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Compromís
amb l’educació

MATRICULACIÓ ESCOLAR

Els centres educatius de la ciutat garanteixen un alt nivell 
docent i l’Ajuntament els aporta nous projectes i serveis

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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Estamos de nuevo a punto de celebrar el Día Internacional de 
las Mujeres y de nuevo recordaremos todo el camino que nos 
falta por recorrer hacia la igualdad. Como cada año, saldre-

mos a la calle para reclamar la urgente necesidad de erradicar las 
desigualdades entre hombres y mujeres que todavía hoy perduran 
en nuestra sociedad. En Sant Joan Despí lo haremos este año ade-
más poniendo en evidencia discriminaciones que tenemos bien 
arraigadas: la brecha salarial, el techo de cristal, la feminización y 
masculinización laboral...  Para hacerles frente, todos y todas he-
mos ser determinantes.

Y hemos de ser igual de determinantes a la hora de frenar la lacra 
de la violencia machista y no ser pasivos ante la sospecha de un 
caso de violencia a las mujeres. Una tragedia que hemos tenido la 
desgracia de vivir en casa, en nuestra ciudad, el pasado 28 de enero. 
Sentimos en primera persona la indignación, el dolor... pero tam-
bién la solidaridad y la fuerza de una sociedad que, en su mayoría, 
quiere acabar con esta maldad que continúa incrementando la lista 
de mujeres asesinadas (y maltratadas, física y psicológicamente).

Hace muchos años que en Sant Joan Despí llevamos a cabo accio-
nes para atender a las víctimas y tratar de cambiar esta tendencia, 
pero está visto que no es suficiente. De hecho, por eso el antiguo 
Plan de Igualdad ha evolucionado hacia el nuevo Plan de Equidad 
del que informaba El Butlletí del mes pasado; porque ya éramos 
conscientes de que hace falta más determinación. Y la realidad, 
tozuda, nos lo ha recordado con el asesinato de nuestra vecina. El 
Ayuntamiento estuvo desde el primer momento junto a la familia 
de la víctima, decretó tres días de duelo, convocó una concentra-
ción de protesta, celebró un Pleno extraordinario con la aproba-
ción unitaria de un manifiesto de condena... y también anunció 
que se personará como acusación en el juicio contra el presunto 
asesino de esta mujer santjoanenca. Pero nada de esto nos devol-
verá a nuestra vecina. Ni un paso atrás. Os queremos vivas.

Estem de nou a punt de celebrar el Dia Internacional de 
les Dones i de nou recordarem tot el camí que ens falta 
per recórrer cap a la igualtat.  Com cada any, sortirem al 

carrer per reclamar la urgent necessitat d’eradicar les desigual-
tats entre homes i dones que encara avui perduren a la nos-
tra societat. Enguany, a Sant Joan Despí ho farem posant en 
evidència discriminacions que tenim ben arrelades: la bretxa 
salarial, el sostre de vidre, la feminització i masculinització la-
boral... I per fer-hi front, tots i totes hem de ser determinants. 

I hem ser igual de determinants a l’hora de frenar la xacra de 
la violència masclista i no ser passius davant la sospita d’un 
cas de violència vers les dones. Una tragedia que hem tingut la 
desgràcia de viure-la a casa nostra, a la nostra ciutat, el passat 
28 de gener. Vam sentir en primera persona la indignació, el 
dolor... però també la solidaritat i la força d’una societat que, 
majoritàriament, vol acabar amb aquesta maldat que continua 
incrementant la llista de dones assassinades (i maltractades, 
físicament i psicològicament). 

Fa molts anys que a Sant Joan Despí duem a terme accions 
per atendre les víctimes i mirar de canviar aquesta tendència, 
però no n’hi ha prou. De fet, per això l’antic Pla d’Igualtat ha 
evolucionat cap al nou Pla d’Equitat, del qual informava el 
Butlletí del mes passat, perquè ja érem conscients que cal més 
determinació. I la realitat, tossuda, ens ho ha recordat amb 
l’assassinat de la nostra veïna. L’Ajuntament va estar des del 
primer moment al costat de la família de la víctima, va decre-
tar tres dies de dol, va convocar una concentració de protesta, 
va celebrar un ple extraordinari amb l’aprovació unitària d’un 
manifest de condemna... i també va anunciar que es perso-
narà com a acusació en el judici contra el presumpte assassí 
d’aquesta dona santjoanenca. Però res d’això ens tornarà a la 
nostra veïna. Ni un pas enrere. Us volem vives.

L’Ajuntament es personarà com a 
acusació al judici contra el presumpte 
assassí d’una veïna de la nostra ciutat

Antoni Poveda
l’alcalde

Determinació 
contra la 
desigualtat

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

El Ayuntamiento se personará como 
acusación en el juicio contra el presunto 

asesino de una vecina de la ciudad
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 EL TEMA

8 de marzo 
combativo y concienciador

La conmemoración del 8 de marzo en Sant Joan Despí llenará Sant Joan Despí 
de mensajes que quieren ir más allá y evidenciar las desigualdades 

que siguen sufriendo las mujeres

El Día Internacional de las Muje-
res volverá a movilizar amplios 
sectores de la sociedad de Sant 

Joan Despí. Pero el camino todavía 
es largo y por eso, este año, el Ayun-
tamiento quiere ir un poco más allá. 
Además de un amplio programa de 
actividades que se prolongará duran-
te todo el mes de marzo, el objetivo 
planteado es poner más énfasis en la 
visibilización de las diferencias que, 
aún hoy, son habituales entre muje-
res y hombres, muchas socialmente 
aceptadas pese a ser manifiestamente 
discriminatorias.

Campaña en la calle
Para ello, durante el mes de marzo de 
llevará a cabo una campaña de infor-

mación y concienciación que, bajo 
el lema genérico (R)Evoluciona, se 
centrará en cuatro grandes ámbitos 
de discriminación social hacia las 
mujeres, de los que últimamente se 
habla mucho en los medios de comu-
nicación pero que quizá no se ha ex-
plicado con detalle su significado: la 
brecha salarial (diferencia de ingresos 
entre hombres y mujeres), el techo de 
cristal (dificultad de accceso para las 
mujeres a cargos de responsabilidad), 
el suelo pegajoso (tareas y cargas so-
cialmente asociadas a la mujer que di-
ficultan el acceso al mundo laboral), 
y la masculinización y feminización 
laboral (tipologías de trabajos aso-
ciados a la mujer y al hombre). Ser 
conscientes de la realidad es el primer 

paso para empezar a poner en prác-
tica soluciones. Estos mensajes llena-
rán calles, equipamientos y redes so-
ciales, de forma paralela al completo 
programa de activadades organizadas 
por el Ayuntamiento y las entidades 
feministas de la ciudad.
Este año, entre otros muchos actos, 
volverá a celebrarse la ‘Diada de Do-
nes’, un punto de encuentgro que, 
en la vigilia del 8 de marzo (sábado 
7, por la mañana) llenará la plaza de 
la Ermita de actividades participati-
vas, culturales, festivas y, sobre todo, 
muy revindicativas. La programación 
al completo se puede consultar en la 
página web sjdespi.cat y siguiendo 
las redes sociales municipales (Face-
book, Twitter e Instagram).

Durante todo el mes, actividades para tomar consciencia
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El Ayuntamiento se presentará en la 
causa judicial y exige la permanencia de 
los juzgados de violencia en la comarca

Rechazo unánime y condena enérgica por el asesinato de 
una vecina de la ciudad presuntamente a manos de su pa-
reja. Dolor de una ciudadanía consternada que exige el fin 

del terror machista. Sant Joan Despí vivió el 28 de enero la cara 
más cruda de la violencia ejercida hacia las mujeres, que sigue 
sumando víctimas.
Ante este crimen, la ciudad reaccionó a todos los niveles, político 
y social. El Ayuntamiento, en cuanto se conoció el suceso, inició 
todo el protocolo de actuación y de apoyo a la familia, con el 
alcalde a la cabeza. A nivel institucional, el mismo día, se apro-
bó con la unanimidad de los grupos políticos municipales una 
declaración de condena, se decretaron tres días de duelo en la 
ciudad y se convocó una concentración de protesta y apoyo a la 
familia y amistades. Más de medio millar de personas se reunie-
ron por la tarde en la puerta del Ayuntamiento en señal de duelo, 
solidaridad y denuncia. El alcalde, en su intervención, anunció 
también la decisión del gobierno municipal de personarse en la 
causa judicial como acusación particular.
Por otra parte, también el Ayuntamiento aprobó por unanimi-
dad una moción conjunta de todos los grupos municipales que 
solicita al Ministerio de Justicia y a la Conselleria de Justicia la 
no suspensión y traslado de los juzgados de violencia sobre la 
mujer de Esplugues, Martorell, Sant Boi, Cornellà y El Prat a otro 
partido judicial.

Indignación 
y dolor

__8M • PRINCIPALES ACTIVIDADES__

8DIADA DE DONES 
Sábado 7 de marzo. Plaza de la Ermita, de 10 a 14 h 
10 h: clases abiertas y muestras de danzas. Rincón de le-
tras lilas: concurso de microrelatos, firma y exposición de 
libros y, a las 13.15 h: lectura del manifiesto del Dia Inter-
nacional de las Mujeres.

8MARATÓN DE CUENTOS POR LA IGUALDAD
Sábado 7 de marzo. Biblioteca Mercè Rodoreda. 17h 

8LILA CABARET
Sábado 7 de marzo. Teatro Mercè Rodoreda. 22 h 

8CHOCOLATADA & SARDANAS
Domingo 8 de marzo. Plaza de la Ermita, 10.30 h

8TALLER: Mujeres que lo podemos todo. 
Cambios y búsqueda de trabajo después de 
los 45
Del 9 la 11 de marzo. Promodespí, 9.30 a 13.30 h 

8MUJERES, SEGURIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Viernes 13 de marzo. Centro Cívico Les Planes. 20 h

8CINEFÒRUM ‘TECHO Y COMIDA’
Sábado 14 de marzo. Local Associació Violeta (paseo de 
Maluquer, 2). 18.30 h

8COMUNICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO
Miércoles 18 y 25 de marzo. Àrea de Serveis a la Persona. 
18 a 20 horas

8’AMB DOS PEBROTS’ POR LA IGUALDAD
Jueves 19 de marzo. Centro Cultural Mercè Rodoreda. 
18.30 h (DIRIGIDO A CHICOS JÓVENES)

8EL LEGADO DE LAS MUJERES DE 
SANT JOAN DESPÍ
Sábado 21 de marzo. Itinerario con inicio en el Mercat del 
Centre, a las 11 horas

8FEMINISTA ILUSTRADA
Lunes 30 de marzo. Centro Cultural Mercè Rodoreda. 18.30 
horas. Reflexión sobre feminismo y firma de libros.

Sant Joan Despí llora la muerte de una 
vecina a manos de su pareja
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 LA CIUTAT

Aquests dies, escoles i 
instituts de Sant Joan Despí 
obren portes per explicar 
el seu projecte educatiu, 
pas previ al procés de 
matriculació que s’enceta 
el 23 de març. L’alt nivell 
pedagògic dels centres i els 
serveis i recursos que aporta 
l’Ajuntament ofereixen totes 
les garanties a les famílies a 
l’hora d’escollir escola.

Tot està a punt per començar un nou procés 
de matriculació escolar. Com sempre, les 
portes obertes de les escoles i els instituts 

de la ciutat són el pas previ al procés oficial de 
preinscripció per als ensenyaments d’educació 
infantil (segon cicle), primària i secundària 
obligatòria. Per a totes aquestes etapes educatives, 
Sant Joan Despí compta amb centres que oferei-
xen garanties pedagògiques, tant pel bon nivell 
acadèmic de cada escola i institut, com per les 
actuacions que des de l’Ajuntament s’organitzen 
per reforçar la feina que es fa als centres educa-
tius. Aquestes iniciatives municipals, recollides 
al Catàleg de Programes i Serveis Educatius, 
contribueixen trambé a la formació de l’alumnat 
fora de l’escola.
La preinscripció del curs 2020-2021 dels ensenya-
ments d’infantil (segon cicle), primària i secun-
dària obligatòria (ESO) es farà del 23 de març 
a l’1 d’abril, i la matrícula del 16 al 22 de juny 
(infantil, primària i primer de l’ESO) i del 29 de 
juny al 3 de juliol (segon de l’ESO).

Una ciutat que educa
A Sant Joan Despí, els programes i projectes 
orientats a millorar i complementar la formació 
educativa s’emmarquen sota el paraigua del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE), una iniciativa conjunta 
del Departament d’Educació de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Sant Joan Despí creada per 
donar resposta a les necessitats educatives actuals 
treballant en xarxa amb cinc objectius: aconse-

Compromís amb l’educació

guir l’èxit educatiu; potenciar l’educació en valors i el compromís 
cívic; potenciar la implicació de les famílies; millorar l’ús social del 
català i el respecte per la diversitat lingüística, i potenciar el treball 
i l’aprenentatge en xarxa. 
Precisament al mes de febrer, la comissió institucional del PEE, de 
la qual forma part la comunitat educativa de Sant Joan Despí, s’ha 
reunit per presentar la memòria del curs 2018-2019 i les principals 
actuacions del Pla d’Actuació del curs 2019-2020. 
Així doncs, aquest curs es continuarà amb una activitat que es va 
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Compromís amb l’educació

Escola municipal d’Art
L’opció formativa més creativa la trobem 
a l’Escola Municipal d’Art, Ubicada a Can 
Negre, aquest centre ofereix cursos de 
ceràmica, pintura i dibuix (per a adults i 
infants), imatge digital, disseny i moda, 
cuina i ioga.

Cursos i tallers municipals
Sant Joan Despí compta amb una àmplia 
oferta de tallers i cursos als centres cívics 
Torreblanca i Antoni Gaudí, al Casal de 
Joves El Bulevard, l’Oficina Jove o Promo-
despí. Altres equipaments municipals, com 
les biblioteques, també acullen puntual-
ment activitats formatives.

Escola de Música
L’Escola de Música Enric Granados, ubi-
cada al Centre Cívic Sant Pancraç, té un 
ampli ventall d’estudis musicals adreçat a 
infants i persones adultes. 

Escola d’Idiomes Moderns
El centre, ubicat a la Torre de la Creu, ofe-
reix difents nivells d’anglès, i una progra-
mació formativa complementària a través 
dels programes Gaudir UB o els Juliols. 

Educació en el lleure
Els esplais CE El Tricicle, CE El Nus i el 
GE El Castanyot organitzen casals durant 
la Setmana Santa, l’estiu i el Nadal.

Centre de Formació d’Adults
Espai referència de la formació regla-
da adreçada a les persones adultes, 
el CFA Jujol ofereix estudis d’anglès, 
d’informàtica, de preparació als exàmens 
d’accés a la universitat i cicles formatius 
de grau sperior, del graduat de secundària, 
a més d’alfabetització i cursos adreçats a 
persones nouvingudes.

Oferta educativa 
per a tothom

escoles bressol públiques
 
escoles públiques d’infantil i primària

instituts d’educació secundària
 
escoles concertades
 
escola especialitzada en dislèxia i TDAH

4
5 
2 
2 
1 

dur a terme el primer trimestre del curs passat, el programa 
Queda-t’hi, adreçat a alumnat de l’ESO en situació de vulne-
rabilitat. Aquest projecte afavoreix l’acollida i la inclusió de 
l’alumnat nouvingut per acompanyar-los en l’adaptació al 
nou entorn i en l’adquisició de les competències necessàries 
per al seu aprenentatge i per a l’ús de la llengua catalana. 
Aquest curs es treballarà també en un projecte per impulsar 
el teatre com a eina de transformació social. En una primera 
fase, es consultarà les necessitats als centres educatius. 

Cursos de català per a adults
El Servei Local de Català de Sant Joan 
Despí farà la matrícula dels cursos del 
tercer trimestre els dies 23 i 24 de març de 
10 a 12 h, i de 17 a 19 h.
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ESCOLES  PÚBLIQUES

INSTITUTS PÚBLICS

CENTRES CONCERTATS

Centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de Sant Joan DespíUn dels aspectes que es vol potenciar 

aquest curs són els tallers i les trobades 
amb les AMPA de les escoles i instituts 
per tal de dinamitzar-les i fomentar-ne 
el lideratge per contribuir a la millora 
de la qualitat educativa. 

Afavorir l’èxit escolar
D’altra banda, aquest curs 2019-2020 es 
continuarà portant a terme el projecte 
Acompanyament a l’estudi, una inicia-
tiva per fomentar l’èxit escolar adreçat 
a l’alumnat de primària i secundària 
perquè ningú es quedi enrere en la seva 
formació. 
Precisament, al gener s’ha engegat un 
nou projecte de reforç educatiu i suport 
a la integració social dirigit a un màxim 
de 56 alumnes de l’escola Roser Cap-
devila. Per una banda, hi ha el projecte 
Somni de lletres, adreçat a nens i nenes 
de 1r i 2n, que té com a objectiu ajudar 
els infants a milllorar les competències 
de lectura i escriptura i potenciar les 
seves capacitats cognitives (motivació, 
concentració, etc.); i, per l’altra, un 
projecte de suport a l’estudi, dirigit a 
l’alumnat de 3r a 6è, per reforçar hà-
bits i processos d’aprenentatge i vetllar 
per la cohesió social i la integració de 
l’alumnat.

Coeduquem 
Amb la volutat d’introduir elements 
coeducatius, la mirada feminista i la 
resolució pacífica dels conflictes i les 
violències masclistes, s’estan impulsant 
diferents iniciatives als centres educatius 
de Sant Joan Despí com ara la ‘Maleta 
Lila’, que inclou lectures per ajudar a 
trencar estereotips de gènere i promo-
cionar l’equitat entre els nens i les nenes. 
Desenvolupar el Protocol del Pla de Pre-
venció d’Absentisme Escolar, impulsar 
la participació a través de les propostes 
del Consell d’Infants i el d’Adolescents i 
reforçar activitats com la Mostra Despí 
Veu Alta o l’activitat Nadales al carrer, 
són altres de les iniciatives que conti-
nuarà desenvolupant l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí de la mà de la comuni-
tat educativa de la ciutat. 

Programa de Serveis Educatius:
més d’un centenar d’activitats que 
l’Ajuntament ofereix a les escoles

Millora de les instal·lacions: 
Comptar amb unes instal·lacions adequades també és necessari per 
mantenir la qualitat educativa. En la imatge, la pèrgola que s’ha instal·lat 
a l’escola Espai 3 per protegir les famílies i els infants de la pluja.

Infants
conscienciats
A l’esquerra, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, 
amb una alumna de l’escola 
Espai 3 durant la visita per co-
néixer l’Ajuntament, i la Plasti-
quina, una nina que forma part 
del programa de desplastifi-
cació de les escoles associades 
a la Unesco. La Plastiquina és 
una joguina lliure de plàstic.
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ESCOLES  PÚBLIQUES

INSTITUTS PÚBLICS

CENTRES CONCERTATS

Centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de Sant Joan Despí

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
a8026671@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipjoanperich
Estudis: infantil i primària

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
a8041684@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-espai3-sjdespi
Estudis: infantil i primària

Escola Pau Casals
C/ de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60 
a8026661@xtec.cat
www.ceippaucasals.net
Estudis: infantil i primària

Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
a8071147@xtec.cat
www.escolarosercapdevila.cat
Estudis: infantil i primària

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd/
Estudis: infantil i primària

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

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
iesffg@xtec.cat
www.iesffg.cat
Estudis: ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
www.ateneuinstructiu.com
Estudis: infantil, primària, ESO i batxillerat

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
col-grancapita@xtec.cat
grancapita.com/
Estudis: infantil, primària i ESO

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
escola@elbrot.es
www.elbrot.es
Estudis: primària i ESO

Preinscripció
educació infantil, 

primària i secundària 
obligatòria:

del 23 de MARÇ a 
1 d’ABRIL

Escola Sant Francesc d’Assís*
6 de març (15.15 h) 
11 de març (9.15 h)

Escola Pau Casals*
10 i 11 de març (17 a 18.30 h) 

Escola Espai 3*
17 i 19 de març (17 h) 

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
BATXILLERAT I CICLES: 28 d’abril (17.30 h) 

Institut Jaume Salvador i Pedrol
ESO (3r i 4t) i BATXILLERAT: 4 de març (17.30 h) 

*Cal trucar 
abans per 
concretar 
visita.

Institució educativa Gran Capità* 
5 de març (15.15 h) per a infantil i pri-
mària, i 11 de març (15.15 h) per a l’ESO

Escola Ateneu Instructiu*
5 de març (9.30 h) i 10 de març (15 h) 
per a infantil, primària i ESO

Escola El Brot
13 de març (de 15.30 a 17.30 h) 
i 14 de  març de 10 a 13 h

Continuen les sessions de portes obertes
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Contaminación 
acústica 

bajo control

El ruido, entendido como sonidos 
molestos que percibe el oído, es 
considerado contaminación acús-

tica ya que deteriora la calidad ambien-
tal del territorio. Realizar cualquier acti-
vidad humana conlleva casi siempre un 
nivel de sonido más o menos elevado, y 
según el tipo, la duración, el lugar y el 
momento en el que se realiza puede re-
sultar molesto, incómodo e incluso pue-
de alterar el bienestar de las personas. 

Plan de Acción contra el Ruido
Para luchar contra la contaminación 
acústica, el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí ha implementado en los últimos 
años un Plan de Acción contra el Ruido 
que, partiendo de los mapas acústicos de 
la ciudad, ha desarrollado acciones para 
mejorar la calidad ambiental en lugares 
con los niveles más altos, a la vez que se 
han preservado los espacios que ya tie-
nen una buena calidad acústica. 
En los últimos años se han realizado 
numerosas acciones  que van desde la 
pacificación del tráfico al fomento de la 
movilidad a pie y en bicicleta, la incorpo-
ración de vehículos menos ruidosos a la 
flota municipal, el control de actividades 
por motivos de contaminación acústica, 
el control de la emisión de ruidos de mo-
tocicletas y ciclomotores y actividades de 
educación y sensibilización.
Una de las acciones más recientes es la 
instalación de un nuevo tramo de pan-

tallas acústicas en la autovía B-23. En 
total, serán 124 metros de pantallas con 
una altura de 3,50 metros que irán desde 
el paso por encima del ferrocarril hasta 
unos metros más allá del paso por enci-
ma de la avenida de la Generalitat, para 
proteger el entorno residencial de los ni-
veles sonoros provocados por el tráfico 
de la autovía, principal emisor de ruido 
en esta zona.
Los paneles constarán de dos láminas 
de acero que configuran una carcasa 
con una cara absorvente que dispone de 
perforaciones (lado autovía B23) y una 
cara reflectante lisa (lado edificios). El 
interior de las dos láminas dispone de 
lana de roca. Con el objetivo de mejorar 
el efecto sono-absorbente y el impacto 
visual, se plantará una especie vegetal 

trepadora a ambos lados de la pantalla.
Las obras se ejecutarán en aproximada-
mente dos meses.
La instalación de pantallas acústicas en 
la autovía B-23 es un proyecto impul-
sado por el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí, con un presupuesto de 207.021,53 
euros. Este nuevo tramo se suma al que 
se realizó en 2018, pero en el entorno del 
sector de Les Begudes.

Mejora de la calidad acústica
Por último, el Ayuntamiento, con la co-
laboración de la Diputació de Barcelona, 
está elaborando un nuevo Plan de Ac-
ción para la Mejora de la Calidad Acús-
tica para seguir incorporando acciones 
que permitan reducir, preservar y mejo-
rar la calidad acústica de la ciudad. 

Una de las acciones más recientes del plan es la 
instalación de pantallas en la B23, en Torreblanca

Ciudad 30
La instauración de zonas 30 en la trama urbana de Sant Joan Despí ha 
reducido el nivel de contaminación acústica

Pantallas acústicas
En 2018 ya se realizó un tramo de apantallamiento en la B23, en el 
sector de Les Begudes. Las pantallas que ahora se están instalando 
tendrán las mismas características
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Actuaciones para tener
una ciudad 
menos ruidosa
El desarrolllo del Plan de Acción con-
tra el Ruido se ha traducido en accio-
nes que han reducido los niveles con 
iniciativas como:
u La implantación de zonas 30, 
más carriles bici y zonas de peatones.
u La apuesta por una flota de vehícu-
los municipales más silenciosa gra-
cias a la incorporación de vehículos 
eléctricos.
u Mejora de los caminos escolares y 
los desplazamientos a pie gracias 
a aceras más anchas.
uIncremento de los controles 
de ruido por parte de la Policia Local.

Trabajando en un nuevo plan con la mirada puesta en 2023 
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, con el 
apoyo del Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació 
de Barcelona, está confeccionando un nuevo 
Plan de Acción para la Mejora de la Calidad 
Acústica en nuestra ciudad con la mirada pues-
ta en 2023. 
El plan incluirá las líneas estratégicas que se 
desarrollarán en los próximos años para reducir 
el impacto acústico. Os avanzamos algunas de 
las propuestas en las que se están trabajando.

uFomento de la movilidad eléctrica en el 
conjunto de la población a través de ayudas 
de administraciones como el Àrea Metropo-
litana de Barcelona, para la adquisición de 
vehículos eléctricos, descuentos en las zonas 
de estacionamiento, etc.
uImplantación de la Zona de Bajas 
Emisiones (ZBE).
uMejora de la señalización y conectividad de 
la red metropolitana para bicicletas (Bicivia). 
uAmpliación la capacidad del aparcamien-
to Park&Ride ubicado junto a la estación de 
Rodalies.
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El nombre de passatgers dels autobusos torna a pujar el 2019

Sant Joan Despí genera un de cada 
cinc desplaçaments del Bicibox elèctric

L’increment de serveis i modes de transport no contaminants 
per afavorir una mobilitat més sostenible està donant els 
seus fruits. En el cas de Sant Joan Despí, l’entrada en servei 

de l’e-Bicibox, al febrer de 2019, ha estat tot un èxit i ha gene-
rat 5.673 desplaçaments, un 22% del total de desplaçaments de 
tota la xarxa, composta per 11 ciutats de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. A Sant Joan Despí hi ha 98 usuaris i usuàries d’aquest 
servei públic de bicicleta elèctrica compartida, habilitat en cinc 
mòduls ubicats a tots els barris de la ciutat. Recentment s’ha ins-
tal·lat un de nou a l’avinguda Onze de Setembre. Pràcticament la 
meitat dels desplaçaments es produeixen dins de la ciutat, mentre 
que Cornellà, Sant Just Desvern o Sant Feliu de Llobregat són les 
tres destinacions principals dels santjoanencs i santjoanenques 
fora de la ciutat.
Un altre dels serveis que ens ha ajudat a deixar el cotxe i fer ser-
vir més el transport públic és el Park&Ride, ubicat al costat de 
l’estació de Rodalies. Aquest aparcament gratuït per a les perso-
nes que utilitzen el servei de Rodalies, en marxa des del gener de 
2018, té 857 usuaris registrats a Sant Joan Despí que, en el dar-
rer any, han fet 33.370 usos. Les bones notícies en l’àmbit de la 
mobilitat continuen amb l’imparable augment de passatagers de 
les línies d’autobús (tant de gestió directa -TMB-,  com indirecta 
-Baixbus-) que donen servei a la ciutat. Al gràfic del costat po-
dem observar quines són les línies que més incrementen, i, el bon 
compartament que estan obtenint línies noves, com l’E11, que 
uneix l’Hospital Moisès Broggi amb el de Bellvitge.

Altres alternatives de mobilitat 
sostenible, com ara el servei de 
Park&Ride, en marxa des de fa dos anys, 
suma prop d’un miler d’usuaris 

L10 1.387.768  +0,5%
L11 267.471*
L46 1.088.875  +2,7%
L77 512.017  +10,9%
L52 1.199.265  +6,8%
E79 1.337.782  +16,6%
E43 214.545  +99,2%*

E30  400.486  +555,3%*
N12 324.771  -1,8%
N15 287.416  -6,9%
63 1.846.959  -5,2%
78 927.466  -2,3%
157 732.845  +12,2%

En un any, l’e-Bicibox ha guanyat un centenar de persones usuàries

* Els percentatges d’aquestes línies és parcial, ja que van entrar en funcionament 
al llarg del 2018 o el 2019.

E-BICIBOX

PARK & RIDE

XARXA D’AUTOBUSSOS

Número d’usuraris registrats: 857
Número d’usos 2019: 33.370

Desplaçaments registrats en els 
cinc mòduls eBicibox: 5.673

Nombre d’usuaris registrats: 98 
Mòdul que registra més moviments
Pl. de l’Estació (1.529)

49,91% dels desplaçaments 
es fan dins de la ciutat
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Según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

Cerca de la mitad de los casos de asma 
infantil son atribuibles a la contaminación
Impacto en niños y niñas de contaminantes como el dióxido de nitrógeno y partículas finas

Hasta 1.230 casos de asma infantil en Barcelona –el 48% del 
total– podrían atribuirse a la contaminación atmosférica 
cada año, según un estudio del Instituto de Salud Glo-

bal de Barcelona (ISGlobal). El informe concluye que los casos 
de asma infantil relacionados con la contaminación del aire en 
Barcelona podrían afectar más a los niños y niñas menos desfa-
vorecidos socialmente.
El estudio se ha centrado en estimar el número de casos atri-
buibles a tres contaminantes atmosféricos: dióxido de nitrógeno 
(NO2), partículas finas (PM2,5) y carbono negro u hollín (BC). 
La investigación ha sido publicada en la revista científica Environ-
mental Research. Para estimar la carga de enfermedad del asma 
infantil, el equipo científico planteó dos escenarios diferentes: el 
primero se basaba en los niveles máximos anuales de contami-
nación atmosférica contemplados en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y el segundo tomaba 
como referencia los niveles más bajos de contaminación del aire 
detectados en una revisión de 41 estudios científicos anteriores. 
En el primer escenario, si se cumplieran las recomendaciones 
anuales de la OMS, Barcelona podría evitar hasta 454 casos de 
asma atribuibles a NO2 (el 18% del total de casos) y 478 en el caso 
de PM2,5 (el 19%). En el segundo, con los niveles más bajos de 
contaminación del aire, se podrían evitar 1.230 casos atribuibles 
a NO2 (48% del total de casos de asma), 992 en el caso de PM 2,5 
(el 39%) y 789 (el 31%) en el caso del carbono negro.

El estudio también describe la distribución del impacto en 
el desarrollo de asma infantil según el nivel socioeconómico. 
David Rojas, investigador del ISGlobal, explica que “el análisis 
mostró más exposición a la contaminación atmosférica y casos 
de asma infantil en los grupos menos desfavorecidos de la ciu-
dad. En Barcelona, a diferencia de otras ciudades, la población 
con más poder adquisitivo tiende a vivir donde hay más tráfico 
y contaminación del aire”, añade. 
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Al març s’obriran les inscripcions i les aportacions via web (sjdespi.cat)

L’Ajuntament prepara una jornada 
participativa sobre l’emergència climàtica

L’Ajuntament de Sant Joan Despí treballa en diferents 
plans d’actuació que tenen com a denominador comú 
prendre mesures per afavorir un desenvolupament 

sostenible que lluiti contra els efectes del canvi climàtic. El 
Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic o el Pla de Miti-
gació són dos exemples d’aquests plans en els quals treballa 
l’administració municipal i que ara s’obren a la ciutadania 
per tal de recollir aportacions i idees factibles de dur-se a la 
pràctica a Sant Joan Despí.
Així, el proper dissabte 21 de març al matí, el Foment 
Cultural i Artístic acollirà, de 10 a 14 hores, una jornada 
participativa en la qual es debatrà sobre la transició ener-
gètica cap a energies renovables, la mobilitat i la contami-
nació atmosfèrica, els residus i la biodiversitat a preservar 
al municipi. Les inscripcions a les jordanes es faran a través 
del web municipal sjdespi.cat, des d’on es podran també fer 
aportacions, i consultar els documents i ponències relacio-
nades amb aquestes jornades.

Sant Joan Despí obre a la participació de la ciutadania els plans de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic en els quals s’està treballant

Una nova APP 
regularà les zones de 
càrrega i descàrrega
En poques setmanes començarà a ser opera-
tiva una nova aplicació que, via telèfon mòbil, 
permetrà als proveïdors de botigues i comerços 
fer servir les zones de Distribució Urbana de 
Mercaderies (DUM) de manera més àgil i fàcil. 
Aquesta APP, desenvolupada per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona funcionarà a Sant Joan Despí, 
Barcelona i altres municipis metropolitans.

En pocs dies, a les botigues virtuals d’Apple i Google es podrà 
descarregar gratuïtament l’aplicació. Les xarxes socials i el web 
municipal informaran de la data exacta d’entrada en servei
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Col·locada l’escala mecànica 
del carrer de Baltasar d’Espanya

Ja queda menys per a l’entrada en servei de la nova escala 
mecànica que s’està instal·lant al carrer de Baltasar d’Es-
panya per connectar amb el Passeig del Canal i per afa-
vorir la mobilitat d’aquest entorn i l’accés a l’estació de 
Rodalies, ara amb un cert desnivell. Dijous 20 de febrer, 

una grua de grans dimensions hi va col·locar l’escala, 
que s’espera que entri en servei en poques setmanes, un 
cop finalitzin les tasques d’urbanització. L’escala, de pu-
jada i baixada, ha estat la solució tècnica més adient per 
a aquest espai.

Una grua de grans dimensions va ser necessària per portar l’escala al punt on 
s’ubica • Quan entri en funcionament millorarà la mobilitat en aquesta zona
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‘Puja i baixa’, un projecte que 
ajuda a sortir de casa les 
persones amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en marxa aquest al  projec-
te ‘Puja i baixa’ adreçat a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb mobilitat reduïda que no poden sortir de casa perquè no disposen 

d’ascensor. Per ajudar aquestes persones a sortir de casa s’utiliza una cadira 
elèctrica que puja i baixa les escales graó a graó. La persona usuària va assegu-
da i lligada mentre un tècnic realitza la maniobra de pujada. L’entitat Solidança 
ha col·laborat en el projecte amb la formació del tècnic. De moment, el pro-
jecte beneficia cinc persones que han estat seleccionades a través dels serveis 
socials, i un cop es valori la prova pilot s’establiran els criteris definitus d’accés.

Aquesta prova pilot s’adreça a persones amb problemes 
de mobilitat que viuen en habitatges sense ascensor

Els passejos de la 
gent gran s’amplien 
als parcs naturals

La cadira elèctrica (en primer pla) permet pujar la persona usuària per les escales

Presentació del llibre Trencadís Violeta
El Centre Cultural Mercè Rodoreda ha acollit la presentació del llibre 
Trencadís Violeta, editat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí i pel 
Centre d’Estudis Comarcals Baix Llobregat. 
L’exemplar ens proposa fer un itinerari urbà per la ciutat per conèixer 
el llegat i la petjada històrica de les dones santjoanenques. Un treball 
divulgatiu que recupera l’herència de les dones a la ciutat des de finals 
del segle XIX fins a finals del segle XX.

Taula rodona amb dones científiques santjoanenques. 
Meritxell Teixidó, investigadora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelo-
na (IRB) i CEO de Gate2Brain; Cristina Andrés-Lacueva, professora de la UB i 
coordinadora del Grup de Recerca en Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional, 
i Anna Gras, directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Catalunya, són cientí-
fiques i veïnes de Sant Joan Despí que han volgut reflexionar sobre el paper de 
les dones en el camp de la ciència en una taula rodona que ha servit per com-
memorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència,  l’11 de febrer.

Dones santjoanenques, protagonistes

Els asidus als passejos de la gent 
gran que cada dimarts surten 
–des de l’Àrea de Servei a la 
Persona– a caminar per la ciutat 
o el Baix Llobregat fan un salt 
als parcs naturals a partir del 
mes de març. Aquest programa 
per promoure l’envelliment actiu 
proposarà, un cop al mes,  una 
sortida per passejar per espais 
naturals amb l’objectiu de comp-
lementar els passejos que fan 
cada dimarts. 
El 24 de març aniran al Parc 
Natural del Garraf; el 12 de maig 
al del Montseny i, el 9 de juny, 
al de Montserrat. Les sortides 
es faran des de l’Àrea de Serveis 
a la Persona i les insripcions cal 
realitzar-les el dimarts anterior.
Tot i que pot participar-hi 
qualsevol persona gran, tindran 
prioritat les que habitualment 
realitzen les passejades de cada 
dimarts. 
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Los conflictos armados y la cultura
africana, ejes de las ‘Utopies Concretes’

Las jornadas solidarias Utopies 
concretes per un món millor vuel-
ven para hacernos reflexionar sob-

re las desigualdades e injusticias que 
desgraciadamente aún están presentes en 
el mundo. Las temáticas de esta edición 
serán ‘Huir de la violencia para huir hacia 
adelante’, centrada en los conflictos arma-
dos y la violencia, y ‘La África que se mue-
ve, más allá de los tópicos’. Para conocer 
de cerca estas realidades, se organizará 
una cena-coloquio con la escritora afga-
na Nadia Ghulam y con la farmacéutica 
salvadoreña y vecina de Sant Joan Despí 
Karen Emili Alfaro. Ghulam tuvo que 
hacerse pasar por su hermano para poder 
ayudar a su familia cuando Afganistán 
pasó a manos de los talibanes después de 
£la guerra, mientras que Alfaro huyó de 
El Salvador amenazada de muerte por las 
‘maras’, grupos criminales organizados. 
La exposición Més enllà dels tatuatges. Les 
maras al Salvador, Hondures i Guatemala, 
del Fons Català de Cooperació, nos per-
mitirá profundizar en cómo actúan estos 
grupos. La segunda utopia del programa 
se centrará en las culturas africanas y en 
el papel de la mujer.

Cena-coloquio, 2 de abril, 20 h, Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)

Se celebrarán entre abril y mayo

Las jornadas se iniciarán con una exposición sobre las maras centroamericanas 
y concluirán en mayo con una fiesta dedicada a África 

Alrededor de 350 alumnos de las escuelas Pau Casals 
y Sant Francesc d’Assís han participado este mes de 
febrero en talleres organizados por el Ayuntamiento 
para trabajar la cultura de la paz y la no violencia. 
El alumnado, de tercero a sexto de primaria, han 
reflexionado sobre las migraciones y lo que repre-
senta para millones de personas en el mundo huir de 
sus países a consecuencia de los conflictos bélicos.

La escritora Nadia Ghulam explicará 
como tuvo que hacerse pasar por su 
hermano para sobrevivir en un país 
dominado por los talibanes. En el 
coloquio la acompañará Karen Emili 
Alfaro que tuvo que huir de las maras 
salvadoreñas.

Exposición Més enllà dels tatuatges. Les maras al Salvador, Hondures i Guatemala, 
del  2 al 30 de abril (itinerante, bibliotecas e institutos)

FES T ÀFRICA 
‘La África que se mueve, más allá 
de los tópicos’, 
26 de mayo, 17.30 h,
Plaza de l’Ermita

Los prejuicios y estigmas que marcan 
a los jóvenes centroamericanos con 
tatuajes siven de hilo conductor para 
explicarnos cóo surgen las maras, gru-
pos criminales organizados que operan 
sobre toto en El Salvador, Honduras y 
Guatemala.

Taller y degustación de cocina y 
bebidas africanas, venta de productos, 
exposición, taller de percusión, espec-
táculo de danza africana...

Exposición Àfrica en femení, 
del 4 al 29 de mayo (itinerante, bibliotecas e institutos)

Los escolares aprenden el valor de la 
cultura de la paz y la no violencia

El taller ayuda al alumnado a ponerse en la piel de las personas migradas
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Los parques de la ciudad, entre los 
mejor valorados del Área Metropolitana 

Torreblanca y Fontsanta superan la media en todos los aspectos valorados en la 
encuesta de satisfacción que realiza el AMB en 46 parques barceloneses

Un año más, la Encuesta de Satisfac-
ción que elabora el Área Metropo-
litana de Barcelona (AMB) entre 

los usuarios y usuarias de los 46 parques 
gestionados por esta entidad supramuni-
cipal, sitúa a los parques de Torreblanca y 
de la Fontsanta entre los cinco mejor va-
lorados. De hecho, en la mayoría de los 14 
ítems estudiados (tranquilidad, limpieza, 
jardinería, diseño, etc.) ambos espacios 
verdes superan con creces una nota de 
notable alto, e incluso, en algún aspecto, 
como el de la tranquilidad, el sobresalien-
te. Esta encuesta analiza cada dos años la 
satisfacción de los ususarios, los hábitos, 
las características  sociológicas y el mode-
lo de parques. 
En el caso del parque de Torreblanca el 
ítem mejor valorado es el de la tranqui-
lidad (9,13), seguido muy de cerca por 
el diseño (8,54), la jardinería (8,42), el 

ambiente y el tipo de personas que lo 
frecuentan (8,36) o la limpieza general 
(8,24). Puntuaciones que superan, en 
todos los casos, la media de los parques 
donde se han realizado las encuestas.
Por contra, el aspecto peor valorado es la 
calidad de los lavabos que, con un 6, su-
pera igualmente la media metropolitana 
que suspende con un 3,83.

Aspectos más valorados
Por su parte, el parque de la Fontsanta 
refleja unas puntaciones muy simila-
res al de Torreblanca. El aspecto mejor 
valorado es el de la proximidad (9,03), 
seguido de la tranquilidad (8,92), del 
diseño (8,65), la jardinería (8,52) y el 
ambiente y las personas que lo frecuen-
tan (8,44) y la limpieza (8,24). El peor 
valorado, es el servicio de lavabos. De 
hecho, ambos parques coinciden, salvo 

leves variaciones en las puntuaciones, 
en la tranquilidad,  el diseño, la jardine-
ría, el ambiente o la proximidad, como 
sus puntos fuertes. 
Además de la satisfacción, la encuesta 
también detalla los hábitos de uso o las 
características sociológicas de los ciuda-
danos y ciudadanas, poniendo de relieve 
que la media de edad de las personas que 
visitan el parque de la Fontsanta es de 
37,54 años mientras que en el de Torre-
blanca es de 36,59 años. En lo que res-
pecta a la frecuencia de uso, un 64,71% 
de los encuestados visitan diariamente 
el parque de la Fontsanta, mientras que 
en el de Torreblanca lo hacen un 30%. ¿Y 
cuál es el principal motivo para visitar-
los? Un 46% de los encuestados en Torre-
blanca lo hace para pasear y descansar, 
mientras que en la Fontsanta, un 35,95% 
para pasear a sus mascotas.
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Ficha técnica: muestra realizada entre el 25 de abril y el 19 de junio de 2019 entre 100-150 usuarios

Notable para los parques
de Torreblanca y de la Fontsanta

Tranquilidad    9,13    8,92   8,28   

Ambiente    8,36    8,44   7,55

Limpieza general   8,24    8,24   7,25

Comportamiento y cuidado  7,41    7,15   6,35

Seguridad    7,70    7,59   6,29

Proximidad    7,97    9,03   8,26

Diseño     8,54    8,65   7,81

Jardinería    8,42    8,52   7,42

Mobiliario urbano   8,16    8,15   7,35

Juegos infantiles   7,85    7,95   7,02

Iluminación    7,61    7,65   6,42

Servicios    6,99    7,29   6,06

Señalización    7,19    7,39   6,18

Lavabos    6    3,62   3,83

Parque de Torreblanca Parque Fontsanta Media metropolitana

Parque de Torreblanca Parque de la Fontsanta
Principal motivo de visita:
46% , pasear y descansar
Frecuencia de uso:
30%, diariamente

Principal motivo de visita:
35,95%, pasear con mascotas
Frecuencia de uso:
64,71%, diariamente

Frecuencia y motivo de uso de los parques

E N C U E STA  C I U DA DA N A
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 EN IMATGES

Les escoles visiten l’Ajuntament. Continuen les visites de l’alumnat de tercer de primària a l’Ajuntament en el marc de l’activitat 
‘Coneguem el nostre Ajuntament’. Aquestes visites acosten els nens i les nenes a l’administració més propera i els ajuden a com-
prendre molt millor què representa i quina és la feina que s’hi fa. Són rebuts per l’alcalde, Antoni Poveda, a la Sala de Plens, on els 
contesta totes les preguntes i dubtes que puguin tenir respecte el funcionament d’un ajuntament. En les imatges, els infants amb 
les seves mestres, l’alcalde i la regidora d’Educació, Infància i Família, Núria Ros.

3a Caminada per la Diabetis. 611 
persones han participat en la 3a 
Caminada per la Diabetis de Sant 
Joan Despí, una iniciativa de la Co-
missió de la Caminada a Montse-
rrat, amb el suport de l’Associació 
de Diabetis de Catalunya, que 
destina la recaptació de fons a 
l’entitat DiabetesCERO i l’Hospital 
Sant Joan de Deu Barcelona, per a 
la investigació de la diabetis tipus 
1. En total es van recaptar 4.807,84 
euros, una part dels quals s’han 
donat a l’Associació DACMA, que 
aquest any també ha col·laborat 
en la iniciativa.

Gran Capità Joan Perich Valls

Espai 3

Roser Capdevila

Espai 3

Roser Capdevila
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Premi de mediació. Joanma Torres, emprenedor que 
desenvolupa la seva feina al Centre d’Empreses Jujol, ha 
rebut el primer guardó dels Premis ADR i de Mediació 
2019 (en la categoria A) per la seva tesi doctoral Ciutat 
i conflicte. Escenaris per a la millora convivencial a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. El treball descriu els 
diferents models de mediació comunitària que hi ha en 
ciutats com Santa Coloma de Gramenet o el Prat de Llo-
bregat, i analitza els factors que poden ajudar a millorar-
hi la convivència.

Dia Mundial contra el Càncer. El 4 de febrer, l’Associació 
Dacma va commemorar el dia internacional contra el 
càncer sortint al carrer per conscienciar-nos sobre aques-
ta malaltia. L’entitat va recollir fons que destinarà a la 
investigació del càncer.

Festival d’Esbarts Infantils. Els grups infantils i juvenils 
de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí, amb la participa-
ció de la Colla Dansaire Picacrestes (el Prat de Llobregat), 
l’Esbart Dansaire Monistrol (Monistrol de Montserrat) i 
l’Esbart Vila d’Esplugues (Esplugues de Llobregat) van 
ballar al Teatre Mercè Rodoreda en el marc de la 8a edició 
del Festival d’Esbarts Infantils.

Tres Tombs 2020
Un centenar de carruatges omplen el 

centre de la ciutat en la festa que recorda 
el passat agrari del municipi, mentre cada 

cop és més viu el debat sobre l´ús dels 
animals en aquestes celebracions

Un centenar d’animals, carros i carruatges van omplir 
de nou els carrers de Sant Joan Despí en la Festa dels 
Tres Tombs, els dies 8 i 9 de febrer. Organitzada ara 
per la Colla Tres Tombs de Sant Joan Despí, la festa 
rememora el passat agrícola de la ciutat. Dissabte va 
ser el dia de l’entrega de la bandera –en aquestga ocasió 
al Foment Cultural i Artístic amb motiu del seu cente-
nari– i del Ball dels Tres Tombs. Diumenge, la cita va 
ser amb els animals, carros i carruatges per veure com 
feien les tradicionals tres voltes pels carrers del barri 
Centre.
Tot i l’evident element tradicional i popular d’aquesta 
celebració, d’uns anys ençà augmenten les veus crí-
tiques per la utilització dels animals en aquest tipus 
d’esdeveniments. Entitats animalistes i representants 
d’altres sectors socials han fet arribar a l’Ajuntament la 
seva protesta. El debat està obert.
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El 14 de març de 1920, ara fa cent 
anys, naixia el Foment, una entitat 
emblemàtica de Sant Joan Despí 

amb una llarga trajectòria històrica. Per 
commemorar-ho, el Foment ha preparat 
un any de celebracions que serviran per 
recordar el seu passat i per analitzar la 
seva empremta en la vida de la ciutat.
Situat al carrer Major, el Foment neix en 

El Foment gira la vista enrere per 
commemorar el seu centenari

L’entitat, escenari de multitud d’activitats culturals i festives al llarg d’un segle

El Foment Cultural i Artístic dedicarà dotze 
mesos a celebrar el seu centenari. El primer 

acte han estat els Tres Tombs, en què el 
Foment ha estat l’abanderat de la festa. La 

presentació oficial del centenari tindrà lloc el 
dissabte 14 de març al Foment, en un acte ins-
titucional que presentarà la periodista Mònica 

Terribas i que estarà adreçat a les persones 
associades i on hi haurà l’actuació de diferents 
entitats de Sant Joan Despí. El 28 de març, el 

Foment acollirà l’assemblea general de la Fede-
ració d’Ateneus de Catalunya; i a l’abril, farà 
la presentació del llibre del centenari. Al llarg 

d’aquest any, l’entitat també acollirà actua-
cions de cultura popular; espectacles, competi-

cions esportives i moltes altres activitats. 

14 de març, presentació dels 
actes del centenari

Un segle de cultura
A l’esquerra, imatge de 1914 amb l’edifici que avui és el Foment, amb una pancarta al balcó (donació d’Anna Gerez a l’Arxiu Municipal). A 

la dreta, representació teatral d’alumnes de l’IES Ferrer i Guàrdia (1986) i actuació de l’Esbart Dansaire (1989) a la sala del Foment

una època en què l’activitat econòmica a 
la ciutat es desenvolupava principalment 
al camp. La seva fundació va anar a càrrec 
d’un grup de persones vinculades a la pa-
gesia local. Va constituir-se com a Foment 
i Sindicat Agrícola, amb l’objectiu de pro-
moure l’activitat agrària, fomentar la co-
mercialització dels productes del camp i 
també amb la voluntat de consolidar un 
punt d’esbarjo, segons expliquen des de 
la junta del Foment. També va funcionar 
com a mutualitat dels seus associats. 
Com a punt d’esbarjo, al cafè i la sala 
d’actes del Foment tenien lloc funcions 
de teatre i esdeveniments socials com els 
balls. L’any 1925, el Foment va posar en 
marxa també la projecció de pel·lícules, i 
va funcionar com a cinema fins al 1978.
Després de la Guerra Civil, amb la dic-
tadura, el Foment va haver de separar 
l’activitat agrícola i mutualista (constituir-
se com a Sindicat Agrícola) de la cultural, 
que va continuar a l’edifici del carrer Ma-
jor amb la denominació de Foment Cul-
tural i Artístic, el seu nom actual.
El Foment ha estat seu de diferents en-
titats i també ha comptat amb diferents 
seccions, com ara d’excursionisme o de 

ciclisme, i la seva sala ha estat escenari de 
tota mena d’activitats culturals i festives, 
com ara dansa, teatre, balls... Un dels mo-
ments més difícils de la història del Fo-
ment va ser el 1978, quan un incendi va 
cremar l’escenari de l’entitat. 

Activitats culturals i d’esbarjo
Actualment, el Foment Cultural i Artís-
tic compta amb 130 persones associa-
des i té com a finalitat promoure acti-
vitats culturals, artístiques, recreatives 
i d’entreteniment. Disposa a la planta 
baixa d’un cafè amb espai per a l’esbarjo. 
També organitza diferents activitats, com 
ara teatre, balls de saló, country i cada 
diumenge hi ha ball a la sala gran. A més, 
la Colla Sardanista hi fa classes de sarda-
nes. La sala també s’utilitza per a actes so-
cials i culturals i el Foment acull el Cor de 
Flora, la Penya Barcelonista de Sant Joan 
Despí, Òmnium Cultural i els grallers.
Amb una llarga història, el Foment arri-
ba a la commemoració del seu centenari 
amb la voluntat de girar la vista enrere 
per recordar el seu passat i homenatjar 
les persones que han estat cabdals en el 
seu esdevenir. 
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Del 13 al 15 de març, Sant Joan 
Despí serà l’escenari de la ter-
cera edició del Festival Zero, el 

certamen d’arts escèniques que aposta 
per les propostes arriscades i poc con-
vencionals, que busquen eliminar la 
distància entre el públic i l’artista. 
Pel Teatre Mercè Rodoreda passaran 
dues obres amb una gran càrrega de 
consciència de gènere. La primera serà 
Els dies mentits, de Flyhard Produc-
tions, un text valent que parla sobre un 
tema tabú com és el plaer sexual femení 
i les mentides que es diuen per encaixar 
en un rol determinat en una societat se-
xualitzada. I la segona serà Rebota rebo-
ta y en tu cara explota, un obra de Quim 
Tarrida i Agnès Mateus que és una re-
flexió descarnada sobre la violència de 

gènere i la passivitat social. 
El tercer dels espectacles serà Peix, de la 
companyia Hotel Iocandi, que es repre-
sentarà al Pati del Diamant. Un espec-
tacle de circ (l’obra està recomanada per 
a infants a partir dels 7 anys) que com-
bina l’escala d’equilibris, els elements 
aeris i la música. 

Més teatre i cinema
A més d’aquest festival, la programació 
ve farcida de propostes i ens portarà la 
vuitena edició del Lila Cabaret; teatre 
per a la primera infància amb Cuida’l, 
de la companyia Fest-t’ho com vulguis; 
teatre infantil amb El Pot Petit al Tea-
tre; l’obra Cobertura, amb Clara Segura 
i Bruno Oro; i una nova pel·lícula del 
Cicle Gaudí: La innocència. 

Tercera edició del Festival 
Zero, més agosarada, 
reivindicativa i feminista

Els dies mentits i Rebota rebota y en tu cara explota, 
dues obres amb gran càrrega de consciència de gènere

Teatre                                                                        
COBERTURA
Teatre Mercè 
Rodoreda
Dissabte 21 de 
març • 21 h

CUIDA’L
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge 22 de 
març • 11 i 12.30 h

Teatre familiar                                                    
__

Cinema català__________________
LA INNOCÈNCIA 
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous 19 de març • 20 h

DANSA, MÀGIA
Exhibició d’arts escèniques 
a càrrec de dones
Teatre Mercè Rodoreda
Dissabte 7 de març • 22 h

VIII Lila Cabaret___________________

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

Festival Zero, Teatre Mercè Rodoreda   
TEATRE, CIRC
Els dies mentits, 13 de 
març, 21 h • Peix, 15 de 
març, 17 h • Rebota rebota 
y en tu cara explota, 
15 de març, 18.30 h

EL POT PETIT 
AL TEATRE
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge 29 de 
març • 12 h

Cultura

Del 12 al 20 
de març, jornades 
culturals de l’Escola 
Municipal d’Art

L’Escola Municipal d’Art, amb seu al 
Centre Jujol-Can Negre, inicia el 12 
de març les XXI Jornades Culturals 
amb activitats vinculades als cursos 
que organitzen durant l’any. Entre 
les propostes trobem un taller d’art 
teràpia (17 i 19 de març, diferents 
horaris, Centre Jujol-Can Negre); un 
vídeofòrum sobre la pel·lícula Coco, 
de la rebeldía a la leyenda de Chanel 
(17 de març, 18 h, Sala Camèlies); 
taller de porcellana de paper (12, 16 
i 17 de març, 19 h, Centre Jujol-Can 
Negre); una caminada històrica pel 
riu Llobregat (17 de març, 10 h, 
punt de trobada, plaça del Sol Solet, 
un taller de Yin Ioga (17 de març, 
17 h, Centre Cívic Sant Pancraç) o 
diferents tallers de cuina a l’Espai 
Foodieslab del Mercat del Centre. 
Podeu consutar totes les activitats al 
web sjdespi.cat. 

CULTURA

Entrades exhaurides

Entrades exhaurides
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Publica Desde el corazón, vivencia en primera persona de una operación de corazón

“Vale la pena intentar salir adelante 
porque quizás un día la suerte cambie”

Amor, amistad, sufrimiento, miedo, son algunos de los 
sentimientos de los que habla Adrián Claro Saavedra en 
Desde el corazón. De 31 años y vecino de Sant Joan Des-

pí, Adrián narra en este libro cómo vivió hace tres años una ope-
ración a corazión abierto y su recuperació posterior, destacando 
lo importante que es tener una buena actitud para afrontar las 
complicaciones y cómo la suerte puede cambiar. 

¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro?
Yo nací con un único ventrículo en el corazón y a lo largo de 
mi vida me han hecho varias operaciones, tres de ellas a cora-
zón abierto. Hace tres años me convertí en la persona de mayor 
edad al que realizaban la técnica quirúrgica cardiovascular de 
Fontan en el Hospital Clínic de Barcelona. En una visita pos-
terior, mi cardióloga me habló de un libro llamado Tenían que 
sobrevivir, de Roberto Canessa, superviviente de la tragedia aé-
rea de los Andes y prestigioso cardiólogo infantil. El libro me 
gustó bastante pero obviaba cosas que para el paciente son muy 
importantes, por eso me decidí a escribir sobre ello. También fue 
algo terapéutico, para desahogarme y expresar mis sentimientos.

¿Qué narras en Desde el corazón?
El libro empieza que yo me despierto en la UCI tras someter-
me a la operación de Fontan a los 28 años. Hablo del tiempo 
que estuve en el hospital, de la soledad de la UCI, de momentos 
críticos como la arritmia que sufrí, de los problemas que tenía 
yo como paciente, cosas que un médico no ve pero que para un 
paciente son muy importantes. También explico cómo fue el año 
posterior a la operación, que nunca se puede perder la esperanza 
porque todo tiene una parte positiva. Hablo de mi historia de 
amor con mi pareja, que empezó allí, en el hospital. Y el libro 
acaba cuando me entero de que seré padre de mi hija.

¿Qué necesita un paciente que está en el hospital tras so-
meterse a una intervención quirúrgica compleja?
Necesita mucha comprensión y mucha paciencia porque está inde-
fenso. Yo estaba aterrorizado por todo lo que había pasado, por el 
dolor que tenía, y en esos momentos los detalles son muy impor-
tantes, saber tratar con amor al paciente. El trato humano es básico. 

¿Toda esa vivencia te ha cambiado la forma de ver la vida?
Lo explico en el libro: si ya era una persona que no veía la vida de la 

Entrevista al escritor local Adrián Claro Saavedra

misma forma que el resto, ahora todavía menos. Cuando estás 
a punto de no salir, valoras mucho los pequeños momentos, 
aprecias que las personas que te rodean estén también bien. 
Cuando lo pasas tan mal, tienes dos opciones: hundirte o in-
tentar salir adelante, y vale la pena el esfuerzo porque quizás 
un día tu suerte cambie.

¿A qué tipo de público va dirigido el libro?
No es solo un libro para personas que sufren una enfermedad 
grave o una operación complicada, sino también para sus fa-
milias, ya que también explico cómo lo afrontan y lo impor-
tante que es su apoyo para el enfermo. Es algo por lo que todo 
el mundo pasa en un momento u otro de su vida.

¿Qué respuesta ha tenido el libro?
He tenido una respuesta muy positiva de la gente que lo ha 
leído, incluso personas con cardiopatía que tras leerlo han 
apreciado que vale la pena tirar adelante y ver la vida de una 
manera positiva.

Adrián Claro Saavedra mostrando su primer libro, Desde el corazón
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EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Jujol, l’arquitectura del color, 
al Centre Jujol-Can Negre 

El Centre Jujol-Can Negre de Sant Joan Despí acull fins 
al 12 d’abril l’exposició Jujol, l’arquitectura del color, una 
mostra monogràfica que reconstrueix la trajectòria 
artística de Josep Maria Jujol, en les seves múltiples 
facetes com a arquitecte, dibuixant, escultor, decorador i 
dissenyador. 
L’exposició consta d’un àmbit dedicat a Josep Maria 
Jujol arquitecte, on podem veure diferents treballs per a 
l’Exposició Universal de 1929, dos arcs constructius de 
la Casa Bofarull dels Pallaresos i també conèixer la feina 
de l’artista a Sant Joan Despí, el seu laboratori personal, 
amb plànols originals i reproduccions de projectes en 
què havia treballat a la ciutat i que es conserven a l’Arxiu 

Municipal. En un segon àmbit, hi mostra la faceta com a 
dissenyador. Entre altres peces, s’hi exposen tres escultu-
res: una marededeu del Roser de l’església del Sagrat Cor 
de Vistabella, un sant Josep de l’església del Vendrell i un 
sant Jaume de la capella de Can Negre, a Sant Joan Despí. 
També s’hi mostren uns canelobres de la capella de Mas 
Carreras, de Roda de Berà, i una cadira de menjador. 
L’exposició té com a fil conductor el color, un dels trets 
més característics de la producció de Jujol. El groc, el 
maragda, els tons àcids, els ocres brillants i els blaus purs 
són algunes de les seves tonalitats predilectes. Jujol expe-
rimenta i cerca combinacions per generar nous colors que 
definiran la seva producció, com l’anomenat ‘blau Jujol’. 

del 25 de març 
al 17 d’abril
Exposició concurs 
Els Tres Tombs
Centre Cultural Mercè Rodoreda

MARÇ 2020
Ajuntament Sant Joan Despí

fins al 27 de març
Premi d’investigació 
històricogeogràfica 
M. Antonia Figuerola
presentació dels treballs, Fundació El Brot

Convocatòria

sjdespi.cat/agenda
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  6 divendres   
 
  10 hores
 Taller de creixement personal 
 Àrea de Serveis a la Persona
 tema de la sessió: Què és el feminisme? 
 No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.

  18.30 hores
 Partit de mares i dones
 Camp Municipal de Les Planes
 organitza el FC Levante Las Planas.

  De 19.30 a 21hores
 Taller obert de pàdel femení
 Tennis Despí
 inscripcions via whatsapp al número 649 80 06 64.

 18 hores
 Taller de cuina: Pastissos salats 
 i amanides sorprenents
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec Víctor Rodríguez. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

 7 dissabte   
 
  10 hores
 Partit de futbol sala de mares 
 i jugadores, i xocolatada
 Centre Poliesportiu Ugalde
 organitza Sant Joan Despí SCF.

  de 10 a 14 hores
 Diada de Dones   
	 Plaça	de	l’Ermita
 Trobada d’entitats i dones per gaudir i compartir   
 experiències. Tota la informació a la pàgina 5.

  11 i 12 hores
 Dissabte de contes en anglès  
 Biblioteca Mercè Rodoreda 
 a càrrec de Kids&Us. 

   11 hores
 Taller de cuina: receptes   
 amb espàrrecs
   Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu 12 €. Cal inscrip-  
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

  17 hores
 Marató de contes per la   
 igualtat de la Fada Menta
   Biblioteca Mercè Rodoreda
   18.30 hores
 Concert ‘Petits moments   
 musicals’
   Àrea de Serveis a la Persona
   a càrrec de l’Escola de Música Enric Granados.

    22 hores
 Festival Lila Cabaret
   Teatre Mercè Rodoreda
   Compra d’entrades: teatresdespi.cat.
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   8 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11.30 hores
 Jugatecambiental
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 taller ‘Fem penjolls amb elements de la  
 natura’ (Parc de la Fontsanta), i ‘La fauna secreta  
 del parc i taller de petjades’ (Parc de Torreblanca).

 11.30 hores
 Xocolatada i sardanes
	 Plaça	de	l’Ermita 
 organitza la Colla Sardanista de Sant Joan Despí.

9 dilluns   
 
  10 hores
 Taller: Recerca de feina 
 després dels 45 anys 
 Promodespí
 Sessions: 9, 10 i 11 de març a les 9.30 h. 

10 dimarts   
 
  9.15 hores
 Passejada de la gent gran 
 Àrea de Serveis a la Persona

11 dimecres   
 
  17 hores
 Aula Cultural: Frida Kahlo 
 Àrea de Serveis a la Persona
 conferència amb Laura Benguerel, doctora en 
 Història de l’Art.

12 dijous   
 
   18 hores
 Conte per a nadons
 Bibllioteca Miquel Martí i Pol
 A càrrec de Santi Rovira. Edat recomanada:  
 infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.

  18.30 hores
 Cooperació internacional  
 amb ulls de dona
 Centre Cívic Les Planes
 projecte Jusur, intercanvi d’experiències.

   De 19 a 21 hores
 Taller: porcellana de  paper
 Centre Jujol-Can Negre
 dies 12, 16 i 17 de març, a càrrec de Montse Llanas.

  

 

 20 hores
 Xerrada: ‘Dones, seguretat 
 i espai públic’
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de Punt 6.

13 divendres   
 
  18 hores
 Taller de cuina: Brunch
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena de Alós. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

  21 hores
 Festival Zero: ‘Els dies mentits’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Flyhard Productions. 

14 dissabte   
 
   9 hores
 Capaciclem: Festa de la 
 Diversitat en Bicicleta
 Parc Ciclista Llobregat
 
   11 hores
 Taller de cuina: ‘Batch cooking’ 
   Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 €. Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

   18.30 hores
 Cinefòrum: ‘Techo y comida’  
 Local Assoc. Violeta (Passeig Maluquer, 2)

15 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11.30 hores
 Jugatecambiental
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
 taller ‘Reaprofitem el paper. Fem   
 paper reciclat’ (Parc de la Fontsanta) i ‘L’oca   
 de la mobilitat’ (Parc de Torreblanca).

   17 hores
 Festival Zero: ‘Peix’
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec de la companyia Hotel locandi.   
 Venda d’entrades teatresdespi.cat. 

   18.30 hores
 Festival Zero: ‘Rebota, rebota y  
 en tu cara expota’
 Teatre Mercè Rodoreda
 autoria i direcció: Agnès Mateus i Quim Tarrida, i   
 interpretada per Agnès Mateus. Venda d’entrades
 teatresdespi.cat. 

 17 dimarts   
 
  9.15 hores
 Passejada de la gent gran 
 Àrea de Serveis a la Persona

 10 hores
 Caminada històrica pel riu
 Plaça del Sol Solet
  a càrrec de Mònica Barahona (Trencadís difusió).

 17 hores
 Taller: Art teràpia
 Centre Jujol-Can Negre 
  a càrrec de Montse Ventura. El taller també es  
  farà el 19 de març a les 17 i a les 19 hores. 

 17 hores
 Taller de Yin Ioga
 Centre Cívic Sant Pancraç
  a càrrec de Gemma Binefa, professora de ioga

 18 hores
 Taller: Cuina peruana renovada  
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Joshue Alvarado. Preu: gratuït.

 19 hores
 Taller de somnis
 Centre Cívic Sant Pancraç
  a càrrec d’Imma del Destí (8 Espai Infinit) 
18 dimecres   
 
   
   17 hores
 Aula Cultural: Berthe 
 Morrisot, el talent impressionista
 Àrea de Serveis a la Persona
 conferència càrrec d’Imma Fontanals i Ayme-  
 rich, historiadora de l’art.

  17 hores
 Taller de risoteràpia
 Centre Cívic Sant Pancraç
 a càrrec de Lila Lorenzo, terapeuta, escriptora i  
 educadora holística. Preu: gratuït.

  18 hores
 Visita guiada exposició ‘Jujol,  
 l’arquitectura del color’
 Centre Jujol-Can Negre

   19 hores
 Assaig de Nil Moliner
 Teatre Mercè Rodoreda
 el cantant i compositor prepara a Sant Joan   
 Despí la seva pròxima gira després de l’estrena  
 del seu disc Bailando en la batalla.   
 Moliner. Per assistir a l’assaig cal recollir invita- 
 ció al teatre, al casal de joves el Bulevard i   
 a l’Oficina jove. Estigueu atents a les   
 xarxes socials i el web per saber com   
 adquirir-les.
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 20 hores
 Xerrada: ‘Dones, seguretat 
 i espai públic’
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de Punt 6.

13 divendres   
 
  18 hores
 Taller de cuina: Brunch
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena de Alós. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

  21 hores
 Festival Zero: ‘Els dies mentits’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Flyhard Productions. 

14 dissabte   
 
   9 hores
 Capaciclem: Festa de la 
 Diversitat en Bicicleta
 Parc Ciclista Llobregat
 
   11 hores
 Taller de cuina: ‘Batch cooking’ 
   Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 €. Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

   18.30 hores
 Cinefòrum: ‘Techo y comida’  
 Local Assoc. Violeta (Passeig Maluquer, 2)

15 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11.30 hores
 Jugatecambiental
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
 taller ‘Reaprofitem el paper. Fem   
 paper reciclat’ (Parc de la Fontsanta) i ‘L’oca   
 de la mobilitat’ (Parc de Torreblanca).

   17 hores
 Festival Zero: ‘Peix’
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec de la companyia Hotel locandi.   
 Venda d’entrades teatresdespi.cat. 

   18.30 hores
 Festival Zero: ‘Rebota, rebota y  
 en tu cara expota’
 Teatre Mercè Rodoreda
 autoria i direcció: Agnès Mateus i Quim Tarrida, i   
 interpretada per Agnès Mateus. Venda d’entrades
 teatresdespi.cat. 

 sota el guiatge d’una persona experta. Inscrip 
 cions a cannegre@sjdespi.net.

  18 hores
 Taller: Com fer un bon gintònic  
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Damià Mula. Preu: gratuït.

 19 hores
 Taller Mindfulness
 Centre Cívic Sant Pancraç
 a càrrec de Lila Lorenzo, terapeuta, escriptora 
 i educadora holística. Preu: gratuït.

19 dijous
 18 hores
 Taller: Postal de felicitació 
 del dia del pare
 Bibllioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Mònica Salgado. Edat recomanada:  
 a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia.   
  18 hores
 Taller: Menú de cuina per a   
 ‘dummies’
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu: gratuït.

   
  18.30 hores
 Taller: ‘Amb dos pebrots 
 per la igualtat’
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec d’Amat Molero Borràs (educador social,   
 facilitador i membre d’Ulleres per a Esquerrans).

  18.30 hores
 Presentació del llibre ‘Peatones  
 de la historia del Baix Llobregat’
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de l’Associació per a la Memòria Històrica i  
 Democràtica del Baix Llobregat.

 19 hores
 Taller: Com gestionar els 
 sentiments
 Centre Cívic Sant Pancraç
 a càrrec d’Eva Trigo, terapeuta (8 Espai Infinit)
. Preu: gratuït.

 20 hores
 Cinema: ‘La innocència’
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades teatresdespi.cat.

20 divendres   
 
  10 hores
 Taller de creixement personal 
 Àrea de Serveis a la Persona
 tema de la sessió: La violència exercida cap a 
 la gent gran. No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.
   
  
 

 17 dimarts   
 
  9.15 hores
 Passejada de la gent gran 
 Àrea de Serveis a la Persona

 10 hores
 Caminada històrica pel riu
 Plaça del Sol Solet
  a càrrec de Mònica Barahona (Trencadís difusió).

 17 hores
 Taller: Art teràpia
 Centre Jujol-Can Negre 
  a càrrec de Montse Ventura. El taller també es  
  farà el 19 de març a les 17 i a les 19 hores. 

 17 hores
 Taller de Yin Ioga
 Centre Cívic Sant Pancraç
  a càrrec de Gemma Binefa, professora de ioga

 18 hores
 Taller: Cuina peruana renovada  
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Joshue Alvarado. Preu: gratuït.

 19 hores
 Taller de somnis
 Centre Cívic Sant Pancraç
  a càrrec d’Imma del Destí (8 Espai Infinit) 
18 dimecres   
 
   
   17 hores
 Aula Cultural: Berthe 
 Morrisot, el talent impressionista
 Àrea de Serveis a la Persona
 conferència càrrec d’Imma Fontanals i Ayme-  
 rich, historiadora de l’art.

  17 hores
 Taller de risoteràpia
 Centre Cívic Sant Pancraç
 a càrrec de Lila Lorenzo, terapeuta, escriptora i  
 educadora holística. Preu: gratuït.

  18 hores
 Visita guiada exposició ‘Jujol,  
 l’arquitectura del color’
 Centre Jujol-Can Negre

   19 hores
 Assaig de Nil Moliner
 Teatre Mercè Rodoreda
 el cantant i compositor prepara a Sant Joan   
 Despí la seva pròxima gira després de l’estrena  
 del seu disc Bailando en la batalla.   
 Moliner. Per assistir a l’assaig cal recollir invita- 
 ció al teatre, al casal de joves el Bulevard i   
 a l’Oficina jove. Estigueu atents a les   
 xarxes socials i el web per saber com   
 adquirir-les.

 

 

 18 hores
 Taller de cuina: Ramen
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec Víctor Rodríguez. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.
 
  18.45 hores
 Dia Mundial de la Poesia  
 Espai La Fàbrica (CC Miquel Martí i Pol)
 lectura de poemes amb El Semillero Azul.

21 dissabte
    
  11 hores
 Taller de cuina: receptes 
 amb faves i pèsols
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

  11 hores
 Itinerari de dones
 Sotida des del Mercat del Centre
 a càrrec del Centre d’Estudis Comarcals   
 del Baix Llobregat.

  11.30 hores
 Visita guiada ‘Qui viu a l’estany’
 Parc de Torreblanca
 cal inscripció prèvia al correu museuciencies@bcn.cat  
 o al telèfon 93 256 22 20.

   21hores
 Concert de Primavera
 Església Sant Joan Baptista
 amb l’Escola de Música Enric Granados i  Laud’Ars.

  21hores
 Teatre: Cobertura
 Teatre Mercè Rodoreda
 Venda d’entrades teatresdespi.cat.

22 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca
 
 11 hores
 Teatre primera infància: Cuida’l
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades teatresdespi.cat.

 11 i 12 hores
 Taller d’ombres i trencadís 
 Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia per telèfon (93 373 73 63) o per  
 correu electrònic a cannegre@sjdespi.net.

 11.30 hores
 Jugatecambiental
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 taller en aquesta ocasió es farà l’activitat ‘Fem un  
 hort pel balcó de casa’ (Parc de la Fontsanta, i  
 ‘Civisme al parc’ (Parc de Torreblanca).
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agenda

ASSESSORIA
LABORAL/ACADÈMICA
Dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 de 
març, de 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

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
637 026 565

elbulevardsjd
@oficinajove_sjd

@elbulevardsjd

Taller ‘Tote bag reivindicativa 
amb lettering’, 
9 de març, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller de cuina del món: Índia, 
11 de març, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller de segells,  
18 de març, 19 h, 
Gratuït, cal inscripció al 
web despijove.cat. Adreçat a joves 
de 12 a 17 anys.

Taller de cuina de primavera, 
23 de març, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller jove de rebosteria, 
30 de març, 18.30 h, 
Gratuït, cal inscripció al 
web despijove.cat. Adreçat a joves 
de 12 a 17 anys.

... cites imprescindibles 
al Casal de Joves El Bulevard !

20 de març, 22 h
Zumba sentao
Una de les modalitats estrella del Zumba amb els instruc-
tors Irene Cia i Jordi Giralde. Preu: 5 euros.  
Cal inscripció prèvia a www.despijove.cat

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 3, 10, 17 i 31 de març, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE  MOBILITAT
INTERNACIONAL
Dimecres 18 de març, de 16 a 20 h

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

Taller a l’Oficina Jove
ot i que el Casal de Joves és l’espai referència dels tallers, l’Oficina Jove també els 
programa sobre temàtiques molt concretes. El dimarts 24 de març, a les 19 h, es 
farà el taller Com parlem de sexualitat a casa? amb consells per a una bona educació 
sexual i afectiva a casa i per saber com tractar el tema de la sexualitat amb els fills i 
filles. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al correu oficinajove@sjdespi.net.

27 de març, 22 hores, 
Concert amb 
Checkmate Rock Band
Checkmate Rock Band, 
una banda de versions 
que farà un recorregut 
pel millor pop&rock de 
les últimes dècades. 
Preu: gratuït

Jove
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DONES QUE HO PODEM TOT: 
CANVIS I CERCA DE FEINA DESPRÉS DELS 45 

Del 9 a l’11 de març, de 9.30 a 13.30 hores

RECERCA DE FEINA EN UN CLIC
29 i 30 d’abril i 4 i 6 de maig de 15 a 19 h

CONEIX ELS NOUS CANALS DE RECERCA DE FEINA
 del 2 al 4 de juny, de 9.30 a 13.30 hores

SORTIDES LABORALS DE...
6 de juliol, de 9 a 14 hores

LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL T’OBRE LES PORTES 
Les habilitats socials i la gestió emocional marquen la diferència

Del 7 al 9 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores

OFFICE BÀSIC. Del 7 al 15 d’octubre, de 9 a 13 hores

SOS, FA MOLTS ANYS QUE NO HE FET UNA ENTREVISTA DE FEINA 
Com afrontar una entrevista de feina 

del 4 al 6 de novembre, de 9.30 a 13.30 hores

ENTREVISTA CURRICULAR vs ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES 
1 i 2 d’octubre, de 9.30 a 13.30 hores

TALLERS FORMATIUS
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Pròximament es realitzarà un taller de pàdel per a dones

La cantera del fútbol base femenino del Levante Las Planas sigue siendo 
una fuente inagotable de jóvenes valores que destacan más allá de la 
disputa de la competición oficial de liga. Diversas jugadoras han sido 
seleccionadas o preseleccionadas para formar parte de las selecciones 
catalanas o bien de las comarcales.
Laia Trancoso, del equipo amateur, ha participado como titular los días 
14 y 15 de febrero con la selección catalana sub-17 en la segunda fase 
del Campeonato de España de selecciones autonómicas en Almería, en 
el que el combinado catalán se ha enfrentado a Andalucía y a Baleares, 
pero no ha podido clasificarse para la fase final al imponerse las isleñas. 
Por otra parte, la centrocampista y capitana del equipo alevín A ha sido 
seleccionada por Catalunya para la fase única del Campeonato de Es-
paña sub-12.
A nivel comarcal, cinco jugadoras planenses han sido preseleccionadas 
para los entrenamientos preparatorios de la selección del Baix Llobre-
gat: Eloise Fran –defensa del juvenil B– para la sub-17;  Adriana Ense-
ñat –defensa central del infantil A– para la sub-15 i tres jugadoras más 
para la selección comarcal sub-12: las jugadoras del alevín A Marina 
Gálvez, la portera Lucía Llorens y la delantera Ariadna de Fábregues.

Jugadoras del fútbol base del Levante, 
a las selecciones catalana y comarcal

Èxit dels equips de pàdel del Tennis 
Despí al Campionat de Catalunya

Cinc parelles masculines i cinc de femenines van ser se-
leccionades entre els abonats que juguen a pàdel al Tennis 
Despí per participar en el Campionat de Catalunya absolut 
per equips. L’equip masculí va competir a la cinquena ca-
tegoria, i el femení, a la tercera. Tots dos equips van poder 
mantenir les respectives categories, la qual cosa és un gran 
èxit. Ara ja preparen el Campionat d’Espanya.

D’altra banda, l’activitat de pàdel al Tennis Sant Joan no 
para, del 16 al 22 de febrer s’ha celebrat a les instal·lacions 
de la nostra ciutat la primera prova del circuit amateur 
Vueling Cup en categories masculina, femenina i mixta, 
mentre que el dia 6 de març, s’hi es realitzarà un taller de 
pàdel per a dones, que tindrà lloc de 19.30 a 21 h, la ins-
cripció del qual serà gratuïta, trucant al 649 800 664.

Tant l’equip masculí com el femení van aconseguir mantenir les seves categories al Campionat de Catalunya

Promesas del Levante 
Las Planas: 
Laia Trancoso, Eloise Fran,
 Adriana Enseñat, 
Marina Gálvez, Lucía Llorens y 
Ariadna de Fábregues
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L’esport santjoanenc, en imatges

Dos jugadores de Sant Joan Despí militan en equipos anda-
luces de Primera División: Edgar González y Mario Rodríguez, 
en el Betis y en el Granada respectivamente. Edgar, formado 
en la cantera del Espanyol, fue fichado por el Betis en vera-
no del 2018 para jugar en su filial. Sus buenas actuaciones 
hicieron que el entonces técnico verdiblanco, Quique Setién, 
le hiciera debutar con el primer equipo en un partido de Copa 
del Rey. Ahora, se ha ganado la total confianza del técni-
co Rubi y es un asiduo en los partidos de Liga. El espigado 
central (1’93 m. de altura) es hijo del que fuera delantero del 
Espanyol a principios de los 90, Lluís González. Mario Rodrí-
guez, por su parte, se inició en los equipos inferiores de la UE 
Sant Joan Despí y, tras su paso por el Cornellà, lo fichó el Real 
Madrid para jugar en el filial Castilla. Ahora, el rápido delan-
tero de 23 años está en el Granada, donde juega con su filial y 
ha debutado en Copa con el primer equipo, con el que ha ido 
convocado ya en diversas ocasiones para partidos de Liga.

Dos jugadores locales en equipos andaluces de Primera División

Martí Soler, campió d’Espanya 
juvenil d’handbol amb Catalunya

Prop de 200 infants participen en el Torneig Premini del Bàsquet Sant Joan
El Bàsquet Club Sant Joan Despí va organitzar el passat mes de 
gener el seu tradicional Torneig Premini, que va aplegar prop 
de 200 infants de 7 i 8 anys, amb un total de 14 equips parti-
cipants. Va ser una gran diada en què, a més dels partits, els 
jugadors i jugadores van poder gaudir d’un dinar de germanor 
i tota mena d’activitats lúdiques (jocs, concursos, etc.); i els 
pares, mares i acompanyants, de la botifarrada popular que va 
organitzar l’entitat. Una jornada plena de bàsquet i diversió. 
En l’apartat competitiu, el CB Cornellà masculí i el Boet Mataró 
femení van ser els equips guanyadors del torneig.

El santjoanenc Martí Soler Biescas va formar part de la 
selecció catalana que va participar, el passat mes de gener, 
al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Ju-
venils d’handbol, que es va celebrar a Cantàbria. Catalunya 

va arribar a la final i es va 
imposar a la selecció de 
Madrid per 24-32. L’extrem 
va sortir de la pedrera 
de l’Handbol Sant Joan 
Despí, on va jugar fins a la 
categoria infantil, i després 
es va incorporar al Futbol 
Club Barcelona. Ara, en 
Soler ha estat convocat per 
la Federación Española de 
Balonmano per a participar 
en unes jornades de tecnifi-
cació d’àmbit nacional, del 
23 de febrer al 3 de març, 
al CAR Sierra Nevada de 
Granada.

El santjoanenc
Porqueras, 
nou seleccionador 
espanyol en 
categoria júnior 
d’hoquei línia

El jugador internacional santjoanenc Xavi Porqueras passa 
de la pista a la banqueta i es fa càrrec de la selecció espan-
yola júnior masculina d’hoquei línia. A més a més, treballarà 
com a assistent de la selecció absoluta, que dirigeix el cana-
denc Philippe Boudreault. Porqueras, fill de l’expresidenta 
del Club Hoquei Línia Jujol, Maria Marquès, es va formar a la 
pedrera del club de la nostra ciutat i, posteriorment,es va in-
corporar al Cent Patins de Rubí. Fins ara ha estat jugador de 
la selecció espanyola absoluta i ha disputat vuit mundials. 
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Treballar per la justícia, contra el mas-
clisme i les llibertats de les dones són al-
guns dels nostres objectius prioritaris i, 
malauradament, aquest mes s’ha fet evi-
dent que encara queda molta feina per 
fer. El passat mes de gener ens va deixar 
una veïna del poble, presumptament as-
sassinada per la seva parella; no podem 
permetre que les víctimes per violència 
de gènere segueixin creixent. Cal erradi-
car aquest tipus de violència tant si és fí-
sica, psicològica, sexual com econòmica. 
I en aquest aspecte, tots hi tenim molt a 
fer. Cal continuar apostant per fer una 
gran tasca pedagògica a casa, a les aules 
i a qualsevol activitat extraescolar i de 
lleure. Cal continuar ajudant totes les do-
nes que callen per por i denunciar aques-
ta xacra social que és el masclisme.  
Però no només parlem de les mostres de 
violència més evidents, que són les físi-
ques, sinó que també cal denunciar tots 
aquells aspectes que encara estan norma-
litzats, com el maltractament psicològic, 
l’ofegament econòmic o amb l’arribada 
dels smartphones i les xarxes socials, els 
controls abusius i obsessius. 
Volem recordar que hi ha un telèfon 
d’ajut a les dones contra la violència mas-
clista, el 900 900 120, on podran atendre 
totes les consultes i qüestions que tin-
guem, i on podem denunciar el cas que 
ens afecti. 
Hem de continuar treballant, a nivell ins-
titucional, per aconseguir com a objectiu 
a curt termini la igualtat plena entre ho-
mes i dones. Cada dia hauria de ser 8 de 
Març i hem de sortir al carrer per reivin-
dicar el país que volem. 
Apostem per un país lliure, on no es vul-
nerin els drets humans i tothom pugui 
assolir la plena ciutadania, autonomia i 
llibertat. 
Per un Sant Joan Despí feminista. 
ENS VOLEM VIVES! 

Ni una més

TRIBUNA POLÍTICA

En el Ple del mes de gener es va aprovar 
per unanimitat la moció que vam presen-
tar des del Grup Municipal Podem per 
uns pressupostos participatius. En el Pla 
d’Inversions dels Pressupostos de 2020 
es preveu una partida de 200.000,00 eu-
ros consignada com: Urbanització barris. 
Projectes participatius.
La participació permet a la ciutadania no 
ser, simplement, observadora dels esde-
veniments i decisions que afecten el seu 
municipi, i convertir-se en protagonista 
activa del que passa a la seva ciutat, bus-
cant entre tots els veïns i veïnes solucions 
que s’ajustin a les seves necessitats reals.
Des de Podem sempre hem considerat un 
tema de gran importància la participació 
de la ciutadania en les qüestions que els 
afecten. Per això propugnem els pressu-
postos participatius. Creiem que és una 
bona manera que els veïns i veïnes del 
nostre municipi intervinguin en els as-
sumptes que els pertanyen com a ciuta-
dans.
Confiem que des de l’Ajuntament 
s’estableixin tots els mecanismes possibles 
per facilitar la participació ciutadana. Que 
es faci una publicitat adequada de les acti-
vitats i que es faci amb el temps suficient.
Esperem que les entitats veïnals, la res-
ta d’entitats i la ciutadania de Sant Joan 
Despí, en el seu conjunt, valorin la im-
portància d’aquests processos partici-
patius municipals com una cosa pròpia. 
L’Ajuntament és l’administració més pro-
pera a la ciutadania, i per tant, a la qual es 
poden fer arribar de forma més directa les 
seves propostes.
Des Podem Sant Joan Despí treballarem 
per informar i ajudar a tots els ciutadans 
i ciutadanes que vulguin implicar-se en 
en els pressupostos participatius i en el 
desenvolupament de la nostra ciutat. Sant 
Joan Despí, una ciutat per als seus veïns i 
veïnes.

Participació i 
pressupostos

Sant Joan Despí en Comú és hereva d’una 
llarga tradició política ecologista. Avui “ser 
verd” és moda i tothom incorpora en el 
seu discurs el desenvolupament sostenible, 
l’emergència climàtica... i ho celebrem. Però 
és urgent portar-ho a polítiques concretes 
que siguin coherents i que vagin a l’arrel 
dels problemes. Cal abordar de manera 
integral la triple emergència: la climàtica i 
energètica, la social i feminista i la econò-
mica i democràtica, ja que totes estan ínti-
mament vinculades i s’interrelacionen entre 
elles. 
Reduir les emissions i preservar el planeta és 
incompatible amb l’ampliació d’autopistes i 
d’aeroports, amb el manteniment d’un ma-
teix sistema de producció i extracció de 
recursos naturals, amb l’especulació immo-
biliària, amb el consum de béns, serveis i 
energia desmesurats...   
Anar a l’arrel vol dir, per posar un exem-
ple, promoure la producció d’energia solar, 
eòlica... i fer-ho a través de petits grups pro-
ductors cooperatius. Aquest model implica 
no acumular el negoci i la riquesa en unes 
poques mans, fer que l’economia sigui més 
democràtica, promoure llocs de treball dig-
nes, que el poder i les decisions siguin més 
participades, i en conseqüència reduir les 
desigualtats socials i tenir una societat més 
equitativa. 
Altres exemples seguirien aquesta dinàmica 
explicada: la promoció del transport públic, 
dels desplaçaments a peu i en bicicleta, del 
transport a través de vies ferroviàries, del 
consum de productes de proximitat, de la 
compra en el comerç local... 
Aquest enfocament integral i coherent 
s’anomena ecosocialisme, i implica que pre-
servar i recuperar la qualitat ambiental no 
és possible sense canviar el sistema polític, 
econòmic i social. I cal fer-ho des de la res-
ponsabilitat individual i col·lectiva.
Propostes que defensem des de Sant Joan 
Despí en Comú en la nostra acció des del 
govern de la ciutat.  

Ecosocialisme

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Nadie mejor que nuestros vecinos para valo-
rar el estado de nuestro municipio en el día a 
día, es por ese motivo que mantenemos reu-
niones periódicas con las AAVV de nuestros 
diferentes barrios y en ellas nos dan a cono-
cer sus inquietudes y necesidades.
El pasado mes de febrero dos de estas en-
tidades vecinales nos trasladaron por una 
parte su inquietud por la inseguridad cre-
ciente en Sant Joan Despí 
Una nos hizo referencia a la creciente ola de 
robos en domicilios y comercios de su ba-
rrio unido al aumento de locales y fabricas 
que están siendo ocupados generando inse-
guridad entre los vecinos además de un pre-
ocupante efecto llamada. 
La otra asociación nos solicitó acabar con el 
incivismo de algunos usuarios de los VMP 
(vehículos de movilidad personal) y bicicle-
tas que hacen peligroso el tránsito precisa-
mente en zonas destinadas para el paseo es-
pecialmente en personas de edad avanzada.
Está próxima a aprobarse la ordenanza que 
regula la circulación de estos vehículos y es-
peramos y deseamos que se tomen medidas 
para que se cumplan en su totalidad y así 
garantizar el bienestar de nuestros vecinos, 
en especial en estos meses en los que el buen 
tiempo invita a pasar más tiempo recorrien-
do las calles de nuestra ciudad. 
El pasado año poco antes de las elecciones se 
anunció la creación de diez puestos de poli-
cías locales de proximidad de los cuales en la 
actualidad solo permanecen 4.
En unos momentos en los que parece nece-
sario el aumento de la seguridad en nuestra 
ciudad parece incompresible que no solo no 
se crece en número de efectivos sino que 
además perdemos policías locales. Desde Cs 
Sant Joan Despí seguiremos trabajando para 
garantizar una mayor presencia policial en 
nuestras calles.
Para cualquier duda o aclaración pueden 
contactar con nosotros en el nuestro email 
cs@sjdespi.net o enviando mensaje al teléfo-
no 617.309.215.

+Seguridad, -Incivismo

Malauradament el passat 28 de ge-
ner ens llevàvem amb la colpidora 
notícia de l’assassinat masclista de 
la Rosa, veïna de Sant Joan Des-
pí. Un cop més, hem vist la pitjor 
cara del masclisme, l’assassinat, i 
aquest cop a la nostra ciutat. Des 
d’Esquerra Republicana, reafir-
mem el nostre compromís per 
erradicar les violències masclistes 
i qualsevol situació de discrimina-
ció vers les dones.
La violència patida per les dones 
es manifesta de moltes maneres 
i és alhora, en conseqüència, un 
instrument de desigualtat entre 
homes i dones. La violència mas-
clista inclou la violència sexual, la 
violència econòmica, la violència 
simbòlica i totes aquelles situa-
cions de discriminació patides 
per les dones pel simple fet de ser 
dones. La violència masclista no 
distingeix edats, classes socials ni 
procedències. El degoteig cons-
tant d’assassinats no és més que 
la punta de l’iceberg d’una pro-
blemàtica estructural de la nostra 
societat.
Som a les portes d’un nou 8 de 
març, Dia Internacional de les 
Dones, una data d’homenatge als 
moviments a favor dels drets de 
les dones i de reivindicació per 
continuar fent evidents les des-
igualtats de gènere. Una reivindi-
cació que va més enllà d’aquesta 
data i impregna els 365 dies de 
l’any. Apel·lem el conjunt de la 
ciutadania a mobilitzar-se i a co-
rresponsabilitzar-se per fer aques-
ta societat més justa i igualitària.

Dones amb tots 
els drets

Malauradament, la nostra ciutat 
ha entrat en unes estadístiques on 
no hauríem volgut entrar mai: les 
estadístiques de la violència mas-
clista. La ciutat va ser escenari 
d’un assassinat presumptament a 
mans del company de la víctima.
Des del PSC ho tenim clar. No-
més hi ha una paraula, un valor, 
per lluitar contra aquesta xacra. 
I aquesta paraula és IGUALTAT, 
en majúscules. Igualtat en tots i 
cadascun dels àmbits de la nos-
tra vida diària. Igualtat a casa, 
igualtat a l’escola, igualtat a la fei-
na, igualtat de drets i igualtat de 
deures. Perquè només des de la 
igualtat serem capaços i capaces 
d’erradicar situacions com aques-
ta.
Ni un paso atrás, solo pasos ha-
cia delante. Hacia la igualdad en-
tre géneros, orígenes, condición 
o creencia. Hacia un feminismo 
real, social y convencido que sólo 
desde esta óptica es posible avan-
zar hacia esta igualdad.
Porque queremos una ciudad 
igualitaria, feminista, solidaria, 
comprometida con el futuro de 
todas y todos. Una ciudad orgu-
llosa de su gente y de los valores 
que defiende. Una ciudad de fu-
turo.
Feminismo e igualdad, que acom-
pañados de justicia social, ecolo-
gía y futuro son, también, los le-
mas del PSC, en una etapa llena 
de retos para ganar en bienestar 
social y en oportunidades para 
toda la ciudadanía. 

La paraula és igualtat

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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Aquest passat mes de gener es 
recordarà durant molt de temps 
per la gran llevantada que ens va 
afectar entre els dies 20 i 23, amb 
vent fort i pluja molt abundant. 
El registre de pluja de més de 100 
litres per metre quadrat del dia 21 
és un fet molt poc habitual, ja que 
en els últims 22 anys aquesta quan-
titat (caiguda en un sol dia) només 
s’ha superat en sis ocasions.
Gràcies a aquest temporal, el gener 
ha acabat sent molt plujós (el més 
plujós des del 1988), però és una 
dada una mica enganyosa, perquè 
trets d’aquests 4 dies de pluja insis-
tent, la resta del mes ha estat molt 
plàcid i amb una temperatura lleu-
gerament superior a l’habitual, tot 
i que a principis i mitjans de mes 
alguns dies van ser força freds. Però 
a finals de gener, i com ja s’ha po-
gut veure durant el mes de febrer, 
l’ambient primaveral va arribar per 
quedar-se durant moltes setmanes. 
Caldrà veure si el març continua 
amb la mateixa tònica, o bé l’hivern 
no es dona per vençut i es decideix 
a portar-nos freds tardans.

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

GENER 2020

Temperatura mitjana: 
10,1ºC

Temperatura 
màxima: 

20,4ºC el dia 31

Temperatura 
mínima: 

1,9ºC el dia 12

Precipitació total: 
149,4 mm 

(6 dies de pluja, dos amb 
tempesta)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

100,9 mm el dia 21

Temperatura mitjana 
anual any 2019:

 17,0ºC

Precipitació total 
any 2019: 

614,6 mm

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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Imprès en paper ecològic 

El Butlletí
de Sant Joan Despí

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Centre Gent Gran Cirerers 93 749 73 97 
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Tennis Despí 93 477 12 00
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida de mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària gener 2020)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el divendres 31 de 
gener de 2020 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de 
l’acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de 
l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups 
municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan 
Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre 
diferents propostes i dictàmens.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, per 
unanimitat de tots els grups va sortir endavant el dictamen d’aprovació 
provisional de la modificació puntual del PGM per a la creació del 
sistema d’habitatge dotacional al carrer Torreblanca 7.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament Local, el Ple 
va aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació de la relació del 
Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2020, 
el dictamen d’aprovació de la xifra de població a Sant Joan Despí de 
data 1 de gener de 2019 -que és de 34.123 persones-, i el dictamen 
d’aprovació increment de les retribucions dels empleats i empleades 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona, es va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al 
període 2020-2023 amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnCo-
mú, Cs i PSC i l’abstenció d’ERC. Per unanimitat de tots els grups es va fer 
el nomenament de representant municipal al Consell de la Formació 
Professional del Baix Llobregat.

Per via d’urgència i per unanimitat, el Ple va aprovar que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí es personarà en la causa que 
s’incoï, exercint d’acusació ppopular, arran dels fets coneguts a la 
ciutat el 28 de gener de 2020, en què una veïna va resultar presump-
tament assassinada a mans de la seva parella.
En l’apartat de control, es van aprovar per unanimitat la moció presen-
tada pel grup municipal Podemos per uns pressupostos participatius 
i la moció presentada conjuntament per tots els grups municipals de 
rebuig a la supressió de 5 jutjats de violència contra la dona. També es va 
aprovar la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
per declarar Sant Joan Despí lliure de racisme amb el suport de JxSJD, 
Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i l’abstenció de Cs. Per la seva banda, 
el Ple va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Junts per 
Sant Joan Despí per la millora de comunicació amb els veïns i veïnes via 
APP SJD NET, que va rebre els vots a favor de JxSJD, Podemos, Cs i ERC, 
l’abstenció de SJDEnComú i el vot en contra de PSC.
En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va demanar que l’Ajuntament 
difongui el telèfon contra la violència masclista i va preguntar sobre 
l’emplaçament de la Diada d’Entitats. 
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 a 
Youtube DespiTv

Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
 #3TombsSJD

#santjoandespí a les xarxes socials

12.418 persones assolides

965 reaccions

328 m’agrades

140 piulades 

138 mil impressions 

de piulades

156 mencions

36 nous seguidors

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

7.024 Ajuntament Sant Joan Despí
2.249 @AjSJDespí
4.472  @ajuntamentsantjoandespi

Seguidors 
a les xarxes
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