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Preocupació davant els nous brots de la pandèmia.
Sant Joan Despí continua vigilant i adoptant 
mesures de control i suport a la ciutadania

Ajuntament Sant Joan Despí @ajuntamentsantjoandespi@AjSJDespi

TA



2

ARA MÉS QUE MAI,
COMERÇ DE sant joan despÍ.
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E n el momento de escribir este artículo, miramos con preo-
cupación el aumento de casos positivos de COVID-19 en 
municipios vecinos y mantenemos en alerta a los servicios 

municipales para tomar las medidas necesarias en cada mo-
mento, siempre atendiendo a las recomendaciones sanitarias.

Esto nos debe hacer pensar que el verano no es una tregua a 
la pandemia y que la ‘nueva normalidad’ no significa olvidarse 
de que el virus continúa activo y contagiando. Si no queremos 
volver atrás, hay que tomarse muy en serio las medidas de pro-
tección y, sobre todo, aplicar una nueva manera de vivir, con 
menos contacto social y siempre con actitud preventiva, hasta 
que no tengamos un tratamiento efectivo o vacuna. Recuer-
den que un gran número de personas pasan el virus de forma 
asintomática, pero son igualmente posibles focos de contagio; 
que incluso las personas que han pasado la enfermedad pueden 
volver a ser contagiadas y que todavía hay muchos factores del 
funcionamiento de este coronavirus que se están investigando. 
Por lo tanto, la prevención es nuestra única alternativa.

Sólo así podremos continuar funcionando como sociedad, re-
activando la economía y consolidando la ‘nueva normalidad’ 
que necesitamos para salir adelante. Desde el Ayuntamiento, 
sobra decir que este verano seguimos al pie del cañón, por un 
lado atentos para asegurar una rápida respuesta en caso necesa-
rio, aplicando las preceptivas medidas de prevención y, de otra, 
desarrollando el Plan Reiniciem que otorga ayudas para recu-
perar la actividad económica y de atención social para muchas 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

Si queremos seguir avanzando, hasta que no tengamos respues-
ta médica a la COVID-19, no podemos bajar la guardia. Por fa-
vor, no olvide la única receta que tenemos hoy por hoy: distan-
cia social, mucha higiene de manos y ¡siempre con mascarilla!

En el moment d’escriure aquest article, mirem amb preo-
cupació l’augment de casos positius de COVID-19 a mu-
nicipis veïns i mantenim en alerta els serveis municipals 

per prendre les mesures de calguin en cada moment, sempre 
atenent les recomanancions  sanitàries.   

Aquest fet ens ha de fer pensar que l’estiu no és una treva a la 
pandèmia i que la ‘nova normalitat’ no vol dir oblidar-se que 
el virus continua actiu i contagiant. Si no volem tornar enre-
re, cal prendre’s molt seriosament les mesures de protecció i, 
sobretot, aplicar una nova manera de viure, amb menys con-
tacte social i sempre amb actitud preventiva, fins que no tin-
guem un tractament efectiu o vacuna. Recordeu que un gran 
nombre de persones passen el virus de forma assimptomàtica, 
però són igualment possibles focus de contagi; que fins i tot les 
persones que han passat la malaltia poden tornar a ser infecta-
des i que encara hi ha molts factors del funcionament d’aquest 
coronavirus que s’estan investigant. Per tant, la prevenció és la 
nostra única alternativa.

Només així podrem continuar funcionant com a societat, re-
activant l’economia i consolidant la ‘nova normalitat’ que ne-
cessitem per tirar endavant. Des de l’Ajuntament, no cal dir 
que aquest estiu seguim al peu del canó, d’una banda atents 
per assegurar una ràpida resposta en cas necessari, aplicant 
les mesures de prevenció que calguin i, d’una altra, desen-
volupant el Pla Reiniciem que atorga ajudes per recuperar 
l’activitat econòmica i d’atenció social per a moltes persones 
en situacions de vulnerabilitat. 

Si volem seguir avançant, fins que no tinguem resposta mèdi-
ca a la COVID-19, no podem abaixar la guàrdia. Sisplau, no 
oblideu l’única recepta que tenim ara per ara: distància social, 
molta higiene de mans i sempre amb mascareta!

No oblideu l’única recepta vàlida contra el 
coronavirus: distància social, molta higiene 

de mans i, sempre amb mascareta!

Antoni Poveda
l’alcalde

No olviden la única receta válida contra el 
coronavirus: distancia social, mucha higiene 

de manos y ¡siempre con mascarilla!

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

No abaixem la guàrdia:
siguem responsables
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 EL TEMA

Per no tornar enrere, 
actuem amb responsabilitat
Els alcaldes metropolitans demanen a la Generalitat un sistema de detecció i 

seguiment de casos més adequat i s’ofereixen a cooperar en el control i la gestió 
a nivell local del contagi. En aquest sentit, s’han tancat pistes esportives i jocs 
infantils i s’han adaptat els equipaments i serveis municipals  amb mesures de 

seguretat i higiene d’acord amb el que marquen els protocols sanitaris. 
La senyalització per mantenir la distància, aforaments limitats i cita prèvia, claus 

per evitar la propagació del virus

MASCARETA, HIGIENE I DISTÀNCIA
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha pres totes les mesures que han marcat les autoritats sanitàries per frenar els brots de la COVID-19 als 
diferents equipaments i serveis públics municipals. Tot i això, per la salut de tothom, hem de ser responsables, acomplir-les i no oblidar que la 
mascareta, la higiene de mans i la distància són imprescindibles

Augment de casos positius de COVID-19 a la regió metropolitana sud
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Davant els rebrots de contagis de la COVID-19 en 
més d’una dotzena de municipis de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, inclosa la ciutat de Barcelona, 

i d’acord amb les mesures aprovades per la Generalitat, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí fa una crida a la respon-
sabilitat de tothom a fi d’evitar nous contagis. Les autoritats 
recomanen romandre al domicili, reduir la circulació per les 
vies d’ús públic, evitar concentracions de persones, i limitar 
els contactes a grups reduïts (màxim 10 persones) o perso-
nes convivents. Aquestes i d’altres limitacions es recullen al 
Decret Llei 27/2020 que la Generalitat ha publicat el 18 de 
juliol i que seran efectives durant almenys 15 dies (aquesta 
data pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia).
L’Ajuntament manté un seguiment permanent i prendrà les 
mesures necessàries en cada moment per tal de preservar la 
salut pública. En aquest sentit, si és necessari, s’adoptaran 
mesures als equipaments municipals d’ús més massiu se-
guint les recomanacions de les autoritats sanitàries, com ja 
ha fet amb el tancament preventiu de pistes esportives o jocs 
infantils, així com la limitació de l’ús d’equipaments, com 
als poliesportius municipals, que va decretar la Generalitat.
En aquest sentit, en diferents reunions, els alcaldes metro-
politans han demanat al govern català que és indispensable 
“un sistema de detecció i seguiment de casos adequat” i 
fins i tot “ens hem ofert a cooperar en el control i la gestió 
a nivell local del contagi”, assenyala l’alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda. També han expressat la necessitat de 
“més clarificació” en les resolucions que s’adoptin des de 
Protecció Civil (PROCICAT).

Equipaments preparats i segurs
Independentment de les mesures que marqui el govern ca-
talà, l’Ajuntament ha preparat la ciutat i els equipaments 
municipals amb les mesures de seguretat, higiene i afora-
ments que ens permetran actuar en el moment que les au-
toritats sanitàries ho disposin.
Així, entre els equipaments que, hores d’ara, continuen do-

nant servei es troben les  biblioteques Miquel Martí i Pol i 
Mercè Rodoreda, que des del 22 de juny permeten l’ús de les 
sales d’estudi i l’accés a Internet i wifi, però amb un afora-
ment màxim del 50%. El retorn dels llibres es continua fent 
a través de la bústia exterior dels centres, i el préstec amb 
cita prèvia a través del correu electrònic de les biblioteques 
o per telèfon. Encara, però, no es poden agafar llibres de 
les prestatgeries i la zona infantil i la de lectura romandran 
tancades, almenys, fins al mes de setembre. 
D’altra banda, des del 25 de juny els mercats no sedentaris 
del Centre i de les Planes han reprès l’activitat amb mesu-
res per garantir la distància interpersonal. Inicialment, els 
mercats ambulants funcionen amb el 50% de les parades 
que s’alternaran cada setmana, i s’ha establert un sentit únic 
d’entrada i de sortida per al públic. 

Poliesportius municipals
Amb anterioritat al tancament decretat per la Generali-
tat al juliol, els poliesportius municipals Francesc Calvet i 
Salvador Gimeno van reborir al mes de juny amb tots els 
seus serveis després que l’Ajuntament fes una neteja prèvia 
i desinfecció de les instal·lacions per assegurar la higiene. 
S’espera que els equipaments tornin aviat a l’activitat, sem-
pre amb estrictes protocols de seguretat. Així, es va instau-
rar aforament limitat i, en el cas de les activitats dirigides, 
l’obligació de fer reserva on line amb una antelació de 24 
hores. Els espais per practicar activitat esportiva han estat 
degudament senyalitzats per preservar la distància de se-
guretat interpersonal; hi ha productes desinfectants per a 
les mans i per aplicar als aparells que s’utilitzin i és obli-
gatori l’ús de mascareta per accedir i per circular per les 
instal·lacions. Aquestes mesures continuaran en el moment 
en què els centres esportius tornin a obrir.
El Tennis Despí també va tancar el gimnàs el 20 de juliol 
mantenint en funcionament les pistes de tennis i pàdel, amb 
cita prèvia i aforament limitat. A l’hora de tancar aquesta 
revista, s’espera una reobertura en els propers dies.

El funcionament d’alguns serveis 
municipals, com ha passat amb els 
poliesportius, es pot veure afectat 
per les decicions de les autoritats 
sanitàries catalanes. Informació 
actualitzada a sjdespi.cat i a les 
xarxes socials de l’Ajuntament

TA
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Las piscinas 
Fontsanta, con 
limitación de aforo

Si no hay ninguna 
decisión contraria de las 
autoridades sanitarias, 
hasta el 13 de septiembre 
se puede hacer uso, 
previa reserva on line

Refrescándose con garantías. Las piscinas Fontsanta han adoptado 
todas las medidas necesarias para que darse un baño en estos días de 
calor sea una actividad segura. Arriba, una familia –previa reserva– 
accede con mascarillas a las instalaciones, debidamente señalizadas 
(abajo, marcas para guardar las distancias de seguridad) 

El Ayuntamiento mantiene en funcionamiento las piscinas 
de verano para combatir las altas temperaturas estivales, 
supuesto contemplado en el decreto de la Generalitat que 
limita algunas actividades. La temporada de las piscinas 
recreativas Fontsanta continúa, pues, su curso, a pesar de 
que este año, y debido a la situación sanitaria, difiere en su 
uso respecto a la dinámica tradicional de años anteriores.

Aforo al 30% y cita previa
Las medidas para salvaguardar la salud de las personas 
usuarias son muy estrictas desde su obertura el 22 de junio. 
El aforo está limitado al 30%, es necesario hacer reserva 
previa on line 48 horas antes para poder acceder y se han 
establecido turnos  para las entradas y salidas. Así, del 1 al 
31 de agosto se realizan los siguientes turnos de entrada y 
salida: de 10.30 a 15 h y de 15.30 a 20 h de lunes a domin-
go. Las mascarillas son de uso obligatorio para acceder a la 
instalación y circular por la misma.
En esta temporada no funcionan los tradicionales abonos 
de temporada completa y media y solamente se puede ac-
ceder con entrada puntual o tarjeta de 10 baños. Hay des-
cuentos para personas mayores de 65 años y para aquellas 
que dispongan de tarjeta rosa metropolitana.
La reserva previa, para un máximo de cinco personas, se 
puede hacer a través de la web https://fontsanta.despies-
port.com o bien llamando al teléfono 93 477 20 77 de lunes 
a viernes, de 9.30 a 11.30 h.
Si la situación sanitaria lo permite, las piscinas estarán 
abiertas hasta el próximo 13 de septiembre.
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Sant Joan Despí 

MASCARETA
a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol 
espai tancat d’ús públic o obert al públic, encara que 

es mantingui la distància física

SIGUEM RESPONSABLES
per la salut de tothom,

DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT

HIGIENE DE MANS MASCARETA

Obligatòria 

Més informació a sjdespi.cat 
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El Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí ha comenzado a desple-
gar las primeras acciones pre-

vistas en el plan Reiniciem Sant Joan 
Despí para incentivar la economía 
local y paliar las consecuencias, tam-
bién sociales, derivadas de la crisis del 
COVID-19. En junio, el Pleno aprobó 
por unanimidad de todos los partidos 
políticos este plan que continúa el pro-
ceso previsto con la convocatoria de 
dos líneas de subvenciones a fondo 
perdido destinadas a apoyar al peque-
ño comercio y servicios, sectores muy 
castigados por la crisis. Estas primeras 
acciones están dotadas con 454.000 
euros, de los 1,6 millones de euros que 
ha previsto invertir el Ayuntamiento 
en los próximos meses.
Las subvenciones municipales, a fondo 
perdido, se han dividido en dos gran-
des ámbitos: uno destinado a afrontar 
gastos derivados de la crisis (tanto si 
han estado cerrado o no durante el 
estado de alarma) y otro, al fomento 
de la ocupación también en el sector 

Medio millón de euros 
para ayudar al comercio
Las líneas de subvención se enmarcan en dos ámbitos: la contratación 
de personal y ayudas a fondo perdido para afrontar la pérdida de 
facturación o la adopción de medidas de protección o de digitalización

Subvenciones para el comercio local y servicios para 
hacer frente a la crisis económica generada por la COVID-19
Partida dotada con 300.000 euros. Plazo de presentación, hasta el 30 de octubre

Línea A: 300 euros para gastos vinculados al mantenimiento de la actividad en es-
tablecimientos que hayan estado cerrados durante el estado de alarma o que hayan 
sufrido una pérdida del 50% de la facturación.

Línea B: hasta 300 euros destinados a la reactivación de comercios en su adaptación 
digital y el gasto en medidas de prevención: hasta 200 euros para aquellos que apues-
ten por la digitalización como mejora de su negocio, y hasta 100 euros para los que 
acrediten gastos para la compra de material de protección y prevención.

Subvenciones destinadas a comercios y servicios para la contratación laboral 
de personas desempleadas
Partida dotada con 154.000 euros. Plazo de presentación, hasta el 30 de noviembre
La subvención será de un máximo de 1.540 euros (por mensualidad) durante dos me-
ses por un contrato de jornada completa (o de dos personas, a media jornada). 

¿Cómo se solicitan las subvenciones?
Las bases se pueden consultar en la página web municipal www.sjdespi.cat (página 
principal, apartado Reiniciem Sant Joan Despí), donde también se encuentra la docu-
mentación requerida, el formulario y la instancia genérica que se ha de adjuntar. Las 
solicitudes tienen que presentarse de manera telemática. 

Más información: OFICINA REINICIEM

Mejorar la seguridad. 
Una parte de las sub-
venciones ayudarán a 
sufragar la inversión 
que han realizado los 
comercios en la compra 
de material de protec-
ción y prevención
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Creación de un servicio de mediación 
entre propietarios y arrendatarios de 
locales comerciales

Fomentando el empleo: Belén García, primera teniente de alcalde y coordinadora del Pla 
Reiniciem, junto a un grupo de jóvenes contratados este verano. El Ayuntamiento, además 
de la contratación directa, ofrece al comercio local subvenciones para que puedan contratar 
personal

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio de mediación 
a disposición de los propietarios y arrendatarios de locales comerciales 
afectados por el COVID-19. La crisis comportó el cierre temporal de locales 
provocando una bajada ingresos en numerosos establecimientos. Ante esta 
situación, arrendadores y arrendatarios se han visto obligados a pactar con-
diciones, en muchos casos, desde la voluntariedad. Para facilitar el consenso, 
el Ayuntamiento pone al alcance de los ciudadanos afectados un servicio 
de mediación telemático y gratuito a través de la Agrupació d’Arquitectes 
Experts Pericials, Forenses i Mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, con el que el consistorio ha firmado un convenio. El servicio, on line, 
se puede solicitar en el correo promocio@sjdespi.net.

Asesoramiento a 
ciudadanos y empresas 
sobre los ERTE 
Desde el mes de abril, el Ayuntamiento 
ofrece un servicio gratuito de asesoramiento 
sobre los expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) dirigido tanto a 
trabajadores, autónomos y empresas. Las 
personas que estén interesadas tienen que 
enviar un formulario de solicitud a través 
de la web promodespi.sjdespi.net, y recibirá 
una comunicación con la hora y día asigna-
do. El asesoramiento, telemático, se realiza 
los martes y jueves de 15 a 19 horas.

de servicios y el comercio local. El ob-
jetivo de estas ayudas, que se podrán 
solicitar hasta el próximo otoño, es 
intentar mitigar el impacto desde dife-
rentes frentes, y por tanto, la variedad 
de opciones es amplia para que pue-
dan beneficiar al máximo número de 
comerciantes De hecho, y en función 
de los requisitos, un comerciante pue-
de recibir hasta 600 euros.
Así, los negocios que hayan perdido 
el 50% de la facturación o que hayan 
estado cerrados durante el estado de 
alarma pueden optar a 300 euros, a los 
que pueden sumar hasta 300 euros más 
si han realizado inversiones de adapta-
ción digital del negocio que acrediten 
gastos para la compra de material de 
protección y prevención contra el CO-
VID-19. Esta partida está dotada con 
300.000 euros.

Ayudas a la contratación
La segunda línea de subvenciones 
municipales se destina al fomento de 
la ocupación. Esta partida, con una 

dotación de 154.000 euros, ofrece a 
los solicitantes que cumplan con los 
requisitos 1.540 euros (por mensua-
lidad) durante dos meses por un con-
trato de jornada completa, o de dos 
personas, a media jornada. Las per-
sonas contratadas han de estar empa-

dronadas en Sant Joan Despí, en paro 
y se dará preferencia a los colectivos 
vulnerables, en riesgo de exclusión 
social y con más dificultades para 
acceder al mercado de trabajo, como 
mujeres mayores de 35 años y perso-
nas paradas de larga duración.
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Primeras medidas del plan 
REINICIEM SANT JOAN DESPÍ

Subvenciones extraordinarias para comercios y servicios de Sant Joan Despí.

Subvenciones para facilitar la contratación de personal por parte del comercio.

Contratación de 46 jóvenes en el marco del Work Experience y Treball a l’Estiu.

Contratación de 12 personas en el marco de un nuevo plan de empleo del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

Creación de un servicio de mediación entre propietarios y arrendatarios de los 
locales comerciales.

Asesoramiento legal para temas relacionados con un ERTE y ayudas derivadas 
de la COVID-19.

El Ayuntamiento invertirá 1,6 millones de euros en la recuperación económica y 
social de la ciudad. Algunas de las acciones, ya se han puesto en marcha.

Ayudas para el pago de abonos de transporte o para adquirir una bicicleta o 
patinete eléctricos dirigido a jóvenes que se desplacen fuera del municipio para 
cursar un ciclo formativo de grado superior o un grado universitario.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 14.30 h
Teléfono: 93 480 60 00
Correo electrónico: reiniciem@sjdespi.cat

OFICINA REINICIEM

Reactivación económica: fomento de la ocupación y apoyo al comercio

Ayudas en transporte sostenible en material y/o actividad pedagógica

Ayudas a las familias con hijos escolarizados en diferentes niveles de la
educación obligatoria para la compra de material y/o actividad pedagógica.
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El fomento del empleo entre el co-
lectivo de jóvenes estudiantes o re-
cién titulados es otras de las accio-

nes que forman parte del Pla Reiniciem 
de Sant Joan Despí. Este verano, al tradi-
cional programa ocupacional Work Ex-
perience, se suma uno nuevo, Treball a 
l’Estiu, que nace con el objetivo de llegar 
a un mayor número de perfiles. En total, 
en julio se han incorporado 46 jóvenes 
que ya están trabajando en diferentes 
departamentos municipales. 
Los jóvenes realizan funciones de sen-
sibilización sobre aspectos de salud pú-
blica relacionados con la prevención del 
COVID-19; concienciación ambiental y 
sobre reciclaje; control del espacio pú-
blico; informadores de comercio para 
detectar necesidades de este sector, así 
como otras funciones en diferentes de-
partamentos. Debido a la actual situa-
ción sanitaria, la gran mayoría de los 
jóvenes contratados están desarrollando 
su trabajo en el espacio público.
El objetivo de ambos programas, que 
cuentan con jóvenes de entre 18 y 25 
años que cursan estudios reglados o los 
han finalizado recientemente, es ofre-
cerles una primera oportunidad laboral, 
ampliar su curriculum a la vez que per-
ciben unos ingresos extras. 

El Ayuntamiento contrata a 
50 jóvenes durante el verano
Realizan acciones de sensibilización sobre aspectos de salud relacionados 
con el COVID-19 o de detección de necesidades del comercio, entre otros

Empleo para los 
más jóvenes
En las fotografías 
superiores, los 
jóvenes contratados 
realizando labores de 
agente de salud (a la 
izquierda) y de infor-
madores sensibilizan-
do sobre el reciclaje. 
A la izquierda, en el 
centro, la teniente de 
alcalde y encargada 
de la coordinación del 
plan Reiniciem SJD, 
Belén García,  en el 
acto de presentación 
de los nuevos planes 
ocupacionales

Plan de empleo metropolitano
En el marco de un nuevo plan de empleo 
del Área Metropolitana de Barcelona, en 
julio se incorporan doce personas que 
trabajarán durante seis meses en las 
bibliotecas, así como en los departa-
mentos de Promodespí, Serveis Socials, 
Grant Gran y Medi Ambient.

Ayudas para la movilidad y material/actividad pedagógica
El Pleno de julio tiene previsto aprobar las bases de nuevas ayudas 
para fomentar la movilidad sostenible entre jóvenes estudiantes. Se 
trata de ayudas para la adquisición de un abono de transporte o una 
bicicleta o patinete eléctricos destinados a jóvenes que tengan que des-
plazarse para estudiar. También se aprobarán ayudas a las AMPA para 
ayudar a las familias a cubrir los gastos de material y/o actividad peda-
gógica. Se descontarán 10 euros de las cuotas que pagan las familias.
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La calle Jacint Verdaguer pasa a denominarse Narcís Monturiol en la zona industrial 
y Oriol Martorell en el tramo del barrio Residencial Sant Joan

El Ayuntamiento ha finalizado la instala-
ción de la nueva señalización de calles y 
plazas que han cambiado de nombre, y en 
algunos casos, también de numeración. 
Uno de los objetivos del cambio ha sido 
mejorar la localización para evitar confu-
siones. Un claro ejemplo lo encontramos 

en la calle Jacint Verdaguer que discurre 
desde el barrio Centre hasta el de Residen-
cial Sant Joan atravesando la zona indus-
trial. Con el cambio se han “creado” dos 
nuevas calles: Narcís Monturiol y Oriol 
Martorell. Otra vía cuyo nombre genera-
ba confusión y se ha modificado es Sant 

Martí de l’Erm, que en el tramo entre las 
avenidas de Barcelona y de la Generalitat, 
ha pasado a denominarse Marie Curie. La 
actualización también ha permitido que la 
ciudad cuente con una plaza dedicada al 8 
de marzo, visibilizando la reivindicación 
por los derechos de las mujeres.

Calles que cambian de nombre

El nomenclátor de la ciudad se 
actualiza para mejorar la localización

g El tramo de la calle Jacint Verdaguer en la zona industrial, 
ahora se denomina NARCÍS MONTURIOL

g El tramo de la calle Jacint Verdaguer en el barrio de Residencial 
Sant Joan, ahora se denomina ORIOL MARTORELL

g El tramo de Sant Martí de l’Erm, entre avenida de la Generalitat 
y la de Barcelona, ahora se denomina MARIE CURIE

Nuevas plazas: la plaza de entrada al Àrea de Serveis a la Persona 
se denomina 8 DE MARÇ • las ubicadas delante de las bibliotecas 
MIQUEL MARTÍ I POL y MERCÈ RODOREDA adquieren el nombre de 
estos equipamientos, y la plaza junto a la parada del TRAM de Bon 
Viatge se ha bautizado como  CONSELL DE L’INFANT

Promodespí se traslada provisionalmente 
al Centre Cívic Les Planes 
Los servicios de Promodespí se han trasladado al Centre Cívic de 
les Planes desde donde atienden a la ciudadanía –con cita previa– 
mientras se remodelan las históricas dependencias que venían 
ocupando. 
El Ayuntamiento ha previsto iniciar a partir de septiembre las 
obras de remodelación integral del centro que, además de actuali-
zar la imagen exterior, permitirá la redistribución de los espacios 
interiores para adaptarse a las nuevas necesidades del servicio. 
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Els carrers de les Begudes ja tenen nom

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat l’assignació 
dels noms dels carrers que s’han creat al sector de les 
Begudes, a l’entorn de la Ciutat Esportiva del FC Bar-

celona. El nomenclàtor d’aquesta nova zona fa un reconei-
xement a destacades figures vinculades als drets civils, la 
cultura, l’educació i l’esport, amb una destacada presència 
de dones. Així mateix, a l’entorn de la Ciutat Esportiva del 
FC Barcelona i l’Estadi Johan Cruyff, també hi haurà ca-
rrers vinculats al club blaugrana, com el dedicat a l’històric 
Samitier o a la primera dona que va formar part de la Junta 
Directiva, Ana Martínez Sagi.
Tal i com podeu comprovar al plànol, els nous carrers de 
les Begudes portaran els noms de Clara Campoamor, ad-
vocada i escriptora; Federica Montseny, política i sindica-
lista; Ana Maria Martínez Sagi, primera dona membre de 
la Junta Directiva del FC Barcelona; Pepe Samitier, històric 
jugador del club blaugrana als anys 20 i Manuel Vázquez 
Montalbán, escriptor i periodista. La pedagoga Marta 
Mata, impulsora de la renovació pedagògica catalana, po-

El nomenclàtor incorpora noms de destacades figures de la lluita dels drets de les 
dones, la cultura i l’esport, alguns dels quals vinculats al FC Barcelona

Carrer d’Ana María Martínez Sagi (1907-2000): 
poetessa, periodista i atleta catalana, va ser campiona 
d'Espanya en llançament de javelina, plusmarquista 
nacional i pionera de l'esport femení a l'Estat espanyol. 
Martínez Sagi es va convertir, l'any 1934, en la primera 
dona membre de la junta directiva del FC Barcelona.

Carrer de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003): 
novel·lista, periodista, poeta, assagista... molt conegut, 
sobretot, pel personatge del detectiu Pepe Carvalho. 
Vázquez Montalbán va ser autor de l’article 'Barça! Barça! 
Barça!' a la revista Triunfo, en el qual avalava l'expressió 
'El Barça és més que un Club' que el president Narcís de 
Carreras havia verbalitzat un any abans. 

Carrer de Josep ‘Pepe’ Samitier (1902-1972): consi-
derat un dels jugadors més emblemàtics de la història del 
FC Barcelona i el millor davanter europeu del seu temps, 
Josep Samitier va liderar el formidable Barça de l'edat 
d'or, als anys vint del segle passat.

Carrer de Clara Campoamor (1888-1972): advocada, 
escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Amb 
36 anys es va convertir en una de les poques advocades 
que exercien la seva professió als anys vint a Espanya. 
Campoamor serà sempre recordada per ser una de les 
impulsores del sufragi femení a Espanya, l'any 1931.

Qui és qui als nous carrers del sector de les Begudes?

sarà nom al parc central del nou barri, i Núria Pompeia, pionera 
del dibuix feminista a Espanya, serà recordada a la plaça central 
del sector. A més de la incorporació dels noms a les vies i places 
de les Begudes, el Ple ha aprovat anomenar plaça del Pi a l’espai 
d’esbarjo de nova creació ubicat davant de la llar d’infants La Po-
mera, entre el passeig del Canal i l’avinguda de Barcelona. 

Plaça de Núria Pompeia (1931-2016): 
dibuixant, humorista gràfica, periodista i 
escriptora, està considerada pionera del 
dibuix feminista a Espanya. Col·laboradora 
en nombrosos diaris i revistes, com el Diari 
de Barcelona, Triunfo, Por Favor o Charlie 
Hebdo, el seu nom real era Núria Vilaplana 
Buixon. 

Carrer de Federica Montseny (1905-
1994): política, sindicalista i escriptora, 
Montseny va ser ministra de Sanitat i Assis-
tència Social durant la II República espanyola 
i la primera dona a ocupar un ministeri. Va 
publicar una cinquantena de llibres dirigits, 
sobretot, a les dones de classe treballadora.
 
Parc  de Marta Mata (1926-2006): 
pedagoga, política i escriptora, Mata va ser 
impulsora de la renovació de l’escola pública 
en la Transició espanyola i defensora d'una 
escola laica, oberta i de qualitat. Marta Mata 
va ser fundadora de l’escola de mestres Rosa 
Sensat, que va néixer a la clandestinitat per 
formar el professorat i construir una escola 
democràtica i de qualitat.
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L’Ajuntament regula l’ús dels 
patinets elèctrics

Policia Local i agents cívics endeguen una campanya per informar sobre 
l’ordenança que regula els cicles i els vehicles de mobilitat personal (VMP)

La proliferació de diferents modes de transport sos-
tenible, com els patinets elèctrics, altres vehicles de 
mobilitat personal (VMP) i la resta de cicles, ha mo-

tivat l’Ajuntament a redactar una ordenança per regular la 
seva circulació garantint la convivència a l’espai públic, la 
millora de la seguretat viària i la protecció dels vianants. 
L’ordenança es va aprovar  inicialment en el ple del mes 
de febrer, i durant les darreres setmanes la Policia Local i 
els agents cívics han endegat una campanya informativa 
entre les persones usuàries abans que entri definitivament 
en vigor.
L’Ordenança Municipal Reguladora de la Circulació de 
Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal estableix els espais, 
la velocitat i les normes d’ús per una conducció segura. En 
el cas dels patinets elèctrics i altres VMP, com plataformes, 
hauran de circular preferentment per les vies ciclables: a 
un màxim de 25 km/h pels carrils bici en calçada, i a un 
màxim de 15 km/h pels carrils bici ubicats a la vorera. En 
calçada, només podran circular pels carrers zona 30 (si po-
den assolir els 15 km/h). No poden anar per calçades on la 

velocitat permesa sigui superior als 30 km/h. L’ordenança 
també regula les condicions de circulació de monopatins, 
patins i patinets sense motor. Aquests vehicles no poden 
circular per la calçada ni pels carrils bici de calçada, sí que 
ho poden fer als de les voreres. 

Bicicletes
Pel que fa a les bicicletes, l’ordenança estableix que la cir-
culació ha de fer-se preferentment pels carrils bici o a la 
calçada. De manera genèrica, en voreres i àrees de via-
nants, només podran circular-hi si hi ha un espai lliure 
de circulació de 3 metres i una distància mínima amb via-
nants i façanes d’1,5 metres, adequant sempre la velocitat 
als vianants per mantenir la seva seguretat. 
L’Ajuntament ha treballat en aquesta ordenança de forma 
conjunta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal 
d’homogeneïtzar la regulació en l’àmbit metropolità. Tot 
i que a la pàgina següent trobareu part de la normativa 
que regula l’ús dels patinets elèctrics, podeu consultar 
l’ordenança completa al web sjdespi.cat.

L’objectiu de l’ordenança és regular la circulació dels cicles i VMP tot garantint la convivència a l’espai públic i la millora de la seguretat viària 
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Només hi pot circular 
una persona.

Per on puc circular i a quina velocitat?

Pels carrils bici Voreres i àrees de vianants
  Voreres molt amples (+3 m lliures d’obstacles).

Àrees 

Calçada carrers de 
plataforma única Calçada Zona 30

Els vehicles més petits es 
poden conduir a partir dels 
15 anys. L’edat mínima 
augmenta en funció de les 
característiques del vehicle.

Edat mínima

No pots circular:

Per la calçada de carrers 
on la velocitat màxima 
permesa sigui superior a 
30 km/h (només hi poden 
circular bicicletes i cicles 
de més de dues rodes 
subjectes al Reglament 
General de Circulació).

Respecta els vianants i compleix les normes
Recorda que...

Per la teva seguretat 
porta casc i timbre.

Els vianants sempre tenen prioritat. Deixa distància
de seguretat i adequa la velocitat a la dels vianants.

 

No utilitzis dispositius 
mòbils ni auriculars.

És obligatori 
portar llums.

És obligatori sotmetre’s 
a controls d’alcohol o de 
drogues.

Sigues respectuós amb els patinets i altres vehicles de mobilitat 
personal (VMP).

Deixa una distància de seguretat mínima de 5 metres.

Avança extremant les precaucacions.

Si condueixes un vehicle de motor:

5 metres

15 km/h

EN CALÇADA

EN VORERA

25 km/h

  Has d’adaptar la velocitat al tipus de via que utilitzes, moderant-la si hi ha vianants.

Consulta la nova ordenança a  www.sjdespi.cat

1,5 metres

Sin título-1.indd   5 10/7/20   14:34
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Nova aplicació per 
utilitzar les zones de 
càrrega i descàrrega

L’app SPRO unifica i millora la gestió i 
l’estacionament d’aquests tipus de places

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en servei SPRO, una 
nova aplicació per estacionar a les places de càrrega i descàrrega que, a 
més de a Sant Joan Despí, es pot utillitzar en altres ciutats com Barcelona, 
Esplugues de Llobregat o Sant Just Desvern. SPRO unifica i millora la 
gestió i l’estacionament a les places destinades a la distribució urbana de 
mercaderies (DUM). A Sant Joan Despí, s’ha implantat inicialment en 
una vintena de zones de càrrega i descàrrega als barris Centre i les Pla-
nes i posteriorment s’estendrà a la resta, unes 50. Amb el desplegament 
de l’app, l’AMB dona resposta a la reivindicació històrica del sector per 
avançar cap a l’harmonització de les condicions de càrrega i descàrrega.

A causa del confinament provocat 
per l’estat d’alarma, moltes perso-
nes usuàries del transport públic no 
han utilitzat els títols de transport 
que havien adquirit prèviament. Ara, 
l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) ha ampliat la validesa dels títols 
que no es van poder fer servir durant el 
confinament, per tal que la ciutadania 
pugui recuperar els viatges que no van 
poder utilitzar. 
Els títols es poden validar de forma au-
tomàtica en qualsevol validadora si no 
s’han fet servir durant el confinament, 
o través  d’un formulari, per als altres 
casos. Més informació al web atm.cat o 
al telèfon 93 120 53 30. 

L’objectiu, harmonitzar les condicions de càrrega i descàrrega

Ampliació de la validesa dels 
títols de transport no utilitzats 
durant el confinament
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Noves accions per afavorir una 
mobilitat més segura

El nou carril bici en calçada del carrer de Creu d’en Muntaner alliberarà espai a la 
vorera, fet que permetrà augmentar la seguretat interpersonal

L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí continua adaptant la ciutat a 
la nova normalitat amb una clara 

prioritat: evitar la propagació del virus 
tot augmentat els espais per als vianants 
i facilitar d’aquesta manera la distància 
interpersonal. A banda de prendre les 
mesures recomanades per les autoritats 
sanitàries en equipaments municipals 
que han tornat a l’activitat, les mesures 
preventives per millorar la seguretat a 
l’espai públic continuen amb acciones 
com el nou carril bici en calçada que 
s’està creant al carrer Creu d’en Munta-
ner. 
El fet de traslladar l’actual carril bici 
en vorera a la calçada, permetrà alli-
berar un espai que guanyaran els via-
nants que utilitzen aquesta via, sovint 
molt transitada perquè se situa al costat 
d’equipaments amb molta afluència de 
veïns i veïnes, com el CAP Verdaguer. 
El nou carril bici adscrit a la calçada 
s’està construint entre el carrer Major i 
l’avinguda de la Generalitat i les feines 
s’estan desenvolupant per fases.
En l’actualitat, els treballs se centren al 
tram entre els carrers Major i Francesc 
Macià amb la previsió que puguin estar 
acabades aquest estiu. L’actuació, efec-
tuada al carril multiusos sentit nord, 
s’ha aprofitat per millorar la seguretat 
viària amb l’eliminació de girs a esquerra 
del carrer. Després de l’execució d’aquest 
primer tram, està previst que l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona iniciï  el darrer 
tram del carril, entre Francesc Macià i 
l’avinguda de la Generalitat, abans que 
acabi l’any.

Pacificar el trànsit
D’altra banda, amb l’objectiu de conti-

S’està construint un carril bici a la calçada per tenir més espai a les voreres. Quan entri 
en servei el nou carril ciclable, els vianants guanyaran més espai per anar per la vorera

nuar pacificant el trànsit rodat al barri 
Centre i donar prioritat als veïns i veï-
nes de la zona, s’ha modificat el sentit de 
circulació del tram del carrer de Mon-
tjuïc situat entre Bon Viatge i Previsió, 
i quedant així tot el carrer amb un únic 
sentit de circulació. A més, s’ha limitat 

l’horari de càrrega i descàrrega del ca-
rrer del Bon Viatge (de dilluns a diven-
dres de 8 a 10 i de 14 a 16 h, i dissabtes, 
de 8 a 10 h). Mesures que veuen la llum 
per donar més espai als vianants, ara, 
més necessari que mai davant les mesu-
res de distanciament social.

Per la vostra seguretat, 
camineu per la vorera de la 
dreta en el sentit la marxa
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*

telèfon 93 480 60 00
correu electrònic

 ajuntament@sjdespi.cat
Horari: de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres

Ajuntament
telèfon 93 480 80 50

correu electrònic
 promocio@sjdespi.cat

Horari: de 9 a 13.30 h, de dilluns a divendres
Durant el mes d’agost, les gestions presencials es fan al 

Centre Cívic Les Planes

Promodespí

Per a tràmits de càracter urgent o 
presencial per als quals no s’hagi 
habilitat canal telemàtic, s’ha de 

demanar cita prèvia.

telèfon 93 477 01 37
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h 

Durant el mes d’agost, l’atenció es canalitzarà a través 
d’aquest telèfon

Serveis Socials

Canvi d’horaris als equipaments 
durant el mes d’agost

Oberta del 3 al 14 d’agost
Horari: de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h,
i els divendres de 10 a 14 h

Biblioteca Mercè Rodoreda
Oberta del 17 al 31 d’agost
Horari: de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 h,
i els divendres de 10 a 14 h

Biblioteca Miquel Martí i Pol

De dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabte de 8 a 15 
h. Cita prèvia al telèfon 93 567 09 99 o per Internet al 
portal gencat.cat/ics. Atenció a la dona, 93 887 64 91. 
061, Sanitat Respon i 112, Urgències

CAP Verdaguer
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Cita prèvia al 
telèfon 93 567 09 99 o per Internet al 
portal gencat.cat/ics. 
061, Sanitat Respon i 112, Urgències

CAP Les Planes

L’Àrea de Serveis a la Persona romandrà tancada del 3 al 31 d’agost, així com els centres cívics tret del de Les 
Planes, on s’ubiquen provisionalment Promodespí i Serveis Socials. Us recomanem que seguiu les xarxes 
socials i el web municipal per consultar incidències en els serveis davant la situació d’excepcionalitat.

Atenció telefònica i telemàtica 
també durant l’agost
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Abierto el plazo para solicitar las ayudas al pago del IBI
Destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, la ayuda subvenciona hasta el 50% 
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de este año

El Ayuntamiento, a través del 
departamento de Acció Social,  
ha abierto el plazo de presenta-

ción de solicitudes para acceder a las 
ayudas para el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) de este año. 
Estas ayudas, destinadas a personas 
en situación de vulnerabilidad social, 
subvencionan hasta el 50% del recibo 
del IBI y se harán efectivas mediante 
la compensación del impuesto de este 
año. El Ayuntamiento destinará este 
año 10.000 euros a estas ayudas.

Pueden acceder a estas ayudas las 
personas empadronadas en Sant Joan 
Despí desde el 1 de enero de 2020 
que sean propietarias o arrendatarias 
de una vivienda. Ni la persona soli-
citante ni las de su unidad familiar 
pueden constar como contribuyentes 
de ningún otro inmueble. También 
se establece un límite de ingresos de 
la persona solicitante y de la unidad 
familiar, tomando como referencia 
el Indicador de Renta de Suficiencia 
de Catalunya (los tramos se elevan 

en el caso de personas con discapa-
cidad, familias monoparentales y fa-
milias numerosas). La vivienda por 
la que se solicita la ayuda debe tener 
un valor catastral inferior a 130.000 
euros o estar sometida a régimen de 
protección pública. Las solicitudes se 
pueden presentar hasta el 24 de agos-
to en la Oficina de Atención a la Ciu-
dadanía o de forma telemática en la 
web municipal. 
Más información, en el teléfono 93 
480 60 00.  

La Taula de Coordinació de Sant Joan 
Despí, que agrupa las entidades que 
trabajan con los colectivos más vulne-
rables, promueve la campaña 'Butlleta 
Solidària' con la colaboración de la 
AVV Les Planes y el apoyo de la AVV 
L'Eixample, la Comisión del Dinar 
Solidari, el Club de Bàsquet Sant Joan 
y los mercados de Les Planes y del 
Centre. La iniciativa ofrece a la ciuda-
danía la posibilidad de adquirir una 
papeleta por un importe de 5 euros, 
un donativo que servirá para que las 
familias beneficiarias de los bancos de 

Butlleta Solidària: ayuda para 
las personas vulnerables
Ayuntamiento y entidades 
ponen en marcha 
la iniciativa, basada en 
un boleto –con donativo 
de 5 euros– que se 
puede adquirir en unos 
70 comercios y sedes de 
asociaciones

alimentos puedan comprar productos 
en el marco del proyecto 'Producto 
Fresco en los mercados municipales' 
para tener una dieta saludable y equi-
librada, y al mismo tiempo, disponer 
de electrodomésticos y enseres bási-
cos de segunda mano. Con un sistema 
de tiques, las familias tienen la opción 

de escoger los productos que se adap-
tan mejor a sus necesidades familia-
res. Los boletos se pueden adquirir en 
más de 70 comercios, entre ellos los 
mercados, y en las sedes de las aso-
ciaciones colaboradoras. La iniciativa 
cuenta con el apoyo del departamento 
de Acció Social.
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Lliurament virtual dels Premis 
dels Treballs de Recerca

Els guardons reconeixen l’esforç i  la tasca d’investigació que duen a
terme els nois i les noies de segon de batxillerat 

Àmbit de ciutat: primer premi per a Mario Roman, pel treball Sant Joan 
Despí, ciutat cardioprotegida

Àmbit científic i tecnològic: primer premi per a Marc Cabrera, pel treball 
Impressió 3D i ensamblatge d’una mà articulada; i segon premi per a Eloy 

Linares, pel treball Energia solar fotovoltaica

Àmbit de ciències socials, arts i humanitats: primer premi per a Marta 
Almadén, pel treball Coneixem la nostra personalitat?, i segon premi 

ex aequo per a Laura Bueno, pel treball Estar en Babia. Una experiència 
turística, i per a Patricia Ortuño, pel  treball Theresienstadt, una realitat oculta

Premi especial al millor treball presentat en llengües estrangeres: la 
guanyadora ha estat Ariadna Vera, pel treball The sweet lie of sugar

El Bulevard bufa 
les espelmes dels 15 anys

Una altra activitat que s’ha fet de manera on line per prevenir i evi-
tar rebrots de la COVID-19 a la ciutat, ha estat el 15è aniversari del 

casal de joves El Bulevard, que des del confinament fins a la nova 
normalitat, ha mantingut les activitats al compte d’Instagram @

elbulevardsjd. L’equipament referència de la gent jove ha fet aquest 
juliol una programació especial amb tallers, una masterclass de 

zumba, duels de maquillatge, i fins i tot, una exposició fotogràfica 
per commemorar els 15 anys d’un espai emblemàtic per als nois i 

noies de Sant Joan Despí.

La pandèmia ens ha tornat a deixar imatges que hem vist 
per primer cop a Sant Joan Despí, com el lliurament vir-
tual dels guardons dels Premis dels Treballs de Recerca 
que ha fet l’alumnat de batxillerat dels instituts de la ciutat. 
Els i les joves han viscut una recta final de curs diferent i 
especial a la qual s’han adaptat a una nova manera de fer 
classe i estudiar, per a finalment, obtenir una gran recom-
pensa al seu esforç. Una videoconferència va aplegar, de 
forma virtual, l’alumnat premiat, juntament amb els repre-

sentants dels centres educatius on estudien, membres del 
jurat, així com de la regidora d’Educació, Infància i Fa-
mília, Núria Ros, per fer l’entrega i reconèixer l’esforç i la 
investigació que han realitzat els i les joves per fer el seu 
treball de recerca. 
Els instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jaume Salvador i 
Pedrol i l’Ateneu Instructiu han seleccionat la quinzena de 
treballs que han optat a aquest guardó, que aquest any ha 
arribat a la XVa edició.

Lliurament dels Premis dels Treballs de Recerca, que a causa 
de l’excepcional situació s’ha fet de manera virtual

Els premiats i les premiades
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L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí ha obtingut de nou el Segell 
InfoParticipa 2019 a la qualitat 

i la transparència de la comunicació 
pública local. Amb aquest distintiu el 
web renova per quarta vegada conse-
cutiva aquesta certificació i, un cop 
més, complint el 100% dels indicadors 
avaluats. Aquest distintiu és un guardó 
que atorga el Laboratori de Periodis-
me i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB en reconeixement a 
la transparència informativa dels webs 
de les administracions públiques lo-
cals.
La certificació es fa a partir de 48 in-
dicadors que analitzen la informació 
publicada relativa a qüestions com qui 
són els representants polítics, la gestió 
dels recursos col·lectius, la gestió dels 
recursos econòmics, la informació so-
bre el municipi i les eines per a la parti-
cipació ciutadana. Des què va obtenir 
per primer cop el Segell InfoParticipa, 
l’Ajuntament ha anat augmentat el ni-
vell de compliment dels indicadors 
avaluats. Dels 947 ajuntaments que hi 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
renova el segell de transparència

L’administració municipal torna a aconseguir aquest certificat 
assolint el 100% dels indicadors requerits

El web ha renovat el segell amb el compliment del 100% dels indicadors avaluats

Mes de juny dedicat a 
l’Orgull LGTBI+
Coincidint amb la commemoració, el 28 de juny, del Dia de 
l’Orgull LGTBI+, la façana de l’Ajuntament va lluir els colors 
de l’arc de Sant Martí per reivindicar que encara hi ha discrimi-
nació cap a persones per la seva sexualitat. A més, els departa-
ments de Polítiques d’Igualtat i LGTBI, i Joventut han organit-
zat activitats on line a través del nou compte d’Instagram 
@diversitatsjd amb xerrades, converses, i fins i tot un concurs, 
per visibilitzar aquest col·lectiu i reivindicar els seus drets.

ha a Catalunya, 113 han obtingut el 
Segell InfoParticipa, i només 36 han 
assolit el 100% dels indicadors.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí està 
fermament compromès amb la trans-
parència i la qualitat informativa a 
través del web municipal i del portal 
de transparència, amb millores contí-
nues per tal de garantir un accés fàcil, 
directe i clar.
En aquest sentit, al portal de trans-

parència municipal s’ha incorporat un 
nou mòdul que facilita la visualització 
de la informació relacionada amb 
l’organització municipal, així com un 
altre d’indicadors de gestió econò-
mica que facilita visualitzar aspectes 
com el pressupost, l’endeutament, les 
inversions, etc. També s’han publi-
cat dades obertes relatives a la gestió 
econòmica i a la informació històrica 
de les eleccions municipals.
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D’arbres caiguts pel temporal 
Glòria, a refugis de biodiversitat

Els refugis, creats amb troncs i restes vegetals, afavoreix la presència d’animals, 
fongs o molses, que propicien ecosistemes més equilibrats als parcs

Els parcs de la Fontsanta i de Torreblanca incorporen des 
d’aquest mes de juliol dos refugis de biodiversitat creats a 
partir d’arbres caiguts durant el temporal Glòria. Aquest 

projecte, liderat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, consisteix 
en la col·locació, a terra, de grans troncs d’arbres que tenen 
la funció d’atraure i albergar éssers vius com animals, fongs 
o molses.
La superfície dels refugis de biodiversitat s’ha omplert 
d’encoixinat, un compost obtingut a partir del triturat de res-
tes vegetals –troncs i branques–, que també potencia la bio-
diversitat i afavoreix la presència de diferents tipus d’insectes. 
La combinació de materials –troncs d’arbres morts, fullara-
ca, pinassa i brancatge triturat– crea llocs càlids que faciliten 
l’estada d’insectes i aràcnids. Alguns insectes, com les abelles 
o les vespes solitàries, aprofiten les zones foradades expressa-

ment als troncs per pondre-hi ous. A més, té altres beneficis 
importants per als espais verds, com ara la naturalització del 
paisatge, la retenció d’humitat o la regulació de temperatura, 
alhora que és un recurs educatiu excel·lent per als infants. 
La biodiversitat és un element important en la gestió integral 
dels parcs, ja que contribueix a la salut i el benestar de les per-
sones. La diversitat d’espècies propicia ecosistemes més equi-
librats i, alhora, actua com una barrera de protecció, que evita 
que moltes malalties infeccioses puguin arribar a les persones.  

Xarxa local per al desenvolupament dels ODS
D’altra banda, el Ple ha aprovat la proposta d’integració de 
Sant Joan Despí a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvo-
lupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de  
l’Agenda 2030, un compromís que aposta per un canvi de pa-
radigma respecte al creixement basat en la sostenibilitat.

Restes que s’omplen de vida. Els dos refugis de biodiversitat de Sant Joan Despí (fotografies grans) 
ajudaran a fer ecosistemes més equilibrats. A la dreta, de dalt a baix, forats que aprofiten alguns insec-
tes per pondre ous, fongs desenvolupats al tronc i senyalització del refugi del parc de Torreblanca
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí, els esplais, clubs es-
portius i entitats han treballat de valent aquest any per-
què els infants i joves no es quedin sense els casals i 

campus, o altres activitats de lleure com campaments o colò-
nies. Un estiu diferent per a activitats d’aquest tipus (concen-
tració d’infants, contacte físic...) però que ben planificades i 
amb les mesures d’higiene i seguretat adients han aconseguit 
fer realitat una activitat, no 
només molt estimada per in-
fants i joves, sinó també molt 
necessària.
Aquest estiu, l’Ajuntament 
ha tornat a apostar per pro-
moure l’esport mitjançant els 
campus dels poliesportius municipals i les estades de Tennis 
Despí que, a més d’activitats esportives, també ofereixen als 
infants i joves altres activitats com jocs recreatius, manua-
litats o anglès. Tant els poliesportius com el Tennis han or-
ganitzat grups reduïts de convivència i han minimitzat les 
circulacions pels equipaments i l’ús de material, com a me-
sures de protecció i seguretat. La majoria dels torns i places 
ofertes s’han omplert i, fins i tot, encara queden places per al 
setembre.

Pel que fa als casals, el Centre d’Esplai El Nus i el Club 
d’Esplai El Tricicle, entitats que desenvolupen aquesta acti-
vitat en conveni amb l’Ajuntament i que posen a l’abast de la 
ciutadania una gran oferta de places, també han seguit les 
recomanacions del protocol de Protecció Civil per fer uns 
casals segurs. Els casals s’han organitzat en grups reduïts de 
convivència, hi ha torns diferents d’entrada, sortida i men-

jador, i s’han incrementat les 
activitats a l’aire lliure, per 
adaptar-se a l’actual situació 
sanitària. A més, treballen 
amb els infants i joves els 
hàbits de la nova normalitat 
com el rentat de mans o la dis-

tància interpersonal, així com les emocions després del llarg 
període de confinament. 
Qui no torna a tancar aquest mes d’agost per donar més op-
cions de lleure és el casal que el Centre d’Esplai El Nus or-
ganitza al Centre Cívic de Torreblanca. Al web www.sjdespi.
cat podeu consultar l’oferta que fan altres entitats i clubs de 
la ciutat, tot i que us recomanem que us poseu en contacte 
amb els organitzadors ja que, amb les actuals circumstàncies 
d’excepcionalitat, les dates i places poden veure’s afectades. 

Campus i casals:
diferents, però segurs

L’Ajuntament, els esplais i entitats i clubs esportius organitzen casals i campus en 
grups més reduïts per incrementar la seguretat davant la pandèmia

Infants i joves han treballat els hàbits de la 
nova normalitat així com les emocions que 

ha comportat l’actual situació 

Més activitats a l’aire lliure
Tot i que el contacte amb la natura forma part de les activitats 
habituals dels casals o campus, aquest any s’han incrementat 
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Més activitats a l’aire lliure que mai. 
Els esplais han prioritzat les activitats en entorns naturals per aju-
dar a mantenir la distància, i per evitar fer activitats en espais 
tancats durant massa temps. 

Distància i control de material. 
A més de grups reduïts, s’han minimitzat les circu-
lacions pels equipaments i l’ús de material, com a 
mesures de protecció i seguretat.

Mesures de seguretat i higiene. 
A més de prendre la temperatura als infants i joves en determinats 
supòsits, la utilització de productes desinfectants són habituals de-
penent de les activitats que es portin a terme, com l’arribada.



26

 CULTURA

 La majoria dels espectacles suspesos durant el confinament s’han tornat a 
reprogramar, i també se n’incorporen de nous, com Els Brugarol 

La temporada d’espectacles torna a 
la tardor amb aforaments limitats

La declaració de l’estat d’alarma va obligar a sus-
prendre una bona part dels espectacles previstos a 
la temporada de teatre 2020, que ara s’han tornat 

a reprogramar per a la propera tardor. La intenció de 
l’Ajuntament és obrir les portes del Teatre Mercè Rodo-
reda amb la meitat de l’aforament per mantenir les mesu-
res de seguretat i protecció, però serà la situació sanitària 
la que, novament, marqui si es podran representar i si 
el 50% de l’aforament es manté. Està previst que les en-
trades es posin a la venda a partir del mes de setembre 
al web teatresdespi.cat i a les taquilles del Teatre Mercè 
Rodoreda. Entre les noves propostes de la temporada es 
troba Els Brugarol, escrita i protagonitzada per Ramon 
Madaula, i la projecció de les pel·lícules Madre i Adú.

Ramon Madaula 
interpreta al pare 
de la nissaga dels 
Brugarol

Teatre

LAPÒNIA,
divendres 2 d’octubre, 21 h

ELS BRUGAROL
divendres 6 de

 novembre, 21 h

Teatre infantil

EL POT PETIT AL 
TEATRE

diumenge 8 de 
novembre, 12 h

ADÉU PETER PAN
diumenge 22 de 

novembre, 
12 h

Teatre primera infància

CUIDA’L
diumenge 13 de 

desembre, 11 i 12.30 h 

SON SONETA
diumenge 25 

d’octubre, 11 i 12.30 h

Nit de Comèdia

INFARTO ¡NO VAYAS A 
LA LUZ!, AMB SANTI 

RODRÍGUEZ, 
divendres 27 de 
novembre, 21 h

Cinema català

MADRE
dijous 17 de 

setembre, 20 h

ADÚ
dimecres 23 de 
setembre, 20 h

Venda d’entrades, 
al setembre a 

teatresdespi.cat
SI LA SITUACIÓ SANITÀRIA 

HO PERMET

@I
vá

n M
or

en
o

Si la situació sanitària de la COVID 19 ho permet
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Al setembre, inscripcions 
als tallers municipals

L’Ajuntament treballa en la programació 
dels tallers municipals tot planificant 
una proposta que s’adeqüi a la situació 

d’excepcionalitat sanitària. Davant una pos-
sible situació en la qual encara les mesures 
de distanciament i de seguretat de ben segur 
seran molt presents, s’ha apostat per reduir 
el nombre de persones i el temps de durada 
d’alguns tallers, però a la vegada, incremen-
tant el nombre de grups per poder mantenir el 
màxim de places. Si cal, també s’ampliaran els 
espais habituals on fins ara es feien les classes. 
Amb l’objectiu de reduir els tràmits presen-
cials, les inscripcions dels tallers de la gent 
gran es faran de manera telefònica en el nú-
mero 93 749 73 97 (Centre de la Gent Gran 
Cirerers), i els de dones al telèfon 93 477 00 
51 (Àrea de Serveis a la Persona). En tots dos 
casos, les inscripcions es faran del 7 al 28 de 
setembre. També es podrà fer de manera on 
line al web sjdespi.cat on trobareu la docu-
mentació necessària i el full d’inscripcions. 
Per la seva banda, l’Escola Municipal d’Art 
obrirà les inscripcions l’1 de setembre, de ma-
nera presencial. Davant possibles canvis, us 
recomanem que consulteu l’horari actualitzat 
del centre a les xarxes socials.  Els centres cí-
vics Antoni Gaudí i Torreblanca, i el Casal de 
Joves El Bulevard també han previst reprendre 
els tallers habituals.

Exposició a Can Negre 
i itineraris modernistes
Per últim, si la situació sanitària ho permet, 
al setembre es reobrirà l’espai d’exposicions del 
Centre Jujol-Can Negre, tancada des del març, 
amb la mostra L’art de les dones cosint retalls, 
de l’Associació Montserrat Roig, que podrem 
veure del 10 al 27 de setembre. Així mateix, 
s’espera poder reprendre l’itinerari modernis-
ta Jujol que habitualment es feia el darrer diu-
menge de mes.

Si la situació sanitària ho permet, a la tardor es reprendran els tallers de 
gent gran, dones i de l’Escola Municipal d’Art

TALLERS DE LA GENT GRAN
coreografies • anglès inicial i avançat • memòria • gimnàstica terapèutica • sevillanes • gimnàstica integral • manualitats • informàtica • creixement personal • costura • puntes de coixí • ioga

TALLERS DE DONES 
teatre • ioga • sevillanes • country

CURSOS ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Pintura i dibuix • ceràmica • disseny i moda • ioga • imatge digital • cuina

Aquesta programació es pot alterar en funció de la situació sanitàriadel moment en què es desenvolupi. Per estar al dia dels possibles canvis, seguiu les xarxes socials i els webs municipals.
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La Festa Major 
es va viure des de casa

La situació no ha permès celebrar una festa com sempre, però les activitats on line 
de les entitats i espectacles itinerants han creat un ambient festiu

Aquest any la Festa Major s’ha viscut d’una manera ben 
diferent. La situació sanitària no ha permès celebrar-la 
al carrers i places, envoltats de familiars i amics, però 

l’esperit festiu no ha faltat, tot i que hagi estat des de casa. Tan 
diferent ha estat, que per primer cop s’ha fet un pregó on line que 
vam seguir a través de les xarxes socials municipals. Un emo-
tiu pregó col·lectiu que ha retut homenatge als sectors sanitari, 
comercial i al dels voluntaris i voluntàries que han treballat de 
valent durant aquests mesos perquè les necessitats de tothom 

estiguessin cobertes.  L’alcalde, Antoni Poveda, els va donar les 
gràcies per aquesta actitud i entrega “tot demostrant la vostra 
solidaritat i humanisme”. 
El pregó va donar pas a quatre dies de festa amb espectacles iti-
nerants que la ciutadania va seguir des de casa seva o, amb me-
sures de distanciament, des del carrer, a més a més de propostes 
que les entitats van compartir per les xarxes socials.
La llum esperançadora dels focs d’artifici va posar punt final a 
una festa que sempre quedarà a la nostra memòria.

El pregó dona veu a les persones que han estat en primera línia a la pandèmia

Pregó on line des del pati del Diamant. Un emotiu relat de les persones que han estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia va donar 
el tret de sortida de la Festa Major. El primer pregó virtual es va emetre des de la plaça del Diamant i va estar protagonitzat per persones anònimes que van 
relatar la seva experiència. A la imatge superior, en la primera filera, al centre, l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda; a l'esquerra, Ana Rubio (volun-
tària de Creu Roja), i a la dreta, Silvia García (infermera santjoanenca del Consorci Sanitari Integral).  A la segona filera, d'esquerra a dreta, Inma Márquez 
(caixera d’un comerç local), Carles Constante (director general del Consorci Sanitari Integral i Ester Jiménez (voluntària que ha confeccionat mascaretes).

Enguany,  
la festa s’apropa  

a casa teva.

28
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Escenaris itinerants. Artistes santjoanencs, com els Abra-K-Pum, Bárbara Sweet o Frank Nicolás, van portar els seus espectacles a tots els ba-
rris de la ciutat en uns vehicles ben especials (fotografies superiors). L’artista i veí de la ciutat, Quim Masferrer va “passejar” el seu nou muntatge Moltes 
gràcies!!!, creat en ple confinament, pels carrers del barri Centre, mentre que Pep Callau i Els Pepsicoles la van fer grossa al barri de les Planes. 

Il·luminem la nit per a l’esperança. Aquest ha estat el missatge d’un 
tancament de festa que convidava els veïns i veïnes a sortir als balcons per il·luminar la 
nit santjoanenca amb la llum de l’esperança i la solidaritat.

29
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Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

Amb aquest
nou servei
ara és més

fàcil aparcar

L’app AMB Aparcament metropolità 
et permet gestionar des del mòbil l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona

aparcament.amb.cat
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Tecnologia al servei del teu 
entrenament

El poliesportiu Salvador Gimeno ja disposa de maquinària de fitness E-GYM

Entre les més avantguardistes companyies de ma-
quinària de fitness se situa l’alemanya E-GYM que, des 
del seu origen, ha apostat sense dubtes per la tecno-

logia amb la voluntat de promoure entre el gran públic un 
exercici físic amb resultats evidents a curt termini.
L’E-GYM, que des del 6 de juliol es pot gaudir al poliesportiu 
Salvador Gimeno, són nou màquines organitzades en forma 
de circuit, establertes en un ordre definit que sempre ha de 
ser executat de la mateixa manera per tal de no interrom-
pre el ritme de les persones usuàries. Sempre es comença a la 
màquina 1 i es finalitza a la 9. Al final, per temps i per tipus 
de treball, es podria identificar com una activitat full-body de 
30’ centrada especialment en els grans grups musculars.
El principal avantatge d’aquest sistema és que no ens hem de 

preocupar absolutament de res. El moment més important 
és la realització del test inicial a cadascuna de les màquines 
per definir els ajustaments i el nostre màxim de força aplica-
ble (en aquest procés cal estar acompanyat sempre del perso-
nal tècnic). A partir d’aquest moment el sistema E-GYM et 
dissenya un pla d’entrenament, de manera que quan arribis 
l’endemà i passis la targeta, la mateixa màquina t’indicarà què 
has de fer per entrenar. A més tot això es realitza d’una forma 
senzilla, molt intuïtiva i també motivadora.
Òbviament, el nivell d’individualització permet que persones 
amb perfils molt diferents puguin passar per aquestes màqui-
nes, des de les que tenen molt bona condició i que volen es-
prémer el seu treball de força fins a la gent gran que vol sumar 
elements al seu estil de vida actiu.

ESPORTS
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El passat dia 28 de juny es va celebrar el Dia 
Interrnacional de l’Orgull LGTBI+. Una 
diada de reivindicacions, una vegada més, 
per part de totes les persones que defensem 
la igualtat de drets, la lluita per la llibertat, 
la dignitat i el respecte a la diversitat sexual 
i de gènere.
No fa gaire, una polèmica decisió del Tri-
bunal Suprem prohibia l’exhibició, en els 
edificis públics, de banderes que no fossin 
les oficials, cosa que va fer pensar que en la 
celebració de la diada LGTBI+ no pogués 
onejar la bandera irisada a l’edifici del nos-
tre Ajuntament. Finalment, però, sí que es 
va poder penjar.
La celebració el Dia de l’Orgull va més enllà 
de les reivindicacions de les persones LGT-
BI+. Aquesta jornada ens recorda que les 
persones podem estimar com vulguem, ens 
podem sentir com vulguem i que la lliber-
tat de drets individuals és inviolable. 
La societat tendeix a emmarcar les perso-
nes segons la procedència, segons la raça, 
la religió, la manera de sentir-se... Però cal 
no oblidar que tots i totes som iguals en 
drets. Cadascú i cadascuna de nosaltres te-
nim pensaments diferents, maneres de ser 
diferents i, en definitiva, com diu el refrany 
popular, “tants caps, tants barrets”.
Això vol dir que d’acord amb el marc legis-
latiu actual i amb el respecte pertinent cap 
a la resta de persones, cadascú pot actuar 
de la manera que més s’adeqüi a la seva ma-
nera de pensar i sentir-se. És trist haver de 
reivindicar, any rere any, que encara hi ha 
persones amb pèrdues de drets. Tant de bo 
la nostra societat ho entengui d’una vegada 
i puguem deixar de fer certes reivindica-
cions.
Que tingueu molt bones vacances d’estiu, 
gaudiu amb la família, els amics i la gent 
que us estimeu, però sobretot amb molta 
cura i seny, perquè cada dia hi ha més re-
brots que ens recorden que la pandèmia no 
ens ha abandonat. 
Recordeu: Distància, mans, mascareta!

Estima com vulguis

TRIBUNA POLÍTICA

Dèiem en l’últim Butlletí que aquesta ve-
gada ningú quedarà enrere per aquesta 
crisi provocada per la COVID-19. Una 
crisi que necessitarà grans esforços per 
part de tothom, institucions i ciutadania. 
En l’àmbitinstitucional, des de l’inici de 
la crisi, s’han pres mesures per evitar el 
col·lapse econòmic i social de país i garan-
tir estabilitat a la ciutadania.
En les últimes setmanes hem assistit a la 
creació de la Comissió per a la Recons-
trucció Social i Econòmica al Congrés, la 
Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques al Par-
lament i al Pla Reiniciem per a la Reactiva-
ció econòmica i social de Sant Joan Despí.
de Podem hi estem treballant des del 
primer moment, assumint la responsa-
bilitat que ens correspon en cada àmbit 
d’actuació. Per això, dins del nostre espai, 
com a Grup Municipal actuarem amb la 
responsabilitat a què ens obliga haver 
participat i ser signants del Pla Reiniciem 
perquè aquest es dugui a terme i no es con-
verteixi, com en altres ocasions ha succeït, 
en un catàleg d’intencions que queden se-
pultades en un calaix.
Apel·lem a la resta dels grups municipals 
perquè assumeixin també la responsa-
bilitat que els correspongui en cada cas i 
demanem la total transparència en les ac-
tuacions perquè per poder tirar endavant, 
el primer pas ha de ser conèixer la veritat.
Finalment apel·lem també al conjunt de 
la ciutadania perquè assumeixi la situació 
que vivim i actuï en conseqüència. No se-
guir les indicacions dels experts no només 
és un risc per a cada un de nosaltres, sinó 
que els nostres gestos poden provocar fins 
i tot la mort d’altres persones. I això es pot 
evitar amb actes tan senzills com respec-
tar la distància o posar-se correctament 
la mascareta. Per això us demanem que 
actuem, també de forma individual, amb 
Responsabilitat.

Responsabilitat

Ara, més que mai, l’atenció a la ciutadania en els 
ambulatoris és un element clau per garantir el 
dret a la salut de qualitat i també per combatre 
la propagació de la COVID-19. 
És per aquest motiu que des de Sant Joan Despí 
En Comú reclamen a la Generalitat de Catalun-
ya que és qui té totes les competències en aquest 
àmbit, que l’atenció a tots els CAPs i CUAPs 
deixi de ser telefònica i torni a ser presencial. La 
reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs. 
Que els centres tinguin pressupost suficient per 
poder substituir als professionals que puguin es-
tar de baixa i garantir els torns de vacances amb 
una total assistència. 
Per controlar els possibles brots de COVID-19 
cal que incorpori els rastrejadors necessaris (a 
Catalunya calen uns 2000 i hi ha incorporat 
500) i disposar i realitzar els test, amb un Pla de 
Contingència amb recursos i coordinació a tots 
nivells.
Des del govern de la nostra ciutat, volem 
col·laborar per millorar aquesta gestió, però 
és del tot necessari que la Generalitat accepti 
aquesta coordinació i co-governança. 
Amb aquest objectiu vam presentar al ple de 
juny mocions demanant a la Generalitat de Ca-
talunya millores en la qualitat de l’atenció i per 
a l’equip de professionals en l’àmbit de la salut. 
També en relació a l’educació per un millor 
acompanyament de l’alumnat, superació de la 
bretxa digital, i mesures per pal·liar les desigual-
tats que la pandèmia ha agreujat encara més. 
Així com inspecció a les residencies, alhora que 
garantir una adequada cura dels nostres avis i 
avies, i una atenció sanitària des del sistema pú-
blic de salut. I finalment un major accés de les 
famílies als ajuts al lloguer, recuperant els recur-
sos que la Generalitat dedicaven el 2018 i que 
van reduir a la meitat, i incorporant més diners a 
la partida que arriba des de l’Estat. Totes aques-
tes mocions van ser aprovades per majoria, tot 
i la inexplicable abstenció d’ERC i Junts x Cat. 
Totes es demandes son necessitats urgents que 
ens fa arribar la ciutadania i des de Sant Joan 
Despí en Comú seguirem reclamant que cal do-
nar-hi resposta per part del govern de Catalunya 
amb celeritat per a que la crisi social i econòmi-
ca no recaigui sobre la classe treballadora debili-
tant els serveis públics.

Necessitats urgents 

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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La ocupación ilegal de locales, fábricas vacías, 
incluso de viviendas tanto vacías como aprove-
chando el periodo vacacional de sus propietarios 
es un grave problema que sufren los ciudadanos 
en la actualidad, lo es tanto por la usurpación in-
debida que se hace de una propiedad como por 
los daños colaterales que supone por las carac-
terísticas de las personas que ocupan dicha pro-
piedad, provocando inseguridad en los barrios 
donde se realizan este tipo de prácticas
Sant Joan Despí no es ajena a esta problemática 
y nuestros barrios están viviendo meses de cierta 
intranquilidad como nos han trasladado dife-
rentes asociaciones de vecinos a nuestro  grupo 
municipal
Somos muy conscientes de las limitaciones que 
el Ayuntamiento tiene en esta materia, no se dis-
ponen de herramientas legales para atajar este 
problema donde las competencias pertenecen a 
otras administraciones como podría ser el caso 
de los ‘menas’ ocupantes de algún espacio en 
nuestra ciudad y a los cuales la Generalitat de-
bería proporcionar un lugar donde ser acogidos.
Es por motivos como este que Ciudadanos ha 
presentado en el congreso una ley que endurece 
el delito de usurpación en el Código Penal y agi-
liza las expulsiones de quienes asaltan una casa 
ilegalmente y se apropian de ella. 
Nuestra propuesta plantea reformar el Código 
Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 
Ley de Bases del Régimen Local, entre otras le-
yes, intentamos con esta propuesta que los jueces 
puedan expulsar a los okupas en una vista previa 
si no pueden demostrar su derecho de uso de la 
vivienda, un procedimiento que acelera un tiem-
po de espera que en la actualidad sobrepasa los 
dos años dependiendo de la saturación judicial 
en cada lugar.
En Ciudadanos consideramos que la okupación 
constituye en sí misma un delito flagrante y po-
dría ser perseguida por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado si hubiera una orden gene-
ral de la Fiscalía General. 
Proponemos que las juntas de propietarios pue-
dan actuar contra los intrusos y que se otorguen 
también poderes especiales a los ayuntamien-
tos para que puedan poner fin a una ocupación 
cuando una comunidad de vecinos le pide que 
actúe, si el propietario no inicia acciones legales. 
Desde estas líneas queremos aprovechar para de-
searos un feliz periodo vacacional dentro de las 
especiales características que nos está tocando 
vivir y recordar que no hay que bajar la guardia 
ante el coronavirus.

Ley ‘Antiokupas’

Un cop superat el punt àlgid de la crisi sa-
nitària, cal posar el focus en la recuperació 
social i econòmica, en especial en els que 
més han patit les conseqüències d’aquesta 
crisi com són el petit comerç, l’hostaleria, 
els autònoms i les PIMES. 
El grup republicà hem fet arribar al govern 
municipal nombroses propostes concre-
tes. Considerem dos objectius prioritaris. 
D’una banda, donar suport a les persones 
que s’han vist afectades per aquesta crisi 
perquè han patit un ERTO o perquè ha 
perdut la seva feina. D’altra, generar un 
impuls valent i ambiciós per reactivar el 
teixit productiu i econòmic de Sant Joan 
Despí. El pressupost municipal ha quedat 
sobrepassat per la crisi de la Covid-19.
Celebrem l’aprovació per unanimitat de 
tots el grups municipals del Pla Reiniciem. 
És un acord que expressa la voluntat de no 
deixar ningú enrere i cal executar-lo amb 
la màxima celeritat i transparència. 
S’han d’adoptar mesures excepcionals 
per a la recuperació de l’economia local, 
com l’ampliació de les terrasses de bars i 
restaurants tal com s’ha fet a molts muni-
cipis. Cal més dotació pressupostària per 
al comerç. Exigim al govern espanyol que 
modifiqui la llei d’estabilitat pressuposta-
ria perquè els ajuntaments puguin dispo-
sar dels excedents de tresoreria d’exercicis 
anteriors.
Hem d’escoltar el teixit productiu, econò-
mic i social de la ciutat per acordar les 
línies de treball i construir una estratè-
gia compartida i consensuada per tots els 
agents. 
Ara ens toca apostar pel nostre comerç i 
restauració. Hem d’ agrair a la Carme, 
a l’Anna, al Paco, a l’Antonia, al Jose, a 
l’Emilio... a tots, l’esforç  que han fet per 
tenir les seves botigues sempre a punt, per 
dur les comandes a domicili i dedicar-hi 
les hores que fessin falta. Hem d’estar al 
seu costat i fer més gran l’esperit santjoa-
nenc.

(Re)Imaginem Sant 
Joan Despí

Arriba l’època de les vacances d’estiu, 
unes vacances que venen marcades per 
una primavera que no hem gaudit i un 
estiu que s’aventura complex. Quan ens 
havíem pensat que ja havia passat el pi-
tjor, comencem a sentir de nou les pa-
raules brot, confinament, restriccions... 
La pandèmia sembla que ha passat però 
va deixant al seu darrera senyals perquè 
no l’oblidem. I el que ens toca fer ara és 
seguir a l’aguait, seguir les normes que 
tantes i tantes vegades ens han repetit: 
mascaretes, distància i neteja. I això ho 
hem de fer en totes les ocasions, amb els 
amics i amigues, al carrer, fent esport, 
passejant per la ciutat, a les terrasses...
A Sant Joan Despí no ens podem per-
metre tornar enrere, hem de treballar 
plegats i plegades per revertir la situació 
que ens ha deixat la pandèmia i tornar a 
ser la ciutat referència de benestar i bon 
viure. Amb aquest objectiu posem tots 
els esforços en el Pla Reiniciem, el pla 
de contribueix a fer que la nostra ciutat 
surti reforçada d’aquesta situació, i que 
aquesta sortida sigui per a tothom.
En aquest marc de treball constant vers 
la recuperació de la ciutat i la seva ac-
tivitat, l’alcalde ha demanat a la Gene-
ralitat de Catalunya la posada en marxa 
i acceleració dels plans previstos per fer 
front als brots de la pandèmia (rastreigs, 
augment d’UCIs...), així com s’ha activat 
el suport al comerç local per contribuir 
a la seva ràpida recuperació vers la nor-
malitat. Cal que la Generalitat de Cata-
lunya contribueixi en aquesta tasca tam-
bé, fent arribar als municipis els diners 
que rep del govern de  l’Estat.
Aquests dies de merescut descans que 
venen, podem gaudir de la ciutat, de la 
família, dels amics i amigues, de l’entorn 
natural... però, recordeu, amb mesura i 
seguint les normes.
A tots i totes, gràcies pel vostre esforç i 
suport , i que passeu un bon estiu.

El virus no fa vacances

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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El més destacat d’aquesta primera meitat de l’any és 
l’elevada pluviometria, amb valors que fa més de 40 anys 
que no s’observaven. Per a fer-nos una idea, entre gener i 
juny ha plogut pràcticament el que sol ploure en un any 
sencer. La precipitació s’ha repartit de manera desigual, 
típic del nostre clima, ja que d’una banda al febrer no va 
ploure gens, i en canvi l’abril va ser el més plujós mai ob-
servat. Del que no ens escapem és de l’escalfament global, 
i això queda reflectit en els valors de temperatura mensual: 
tots els mesos excepte juny. I una dada curiosa: febrer va 
ser tan càlid que fins i tot març (sense ser fred) va ser més 
fresc que febrer. El món a l’inrevés.  

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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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

FEBRER 
Temperatura mitjana: 13,2ºC
Temperatura màxima: 23,1ºC,

el dia 3
Temperatura mínima: 4,2ºC, el dia 6

MARÇ 
Temperatura mitjana: 12,8ºC

Temperatura màxima: 23,0ºC el 
dia 5

Temperatura mínima: 3,4ºC, 
el dia 27

Precipitació total: 65,1 l/m2

ABRIL
Temperatura mitjana: 15,2ºC
Temperatura màxima: 24,4ºC,

el dia 30
Temperatura mínima: 7,0ºC, el dia 4

Precipitació total: 257,7 l/m2

MAIG 
Temperatura mitjana: 20,1ºC
Temperatura màxima: 29,6ºC

el dia 21
Temperatura mínima: 13,0ºC,

 el dia 15

Precipitació total: 35,8 l/m2

JUNY 
Temperatura mitjana: 21,4ºC
Temperatura màxima: 29,7ºC,

el dia 25
Temperatura mínima: 13,8ºC,

 el dia 9
Precipitació total: 62,5 l/m2

*El Butlletí recupera aquest mes el resum del 
temps amb un balanç del primer semestre 
de l’any.

EL TEMPS
A SANT JOAN DESPÍ
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària telemàtica maig 2020)
El Ple de l’Ajuntament, celebrat el 28 de maig de 2020 en sessió ordinària per via 
telemàtica, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària ante-
rior i de la sessió extraordinària i urgent de 27 de març, 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 Serveis a la Persona, el Ple va aprovar la modifica-
ció del contracte formalitzat entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat 
LLINARSPORT, SL per a la prestació de serveis esportius i altres de caràcter 
complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal, amb 
els vots a favor de JxSJD, SJDEnComú, Cs, ERC i PSC i l’abstenció de Podemos. 
Per unanimitat de tots els grups, es van aprovar la Declaració Institucional contra 
l’homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, la Declaració 
Institucional per a la visibilitat trans del 31 de març de 2020 i l’adhesió al manifest 
Cooperació contra el coronavirus elaborat per la Confederació del Fons de Coopera-
ció i Solidaritat. 
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, per unanimitat 
de tots els grups es va fer l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per 
a la creació de sistema urbanístic viari a l’avinguda de Barcelona 2A; l’aprovació 
del conveni per a la constitució d’un dret de pas pel subsòl a la finca de l’avinguda 
de Barcelona 2A, per a la instal·lació i posterior servei d’una canonada del clave-
gueram municipal, i l’aprovació de rectificació de l’acta de delimitació de terme 
municipal entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat. El Ple també va aprovar 
la proposta per tal d’incorporar a l’expedient la retaxació instada pels senyors 
Piñol el dictamen de valoració rectificat dels béns expropiats amb valor coincident 
amb el dictamen previ, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, Cs i 
PSC i l’abstenció d’ERC.
Amb el suport de tots els grups municipals, es va aprovar la proposta d’aprovació 
formalització conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament de la memòria valorada 
d’arranjament del mobiliari i els accessos al pícnic de la riera Pahissa a Sant 
Joan Despí inclosa a l’actuació Millora del camí del riu Llobregat; la proposta 
d’aprovació de la posposició de les condicions resolutòries a favor de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí establertes en l’escriptura de formalització de la compravenda 
de la FINCA NÚMERO 5b3 del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual 
del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona, i la proposta 
d’aprovació de la posposició de les clàusules resolutòries a favor de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí establertes en l’escriptura de formalització de la compravenda 
de la FINCA 5A del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en 
l’entorn de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona.
En aquest àmbit, el Ple també va aprovar per unanimitat la proposta d’aprovació de 
l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració relatiu 
a l’Oficina Local d’Habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts per contri-
buir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID-19 en els lloguers de 
l’habitatge habitual; l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 
13/2020 reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans i de l’Annex 2 
de l’Ordenança Fiscal 19/20 regulador de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i els seus respectius textos refo-
sos, i la ratificació de la Resolució d’Alcaldia número X2020001759 de data 3 d’abril 
de 2020 que aprova l’expedient de modificació de crèdits número 07/2020, crèdit 
extraordinari per finançar actuacions urgents amb motiu de la declaració d’alarma 
sanitària per la COVID-19.
Finalment, amb el suport de tots els grups municipals, el Ple va donar llum verda 
a la declaració Institucional de suport als treballadors i treballadores de l’empresa 
Nissan i al Pla Reiniciem Sant Joan Despí, pla de reactivació social i econòmica 
davant la crisi de la COVID-19. En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va demanar 
reprendre la celebració dels plens, les juntes de portaveus i les comissions infor-
matives de forma presencial i va preguntar per la usurpació d’un compte municipal 
a les xarxes socials. Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom 
de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.

Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
#FestaMajorSJD20

#santjoandespí a les xarxes socials

8.353 persones assolides

4.361 reproduccions de vídeo

562 reaccions

182 piulades 

161 mil impressions 

de piulades

4.301 visites al perfil

62  nous seguidors

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

7.645 Ajuntament Sant Joan Despí
2.616 @AjSJDespí
5.863  @ajuntamentsantjoandespi

Seguidors 
a les xarxes
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