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Amb el bon temps la ciutat 
s’omple d’activitats culturals, 
lúdiques i esportives

Primavera
al carrer
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Després d’un gener pràcticament primave-
ral, el febrer ens ha volgut recordar, i de qui-
na manera, que l’hivern no ens havia aban-
donat pas; i és que ha estat farcit d’episodis 
meteorològics destacats. Primer de tot, un 
temporal de pluja entre els dies 4 i 5 que va 
deixar registres que no s’observaven, en un 
mes de febrer, des del 1982. Posteriorment, 
les adveccions d’aire fred que setmana rere 
setmana ens van anar afectant: la primera, 
al voltant del dia 9, és força seca i només 
ens porta fred de rigorós hivern. La segona 
ve acompanyada d’una tempesta amb 
calamarsa la nit del dia 12 i neu a Collserola; 
i l’última a final de mes que culmina amb 
dues nevades a Sant Joan Despí mateix. El 
dia 27 la nevada al matí és feble i intermi-
tent; la de la matinada del dia 28 és més 
intensa i duradora i emblanquina una mica 
el paisatge abans no s’acaba transformant 
en pluja. Així doncs, el febrer d’enguany ha 
estat el tercer més fred dels últims 20 anys i 
el més plujós des del 2004.

FEBRER
2018

Temperatura mitjana: 
8,2ºC
Temperatura màxima: 
17,5ºC el dia 15
Temperatura mínima:
1,1ºC el dia 28
Precipitació total: 
122,7mm; dia més plujós, 4 
de febrer amb 69,4 mm, 8 dies 
de pluja, dos amb tempesta i 
dos amb neu

Gabriel Salvà 
meteosjd.blogspot.com
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Post amb més m’agrades 

6.128 persones assolides

235 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

2.471 reproduccions de vídeo

Piulada amb més seguiment
88 piulades 

67,7 K impressions de piulades

1.953 visites al perfil

185 mencions

21 nous seguidors

Fotos amb el hashtag #SantJoanDespi

#santjoandespí a les xarxes socials
El més destacat del darrer mes
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Mant Joan Despí es una ciudad que cuida de su espa-
cio público. Desde hace ya muchos años, el Ayun-
tamiento viene realizando un gran esfuerzo para 

mejorar el entramado urbano de la ciudad, eliminando las 
barreras arquitectónicas, ampliando las zonas verdes, ensan-
chando aceras, mejorando la iluminación... La importancia de 
estas actuaciones va más allá de una mera cuestión estética y 
de comodidad.

En los últimos tiempos, se multiplican los estudios científi-
cos sobre la afectación directa del entorno urbano en la salud 
y el bienestar de las personas. Nuestras calles deben respon-
der también a un modelo urbanístico que ponga freno a los 
riesgos que provocan la contaminación del aire, el ruido, la 
falta de espacios verdes y de zonas para la práctica deportiva. 
Por ello, desde el Ayuntamiento nos tomamos muy en serio la 
planificación urbanística pensada en una idea de ciudad que, 
además de sostenible, debe ser también saludable. Una ciudad 
que favorezca los desplazamientos sin humos, que nos per-
mita caminar, ir en bici, hacer deporte... respirar un aire más 
limpio, liberarnos del estrés del tráfico y, poco a poco, avanzar 
hacia una nueva manera de interactuar con nuestro entorno 
más cercano.

Por eso insistimos en tener calles con menos coches y poten-
ciamos el transporte público, los desplazamientos en bicicleta 
y las actividades al aire libre, remodelamos calles con más es-
pacios para las personas, mejoramos nuestros equipamientos 
deportivos y seguimos ganando espacios verdes en nuestras 
plazas y calles (sólo un dato, tenemos 5.500 árboles en la tra-
ma urbana de la ciudad).

De esta manera, continuamos construyendo una ciudad don-
de, además de contar con buenos servicios y equipamientos, 
podamos vivir de forma saludable. Una ciudad, en definitiva, 
más humana.

Sant Joan Despí és una ciutat que té cura del seu 
espai públic. Des de fa molts anys, l’Ajuntament 
ha dedicat grans esforços per millorar l’entramat 

urbà de la ciutat, eliminant les barreres arquitectòniques, 
ampliant l’espai verd, eixamplant voreres, millorant la 
il.luminació... La importància d’aquestes actuacions va 
més enllà d’una mera qüestió estètica i de comoditat. 

En els darrers temps, es multipliquen els estudis cientí-
fics sobre l’afectació directa de l’entorn urbà en la salut 
i el benestar de les persones. Els nostres carrers han de 
respondre també a un model urbanístic que posi fre als 
riscos que provoquen la contaminació de l’aire, el soroll, 
la manca d’espais verds i de zones per a la pràctica es-
portiva. Per això, des de l’Ajuntament ens prenem molt 
seriosament la planificació urbanística pensada en una 
idea de ciutat que, a banda de sostenible, ha de ser tam-
bé saludable. Una ciutat que afavoreixi els desplaçaments 
sense fums, que ens permeti caminar, anar en bici, fer 
esport... respirar un aire més net, alliberar-nos de l’estrès 
del trànsit i, a poc a poc, avançar cap a una nova manera 
d’interactuar amb el nostre entorn més proper.

Per això insistim a tenir carrers amb menys cotxes i po-
tenciem el transport públic, els desplaçaments en bici-
cleta i les activitats a l’aire lliure, remodelem carrers amb 
més espais per a les persones, millorem els nostres equi-
paments esportius i seguim guanyant espais verds a les 
nostres places i carrers (només una dada, tenim 5.500 
arbres al la trama urbana de la ciutat).

D’aquesta manera, continuem construint una ciutat on, a 
banda de comptar amb bons serveis i equipaments, pu-
guem viure de forma saludable. Una ciutat, en definitiva, 
més humana.

Treballem per un model 
urbanístic que ens permeti tenir una 

ciutat més humana

Antoni Poveda, l’alcalde

Espai públic saludable

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Trabajamos por un modelo 
urbanístico que nos permita tener una 

ciudad más humana
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 EL TEMA

L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí aposta per un model de 
desenvolupament urbà que 
afavoreixi una forma de vida 
saludable i una utilització de 
l’espai públic sostenible, amb 
més espais per als vianants, 
zones verdes i noves formes 
de desplaçar-se que redueixin 
la contaminació

L’espai urbà, clau per tenir 
una ciutat saludable i sostenible

Cada vegada són més les veus que 
posen sobre la taula  la idea sobre 
com la planificació urbanística de les 

ciutats pot incidir directament en la salut 
dels ciutadans i ciutadanes que les habiten. 
Promoure un desenvolupament urbanístic 
que fomenti espais saludables i sostenibles 
ajuda a millorar la qualitat de vida de les 
persones i evita malalties provocades per la 
contaminació, el soroll o la manca d’espais 
verds. Són nombrosos els estudis que de-
terminen com la contaminació atmosfèrica 
està empitjorant la salut de les persones que 
vivim en grans ciutats, essent l’Organització 
Mundial de la Salut un dels organismes més 
contundents afirmant que la pol·lució de 
l’aire mata cada any més de quatre milions 
de persones al món. Altres organismes de 
referència en l’estudi de la salut ambiental, 
com l’Institut de Salut Global (ISGlobal), 
amb seu a Barcelona, parlen de cinc claus 
per a la creació d’entorns urbans saludables: 
contaminació de l’aire; activitat física; con-
taminació acústica; espais verds  i tempe-
ratura. L’Ajuntament de Sant Joan Despí fa 
molts anys que té en compte aquests factors 
per intentar reduir l’inevitable peatge am-
biental que representa el creixement a les 
ciutats.

Com fem un espai urbà més 
saludable per a les persones?
A més de la incorporació de zones verdes i 
arbres en la reurbanització de carrers, una 
de les prioritats és augmentar les vies on el 
vianant tingui més protagonisme, bé amb 

Cinc claus per a la creació 
d’entorns saludables

Contaminació de 
l’aire: reduir 
vehicles de motor

Activitat física: 
augmentar el 
transport actiu

Contaminació 
acústica: reduir els 
vehicles de motor

Un model de desenvolupament 
que prioritza el benestar 
de les persones



5

L’espai urbà, clau per tenir 
una ciutat saludable i sostenible

l’ampliació de voreres que millorin la 
mobilitat, o bé a través de la conversió en 
zones de vianants parcial de carrers com 
ha estat el cas del carrer del Bon Viatge. 
L’eliminació de barreres arquitectòniques 
és present en totes les reformes que s’han 
dut a terme, un model que s’estendrà a 
altres vies en la mesura que sigui pos-
sible. Un exemple el tenim al carrer 
Major, ara en obres, en el qual les voreres 
guanyaran en amplada, en alguns casos, 
de fins a tres metres per facilitar la mo-
bilitat, fet que ajuda el vianant a caminar 
més i moure’s millor.

Carrers més amables
Aques any també començaran les obres 
al tram del carrer John F. Kennedy, 
davant del mercat de les Planes i fins a la 
plaça del Pi, per fer una plataforma que 
unificarà espais com les places d’Antonio 
Machado i la del Mercat. Serà un gran 
espai de vianants que facilitarà moure’s 
còmodament pel barri alhora que dis-
minuirà el trànsit de vehicles, i per tant 
la contaminació. També s’unificarà en 
una sola plataforma el tram del carrer 
Josep Maria Trias de Bes, davant de la 
parròquia del Carme, amb la plaça que 
porta el mateix nom i se soterraran els 
contenidors que hi ha.
Però a més de la reforma integral de 
carrers, l’Ajuntament també posa molts 
esforços en el microurbanisme, és a dir, 
petites intervencions que mantenen els 
carrers, parcs i places a punt durant tot 
l’any. A partir d’aquesta Setmana San-
ta, l’Ajuntament inicia un pla d’asfaltat 
que es portarà a terme en els propers 
mesos a tots els barris de la ciutat i que 
ha començat al carrer de Les Torres. 
També es fa una intervenció similar al 
carrer Montilla (al tram entre Mare de 
Déu de Montserrat i Tambor del Bruc) 
on s’aprofitarà per reordenar la zona 
d’aparcament i per prolongar el carril 
bici fins al carrer Gran Capità.

Reducció del trànsit
La reducció dels vehicles no només fa 
baixar les emissions de partícules i de 
diòxids de nitrogen a l’atmosfera sinó 
que també ajuda a reduir el soroll, un 

Espais verds i blaus: 
augmentar la possibilitat i 
accés a la natura

Temperatura
Reduir infraestructures 
per a vehicles a motor i 
augmentar espais verds
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altre aspecte a tenir en compte per afa-
vorir entorns més saludables. Sant Joan 
Despí disposa d’un mapa de capacitació 
acústica que és l’instrument que esta-
bleix la zonificació acústica del territori 
i els valors límit d’emissió d’acord amb 
les zones de sensibilitat acústica. La 
reducció del vehicle privat, tot aug-
mentant el transport públic o sistemes 
que afavoreixen l’intercanvi de modes 
com el Park&Ride o el Carsharing, a 
més de promoure l’ús de la bicicleta 
també redueixen el soroll i afavoreixen 
una ciutat més saludable. A més, en els 
darrers anys l’Ajuntament ha començat 
a incorporar vehicles elèctrics, amb zero 
emissions i silenciosos, a la Brigada 
Municipal mentre que la Policia Local 
adquirirà aquest any dues motos, un 
turisme i una furgoneta. 

Més espais verds, carrils bici i 
camins saludables
Un dels aspectes més destacats de les 
propostes que fan els organismes de 
salut per millorar la qualitat de vida a les 
ciutats és afavorir zones verdes i espais 
per a la pràctica de l’esport. Sant Joan 
Despí compta amb més de 15 quilòme-
tres de carrils bici i xarxes ciclables tant 
a la ciutat com a la zona agrícola, a més 
a més de la xarxa de camins saludables 
que marca tres itineraris de 4,6 km, 6,3 
km i 9,7 km per caminar o córrer per la 
ciutat.

En els propers mesos veurem com 
s’amplia la xarxa de carrils bici amb 
un de nou a l’avinguda de Barcelona, 
al tram des del passeig del Canal fins a 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 
i un altre al carrer Creu d’en Muntaner, 
encara en fase de redacció del projecte.
Intervencions urbanístiques a banda, la 
ciutat també fomenta la salut a través 
d’altres espais com les zones verdes i els 
parcs que en els darrers anys s’han anat 
dotant d’parells i elements per afavorir 
que la ciutadania practiqui esport pel 
seu compte. Un exemple el trobem als 
parcs biosaludables de la plaça Lluís 
Companys, a la plaça del Mercat o a la 
del Sol Solet. 

Sant Joan Despí, ciudad verde
Sólo en la trama urbana, hay 5.500 árboles

Los parques y plazas de la ciudad, así como la zona agrícola, 
son tesoros para una ciudadanía que cada vez aprecia y va-
lora más disponer de espacios para el ocio, el deporte, la con-
vivencia o simplemente para disfrutar del tiempo libre. De 
hecho, los parques de Torreblanca y de la Fontsanta, con una 
puntuación de 8,5 y 8,2 respectivamente, son los más bien 
valorados en el área metropolitana según la última encuesta 
de satisfacción del AMB (la valoración media del parques 
metropolitanos es de 7,6).
En la actualidad, la ciudad tiene aproximadamente 231.231 
metros cuadrados de plazas, zonas verdes y parques con 
unos 5.500 árboles viarios, a los que debemos sumar los 
1.215 del parque de Torreblanca, y los 1.245 de la Fontsan-
ta. La zona agrícola suma 365 hectáreas y alrededor de un 
millar de árboles.
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La contaminación, un problema 
importante para el 95% de la ciudadanía
El 61,8% de las personas que piensan que se verán afectadas por las restricciones 
de tráfico en episodios de contaminación optaría por utilizar el transporte público

Encuesta del Àrea Metropolitana de Barcelona 

El 95% de los residentes en la metró-
polis de Barcelona considera que 
la contaminación es un problema 

importante, según se desprende de una 
encuesta encargada por el Área Metropo-
litana de Barcelona (AMB) al Gabinete de 
Estudios Sociales y Opinión Pública (GE-
SOP). Un dato que pone de relieve la cre-
ciente preocupación de la población por 
la polución y sobre cuáles deberían ser las 
medidas para reducirla. La encuesta tam-
bién muestra la opinión que tienen los ciu-
dadanos y las ciudadanas de las medidas 
que está tomando el gobierno metropoli-
tano para luchar contra la contaminación. 
En referencia a la notoriedad de las accio-

nes impulsadas por la AMB, los resultados 
del GESOP destacan que la mayoría de los 
encuestados meciona las restricciones de 
tráfico de los vehículos, concretamente un 
57,1%, a nivel genérico. En este sentido, el 
vicepresidente de Movilidad y Transporte 
de la AMB y alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, señala que “valoramos 
muy positivamente que se haya eviden-
ciado y generalizado entre la ciudadanía 
la preocupación sobre la contaminación 
atmosférica, un paso fundamental para 
combatirla”. La encuesta también reve-
la que un 26,4% de los ciudadanos hace 
referencia a otras medidas para reducir 
la polución como limitar la velocidad de 

los vehículos; ampliar los carriles bici; im-
pulsar autobuses menos contaminantes o 
promover el uso del transporte público, 
medidas que, como recuerda Poveda, “las 
estamos implementando siempre de la 
mano de los ayuntamientos”.
El estudio señala que un 84,4% de los en-
cuestados está de acuerdo con que se rea-
licen restricciones de tráfico en episodios 
de contaminación, y sobre la medida con-
creta de la creación de las Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE) Rondas de Barcelona,   el 
21,5% cree que se verá afectado por estas 
limitaciones y un 61,8% de declara que en 
caso de estarlo optará por el transporte 
público.

Contaminación, 
ruido y falta de 
espacios verdes, 
factores de riesgo

El gráfico, facilitado 
por el Institut de Salut 
Global que a su vez 
recoge la información 
de la Organización 
Mundial de la Salud, 
muestra de una mane-
ra muy clara y visual 
qué impacto puede 
tener en el ser huma-
no el entorno urbano 
cuando está expuesto 
a la contaminación, el 
ruido, la temperatura 
o la falta de espacios 
naturales y de activi-
dad física. Se demues-
tra cómo el entorno 
es determinante en la 
salud.
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A finals de març s’ha renovat l’asfalt de les Torres i un tram de Rius i Taulet

Les obres del carrer Major avancen 
i s’inicia un pla d’asfaltat als barris

Les obres de la reforma integral del carrer 
Major han començat segons el calendari 
previst. La primera fase, centrada al tram 
comprès entre el carrer de Jacint Verda-
guer i Baltasar d’Espanya, continua al rit-
me marcat amb l’objectiu d’iniciar-ne una 
de nova a partir del juny. De moment, les 

úniques afectacions respecte a la mobili-
tat, han estat el canvi de parada ubicada al 
costat del mercat del Centre, que ara és al 
carrer de Baltasar d’Espanya, i el canvi de 
sentit al tram de Baltasar d’Espanya entre 
Major i Rambla Josep Maria Jujol. Però 
aquesta no és l’única obra que es porta a 

terme en l’àmbit de la via pública, ja que a 
finals de març s’ha asfaltat de nou el carrer 
de les Torres, i el tram de Rius i Taulet fins 
a l’avinguda de Barcelona. Aquestes feines 
formen part d’un pla que reasfaltarà més 
de 74.000 metres quadrats de carrers a 
tots els barris de la ciutat.

Plan de choque para prevenir la
proliferación de cucarachas
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque para prevenir la pro-
liferación de cucarachas. Consiste en la aplicación de productos insecticidas en 
pozos y sumideros del alcantarillado de diferentes calles de la ciudad, para que 
las cucarachas no se reproduzcan y no proliferen cuando haga más calor. La pri-
mera aplicación se ha llevado a cabo este pasado mes de marzo y el resto de actu-
aciones se realizarán durante la primavera y el verano. En los últimos años hemos 
sufrido más presencia de estos insectos por diferentes causas, principalment por 
las altas temperaturas, la falta de lluvias torrenciales, el cambio climático y la 
imposibilidad de utilizar determinados productos que afectan al medio ambien-
te. Se recomienda a las comunidades de propietarios que realicen una limpieza 
anual para mantener los bajantes libres de materia orgánica y evitar así que las 
cucarachas puedan acceder. Igualmente, cuando se detecten cucarachas o ratas 
(también se realizan tratamientos al alcantarillado contra roedores) pónganse en 
contacto con el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento, (93 477 00 51). El tratamiento se aplica directamente en pozos y sumideros

Les obres del carrer Major avancen al ritme previst (a dalt). 
A la fotografia de l’esquerra, l’alcalde, Antoni Poveda, i la 
primera tinenta d’alcalde, Belén García, visitant les obres 
d’asfaltat del carrer les Torres

Es reasfaltaran més de 74.000 metres quadrats de carrers

 LA CIUTAT
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El carrer del Bon Viatge, un nou eix 
d’activitats per a la ciutadania

L’objectiu és promoure els nous usos del carrer i dinamitzar el comerç local 

El remodelat carrer del Bon Viat-
ge serà l’escenari, els propers 
mesos, de diferents activitats lú-

diques adreçades, sobretot, a infants 
i famílies. El nou programa, que es 
farà els dissabtes des del 28 d’abril al 
2 de juny, té un doble objectiu: dina-
mitzar el comerç de proximitat alho-
ra que donar a conèixer els nous usos 
d’aquesta via que, amb la reforma duta 
terme recentment, ara disposa d’un 
tram de vianants situat entre el ca-
rrer de Torrent d’en Negre i Baltasar 
d’Espanya. Una idea que sorgeix de la 
necessitat de pacificar el trànsit en una 
via que, fins la remodelació, suportava 
una alta densitat de pas de vehicles, i 
que ara ofereix més amplitud i espais 
als viananats per caminar, comprar o 
passejar amb més comoditat... en defi-

nitiva, poder gaudir de la ciutat. Així, 
durant aquests dies, de 10.30 a 13.30 h 
es faran tallers de malabars; de maqui-
llatge; masterclass de zumba; futbol 
de botons; escacs, etc. A més a més, 
hi haurà un espai de jocs perquè els 
més petits i petites de la casa puguin 
jugar i disfrutar del carrer. Activitats a 
banda, l’Ajuntament i els comerciants 
estan preparant altres iniciatives co-
mercials i promocions per donar su-
port a aquest teixit, un dels més actius 
i dinàmics de Sant Joan Despí. 

Un carrer més obert i còmode
Les obres de la remodelació integral 
del carrer del Bon Viatge han afavorit 
un espai que, tot i mantenir el trànsit i 
els usos comercials habituals d’aquesta 
via, ara afavoreix molt més la mobili-

A partir del 28 d’abril, activitats cada dissabte al matí

Els dissabtes del 28 d’abril al 2 
de juny, de 10.30 a 13.30 h,

gaudeix del carrer 
del Bon Viatge amb:

 Tallers de malabars
Masterclass de zumba

Futbol botons
Escacs

Tallers de maquillatge
Espais de jocs 

per a la primera infància

tat i convida a organitzar activitats tot 
aprofitant la proximitat amb altres es-
pais exclusius de vianants com la plaça 
de l’Ermita o la de l’Església. 
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En 2017 se ha registrado un 15,1% más de bicicletas 
estacionadas respecto al año anterior

El número de usuarios del 
Bicibox sigue creciendo

Maite Díez, de Torreblanca de toda la 
vida, ha sido la usuaria número 10.000 
del servicio. Una cifra simbólica que 
también ha merecido un reconoci-
miento. Nos explica por qué utiliza el 
Bicibox.

¿Por qué te hiciste usuaria del 
Bicibox?
Los Reyes Magos me trajeron una 
bicicleta que utilizo para ir a trabajar. 
Me hice el carnet del Bicibox para po-
der aparcar la bicicleta cómodamente 
y con seguridad. Aparte de utilizar la 
bici entre semana, el fin de semana la 
uso para pasear. Es un medio de trans-
porte muy cómodo, ahorras dinero 
y, al mismo tiempo, haces deporte. 
Siempre había tenido ganas de tener 
una bicicleta, la tuve de pequeña pero 
de mayor no la he tenido hasta ahora.

¿Cómo valoras este servicio?
Estoy muy contenta. En mi trabajo 
sería complicado dejar la bicicleta 
aparcada si no fuera porque dispongo 
del Bicibox. Además, siempre sufres 
por la seguridad de la bicicleta en la 
calle. El Bicibox es un sistema muy 
cómodo de usar y me parece que es 
seguro para la bicicleta.

Bicibox, el servicio de aparcamiento seguro de bicicletas no para de ganar adeptos. 
Según las cifras facilitadas por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), durante el 
2017 el número de bicicletas estacionadas ha crecido un 15,1% alcanzando las 40.713 
bicis, frente a las 35.369 aparcadas en 2016. Sant Joan Despí cuenta con 19 estaciones 
del Bicibox repartidas por todos los barrios y en 2017 tuvo una ocupación media 
del 65%, 8 puntos más que en el año anterior. En la ciudad, 771 vecinos y vecinas 
cuentan con el carnet del Bicibox, un 17,89% más que en 2016. Sant Joan Despí es 
uno de los municipios metropolitanos donde estos aparcamientos tienen un mayor 
uso, con más usuarios registrados, más bicicletas estacionadas y un mayor índice de 
ocupación. 
Estos datos se dieron a conocer durante la entrega de los Premis Ciutadà Bicibox 
2017 realizada el 12 de marzo en el Centre Cultural Mercè Rodoreda. El mismo mar-
co sirvió para reconocer a los usuarios de Bicibox más activos del pasado año en cada 
municipio: Gemma Ruiz, de 19 años, ha sido la más activa de Sant Joan Despí. El acto 
se aprovechó para entregar el carnet al número 10.000, cifra simbólica que también 
recayó en una santjoanenca, Maite Díez, que se unió al Bicibox en enero de este año.

Cesión de bicicletas eléctricas

La santjoanenca 
Maite Díez, usuaria 
10.000 del Bicibox

El Ayuntamiento ha cedido temporalmente 18 bicicletas eléctricas a alumnos 
de bachillerato y un profesor de los institutos de la ciudad para que puedan 
hacer sus desplazamientos con este medio de transporte, con el objetivo de 
promover hábitos de movilidad menos contaminantes. Esta es la sexta entre-
ga de bicicletas eléctricas desde que en abril de 2016 se pusiera en marcha 
esta iniciativa. Las bicicletas, propiedad del Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB),  han sido cedidas por el ente metropolitano al Ayuntamiento para pro-
mover este medio de transporte ecológico. Durante la entrega, el alcalde, An-
toni Poveda, ha comentado que “promover el uso de la bicicleta como medio 
alternativo y hacerlo conjuntamente con los jóvenes es una buena manera 
de hacer evidentes las ventajas de la bici para los desplazamientos diarios”.
 

El alcalde, Antoni Poveda, flanqueado por Maite Díez (izquierda), usuaria 10.000 del Bicibox, y por 
Gemma Ruiz, la usuaria más activa del servicio durante 2017 en Sant Joan Despí
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La zona de recreo para perros del parque de 
la Fontsanta duplica la superficie

El correcan pasará a tener más de 2.000 metros cuadrados de superficie con
áreas diferenciadas para mascotas grandes y pequeñas

El espacio de recreo para perros que está situado junto 
a los viñedos del parque de la Fontsanta –en la pro-
longación de la calle de Extremadura– duplicará en 

breve su superficie. Las obras de ampliación de este corre-
can ya están en marcha con el objetivo de que los canes 
dispongan de un área amplia, cerrada y equipada donde 
poder correr, jugar y hacer ejercicio.
Con su ampliación, este espacio canino del parque de la 
Fontsanta pasará de los 925 metros cuadrados actuales a 
2.070 metros cuadrados de superficie. El proyecto de am-
pliación se ha diseñado para que perros y propietarios 
dispongan de espacio suficiente para el ocio. El correcan 
contará con zonas diferenciadas para perros pequeños y 
grandes, dos fuentes, bancos y tres accesos. Las obras, que 
comenzaron a principios de marzo, finalizarán en abril.
Esta actuación se suma a la ampliación que, a finales de 
2017, se realizó en el correcan del Pont Reixat, en el otro 
extremo del parque Fontsanta. Dotar a la ciudad de más 
zonas de recreo para las mascotas es uno de los compromi-
sos del Ayuntamiento de Sant Joan Despí con las entidades 
animalistas que trabajan sobre el terreno y que conocen de 
primera mano esta realidad, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de los animales de compañía.
Este tipo de espacios de recreo favorecen la convivencia en 
el espacio público ya que permiten a los propietarios y los 

Más espacios para los animales de compañía de la ciudad

El correcan tendrá áreas diferenciadas para perros grandes y pequeños

perros disponer de una zona cerrada para pasar un rato 
de ocio, al tiempo que se evita la posibilidad de entrar en 
conflicto con otros ciudadanos. Un nuevo espacio que se 
suma a la lista de equipamientos destinados a perros que 
hay en todos los barrios de la ciudad.

En bici a la Diagonal
Antoni Poveda, en calidad de vicepresidente de Movilidad del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), inauguró el pasado 19 de marzo 
el nuevo carril bici que conecta Esplugues de Llobregat con Barcelona, 
superando el gran nudo viario de la ronda de Dalt y la B-23, que hasta 
ahora había sido un obstáculo para la conexión a pie o en bicicleta entre 
el Baix Llobregat y la capital catalana. El nuevo paso permite acceder a la 
Diagonal en bicicleta o sencillamente caminando y constituye una pieza 
más para hacer posible la red de ejes ciclables metropolitanos que conec-
tará la metrópolis de este a oeste y de norte a sur. En la imagen, el alcalde 
de Sant Joan Despí junto a sus homólgos de Esplugues, Pilar Díaz, y Sant 
Just Desdern, Josep Perpinyà, el día de la apertura del nuevo paso.
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Destina 10.000 euros para ayudar a pagar la mitad de este impuesto 
a propietarios, y este año, como novedad, también a inquilinos

El Ayuntamiento ofrece ayudas 
para pagar hasta el 50% del IBI

Las ayudas se han de pedir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ofrece una subvención para que las fa-
milias en situación de vulnerabilidad 
puedan reducir hasta el 50% el coste del 
IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles) 
de este año. Las personas que pueden 
acogerse a la ayuda deben cumplir una 
serie de requisitos: residir de manera 
continuada en Sant Joan Despí (como 
mínimo desde el 1 de enero de 2018); 
que ni la persona solicitante ni ninguna 
de las que convivan con ella sea propi-
etaria de otro inmueble; que el conjun-
to de ingresos de la persona solicitante 
no sea superior a 1,5 veces el Indicador 
de Renta de Suficiencia de Cataluña 
–569,12 euros mensuales y 7.967,73 
anuales–, aunque este límite económi-
co subirá en función de los miembros 
que convivan en la unidad familiar– y 
que el valor catastral de la vivienda sea 
como máximo de 130.000 euros.
Este año, como novedad, también se 
podrán acoger a esta ayuda las perso-

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 15 de mayo

nas que vivan de alquiler y que en su 
contrato conste que tienen que pagar 
el IBI.
Para pedir la ayuda hay que presentar 
una solicitud específica a la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía (OAC), junto 
con una fotocopia del DNI del solici-
tante y la documentación correspondi-

ente. El impreso se facilitará en la OAC 
y en los centros cívicos San Pancraç y 
Les Planes.
El plazo para solicitar las ayudas se 
abrirá a mediados de abril y se prolon-
gará hasta el 15 de mayo. El Ayuntami-
ento de Sant Joan Despí dedica 10.000 
euros a estas subvenciones.

BUTLLETÍ DIGIT@L
per estar al dia de tot el que 
passa a Sant Joan Despí

Per rebre al teu
correu elèctrònic el 
newsletter (nom en anglès 
per referir-se als bulletins 
digitals) accedeix al web municipal 
sjdespi.cat i dona’t d’alta. 
Estaràs al dia de tot el que passa 
a la ciutat.

Inscriu-t’hi a:
www.sjdespi.cat

Informació
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BUTLLETÍ DIGIT@L
per estar al dia de tot el que 
passa a Sant Joan Despí

Informació
INFORMACIÓ:

John F. Kennedy, 8. Tel. 93 480 80 50

Ara tens una bona oportunitat, ja que hi ha disponibles
parades als mercats de les Planes i al del Centre.
Posa’ t en contacte amb Promodespí i t’explicaran totes 
les condicions per iniciar el teu propi negoci.

Tens iniciativa emprenedora? 
Vols muntar el teu propi negoci en un espai referent 

d’activitat comercial del teu barri com són els 
mercats municipals?

Comerç

El Ayuntamiento iniciará en breve un nuevo proceso de 
selección para incorporar a personas desempleadas

Nuevos planes de 
empleo municipales

La deixalleria obrirà a partir del 6 de 
maig el primer diumenge de cada mes i 
els festius, de 10 a 14 hores (a excepció 
del 25 i 26 de desembre, l’1 i 6 de gener i 
l’1 de maig). L’equipament, gestionat per 
Solidança, entitat sense ànim de lucre 
de Sant Joan Despí, incorpora altres 
novetats com el descompte d’un 5% en 
les set botigues de Roba Amiga per als 
residents a Sant Joan Despí i Esplugues.

El Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí contratará a partir del ve-
rano a una cincuentena de perso-
nas desempleadas en una nueva 
convocatoria de planes de empleo 
con el objetivo de dar una oportu-
nidad laboral y formativa a perso-
nas que en la actualidad no tienen 
trabajo. La duración del contrato 
será de seis meses, y se seleccio-
narán perfiles para ocupar tra-
bajos de soporte administrativo 
en los departamentos del Ayun-
tamiento, además de peones de 
mantenimiento de la vía pública. 
A pesar de que cualquier persona 
desempleada puede optar a par-
ticipar en el proceso, se seleccio-
nará preferentemente perfiles de 
desempleados de larga duración; 
mayores de 45 años y mujeres, 
los colectivos más afectados por 
el desempleo. Las personas que 
quieran participar han de estar 

La deixalleria obrirà 
el primer diumenge de 
cada mes i els festius

Peones que se dedicarán al mantenimiento de la 
vía pública, entre los perfiles demandados

Información en Promodespí

dadas de alta en el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) como demandantes de 
empleo no ocupados. Más información 
sobre el proceso, en Promodespí.

Manifestació contra 
la pujada abusiva dels 
lloguers
Dissabte 14 de febrer, centenars de veïns i 
veïnes van omplir els carrers en suport al 
conflicte dels llogaters de l’edifici de l’av. de 
Barcelona 113, que rebutjàven un augment 
abusiu del preu del lloguer. Amb la pre-
sència de representants de diferents partits 
polítics, la manifestació va servir també 
perprotestar per l’especulació al preu de 
l’habitatge. Ara per ara, sembla que ja hi 
ha un acord entre la propietat i els veïns 
als quals ara els hi venç el contracte.
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Portes obertes a les
escoles bressol públiques

Portes obertes a les
escoles bressol públiques

CURS 2018-2019

Presentació de sol·licituds: del 2 a l’11 de maig, ambdós 
inclosos (on line al web sjdespi.cat o presencialment a l’Àrea 
de Serveis a la Persona, de dilluns a divendres de 10 a 14 
hores)
Publicació de llistes baremades: 24 de maig
Termini de reclamacions: 25, 28 i 29 de maig
Publicació de llistes amb el número assignat 
per al sorteig: 1 de juny

Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds: 
a l’Àrea de Serveis a la Persona: 7 de juny (10.30 h, per als 
nascuts el 2018; 11 h, per als nascuts el 2017 i 11.30 h, per 
als nascuts el 2016)
Publicació definitiva d’alumnes admesos amb dia i hora 
de matriculació: 14 de juny
Matrícula: del 18 al 29 de juny de 9 a 14.30 hores, a l’Àrea 
de Serveis a la Persona

EBM EL TIMBAL
16 d’abril, 17.30 h

Carrer del Tambor del Bruc, 2, 
tel. 93 373 09 44

ebmeltimbal@sjdespi.net

EBM SOL SOLET
18 d’abril, 17.30 h

Rambla Josep M Jujol, 5, 
tel. 93 373 64 84

ebmsolsolet@sjdespi.net

EBM EL GEGANT DEL PI
9 d’abril, 17.30 h

Carrer Fontsanta s/n, 
tel. 93 477 15 61

ebmelgegantdelpi@sjdespi.net

LLAR D’INFANTS LA POMERA
10 d’abril, de 9.30 a 10.45 h, i 11 d’abril, de 15 a 16 h 

Passeig del Canal, 1, 
tel. 93 373 47 54

a8047935@xtec.catdespi.net

Llar d’infants L’Estel (privada)
Portes obertes: 11 d’abril, 17.30 h 

Passeig del Canal, 26
Tel. 93 373 58 66 · estelsjd@gmail.com

Més informació: Departament d’Educació de l’Ajuntament (Àrea de Serveis a la Persona), 
av. de Barcelona, 41 • Tel 93 477 00 51 • www.sjdespi.cat

CALENDARI DE MATRICULACIÓ
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Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Les escoles visiten l’Ajuntament. Aquest darrer mes han 
continuat les visites que l’alumnat de les escoles de Sant Joan 
Despí realitza a l’Ajuntament per conèixer com funciona 
l’administració més propera a la ciutadania. Una jornada en què 
els infants tenen la possibilitat de parlar amb l’alcalde, Antoni 
Poveda, i de plantejar-li tota mena de qüestions. A les fotogra-
fies, l’alumnat de 3r  de primària de l’escola Joan Perich Valls i 
del Gran Capità, mentre que d’El Brot ens van visitar els nens i les 
nenes de 5è i 6è, i de 1r i 2n de l’ESO.

Calendari de preinscripció del curs 2018-2019
A l’abril comença la preinscripció dels ensenyaments obligatoris i postobligatoris 

que s’allargarà, en funció dels tipus de cicles, fins al mes de juny

A punt per l’inici del nou curs escolar

Tot i que la resolució per a la inscrip-
ció del curs 2018-2019 encara no està 
publicada al DOGC, la Generalitat ja 
ha avançat el calendari tant dels en-
senyaments obligatoris com dels pos-
tobligatoris. Falten, però, per publicar 
la resta de dates que conformen el 
calendari que inclou, entre d’altres, el 
període de matriculació. De moment, 
les famílies de Sant Joan Despí ja han 
pogut visitar els centres educatius en 
les jornades de portes obertes, tret de 
les escoles bressol públiques que co-
mencen aquest mateix mes. En aquest 
cas, podeu consultar les dates tant de 
les portes obertes com del calendari a 
la pàgina anterior.

Joan Perich Valls

El Brot

Gran Capità

Segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres 
integrats i educació secundària obligatòria: del 13 al 24 d’abril

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional:
del 14 al 24 de maig 

Programes de formació i inserció: del 14 al 25 de maig

Cicles de grau superior de formació professional: 
del 29 de maig al 7 de juny

Ensenyaments d'educació d'adults: del 18 al 26 de juny

Les dates de la preinscripció
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Inscripcions obertes als 
nous cursos de la 

Universitat de Barcelona
Els cursos, centrats en temàtiques 
relacionades amb les humanitats, 

comencen aquest mes d’abril

Lidera el creixement de la teva empresa en 
femení
dimecres, de 10 a 12 h

Filosofía y literatura: la crítica y el diálogo
dimarts, de 12 a 14 h

CURSOS DEL TERCER TRIMESTRE 
A LA TORRE DE LA CREU 

www.ub.edu/gaudirUB

 

Atención plena e inteligencia emocional 
para la vida cotidiana    dimecres, de 10 a 12 h

Cine y filosofía: conceptos y semblanzas
dimarts, de 10 a 12 h

Una aproximació a la història del segle XX a través 
del cinema i de la literatura dijous, de 12 a 14 h

(Re)pensar Auschwitz. Filosofía de la    
violencia y lo siniestro    divendres, de 10 a 12 h 

La cara fosca del segle XX. Deu dictadors 
i la seva història            divendres, de 12 a 14 h

Filosofía y literatura: la crítica y el diálogo
dimarts, de 12 a 14 h

Lectures filosòfiques. El pensament crític 
en pràctica            dimecres, de 12 a 14 h

Lidera el creixement de la teva empresa 
en femení            dimecres, de 10 a 12 h

Psicología positiva para la vida cotidiana            
dimecres, de 12 a 14 h

AFC - Sant Joan Despí
Torre de la Creu
 

Passeig de Canalies, 14
08970 Sant Joan Despí
Telèfon: 93 477 32 35

Consulta com aconseguir un curs gratuït

Millora la informació turística. Des de fa unes setmanes, la plaça 
de l’Estació compta amb un element informatiu que localitza 

els principals punts d’interès del patrimoni cultural de la ciutat. 
D’aquesta manera, els visitants que arribin a la nostra ciutat dispo-

sen d’informació útil i pràctica de tot allò que no es poden perdre 
quan visiten Sant Joan Despí.

L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de 
Barcelona, ubicada a la Torre de la Creu, ha obert 
les inscripcions de la nova programació dels cursos 

Gaudir UB que comencen aquest mes d’abril. Els cursos, 
organitzats des de l’Àrea de Formació Complementària 
d’aquesta universitat, tenen com a objectiu posar a l’abast 
de la ciutadania el coneixement que es genera a la Uni-
versitat de Barcelona, i obrir-lo a tothom. Les inscrip-
cions es poden poden fer on line al web www.ub.edu. La 
UB, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha posat en 
marxa un sorteig a les xarxes socials en què els ciutadans 
poden optar a un curs gratuït. Consulta a les xarxes so-
cials municipals tots els detalls sobre com participar-hi.

El Centre Jujol-Can Negre rep el 
distintiu Bioesphere pel compromís 
amb la sostenibilitat turística

El Centre Jujol-Can Negre ha rebut, de mans de la Diputació de 
Barcelona i de la Cambra de Comerç de Barcelona, el distintiu 
Compromís amb la sostenibilitat turística Bioesphere juntament 
amb altres 245 empreses i organismes de Barcelona.
Aquest distintiu vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística 
a les empreses i els serveis turístics de les comarques barcelonines, i 
té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible.

El distintiu va ser recollit pel regidor de Cultura de l’Ajuntament, Àlex Medrano, 
(segona filera, segon per l’esquerra)
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Premis als millors treballs de recerca
Els guardons volen reconèixer l’esforç de l’alumnat de batxillerat i destacar 

la importància de la recerca i la tasca investigadora

Hi han participat alumnes de tots els centres de secundària

Alumnes francesos, escocesos i irlandesos han viatjat fins a Sant Joan Despí per participar en un nou intercanvi educatiu amb els 
instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia (a l’esquerra i dreta respectivament). Alumnat i professorat han apro-
fitat l’estada per visitar una de les joies modernistes de Sant Joan Despí, Can Negre. Fa cinc anys que el Salvador i Pedrol participa 
en aquest intercanvi amb el Collège Georges Brassens de Le Rheu, de la ciutat francesa de Rennes. La visita organitzada pel Ferrer i 
Guàrdia forma part del projecte What’s Ours is Yours-Sharing Practice and Cultural Exchange, que tindrà una durada de dos anys, i 
que ha permès la visita d’una cinquantena d’alumnes d’Escòcia i Irlanda. 

Instituts europeus d’intercanvi a Sant Joan Despí

La XIII edició dels Premis Treballs 
de Recerca 2018 ha guardonat 
els millors treballs d'investigació 

d’estudiants de batxillerat dels instituts de 
Sant Joan Despí. Els guardons volen re-
conèixer l'esforç dels alumnes i destacar 
la importància de la recerca i de la tasca 
investigadora. Els premis es divideixen 

en tres àmbits: el de ciutat; el de ciències 
socials, arts i humanitats; i el científic i 
tecnològic; a més d'un premi especial al 
millor treball en llengües estrangeres. 
Enguany hi han participat alumnes de 
batxillerat de l'IES Jaume Salvador i Pe-
drol, de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia i 
de l'Ateneu Instructiu. Durant l'entrega 

dels guardons, l'alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, ha destacat que 
els Premis Treballs de Recerca "són un 
premi a l'esforç, a voler més enllà en el 
coneixement, tot potenciant uns valors 
importants com són la investigació, la 
constància, l'organització, la dedicació i 
l'orgull de la feina ben feta".

Àmbit ciutat
1r premi, Roger Gómez  per Estudi de la sostenibilitat de les 

zones verdes de Sant Joan Despí,  i 2n, Adrián Linares per 
Protecció animal de Sant Joan Despí
Àmbit social, d’arts i humanitats

1r premi, Ana Pardo per Ageing in the 21st century, i 2n, 
Mercè Valera per Com va arribar Donald Trump al poder. 
Finalistes: Marta Blasco, Xavier Boter, Marta Martínez 

García i Clara Borrero.
Premi extraordinari al millor treball en llengua estrangera 

Laura Pérez per Help me! Screens are killing me!
Àmbit científic i tecnològic

1r premi, Eva Sala per El busseig amb escafandre autònom, i 2n,  
Marc Rodríguez per El nou paradigma en l’arquitectura. Finalistes: 

Judit Domínguez, Blanca León i Bárbara Pérez
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Un clam per la igualtat real omple les activitats del 
Dia Internacional de les Dones a la ciutat

Les dones surten al carrer 
per reivindicar els seus drets

Sant Joan Despí ha viscut un reivindicatiu 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
que ha omplert els carrers i les places d’activitats i demandes per una igualtat real. Un 
dels actes més multitudinaris va ser la concentració i manifestació de la vaga feminista 
del 8 de març a la qual l’Ajuntament donava suport amb una declaració institucional on 
demanava la igualtat plena. La Diada de Dones, organitzada per entitats i dones, també 
va omplir de reivindicacions i activitats la plaça de l’Ermita, així com moltes altres acti-
vitats que ha organitzat el Departament d’Igualtat i les associacions.

La vaga feminista del 8 de març; la Diada 
Dones Despí; el sopar de dones; el festival 
de dones artistes Lila Cabaret; un minut de 
silenci per les víctimes de violència de gènere, 
i el partit de mares, exemples d’algunes de les 
activitats que hem viscut per commemorar 
aquest 8 de març a Sant Joan Despí

Més fotos al web sjdespi.cat (a l’apartat Despí Informació)
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La gent gran prepara su gran semana
Teatro, charlas o deporte para promover el envejecimiento activo

Gran oferta de actividades del 2 al 14 de mayo

Deporte, actividades culturales, lúdicas... todo esto y 
mucho más es lo que le espera a la gente mayor de 
Sant Joan Despí, del 2 al 14 de mayo, en una nue-

va edición de “su semana”. Ayuntamiento y entidades se han 
puesto manos a la obra y han preparado un programa que 
pone de relieve la vitalidad y las inquietudes de un colectivo 
que se implica en la ciudad organizando y participando en las 
propuestas más variadas. 
La cultura, en el sentido más amplio, volverá a tener una es-
pecial relevancia con charlas, un itinerario por el antiguo ca-

nal de la Infanta, teatro, y bailes con música en directo que 
han organizado las asociaciones de personas mayores. Tam-
poco faltará el deporte, con un torneo de billar y de ajedrez, 
y una gran mañana saludable en el Centro Deportivo Ugal-
de que se realizará el 8 de mayo, una de las citas que mejor 
reflejan cuán necesaria es la actividad física para favorecer 
un envejecimiento activo. La programación también incluye 
actividades tan tradicionales como el homenaje a las parejas 
que celebran 50 años de casados; la muestra de pasteles con 
habaneras incluidas, o la clausura, una merienda y baile.

Miércoles 2 de mayo, 17 h
Área de Servicios a la Persona
Charla: La falsa moneda. la falsificación 
de la moneda a lo largo de la historia. 
No es necesario inscripción, 
acceso libre

Jueves 3 de mayo, 17 h
Centro Cívico Les Planes
Tarde de baile con música en directo.
Asociación de Mayores ADEGGPI

Viernes 4 de mayo, 17 h
Fomento Cultural y Artístico
Tarde de baile con música en directo.
Asociación de Mayores Amigos del Baile

Sábado 5 y domingo 6 de mayo,
de 10 a 13 h
II Torneo de Billar y I Torneo de Ajedrez 
Senior. Inscripciones, hasta el viernes 4 
de mayo en el Centro Cívico Les Planes, 
Casal Maluquer, oficina del Banc del 
Temps y Àrea de Serveis a la Persona. 
Organizado por la Asociación Can Malu-
quer, usuarios de billar del Centro Cívico 
Les Planes, Banc del Temps y Volunta-
riat de Gent Gran y Asociación de Ajedrez 
de Sant Joan Despí.

Martes, 8 de mayo
Centro Deportivo Ugalde
Gincana deportiva adaptada a las perso-
nas mayores que incluye un paseo desde 
el Àrea de Serveis a la Persona (salida) 
hasta el Centro Ugalde, donde habrá una 
gincana con juegos, coreografías, etc. 
Actividad gratuita: inscripción previa en 
el Área de Serveis a la Persona hasta el 
viernes 4 de mayo.

Miércoles 9 de mayo, 17 h
Área de Servicios a la Persona
Charla El viaje de tu vida, a cargo de la 
coach & trainer Beti costillas. 
Acceso libre.

Jueves 10 de mayo, 19 h
Centro Jujol-Can Negre
Microteatre, representación de una pie-
za del libro El perro del hortelano, de 
Lope de Vega. 
Adaptación y dirección, Montserrat Oroz-
co Cees; interpretación, Laura Orozco, 
M. Carmen Ginés, M. José Torviscos y 
Jaume González Cuadrado, de la Asocia-
ción Microcornellà Teatro. Aforo limita-
do, es necesario inscribirse previamente 
en Can Negre.

Viernes 11 de mayo, 16.30 h
Polideportivo del Medio
Merienda y baile. Las entradas (5 eu-
ros) se pueden adquirir en los centros 
cívicos, el Área y el Ayuntamiento hasta 
agotarlas. Aforo limitado.

Domingo 13 de mayo, 11 h
Itinerario guiado por el antiguo canal 
de la Infanta (actual paseo del Canal). 
Recorrido por el pasado de esta infraes-
tructura que transformó la agricultura 
de Sant Joan Despí. Actividad gratuita. 
Inscripción previa en Can Negre.

Lunes 14 de mayo, 17 h
Centro Cívico Les Planes
Tarde de habaneras y muestra de paste-
les y postres. Actividad gratuita, aunque 
hay que recoger ticket de invitación en 
los centros cívicos, el Àrea de Serveis a 
la Persona o el Ayuntamiento. Aforo li-
mitado. Las personas que quieran par-
ticipar con un pastel deberán inscribirse 
previamente especificando el nombre 
del postre que aporten en los equipa-
mientos donde pueden retirar las invita-
ciones. Las personas participantes reci-
birán un obsequio.

La Setmana de la gent gran día a día
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Sembla que queda molt, però les vacances d’estiu són a tocar 
i arriba un dels moments de l’any en què les famílies més 
necessiten de la conciliació familiar. L’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i nombroses entitats, clubs esportius i associa-
cions organitzen els campus municipals i els casals infantils 
per ajudar les famílies a organitzar-se durant les vacances. 
L’Ajuntament oferirà aquest any 255 places setmanals als 
campus municipals que es faran als poliesportius Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno, mentre que Tennis Despí, també 
de gestió municipal, posa a l’abast de les famílies 150 places 
en una oferta que combina tennis, pàdel i piscina depenent 
de les edats dels infants. Tennis Despí farà les inscripcions 
del 2 a l’11 de juny. 
En el cas dels campus, el funcionament per obtenir una plaça 
és el següent: del 9 al 18 d’abril, les famílies de Sant Joan 
Despí hauran de recollir, als poliesportius, un tiquet amb un 
número per participar en el sorteig que es farà el 20 d’abril al 
punt de trobada del poliesportiu Salvador Gimeno a les 18 h. 
Les inscripcions es podran formalitzar a partir del 24 d’abril. 
A banda de campus i casals, entitats, clubs espor-
tius i escoles també organitzen colònies o sorti-
des, així com casals en anglès o per a joves per 
complementar l’oferta. Per a més informació, cal 
que us adreceu a aquestes entitats. 

Entitats, escoles i clubs esportius 
que organitzen casals i campus

Club d’Esplai El Tricicle
Centre d’Esplai El Nus
Club d’Esplai El Castanyot
AMPA Pau Casals
AMPA Joan Perich i Valls
Escola Ateneu Instructiu
Dansadespí
Freedom Dance
Club Handbol Sant Joan Despí
U.E. Sant Joan Despí
F.C. Levante las Planas
Bàsquet Club Sant Joan Despí
Sant Joan Despí Futbol Sala 2014

Més informació: sjdespi.cat

Campus esportius municipals
Poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet
Tennis Despí

  CAMPUS I CASALS D’ESTIU
 INSCRIPCIONS OBERTES

 SANT JOAN DESPÍ

Educació
en el lleure
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L’Ajuntament referma el seu compromís 
amb les entitats de la ciutat

L’objectiu és reforçar el ric teixit i la dinàmica vida associativa de la ciutat

Sant Joan Despí no seria la mateixa 
ciutat sense les entitats i associa-
cions que conformen un teixit 

social dinàmic i ric com el nostre. Per 
reforçar i garantir les activitats, projec-
tes i iniciatives que duen a terme al llarg 
de tot l’any,  l’Ajuntament ha signat con-
veni amb 71 entitats de la ciutat. Aquest 
2018 el consistori en destinarà  718.000 
euros, fet que suposa un increment del 
3,2% respecte a la partida de l’any passat.
Els convenis s’han signat amb associa-
cions de promoció associativa, esports, 
gent gran, joventut, acció social, igual-
tat, sanitat, solidaritat i medi ambient, 
amb l’objectiu de donar suport a les acti-
vitats que organitzen en els seus àmbits 
respectius.
Durant la signatura dels convenis, 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, ha destacat que “les entitats són 

la part més forta de la xarxa social 
ciutadana, i entorn aquest teixit més 
implicat, més compromès, més actiu, 
s’agrupa la resta de la xarxa ciutada-
na”. Poveda ha refermat el compromís 
de l’Ajuntament “de seguir treballant 
per donar a les entitats suport, asses-
sorament, formació i serveis, perquè 
la xarxa d’entitats també educa en 
valors i contribueix a mantenir viu el 
caràcter propi de la ciutat”. L’alcalde va 
recordar com en un món interconnectat 
la part més forta de la xarxa social ciuta-
dana són les entitats.

Participació a l’Any Jujol
L’alcalde ha aprofitat l’acte per demanar 
a les entitats la seva col·laboració en pro-
postes entorn la celebració de l’any Jujol 
que Sant Joan Despí commemorarà, a 
cavall d’aquest any i el vinent coincidint 

amb el 140 aniversari del seu naixement 
i els 70 anys de la mort, per posar en 
valor la figura del genial arquitecte que 
ens ha deixat obres com la Torre de la 
Creu o Can Negre, tot i que el seu lle-
gat s’estén per tota la geografia catalana, 
especialment a Tarragona, d’on era ori-
ginari. L’acte va comptar amb l’actuació 
del grup local Despistats.
Aquest any hi ha unes quantes entitats 
que celebran un aniversari significatiu, 
com ara l’Esbart Dansaire de Sant Joan 
Despí, que arriba als 75 anys; el Cen-
tre Mediambiental L’Arrel i l’Associció 
de Dones Montserrat Roig, 25 anys; 
el Club Handbol Sant Joan Despí, 60 
anys, el Club de Patinatge Artístic SJD, 
una dècada, o l’Escola de Música En-
ric Granados, que aquest 2018 bufa les 
espelmes de tres dècades dedicades a 
l’ensenyament de la música.

Convenis amb les entitats: aquest any s’hi destinen 718.000 euros

Els i les representants de les entitats que han signat conveni aquest any, amb l’alcalde, Antoni Poveda, i regidors i regidores de l’Ajuntament
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 CULTURA

Visita teatralitzada a la Torre de la Creu, Trobada de Gegantons, Premi de Dansa...

A Sant Joan Despí la cultura floreix amb l’arribada de la 
primavera.Tot i que la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, 
és l’estrella d’aquesta primavera cultural que estem a 

punt d’encetar, no serà, però, l’únic dia amb activitats ja que 
el mes d’abril arriba farcit de propostes, la gran majoria rela-
cionades amb la lectura. D’entrada, aquest mes  tindrem tres 
presentacions de llibres d’autors locals. La primera, El alma de 
Andrés, de l’escriptor Josep Andreu García Cuestas, ha tingut 
lloc al Centre Cultural Mercè Rodoreda el 6 d’abril, mentre 
que el dia 17, el periodista esportiu i 
veí de Sant Joan Despí Francesc Latorre 
presenta, també a la Mercè Rodoreda, 
Cop de teatre! Els secrets d’onze anys ex-
plicant la Fórmula 1 a TV3. Tancarà les 
presentacions de llibres una altra veu lo-
cal, la Pepa Mayo, i per doble partida ja 
que presenta  Agatha Jones i los 10 pastelitos i El devorador de 
libros. Serà el 28 d’abril a la biblioteca Mercè Rodoreda.
I continuarem envoltats de llibres el 23 d’abril, quan les places 
d’Antonio Machado, la del Mercat, la de l’Estatut, la de Cata-
lunya i la de Maria Aurèlia Capmany s’omplin de paradetes 
amb roses i llibres muntades per llibreries, entitats, associa-
cions i partits polítics durant tot el dia. Aquesta jornada també 
tindrem espectacles infantils i espais de jocs que convidaran 

les famílies i els infants a passar una bona estona gaudint de la 
cultura. Així doncs, a la plaça del Mercat s’habilitarà un espai 
de jocs (de 16.30 a 19.30 h) fets amb portes reciclades i per a 
totes les edats, mentre que a les 17.30 h, podrem gaudir d’un 
clàssic d’aquesta jornada La princesa i el drac, de la Cia. Sim 
Salabim. I si el que vols és llegir amb tota la calma preparem 
un espai chill out on trobaràs llibres, diaris i revistes. També 
pots demanar que els autors i autores locals convidats a la cita 
et signin els seus llibres (de 17 a 20 h). 

Al barri Centre, les activitats es concentra-
ran a la plaça de Catalunya on, a més de les 
parades de llibres i roses, tindrem la ‘Carpa 
de Tata Inti’ (de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 
h), un espai de joc creatiu per a infants de 
0 a 6 anys; una zona d’actuacions amb el 
Pallasso que escampa somriures (17.30 h) a 

càrrec de la Cia. Sabani i un espai chil out per llegir llibres, 
diaris i revistes. 
A l’espai de signatures (de 17 a 20 h) també comptarem amb 
diversos autors i autores locals que signaran els seus llibres, i 
tampoc faltarà el tradicional concurs de pintura infantil orga-
nitzat pel Grup d’Art 94 a partir de les 16.45 h, i les sardanes (a 
les 19 h) amb la Colla Sardanista acompanyada de la Cobla la 
Ciutat de les Roses. Bona Diada de Sant Jordi!

Amb Sant Jordi arrenca la 
primavera cultural a la ciutat

El 23 d’abril, les places i carrers s’omple de parades de llibres i de roses per 
celebrar la diada cultural més destacada de l’any

A l’abril es faran tres 
presentacions de llibres 
d’autors i autores locals

dilluns 23 d’abril, de 9 a 21 hores
llibres i roses a les places de:

Catalunya • Mercat
Antonio Machado • Estatut 
Maria Aurèlia Capmany
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XI Trobada de gegantons 
i capgrossos, i concert 
de Gralla, 14 d’abril
Els anys han donat molta empemta a aquesta 
activitat que aplega en una cercavila els gegan-
tons i capgrossos d’escoles i entitats de la ciutat. 
El relleu geganter està assegurat amb aquest 
planter que desfilarà pels carrers del barri Centre 
a partir de les 17 h (sortida des del carrer Bon 
Viatge). La trobada acabarà a les 18 h a la plaça 
de l’Ermita amb l’actuació d’un grup d’animació 
infantil. Al matí, però, tenim una altra cita amb 
la cultura popular catalana amb el concert de 
gralla del grup Allarga la Gralla i d’altres grallers 
convidats entre els quals els de la Colla Gegan-
tera. Hi haurà una mostra de balls de l’Esbart 
Dansaire de Sant Joan Despí. 

Premi Jujol de Dansa Jove, 14 i 15 d’abril
I arriba un altre clàssic de la primavera 
cultural, el IX Premi de Dansa Jove Jujol 
que organitza Dansadespí amb l’objectiu de 
difondre i promoure la dansa feta per la gent 
jove que encara s’està formant a les escoles 
de dansa. Els participants poden concursar 
en les disciplines de clàssic, neoclàssic i con-
temporani, en les modalitats de solos, duets 
i grupals. Es farà al Teatre Mercè Rodoreda.

Visita teatralitzada a la 
Torre de la Creu, 15 d’abril
Vols descobrir aquesta fantàstica casa de 
la mà de l’arquitecte que la va dissenyar? 
Visitareu tots els espais de la mà d’un per-
sonatges caracteritzat com l’arquitecte Josep 
Maria Jujol. Serà a partir de les 12 h. Cal 
inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

Una estona amb l’escriptor 
Andreu Martín, 26 d’abril
El mestre de la novel·la negra Andreu 
Martín ens visitarà a les 19 h per con-
versar sobre l’ofici d’escriptor i la litera-
tura a la biblioteca Miquel Martí i Pol.  
Guionista de cine i televisió, autor tam-
bé de novel·les juvenils i infantils, la cita 
serà una bona oportunitat per parlar i 
descobrir més sobre la literatura.

Correfoc de diables infantils, 21 d’abril
Fins a 9 colles de diables infantils d’arreu del territori participen en aquesta nova edició del Correfoc de Diables Infantils de Sant Joan Despí que 
es farà el 21 d’abril a partir de les 20.15 h des de la plaça Catalunya del barri Centre. Acompanyats dels Abrakapum, del grup de percussió del CE 
El Nus i de Soundbarri Cornellà. El correfoc començarà a la plaça de Catalunya i continuarà  pels carrers de la Previsió, Vicomicià, del Bon Viatge, 
de Baltasar d’Espanya, la rambla Josep Maria Jujol i la pista del Sol Solet, on es farà la petada conjunta i un castell de focs d’artifici. 

Comparteix les teves  fotos 
de primavera i Sant Jordi 

amb el hashtag 
#PrimaveraSJD 

a Instagram i en publicarem 
una selecció al proper Butlletí
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L es biblioteques Mercè Rodoreda i 
Miquel Martí i Pol han tancat 2017 
amb més de 181.000 usuaris, fet que 

demostra que són dos dels equipaments 
municipals més utilitzats per la ciuta-
dania. Lluny de la típica imatge de tem-
ples dedicats exclusivament a la lectura, 
aquests espais han evolucionat fins a esde-
venir autèntics motors culturals i sociabi-
litzadors tot apostant pel servei de lectura, 
però alhora dinamitzant l’espai amb altres 
propostes adreçades a tots els públics.

Activitats per a tothom
Bona mostra d’aquesta dinàmica són les 
més de 170 activitats per a adults, infants 
i famílies que s’han fet durant el 2017 i 
que han comptat amb gairebé 4.000 par-
ticipants. Hores del conte, presentacions 
de llibres, tallers, clubs de lectura... sens 
dubte, les adreçades a  famílies i infants 
són les que tenen més seguiment, fins al 
punt que les hores del conte a la biblio-
teca Mercè Rodoreda, per exemple, han 
ampliat les sessions d’una a dues, i tant a 
aquesta com a la Miquel Martí i Pol per 
participar-hi cal fer inscripció prèvia ja 

que la demanda és molt alta. La xarxa de 
biblioteques de Sant Joan Despí programa 
tres tipus d’hora del conte: per a nadons 
(de 0 a 3 anys); per a infants a partir dels 3 
anys, i també en anglès.
Els petits i petites també són els prota-
gonistes d’altres iniciatives per fomentar 

la lectura, com el Concurs de Superlec-
tures, que durant sis mesos els convida 
a llegir a través d’un joc que fa l’activitat 
més àgil, participativa i engrescadora. 
Aquest interès per la lectura entre el pú-
blic més jove ha fet que es desenvolupin 
altres iniciatives com dos clubs de lectu-
ra per a nois i noies de primària i l’ESO, 
o un projecte de lectura en veu alta per a 
alumnes de primària i l’ESO que culmi-
narà al maig amb una mostra a l’Auditori 
Miquel Martí i Pol. Aquest projecte, des-

envolupat conjuntament amb el Departa-
ment d’Educació, les escoles i instituts, i el 
Centre de Recursos Pedagògics promou la 
pràctica de la lectura en veu alta no només 
per millorar aquesta habilitat, sinó també 
com una eina per potenciar l’expressió i 
la comunicació. Les biblioteques han fet 
la tria de les lectures mentre que el pro-
fessorat s’ha format amb una actriu pro-
fessional per desenvolupar l’activitat amb 
l’alumnat a classe. Les visites escolars a la 
biblioteca (fins i tot en anglès) o els tallers 
per ensenyar els infants a fer programació 
informàtica en el marc del projecte Code-
club (les sessions es faran a partir del mes 
d’abril), són altres activitats ideades per 
als més petits.

Ebiblio, préstec digital
Les biblioteques tampoc s’escapen de la 
revolució tecnològica i van incorporant 
millores per facilitar-nos l’accés a la cultu-
ra. Les biblioteques fan formació per aju-
dar a estendre entre els usuaris l’aplicatiu 
Ebiblio que permet llegir des de la tablet, 
el mòbil o el lector d’ebook. Per utilizar-
lo cal descarregar una aplicació o bé 

Xarxa de biblioteques SJD: 
un tresor cultural al nostre abast
La Mercè Rodoreda i la Miquel Martí i Pol, amb més de 181.000 visites durant l’any 

2017, són dos dels espais municipals més utilitzats per la ciutadania

La xarxa de biblioteques 
suma ja 19.414 

usuaris i usuàries
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inscriure’s a través del web ebiblio.es. Una 
manera ben senzilla de tenir a un cop de 
clic literatura. A més, les biblioteques dis-
posen d’ordinadors de consulta d’Internet, 
servei WiFi gratuït, i des de fa poquet fins 
i tot es pot imprimir des del portàtil.

Obrim les portes a la inquietud 
Dins de l’objectiu de convertir aquests es-
pais en equipaments participatius i oberts, 
les biblioteques han incorporat activitats 
promogudes per la ciutadania, com els 
Raconets de contes que es fan els divendres 

a la tarda els mesos d’abril i maig. Mares 
i pares s’apleguen per explicar contes, o 
fins i tot per interpretar-los entre el pú-
blic infantil. També, a la biblioteca Mercè 
Rodoreda, els divendres a la tarda es fa el 
Club dels divendres, entre fils i agulles, que 
aplega a dones i homes, grans i petits a fer 
mitja i ganxet, una iniciativa espontània 
que posa en valor la implicació de la ciu-
tadania en aquests equipaments. Un altre 
exemple, el trobem a les taules d’hort urbà 
de les que tenen cura els usuaris o el per-
sonal de la biblioteca. En el cas de la Mercè 

Rodoreda, s’ha arribat a un acord perquè 
el conreïn i l’utilitzin com a productes de 
proximitat el bar de la biblioteca. 

Carnet de biblioteca amb descomptes
Per últim, tenir el canet de la xarxa 
de biblioteques no només et permet 
el préstec de lllibres, sinó que també 
ofereix descomptes a les llibreries lo-
cals Papyrus, Més que llibres i Alpha 
Omega, en les entrades de la tempo-
rada d’espectacles i en l’itinerari mo-
dernista. 

Més Aules d’Estudi a la ciutat
Donat l’augment de la demanda d’espais per estudiar en 
època d’exàmens, l’Ajuntament de Sant Joan Despí am-
pliarà, a partir del proper mes de maig, l’oferta existent:

Més espai a la biblioteca Mercè Rodoreda: 
ampliació de 20 llocs més d’estudi a la primera planta 
de la biblioteca (a la zona on actualment estan els sofàs, 
s’ubicaran més taules per poder tenir nous llocs d’estudi).

Espais d’estudi a l’Oficina Jove: 
Per estudiar, fer treballs i disposar dels seus recursos i 
serveis:  de dilluns a dijous de 16 a 20 h, dilluns de 12 a 
14 h i divendres de 10 a 14 h. Cal demanar cita prèvia.

Ampliació d’horaris i de dies 
de les Aules d’estudi de les biblioteques:
del 14 de maig a l’1 de juliol*

Biblioteca Miquel Marti i Pol: 
de dilluns a divendres, de 20.30 a 23 hores
diumenges, de 10 a 14 i de 16 a 23 hores
dilluns al matí, de 10 a 14 h (del 14 de maig al 25 de juny) 
Biblioteca Mercè Rodoreda:
de dilluns a divendres, de 20.30 a 23 hores 
dissabtes, de 16 a 23 hores

*23 i 24 de juny les biblioteques romandran tancades
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La autora ha presentado  Una idea, un relato y mil historias que contar

“Escribir es un trabajo solitario 
y requiere mucha disciplina”

La escritora santjoanenca Concepción Mostazo ha presenta-
do recientemente su primer libro en solitario, Una idea, un 
relato y mil historias que contar (editorial Maluma), aunque 

no es, ni mucho menos, la primera de sus historias que ve la luz 
ya que sus relatos han sido publicados en diferentes antologías, 
la mayoría como ganadora o finalista en diversos certámenes li-
terarios. Ganadora del V Certamen Literario Ricardo León del 
Ayuntamiento de Galapagar (Madrid) con el relato El proceso, 
también se erigió con el segundo premio en la primera edición 
del Certamen de Relats Breus de Sant Joan Despí, y obtuvo el 
segundo galardón del Concurs de Relats Breus de Dones Joana 
Raspall que organiza el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. 
Todo un empuje para una mujer que escribe desde hace muchos, 
muchos años.

¿Cómo empieza tu relación con la literatura?
Siempre me ha gustado escribir, pero publicar es muy reciente. 
Mis primeros relatos empezaron gracias a los cursos de escritura 
creativa que organizaba la concejalía de Igualtat del Ayuntamien-
to de Sant Joan Despí y a los de escritura de cuentos infantiles 
que he hecho en el Ateneu Barcelonès. Gracias a esas clases y al 
contacto que he tenido con compañeros y compañeras, sobre 
todo compañeras, han salido muchos relatos. De todos ellos he 
hecho esta antología.  Todas las personas tenemos una vena artís-
tica pero que lo importante es descubrirla, y cuando se consigue 
es fundamental que te ayuden a poder desarrollarla. Creo que las 
disciplinas artísticas se tendrían que fomentar más, hay muchos 
talentos escondidos.

¿ Y cómo surge la idea de hacer este libro?
El primero relato se titula El proceso y habla sobre el proceso de 
escritura que explica del bloqueo que puede sentir el escritor ante 
el folio el blanco y como intenta salir de él y sigo con otros temas 
como la miseria, la violencia de genero, la pobreza infantil, tec. 
Al principio parece que los relatos no tienen un orden, un hilo 
conductor, pero al final, yo misma, al escribir el último relato me 
di cuenta del hilo conductor y es algo que quiero que el lector 
descubra, cada uno puede deducir el suyo. Me ha ayudado a co-
nocerme un poco más y me di cuenta que me estaba inquietando 
algo al escribirlos y que ni yo misma era consciente de que me 
inquietaba, la literatura me ayudó. En el fondo todos tenemos un 
ego, un decir, “quiero que se vea lo que hago”, a todos los gusta 
sentirnos queridos y admirados. Además, las personas allegadas, 

Entrevista con la escritora local Concepción Mostazo

con las que compartía los relatos, les gustaban y eso me acaba 
también decidiendo a publicarlo. Escribir es un trabajo solitario y 
requiere mucha disciplina, y trabajar como las hormiguitas, y eso 
es constancia y esfuerzo. 

¿El libro muestra cuales son 
tus inquietudes?
Sí, mis preocupaciones, pero no 
es autobiográfico. Hago el me-
jor de los ejercicios: vivir otras 
vidas. Así como un actor vive 
las vidas de sus personajes yo he intentado meterme en el papel, 
sobre todo a través del lenguaje, el cambio de registro. A través 
de él –del lenguaje– he podido creer en esos personajes y espero 
que también se los crea el lector. Afortunadamente me he podido 
permitir el lujo de vivir varias vidas. Me gusta mucho que la gente 
descubra, porque el escritor tiene que mostrar pero no explicar. 

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
He encontrado mucha inspiración paseando con nuestro perro 
por el parque de Torreblanca, y caminando por la ciudad, con sus 
edificios modernistas... Tenemos una pensamiento muy román-
tico de la inspiración, puedes tener una idea pero si no la trabajas 
no llega a nada. Como decía Picasso: “creo en la inspiración, pero 
que me pille trabajando”.

Mostazo es miembro del Racó de Dones Escriptores que reúne cada 
mes a mujeres de la ciudad a las que úne su pasión por las letras

“El escritor tiene que 
mostrar pero no 

explicar, el lector tiene 
que descubrir”
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E l dissabte 19 de maig esteu convidats a viure una nit diferent, plena de 
propostes culturals que de ben segur ens donaran una perspectiva diferent 
d’espais com la Torre de la Creu o Can Negre. Són algunes de les propostes 

que ens porta una nova edició de la Nit dels Museus, una iniciativa que va sorgir 
a Barcelona i que obre de bat a bat espais culturals durant tota una nit. A Sant 
Joan Despí ens hem sumat per segon any consecutiu amb una visita teatralitzada 
a la Torre de la Creu que podrem descobrir de la mà d’un personatge caracterit-
zat com Josep Maria Jujol, arquitecte d’aquesta magnífica casa. La visita, gratuïta 
tot i que cal inscripció prèvia, es podrà fer a les 21 i a les 22.15 h. 
També podrem visitar lliurement el Centre Jujol-Can Negre (de 19 h a 1 de la 
matinada) o gaudir amb un concert modernista a les 23 h. Per últim, per als 
amants de l’aventura i el misteri, us proposem un escape room a la Torre de la 
Creu, on, per equips, haureu de desxifrar un seguit d’enigmes per aconseguir 
arribar al final. El preu de l’activitat és 6 euros i cal inscripció prèvia a Can Negre. 
L’activitat, per a majors de 18 anys, es farà de 21 a 24 hores.

Sant Joan Despí es torna 
a sumar a la Nit dels Museus

Una visita teatralitzada i un escape room a la Torre de la Creu, o descobrir Can Negre 
i gaudir d’un concert modernista, propostes culturals d’aquesta edició

Dissabte 19 de maig, fem cultura també a la nit

SOL SOLET
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 20 d’abril
 de 2018, 22 hores

CINEMÚSICA
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge, 22 d’abril de 
2018, 10.30, 11.45 i 12.45 
hores

Cinema català  (Cicle Gaudí)

MÀGIA AMB THE 
ROKER
Sala Bulevard
Divendres, 25 de maig 
de 2018, 22 hores

Màgia

Entrades ja a la venda ‘on line’: teatresdespi.cat
consulteu informació i abonaments

Música

LES NOIES DE 
MOSSBANK ROAD
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 4 de maig, 
de 2018, 22 hores

Recta final de la temporada d’espectacles i nova programació del Cicle Gaudí

Teatre

BLAUMUT
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 27 d’abril de 
març de 2018, 22 hores

Teatre per a primera infància

La libreria
Teatre Mercè 
Rodoreda
Dijous, 19 d’abril, 
20 hores

Pau, la força d’un 
silenci
Teatre Mercè 
Rodoreda
Dijous, 17 de maig, 
20 hores

Una mujer 
fantástica
Teatre Mercè 
Rodoreda
Dijous, 28 de juny, 
20 hores

Cultura 27
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Commemoració del Dia d’Andalusia. El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va omplir l’Auditori Miquel Martí i Pol amb el 
Festival de Cante y Baile amb motiu de la commemoració del Dia d’Andalusia que oficialment se celebra el 28 de febrer. Durant la 
vetllada hi va actuar el Coro Daraja, el Grupo de Danzas i l’Escuela de baile del CCA Vicente Aleixandre, a més a més de Julia Garrido, 
guanyadora de la 1a edició del programa de Canal Sur TV Yo soy del Sur. 

L’alcalde amb el Consell dels Infants. Els consellers i conselleres 
s’han trobat amb l’alcalde, Antoni Poveda, el 20 de març, per co-
mentar i fer balanç de les accions en què estan treballant durant 
aquest curs. Els petits i petites estan pensant en aportacions per 
millorar la conscienciació al voltant del civisme, entre d’altres 
iniciatives que han de desenvolupar aquest curs.

Xerrades Utopies Concretes. L’actriu i membre de Pallassos Sense 
Fronteres, Neus Ballbé, va obrir el cicle de solidari Utopies concretes 
per un món millor amb una xerrada sobre el poder de la cultura per 
combatre les desigualtats. Molt coneguda pel seu personatge de Pati 
Pla al Club Súper 3, Balbé va omplir el Centre Cívic Les Planes. El cicle 
continua a l’abril amb una xerrada, el dia 11 a les 19.30 h, al CC Mercè 
Rodoreda que comptarà amb el prestigiós fotògraf Kim Manresa i 
Esther Eroles, de la Fundació Johan Cruyff. El tema de la segona jorna-
da tractarà al voltant de l’esport i la cooperació.

Festival solidari de l’AVV de les Planes. L’Auditori Miquel Martí 
i Pol ha acollit un Festival Solidari que ha recaptat 2.000 euros 
que es destinaran al projecte Menjar fresc als mercats, que faci-
lita tiquets de compra de productes frescos als dos mercats mu-
nicipals a qui ho necessita. El festival va comptar amb la partici-
pació de l’associació Chatango i l’Academia de Danza Loli Peláez. 
L’Associació de Veïns i Veïnes també va aportar 204 euros d’una 
rifa que va fer en el marc de les festes del Carme, l’any passat. 

30 anys de l’Escola de Música Enric Granados. Com no podia ser 
d’altra manera, l’entitat ha celebrat aquestes tres dècades de vida 
amb música. Una nit de concert a l’església de Sant Joan Baptista que 
va comptar amb la col·laboració de Laud’Ars i el grup vocal Scherzo, a 
més a més de la Coral Rapshody, la Coral juvenil, el grup instrumental 
i antics alumnes, per part de l’Escola de Música. 

 EN IMATGES
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EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

sjdespi.cat/agenda Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

abril i maig
Mostra de punts de llibre
Treballs fets per escolars de la ciutat
Biblioteca Mercè Rodoreda (del 20 d’abril al 3 
de maig) i Biblioteca Miquel Martí i Pol 
(del 8 al 19 de maig)

fins al 13 d’abril
Futbol que canvia vides
Exposició del fotògraf Kim Manresa
Centre Cultural Mercè Rodoreda

fins al 29 d’abril
Intravisions
Exposició d’Anabel Jujol
Centre Jujol-Can Negre

Per Sant Jordi, 
llibres, roses...  i molt més!

Aquesta primavera omplim 
la ciutat de flors i plantes
Els dies 19 i 20 d’abril, l’Ajuntament tornarà a obsequiar 
amb plantes a la ciutadania que compri a les botigues de 
la ciutat. Per participar en la campanya només cal portar 
el val que rebreu a casa vostra, dos tiquets de compra en 
botigues de la ciutat i portar-los als llocs que s’habilita-
ran als quatre barris. Està previst que es lliurin 10.500 
unitats de menta, clavells i geranis.

Les Planes 
(pl. Antonio Machado)
dijous 19 i divendres 
20 d’abril, d’11 a 20 h 

Barri Centre 
(pl. del’Ermita)

dijous 19 i divendres 
20 d’abril, d’11 a 20 h 

Residencial Sant Joan 
(pl. de l’Estatut) 

dijous 19 d’abril, de 
16.30 a 20 h 

Pla del Vent-Torreblanca 
(pl. de Maria Aurèlia Capmany)

dijous 19 d’abril, 
de 16.30 a 20 h
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ABRIL  22 hores
 TEATRE: SOL SOLET
 Teatre Mercè Rodoreda
 un clàssic d’Àngel Guimerà dirigida per  
 Carlota Subirós i interpretada per Mercè  
 Arànega, Laura Aubert, Javier Beltran,  
 Roger Casamajor i Ramon Pujol. 

 venda d’entrades teatresdespi.cat

 

   21 dissabte
 11 hores
 TALLER DE CUINA ÍNDIA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén Corral. Cal inscripció  
 prèvia al  Centre Jujol-Can Negre

 

 17 hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 Punt de trobada, Foment Cultural i Artístic
 cantada de les tradicionals caramelles de  
 Pasqua pels carrers del barri Centre, a  
 càrrec de Cor de Flora

 20 hores
 CORREFOC INFANTIL 
 Plaça de Catalunya
 amb la participació de prop d’una desena  
 de colles i diables. El correfoc sortirà des de  
 la plaça de Catalunya i continuarà  
 pels carrers de la Previsió, Vicomicià, del  
 Bon Viatge, de Baltasar d’Espanya, rambla  
 Josep M. Jujol i pista Sol Solet (amb petada  
	 final	i	castell	de	focs	d’artifici)

 22 diumenge
 9 hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 Punt de trobada, Ajuntament
 cantada de les tradicionals caramelles de  
 Pasqua pels carrers del barri Centre, a  
 càrrec de Cor de Flora

 10.30, 11.45 i 12.45 hores
 TEATRE INFANTIL: 
 CINEMÚSICA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Viu el Teatre. Recomanat per a 
	 infants	fins	als	4	anys

 venda d’entrades teatresdespi.cat

 11.30 hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
  espai d’aprenentatge mediambiental que  
 inclou tallers adreçats a famílies i infants.  
 Al de la Fontsanta es farà l’activitat  
 Fem un hort al balcó de casa, i al de Torre- 
 blanca Els contes del parc

 

 11.30 hores
 PRIMERA SORTIDA 
 ‘PRIMAVERA EN BICI’ 
 Recinte firal (av. M. de Déu de Montserrat)  
 samarreta per a tots els participants

 11 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: L’ESSÈNCIA  
 DE LA BELLESA
 Àrea de Serveis a la Persona
 la historiadora de l’art Mercè Obón farà la  
 xerrada L’essència de la bellesa: de Jaume  
 Huguet a Picasso

 18 hores
 TALLER: EL MONSTRE DE LES  
 ESCOMBRARIES
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec d’Espai d’Educació Artística i Crea- 
 ció Contemporània. Adreçat a infants a partir  
	 dels	4	anys.	Cal	inscripció	prèvia.

 18.30 hores
 XERRADA: SALUT I 
 REHABILITACIÓ
 Centre Cívic Les Planes
 amb la participació de Sonia Pineda  
	 (metgessa	rehabilitadora);	Mª	Teresa	
	 Ferrer	(metgessa	rehabilitadora);		Rubén		
	 Perea	(fisioterapeuta)	i	Jesús	Tinoco		
	 (metge	rehabilitador).	L’organitza	l’AVV	Las		
 Planas

 19.30 hores
 UTOPIES CONCRETES: XERRADA  
 ‘ESPORT I COOPERACIÓ’
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 amb el fotògraf Kim Manresa i Esther Eroles,  
 de la Fundació Johan Cruyff

 13 divendres
 18 hores
 TALLER DE CUINA: 
 ELABORACIÓ DE PA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 taller d’Iniciació a l’elaboració de pa a càrrec  
 d’Elena Alòs. Cal inscripció prèvia al Centre  
 Jujol-Can Negre

 

   14 dissabte
 De 8 a 22 hores
 IX PREMI JUJOL DE 
 DANSA JOVE 
 Teatre Mercè Rodoreda
 el certamen, que aplega centenars de joves  
 ballarins i ballarines d’escoles d’arreu de  
 Catalunya, és una clara aposta pel foment  
 i promoció dels joves talents, que mostraran  
 el millor de si mateixos en les disciplines de  
 clàssic, neoclàssic i contemporani. El 

 certamen també se celebra el diumenge a  
	 la	mateixa.	L’organitza	Dansa	Despí.

 

 11 hores
 II CONCERT DE GRALLA
 Plaça de l’Ermita
 concert amb el grup Allarga la Gralla, amb  
 la participació de grallers convidats d’altres  
 grups i de la Colla de Geganters de Sant  
	 Joan	Despí.	Mostra	de	balls	de	l’Esbart		
	 Dansaire

 11 hores
 TALLER DE CUINA ASIÀTICA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
  a càrrec de Rubén Corral. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre

 17 hores
 TROBADA DE GEGANTONS I  
 CAPGROSSOS
 Carrers del barri Centre
  cercavila amb sortida des del carrer Bon  
 Viatge que continuarà pels carrers Jacint  
 Verdaguer, Les Torres, Baltasar d’Espanya  
 i Bon Viatge. A les 18 h, actuació de grup  
 infantil i xocolatada a la plaça de l’Ermita

    15 diumenge
 11 hores
 VISITA TEATRALITZADA 
 A LA TORRE DE LA CREU
 Sortida, des del Centre Jujol-Can Negre
		 de	la	mà	d’un	personatge	caracteritzat	de		
 Josep Maria Jujol descobrirem els espais  
 d’aquesta arquitectura. Cal inscripció prèvia  
 al Centre Jujol-Can Negre

 11.30 hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
  espai d’aprenentatge mediambiental que  
 inclou tallers adreçats a famílies i infants.  
 Al de la Fontsanta es farà l’activitat  
 Coneguem les papallones de jardí (inscrip- 
 ció al correu activmuseuciencies@bcn.cat o  
	 al	telèfon	933	256	22	20),	i	al	de	Torreblanca		
 Pintem una flor en un vinil reciclat i fem un

 jardí. En totes dues hi ha un bookcrossing  
 kids, espai d’intercanvi de llibres i contes

 17 dimarts
 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

 17.30 i 18.30 hores
 DIMARTS DE CONTE: LA 
 MEDUSA PERDUDA 
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a	càrrec	d’Eva	González.	Es	faran	dues		
 sessions, cal recollir inscripció prèvia.  
 Adreçat a infants de 0 a 3 anys

 19 hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
 COP DE TEATRE!
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 el periodista de TV3, Francesc Latorre,  
	 establert	a	Sant	Joan	Despí,	presenta	Cop  
 de teatre! Els secrets d’onze anys explicant  
 la Fórmula 1 a TV3. Estarà acompanyat del  
 també periodista esportiu Josep Lluís Merlos

 18 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: EL 
 TRANSISTOR, INVENTAT PER  
 UN SANTJOANENC 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Joan Bonich, veí de Sant Joan  
	 Despí

   19 dijous
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE: ‘QUIN  
 DESASTRE DE SANT JORDI’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Jomeloguisojomelo.com. 
 Adreçada a infants a partir dels 3 anys

 20 hores
 CICLE GAUDÍ: ‘LA LIBRERIA’
 Teatre Mercè Rodoreda
 dirigida per Isabel Coixet, una de les grans  
 triomfadores dels Goya. Consulta abona- 
 ments i descomptes

 20 divendres
 10 hores
 TALLERS D’AJUDA MÚTUA 
 PER A DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 el	SIAD	(Servei	d’Informació	i	Atenció	a	les		
	 Dones)	organitza	tallers	d’ajuda	mútua		
 oberts a les dones. Sessions conduïdes per  
 una psicòloga que ajuda a gestionar l’estrès,  
 a millorar l’autoestima o a aprendre què fer  
 per cuidar-se. 

 18 hores
 PUNTS DE LLIBRE AMB  
 GANXET
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 recomanada per a infants a partir de 10  
	 anys.	Activitat	a	càrrec	d’El	Club	dels	Diven-	
 dres entre Fils i Agulles. Cal inscripció prèvia

 18 hores
 TALLER DE CUINA: PRODUCTES  
 DE TEMPORADA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec Jó Baixas, del Restaurant Follia.  
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can  
 Negre 
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 22 hores
 TEATRE: SOL SOLET
 Teatre Mercè Rodoreda
 un clàssic d’Àngel Guimerà dirigida per  
 Carlota Subirós i interpretada per Mercè  
 Arànega, Laura Aubert, Javier Beltran,  
 Roger Casamajor i Ramon Pujol. 

 venda d’entrades teatresdespi.cat

 

   21 dissabte
 11 hores
 TALLER DE CUINA ÍNDIA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén Corral. Cal inscripció  
 prèvia al  Centre Jujol-Can Negre

 

 17 hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 Punt de trobada, Foment Cultural i Artístic
 cantada de les tradicionals caramelles de  
 Pasqua pels carrers del barri Centre, a  
 càrrec de Cor de Flora

 20 hores
 CORREFOC INFANTIL 
 Plaça de Catalunya
 amb la participació de prop d’una desena  
 de colles i diables. El correfoc sortirà des de  
 la plaça de Catalunya i continuarà  
 pels carrers de la Previsió, Vicomicià, del  
 Bon Viatge, de Baltasar d’Espanya, rambla  
 Josep M. Jujol i pista Sol Solet (amb petada  
	 final	i	castell	de	focs	d’artifici)

 22 diumenge
 9 hores
 CANTADA DE CARAMELLES
 Punt de trobada, Ajuntament
 cantada de les tradicionals caramelles de  
 Pasqua pels carrers del barri Centre, a  
 càrrec de Cor de Flora

 10.30, 11.45 i 12.45 hores
 TEATRE INFANTIL: 
 CINEMÚSICA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Viu el Teatre. Recomanat per a 
	 infants	fins	als	4	anys

 venda d’entrades teatresdespi.cat

 11.30 hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
  espai d’aprenentatge mediambiental que  
 inclou tallers adreçats a famílies i infants.  
 Al de la Fontsanta es farà l’activitat  
 Fem un hort al balcó de casa, i al de Torre- 
 blanca Els contes del parc

 

 11.30 hores
 PRIMERA SORTIDA 
 ‘PRIMAVERA EN BICI’ 
 Recinte firal (av. M. de Déu de Montserrat)  
 samarreta per a tots els participants

   23 dilluns
 De 9 a 21 hores
 DIADA DE SANT JORDI
 Places de Catalunya, l’Estatut, Mercat i 
 M. Aurèlia Capmany
 durant tot el dia parades de llibres i roses  
 per commemorar aquesta tradicional jornada  
 cultural

 De 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 hores
 ESPAI DE JOC CREATIU
 Plaça de Catalunya
 la Carpa de Tata Inti ens espera amb jocs  
 creatius per a infants de 0 a 6 anys

 De 10 a 20 hores
 ESPAI DE LECTURA
 Places de Catalunya i del Mercat
 espai chill out per llegir llibres, 

 diaris i revistes

 De 16.30 a 19.30 hores
 ESPAI TOC TOC JOCS 
 Plaça del Mercat
 espai de jocs grans fets amb portes recicla- 
 des. Per a totes les edats

 De 17 a 20 hores
 SIGNATURES DE LLIBRES 
 AUTORS I AUTORES LOCALS 
 Places de Catalunya i del Mercat
 una oportunitat per conèixer el talent literari local

 A partir de les 16.45 hores
 CONCURS DE PINTURA 
 INFANTIL 
 Plaça de Catalunya
 organitzat	per	l’entitat	Grup	d’Art	94.	A	les		
	 18.45	h,	entrega	de	premis

 17.30 hores
 LA PRINCESA I EL   
 DRAC 
 Plaça de Mercat
 a càrrec de la cia. Sim Salabim, espectacle  
 emotiu i divertit on es combinen titelles,  
 ombres xineses, cançons...

 17.30 hores
 PALLASO QUE ESCAMPA  
 SOMRIURES
 Plaça de Catalunya
 a càrrec de cia. Sabani, 

 un espectacle que barreja pallassos i màgia

 19 hores
 SARDANES
 Plaça de Catalunya
 amb la Cobla La ciutat de les Roses

 24 dimarts
 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per la ciutat

 18 hores
 RECITAL POÈTIC
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec del Círculo Artístico y Literario El  
	 Semillero	Azul

   25 dimecres
 De 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 amb la col·laboració del Banc de Sang i  
 Teixits i de la Xarxa de Biblioteques

 17 hores
 LECTURES EN VEU ALTA
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)
 l’Aula Cultural de la Gent Gran es trasllada  
	 al	pati	del	Diamant	per	fer	lectures	en	veu		
 alta en el marc de les activitats de Sant Jordi
  

 26 dijous
 

 De 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 amb la col·laboració del Banc de Sang i  
 Teixits i de la Xarxa de Biblioteques

 19 hores
 XERRADA AMB L’ESCRIPTOR  
 ANDREU MARTÍN
 Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 trobada on Martín, un dels referents de  
 la novel·la negra, ens parlarà dels  
 seus llibres i de la literatura en general

 27 divendres
 

 22 hores
 BLAUMUT EN CONCERT
 Teatre Mercè Rodoreda
 presentaran la seva gira Vint-i-un botons

 venda d’entrades teatresdespi.cat

  

   28 dissabte
 

 11 hores
 PRESENTACIÓ DE LLIBRES
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 l’autora local Pepa Mayo presenta Agatha  
 Jones y los 10 pastelitos i El devorador de libros
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agenda
Taller d’enquardenació japonesa
Dilluns 16 d’abril, 18.30 h

Taller de clown
Divendres 20 d’abril, 18.30 h 

Taller amigurumi 
Sant Jordi
Divendres 20 d’abril, 
18.30 h

Taller cake pops Sant 
Jordi
Dilluns 23 d’abril, 18.30 h

Taller: Treballar per Europa
Dimecres 11 d’abril a les 18 hores

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 9, 16, 23 i 30 d’abril,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 3, 10, 17 i 24 d’abril, de 
16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 25 d’abril, 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

El talent de 
les dones 
artistes

Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

 

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD

@JoveSjd

637 026 565

elbulevardsjd

@elbulevardsjd

@elbulevardsjd

Primavera musical 
al Bulevard
El Casal de Joves prepara una primave-
ra plena de concerts i d’actuacions. El 
mag santjoanenc The Roker, finalista del 
programa Got Talent España, actuarà el 25 
de maig. Abans però, es farà un festival de 
cantautores (4 de maig) amb les veus de 
Marta Espinosa, Mabel Flores, Canciones 
de Nadie, Suu i Carla Collado. L’11 de maig 
ens visitaran les Four Sweetness, el quar-
tet santjoanenc format per Núria, Bárbara, 
María i Dani. Són només algunes de les 
propostes d’un mes ple de música. El dia 
18 actuaran Bathroom Studios, Luckey & 
Forever més artistes convidats.

Altres 
propostes al 
Casal de 
Joves

CAMPIONAT DE DARDS
Divendres 13 d’abril, de 
18.30 h 

Cal inscripció prèvia a 
despijove.cat. Premi: 
dues entrades per anar 
al cinema

MASTERCLASS INICIACIÓ 
AL ROCÒDROM
Divendres 20 d’abril, 
18.30 h

Vols aprendre les tèc-
niques de l’escalada de 
forma segura?
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La pròxima temporada es crearà una escola de tennis i pàdel per a nois i noies de 4 
a 18 anys i es construiran 4 noves pistes de pàdel

 El Tennis Despí millora les instal·lacions 
i amplia l’oferta d’activitats

La setena edició de la Marató de relleus per equips i cursa del Riu organitzada pel Club 
Atletisme Despí el diumenge 25 de març enguany va tenir un rerefons solidari. Un total de 
995 participants va fer el circuit per la ribera del Llobregat i amb les seves inscripcions van 
recaptar més de mil euros que es donaran a la Taula de Necessitats de Sant Joan Despí. Pel 
que respecta a l’àmbit esportiu, en la prova individual de 7 km, en què van prendre part 
211 atletes, va vèncer Carles Montjor en categoria masculina i en la femenina la guan-
yadora va ser Eva García. La classificació de corredors locals, la van encapçalar Jeanette 
Grajea de la Creu del Club Atletisme Despí i en categoria masculina es va imposar Manuel 
Jiménez. En la prova de relleus per equips va destacar la quantitat de conjunts mixts que hi 
van participar, la majoria dels 126 inscrits. Mostra d’això és que els dos primers classificats 
en categoria absoluta van ser equips mixts, el PT Run i l’Abdul Can Mercader. Llinarsport 
va ser el millor conjunt santjoanenc.

Gestionat anteriorment per les 
federacions catalana i espanyo-
la de tennis, aquest club va ini-

ciar l’any passat una nova etapa de ges-
tió directa per part de l’Ajuntament. Des 
d’aleshores s’han fet diferents millores en 
les instal·lacions i les activitats tant de ra-
queta com fitness, tot això en un ambient 
de club familiar on tothom es trobi com a 
casa i gaudeixi de l’esport. Fins al 30 d’abril 

la matrícula d’abonament a la instal·lació 
serà gratuïta i de regal hi haurà una sessió 
gratuïta d’entrenador personal al gimnàs, 
al tennis o al pàdel. Alhora, les classes de 
tennis i de pàdel en horari de 8 a 13 hores 
de dilluns a divendres estaran rebaixades 
a meitat de preu fins al 31 de maig. 
I això no és tot, si un fill o filla vol provar 
aquest esport s’ofereix una classe gratuïta 
a l’escola de tennis o pàdel mentre el pare 

o mare fa ús de la sala de fitness. La pròxi-
ma temporada es crearà una escola de 
tennis i pàdel per a infants de 4 a 18 anys 
pensada perquè els integrants participin 
en competicions federades i una amplia-
ció de l’oferta de pàdel amb 4 noves pistes. 
Des del club tenen la intenció de tirar en-
davant un programa d’activitats socials i 
recreatives que fomentin les relacions i els 
vincles de club esportiu.

Matrícula gratuïta al Tennis Despí fins al 30 d’abril

Nova imatge. El Tennis Despí vol mostrar la seva millor cara i per això ha modernitzat el seu logo. Mantenint el verd com a color 
corporatiu, afegeix a sota les disciplines que es poden practicar a les seves instal·lacions. Nova etapa, nova imatge.

Un miler de corredors a la Marató i cursa del Riu

A dalt, el pòdium de la 
cursa per equips, i al costat 
els corredors santjoanencs 
que van fer el millor temps 
en la cursa 7K
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¿Aceptas el reto de abril?

#30diasenbici

Acceptes el repte de l’abril?

DIES EN BICI



35

24a  
Primavera  

en bici
Sant Joan Despí  

2018

En abril, más bici!
Sant Joan Despí inicia las actividades de la tradicional 
campaña Primavera en Bici y se suma al movimiento 

internacional ‘30 días en bici ‘

Este abril hace 24 años que Sant 
Joan Despí celebra la llegada de la 
primavera con salidas populares 

en bicicleta para disfrutar del domingo 
con familiares y amigos, pedaleando por 
la ciudad.
Este año se harán dos. La primera, el 22 
de abril, saliendo desde el recinto ferial 
y recorriendo todos los barrios de la 
ciudad para completar un circuito de 7 
kilómetros. La segunda, el 6 de mayo, 
saldrá de la rambla Jujol y tendrá dos re-
corridos posibles a elegir: uno de 12 ki-

lómetros y otro de 6, ambos con parte de 
circuito urbano y parte por la zona del 
Llobregat.
Desde el Ayuntamiento y el Club Ciclis-
ta Sant Joan Despí se apuesta por nuevas 
rutas diseñadas para que los participan-
tes descubran nuevos itinerarios. El acto 
final de la 24ª edición será, este año, una 
gran Fiesta de la Bicicleta, un encuen-
tro repleto de actividades para amantes 
de las dos ruedas, invitados especiales 
como Vive y Río con sus curiosas bici-
cletas que todo el mundo podrá probar.

Un mes per agafar l’hàbit de moure’ns 
en bici: #30diesenbiciSJD

Sant Joan Despí s’ha sumat a la campanya 30 Dies en Bici, una iniciativa que 
sorgeix d’un moviment ciutadà  i comunitari de caràcter global que vol promoure 
l’ús diari i quotidià de la bicicleta. Per assolir aquest objectiu, es planteja una acció 
intensiva: pedalejar a qualsevol lloc, cada dia, durant almenys 21 dies del mes abril. 
L’únic que cal fer és compartir les experiències en bici a la ciutat a l’Instagram de 
l’Ajuntament, sempre fent servir el hashtag #30diesenbiciSJD i signant el compro-
mís que trobaràs al web sjdespi.cat. Entre els participants, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí sortejarà un patinet i una bicicleta. 30 Dies en Bici va néixer amb la idea de 
promoure l’ús diari i quotidià de la bicicleta, perquè usar la bici enriqueix la vida, té 
cura del planeta Terra i fa de les ciutats un espai més amable. És un moviment  glo-
bal de milers de ciclistes que creix i creix des de l’abril de 2010, quan va sorgir la 
idea del #30daysofbiking a Minneapolis.

sortides
 i activitats

1a sortida:
diumenge 22 d’abril

11.30 hores, sortida des del 
Recinte firal

2a sortida:
diumenge 6 de maig

12 hores, sortida des de la 
rambla Jujol

Festa de la Bici:
diumenge 27 de maig

10.30 a 14 h
pl. Ermita i Bon Viatge
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L’esport santjoanenc, en imatges

El Grup Excursionista Despí va posar en marxa el 18 de març 
la quarta edició de la Nordic Walking, una tècnica de caminar 
amb bastons. És una activitat oberta tant a socis com a gent no 
afiliada a l’entitat. En la primera sessió es va fer una iniciació a la 
disciplina al parc de la Fontsanta amb un monitor i després van 
anar fins al parc de Torreblanca per finalment tornar al punt de 
sortida. El 8 d’abril es farà una segona sessió pel Baix Llobregat.

Tret de sortida a la marxa nòrdica

El torneig del Barcelona Pàdel Tour que es va disputar del 18 
al 25 de febrer i va comptar amb la participació de més de 160 
parelles competint en categoria femenina, masculina i mixta 
va ser un èxit. Als jugadors i jugadores se’ls va regalar una 
samarreta i entraven en un sorteig. Els guanyadors/es de les 
diverses categories van rebre premis que anaven des de bitllets 
d’avió, fins a pernils i també material per jugar a pàdel. El bon 
temps i el gran ambient viscut a la nostra ciutat fan del Tennis 
Despí un club de referència per als amants de la raqueta. 

El 25 de febrer l’Associació de Pescadors Pulcone va fer entrega 
dels premis del concurs que va organitzar l’entitat coincidint 
amb la Festa Major del 2017. Es tractava d’una prova oberta 
tant a socis de l’entitat com a gent amant de la pesca no afiliada 
a Pulcone. Van ser premiades les tres persones que més peixos 
van aconseguir pescar a la platja de Gavà en categoria infantil, 
femenina i masculina. L’acte d’entrega de premis es va fer al 
voltant d’una calçotada per a socis i simpatitzants del club. 

Entrega dels premis de Pulcone

El Club Ciclista Sant Joan Despí va organitzar el 4 de març el 
vuitè dinar social al Parc Ciclista del Llobregat. La trobada 
volia fer caliu entre els socis de l’entitat alhora que s’obria a no 
afiliats, en total van assistir-hi més d’un centenar de persones. 
Abans de la calçotada popular es va disputar una cursa.

La Vueling Cup aterra al Tennis Despí 

El Club Ciclista celebra un dinar social

El Club Arc Despí orga-
nitzava el 17 de març la 
Tirada al Pou. Es tracta 
de llençar fletxes en 
paràbola dins un cercle 
situat a 50 metres del 
punt de tirada i l’única 
referència és un pal amb 
una bandera. A mode de 
diana, com més s’acosta 
la fletxa a la bandera 
més puntua. 

El programa “Minuto Despí” 
de Ràdio Despí repassa 
l’actualitat dels tres equips 
amateur de la ciutat. La 
UE Sant Joan Despí , del FC 
Levante las Planas –feme-
ní i masculí-  i la UD San 
Pancracio. Cada dilluns, de 
19 a 19.30 a la 107.2FM, amb 
Alberto Casado i Iván Prieto. 
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

El darrer anunci del Partit Popular al 
voltant de les pensions és que el pres-
supost del 2018, (que encara no està 
aprovat !!!) inclou una partida per fer 
front a un augment d’entre l’1 i el 3% 
de les pensions mínimes.

El que no diu l’anunci del PP és què 
passarà amb la resta de pensions ni en 
els pressupostos dels anys següents.
Aquesta és la política del PP: retalla-
da de drets per a tothom i beneficis 
per aquells que més en tenen, una 
política de dretes que només benefi-
cia als i les de sempre. I quan la gent 
surt al carrer a manifestar-se i veuen 
les orelles al llop de les properes elec-
cions, a corre cuita, posem alguna 
mesura per calmar els ànims!

Les pensions han de ser un sistema de 
redistribució per a tothom. Els i les 
pensionistes han de veure augmenta-
des les seves pensions en la mateixa 
proporció que el cost de la vida, sinó 
més. I per garantir-ne la seva conti-
nuïtat en el temps cal planificar-ho, 
modificant si s’escau les normes. 
L’actual tendència en els salaris no 
podrà garantir les pensions del futur, 
i per això , des del PSC apostem per 
abolir la darrera reforma laboral del 
PP, per injusta i insolidària i estu-
diar mesures que garanteixin salaris 
dignes per a tothom i que els bene-
ficis d’aquesta incipient recuperació 
econòmica es redistribueixin.

Cal recuperar l’acord polític per fer 
de les pensions un tema prioritari i 
prendre decisions efectives per ga-
rantir aquest dret avui i en el futur, 
tal i com estava previst des del 2011, 
abans de l’entrada del PP al govern de 
l’Estat.

grup municipal PSC-CP

En el moment d’escriure aquest article, 
el President Puigdemont resta detingut 
a una comissaria alemanya. Fa tres dies 
que diputats i diputades han entrat a la 
presó, i que la nostra secretaria general, 
la Marta Rovira, és a l’exili.
El ple municipal del divendres 23 de 
març es va suspendre a petició nostra, i 
per unanimitat de tota la Junta de Porta-
veus, donada la gravetat de la situació que 
viu el país. Dilluns 26 és la nova data, i a 
hores d’ara ja no sabem què més afegir a 
la moció que demanava l’acostament dels 
presos catalans. És una situació canviant 
hora rere hora, i per això creiem que el 
més coherent és fer un posicionament 
genèric del nostre grup municipal.
Treballem per Sant Joan Despí, i la nos-
tra prioritat és actuar envers la millora de 
la qualitat de vida de la ciutadania, però 
també transmetre el posicionament ideo-
lògic i el tarannà del nostre grup.
I ho fem des de l’oposició municipal, el 
que comporta sovint disposar de menys 
informació i facilitats per dur a terme 
la nostra tasca. Podríem estar a Govern, 
però se’ns fa difícil imaginar-nos com po-
dríem treballar al costat d’aquest PSC que 
prefereix mirar el mòbil assegut mentre 
s’aplaudeix solidàriament als familiars 
dels empresonats, o d’aquest PSC que 
vincula l’aprovació d’una moció humani-
tària a que no aparegui la paraula “presos 
polítics”. 
Per aquests motius vàrem trencar el 
pacte de Govern del Consell Comarcal i 
vàrem passar a l’oposició, en protesta per 
l’aplicació del 155. ERC és un partit amb 
és de 87 anys d’història, sense cap cas de 
corrupció,  i els seus militants han patit 
presó, exili i mort. Ni la por, ni la presó, 
ni les amenaces, ni la comoditat d’un cà-
rrec institucional ens faran renunciar a 
la nostra base d’esquerres, republicana i 
independentista.

Llibertat 
presos polítics

En estas últimas semanas estamos viendo como 
la ciudadanía se rebela. Estamos viviendo como 
muchos colectivos están saliendo a la calle para 
reclamar los derechos que les han sido arreba-
tados. En estos días nos sentimos orgullosos de 
ver como nuestros pensionistas se movilizan y 
manifiestan, como tantas otras veces hicieron, 
para reclamar sus derechos, nuestros derechos. 
Uno de los mayores problemas al que nos en-
frentamos es el de la vivienda. Un problema 
crónico. La burbuja especulativa en los precios 
de la vivienda de compra en los años anterio-
res a la crisis, ha dado paso ahora, a una nueva 
burbuja especulativa, esta vez en los precios de 
los alquileres.
Esta nueva burbuja ha estallado en nuestro mu-
nicipio, con toda su virulencia, con el problema 
al que se enfrentan nuestros vecinos del bloque 
de la Avenida de Barcelona, 113. Y hemos vis-
to como estos vecinos se han rebelado y se han 
movilizado.
Esta situación en nuestro municipio, es solo la 
punta del iceberg. La política de vivienda en 
Sant Joan Despí ha primado siempre la cons-
trucción de viviendas de compra, tanto libre 
como de protección. El porcentaje de viviendas 
de alquiler construidas en el municipio es míni-
mo. Por no hablar de la falta de vivienda social.
Las circunstancias actuales debidas a las refor-
mas laborales de PSOE y PP y a la reforma de 
la LAU, alquileres de tres años y falta de regu-
lación de precios, abocan a nuestros jóvenes a 
un futuro incierto, de precariedad laboral y ha-
bitacional y escasas posibilidades de realizar su 
proyecto de vida. 
En Sant Joan Despí, más allá de los problemas 
estructurales, como la falta de suelo, deben 
adoptarse medidas. Se debenn realizar modifi-
caciones normativas para establecer la obligato-
riedad de destinar un porcentaje de los edificios 
construidos o rehabilitados a viviendas de al-
quiler de protección oficial y gestión pública. Se 
debe trabajar para exigir a los bancos liberar las 
viviendas vacías de su propiedad. Se debe traba-
jar en buscar soluciones.
Para nuestro grupo es absolutamente impres-
cindible abordar con urgencia el problema de la 
vivienda en nuestro municipio.  

Vivienda
Pensions dignes 

per a tothom!

TRIBUNA POLÍTICA
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Ya estamos cansados del “procés”, 
queremos avanzar como sociedad, 
queremos trabajar por lo que real-
mente importa, queremos solucionar 
los problemas reales de los vecinos 
de Sant Joan Despí.
Queda mucho por hacer. Necesita-
mos vivienda social y de protección 
oficial, necesitamos trabajar barrio a 
barrio para hacer el mejor Sant Joan 
Despí.
La política municipal dicen que no es 
equiparable a la política nacional, sin 
embargo los presupuestos municipa-
les se debaten en Pleno  y el resultado 
es igual siempre… nunca se acierta, 
las grandes inversiones municipales 
como las de la calle Buen Viaje pa-
rece después de terminadas que no 
convencen a ninguno de los sectores 
implicados, por muchas flores que le 
pongan,  las zonas azules continúan 
pareciendo un sacacuartos más que 
un elemento para facilitar la movi-
lidad, continua haciéndose mal uso 
del mobiliario y espacios públicos y 
en concreto de los parques infantiles 
con numerosas deficiencias de acce-
sibilidad y convertidos en escapara-
tes de plástico inútil y contaminante 
por parte de los de siempre, en defi-
nitiva desde aquel SJD del cinturón 
rojo se ha avanzado mucho, pero pa-
rece que los que no vivimos aquella 
épocas de cambio, pero hemos in-
dagado en nuestra historia reciente, 
echamos de menos a aquellos Mon-
tillanos que igual que  Joan Manuel 
Serrat no dudo en poner música y 
voz a los poemas de Miquel, Miguel 
Hernández,  trajeron a nuestra ciu-
dad su fuerza y espíritu para sumar, 
sumar y sumar,  nunca restar; y unos 
sumaron en español y otros en espa-
ñol catalán.

Estamos cansados 
del “procés”

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

Algunos llevamos años avisando, sabía-
mos que estos día tan dificiles para todos 
iban a llegar y es por ello que no logramos 
entender que políticos que se les presu-
pone un cierto conocimiento hayan sido 
capaces generar este grave problema en la 
sociedad y lo que és peor, crear una frac-
tura social que tardará años en revertirse.
Puigdemont sabía que romper por la mi-
tad a la sociedad catalana, gastarse el di-
nero de todos en cosas ilegales, provocar 
una crisis institucional y política sin pre-
cedentes y enfrentarse a una democracia 
del siglo XXI de la Unión Europea iba a 
tener consecuencias. Tras toda esta serie 
de actos a nadie se le puede escapar que 
el ex-presidente y el resto de procesados 
lo han sido por sus acciones y no por sus 
ideas, se tratan pues, de politicos presos y 
no de presos políticos como algunos quie-
ren hacer ver.
Desde Cs mostramos nuestro respeto por 
las decisiones judiciales, somos firmes de-
fensores de la despolitización de la justicia 
y pensamos que ningún político puede te-
ner impunidad.
Es hora de recuperar el ‘seny’ y por eso pe-
dimos a los partidos separatistas que ha-
gan un ejercicio de realismo y acepten que 
el próximo presidente de la Generalitat 
tendrá que respetar las leyes, a todos los 
catalanes y gobernar para todos. Creemos 
que es el momento de poner fin al ‘prucés’ 
, un ‘prucés’ que solo nos ha traído huída 
de empresas y fractura social.
Es responsabilidad del presidente del Par-
lament Roger Torrent que Cataluña vuelva 
a tener una situación de normalidad, para 
ello se debería dejar de utilizar la mesa 
de Parlament como lugar para hacer dis-
cursos partidistas como si de un mitin de 
ERC se tratase y proponer un candidato 
que pueda formar un gobierno dentro de 
la legalidad y del respeto a todos los cata-
lanes y no solo a una parte.
Cs@sjdespi.net 

Recuperemos el ‘Seny’

Catalunya es troba en una situació de blo-
queig i conflicte, de regressió de drets i lliber-
tats, d’alts nivells de frustració de la població i 
de moltes urgències, entre d’altres, econòmi-
ques i socials. 
Com venim reclamant des d’ICV-EUiA des 
de fa anys, també en aquesta columna, el país 
necessita la creació de grans i amplis consen-
sos de partits i entitats per la democràcia i la 
convivència, que han de permetre posar fi a la 
unilateralitat, al 155 i  també la llibertat de les 
persones empresonades. Ens calen aliances 
ens què guanyi el conjunt de la ciutadania, i 
que permeti de manera immediata la confi-
guració d’un Govern. 
Revertir les retallades aplicades pel govern 
des de l’inici de la crisi el 2008 en les políti-
ques socials ha de ser una prioritat. Resoldre 
els problemes de la gent, en especial de les 
persones més vulnerables.
Un exemple que venim denunciant des de 
Catalunya en Comú Podem és la mala ges-
tió en l’aplicació de la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC), deixant sense els recursos 
econòmics que els pertoquen per llei, i en 
total indefensió a persones i famílies sense o 
amb mínims ingressos. 
La Comissió que va promoure la iniciativa 
legislativa popular per la RGC, sindicats i 
entitats relaten els casos d’incompliment, la 
seva paralització, que sols 8.000 noves perso-
nes han començat a cobrar després d’esperar 
més dels 4 mesos previstos a la llei, que de les 
61.000 sol·licituds sols s’ha donat resposta a 
la meitat... 
El Departament de Treball i Afers Socials de 
la Generalitat , amb ERC al capdavant i res-
ponsables de la seva implementació, no van 
posar-hi els recursos necessaris, tot i ser un 
gran assoliment col·lectiu de la legislatura an-
terior i la gran publicitat que va fer el mateix 
govern. També l’aplicació del 155 ha agreujat 
la situació.
Les persones que viuen en situació precària 
no poden esperar més. ICV-EUiA creiem 
imprescindible la creació de la Comissió de 
Seguiment prevista a la llei, i per això cal,  que 
qui té la responsabilitat de fer-ho, constitueixi 
un govern JA!!
 

Dues grans prioritats 
per a Catalunya
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Avui se’m fa molt difícil escriure, no tro-
bo les paraules adequades per fer-ho. Els 
sentiments m’envaeixen. 
Volia parlar sobre els presos polítics que 
tenim a Madrid, en Quim Forn, l’Oriol 
Junqueras, el Jordi Sànchez i el Jordi 
Cuixart. Sobretot del Quim, a qui di-
marts, quan va anar al Suprem, el fiscal 
general va demanar que se li concedís la 
llibertat condicional, però al cap de 2 dies 
(dos!!!!), el jutge Llarena diu que no la 
hi concedeix. Quin joc més brut! 2 dies 
d’esperança! 2 dies pensant que abraçaria 
la seva estimada esposa, la Laura i les se-
ves dues filles; 2 dies esperant sortir i re-
sulta que li deneguen! Això no es fa! Si no 
la hi vols concedir, no la hi concedeixis, 
però no el maltractis psicològicament!
Per si això fos poca cosa, el mateix jutge 
Llarena, el divendres fa entrar a presó 5 
persones més: Jordi Turull, Josep Rull, 
Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors 
Bassa. Tots ells acusats de rebel·lió. Mar-
ta Rovira, que també s’havia de presentar 
a Madrid, emprèn el difícil i trist camí de 
l’exili cap a Suïssa, on també s’està l’Anna 
Gabriel. Així s’incrementa la llista de po-
lítics exiliats: MHP Carles Puigdemont, 
Lluís Puig, Meritxell Serret i Toni Comin 
a Bèlgica i Clara Ponsatí al Regne Unit. 
I avui, mentre escric l’article, 
m’acompanya tota la ràbia, la impotèn-
cia, la tristesa de saber que han detingut 
el nostre MHP Carles Puigdemont!
Aquesta és la manera de l’estat espanyol 
d’estimar els catalans? Aquests són els 
seus arguments perquè ens quedem? 
Gràcies M. Rajoy, gràcies govern espa-
nyol!, però així no ens sentim estimats, 
ni tenim ganes de quedar-nos. 
El dia 1 d’octubre el poble va parlar i el 
poble va escollir: marxem! El dia 21 de 
desembre va tornar a parlar i va triar 
independència i com a MHP a Carles 
Puigdemont!

Us volem lliures 
i a casa

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de febrer de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 22 de febrer de 
2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la ses-
sió anterior i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els 

grups polítics municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciu-
tadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede 
(SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents pro-
postes i dictàmens.

En l’àmbit relatiu a l’àrea d’urbanisme, espai públic, sostenibilitat, seguretat, 
convivència i serveis generals, es van aprovar per unanimitat la rectificació 
de l’inventari de béns de l’Ajuntament a data 31/01/18, així com la pre-
sentació d’un requeriment previ a la interposició del corresponent recurs 
contenciós administratiu al Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat pel pagament de les quantitats derivades de l’obligació legal de 
cofinançament de les escoles bressol municipals pels cursos 2015-2016, 
2016-2017 i 2017-2018. També per unanimitat, el Ple va donar llum verda al 
procediment per a la selecció de jutge de pau titular del Jutjat de Pau 
de Sant Joan Despí, com a conseqüència de la renúncia de l’actual jutgessa de 
pau, i a l’adhesió al conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria 
d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recapta-
tòria amb les entitats. Finalment, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, 
ERC, SQP i PSC i l’abstenció de Cs, es va aprovar una Declaració Institucio-
nal amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones.

En la part de control, es va aprovar una moció del PSC per establir un sistema 
públic de pensions amb més capacitat de redistribució i reducció de les des-
igualtats, amb el vot a favor de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i el vot en 
contra de PP i Cs. També va sortir endavant la moció del PSC, ICV-EUiA i CiU 
en defensa del model d’immersió lingüística vigent a les escoles catalanes, amb 
el vot favorable de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i el vot en contra de PP i 
Cs. Els grups municipals de PP, Cs i ERC van presentar una moció conjunta 
per a la millora urbanística i comercial del carrer del Bon Viatge i contigus, 
que va comptar amb la intervenció d’un representant de l’AVV del barri, que 
estava acompanyat d’una representació de comerciants. Va tenir el vot contrari 
de CiU, ICV-EUiA i PSC (tot i el compromís de seguir de prop l’evolució dels 
nous usos del carrer) i el vot a favor de PP, Cs, ERC i SQP.

A l’apartat de precs i preguntes, Cs va preguntar per les reivindicacions políti-
ques durant la Festa dels Tres Tombs i va demanar la retirada de decoracions 
identitàries a l’espai públic.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de 
les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista. 

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV
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