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Els reptes del nou curs
L’Ajuntament treballa per un

curs escolar segur,
protegir la salut de la ciutadania
i reactivar l’economia local
Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Aparcament
metropolità

A Sant Joan Despí
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Badalona, Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet,
Montgat, el Prat, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.
Perquè l’app AMB Aparcament metropolità unifica la gestió de
l’estacionament a la metròpolis de Barcelona.
Descàrrega gratuïta
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Afavorim la salut,
l’educació i l’economia
@AntoniPovedaSJD

AntoniPovedaSJD

@antonipoveda
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I

Durant l’estiu hem fet un bon grapat d’obres de manteniment i de millora dels edificis escolars i tenim establert un
escrupolós protocol de neteja i desinfecció dels equipaments
educatius, entre d’altres accions.

Durante el verano hemos hecho un buen número de obras de
mantenimiento y mejora de los edificios escolares y tenemos establecido un escrupuloso protocolo de limpieza y desinfección
de los equipamientos educativos, entre otras acciones.

El Pla Reiniciem ha començat a atorgar
ajuts i obre noves línies de subvencions
per a famílies d’escolars i estudiants

El Pla Reiniciem ha comenzado a otorgar
ayudas y abre nuevas líneas de subvenciones
para familias de escolares y estudiantes

També dins l’àmbit de la salut, estem col·laborant amb el Departament de Salut en l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan
Despí Moisès Broggi, que tindrà un nou edifici. L’Ajuntament
no cobrarà la llicència d’obres i facilitarà la seva construcció
per tal que el projecte sigui una realitat el més aviat possible.

También dentro del ámbito de la salud, estamos colaborando con
el Departament de Salut en la ampliación del Hospital de Sant
Joan Despí Moisès Broggi, que tendrá un nuevo edificio. El Ayuntamiento no cobrará la licencia de obras y facilitará su construcción para que el proyecto sea una realidad lo antes posible.

En l’àmbit econòmic, el Pla Reiniciem Sant Joan Despí ja ha
començat a lliurar les primeres subvencions a comerços i
serveis de la ciutat i ara acaba d’obrir una nova convocatòria
per atorgar ajuts en material escolar a les famílies (a través
de les AMPA’s) i subvencions per a la mobilitat als joves de
la nostra ciutat que cursen estudis superiors.

En el ámbito económico, el Plan Reiniciem Sant Joan Despí ya
ha empezado a entregar las primeras subvenciones a comercios
y servicios de la ciudad y ahora acaba de abrir una nueva convocatoria para otorgar ayudas en material escolar a las familias
(a través de las AMPA) y subvenciones para la movilidad a los
jóvenes de nuestra ciudad que cursan estudios superiores.

Tot, sempre mirant d’alterar el mínim possible els molts serveis i activitats que ofereix el nostre Ajuntament i que aquest
curs apliquen totes les mesures de distància, higiene i seguretat necessàries.

Todo ello, siempre tratando de alterar lo menos posible los muchos servicios y actividades que ofrece nuestro Ayuntamiento y
que este curso aplican todas las medidas de distancia, higiene y
seguridad necesarias.

ncetem aquests dies el curs més estrany i diferent que
es recorda. Des de l’Ajuntament, l’objectiu principal
és, sobretot, mirar de preservar la salut de la ciutadania de manera compatible amb el desenvolupament del
curs escolar i el manteniment i recuperació de la nostra activitat econòmica. Per això, la corresponsabilitat de tothom
és fonamental a l’hora d’evitar contagis i rebrots. Nosaltres
seguim actuant en tots aquests fronts, donant suport a les
escoles, garantint la seguretat i higiene als serveis municipals i desenvolupant el pla local de recuperació econòmica.

niciamos estos días el curso escolar más extraño y diferente
que se recuerda. Desde el Ayuntamiento, el objetivo principal
es, sobre todo, tratar de preservar la salud de la ciudadanía de
manera compatible con el desarrollo del curso escolar y el mantenimiento y recuperación de nuestra actividad económica. Por
ello, la corresponsabilidad de todos es fundamental a la hora
de evitar contagios y rebrotes. Nosotros seguimos actuando en
todos estos frentes, dando apoyo a las escuelas, garantizando la
seguridad e higiene en los servicios municipales y desarrollando el plan local de recuperación económica.

Antoni Poveda
l’alcalde
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EL TEMA

La tornada a l’escola, marcada per la pandèmia

Una tornada al cole diferent
Escoles, instituts i escoles bressol comencen el curs 2020-2021 aplicant mesures
extraordinàries de seguretat per evitar contagis • L’Ajuntament treballa colze a colze
per minimitzar els riscos posant més esforços en el manteniment de la higiene

E

ls centres educatius de la ciutat han
obert les portes d’un dels cursos
més atípics dels darrers temps. El
13 de març la pandèmia de la COVID-19
va precipitar el tancament dels centres
educatius que no han tornat a obrir portes amb “normalitat”, tot i que al mes de
juny alguns centres van rebre alumnes
però no per fer classes lectives. Ara, ha
arribat el moment de tornar a les classes
presencials amb la mirada posada en les
mesures de seguretat i higiene per tal
d’evitar contagis. Els centres educatius
han elaborat el seu propi pla d’actuació
incorporant les mesures que recull el
protocol d’actuació del Departament
d’Educació de la Generalitat per tal de
garantir la salut de la comunitat educativa. Els centres, en funció de la seva realitat i espais, han adaptat el protocol per
tal que les classes, que van començar per
a la majoria de l’alumnat el 14 de setembre, es puguin dur a terme minimitzant
els riscos.
De manera genèrica, les escoles han habilitat totes les entrades disponibles als
centres per tal d’evitar aglomeracions, i
han instaurat horaris d’entrades i sortides difrerents per grups perquè es faci
de manera esglaonada. Control de temperatura; senyalitzacions de recorreguts
d’entrades i sortides o l’habilitació d’aules
com a menjador, són altres mesures de
prevenció que les escoles han realitzat. El
gel hidroalcohòlic i les recomanacions,
com la necessitat de rentar-se les mans
sovint, no hi faltarà en cap dependència.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí ha reorganitzat les feines del
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La neteja de superfícies i de mans,
mesures fonamentals
per evitar contagis

personal de neteja per donar prioritat a les mesures que aconsella el protocol
elaborat per la Generalitat i a les necessitats de cada centre educatiu. D’altra banda, les escoles bressol municipals continuaran aplicant el protocol de seguretat i
higiene que ja van aplicar al mes de juliol quan es van reobrir després del confinament.
Més de 5.300 alumnes inicien el curs
Així, aquest any han tornat a les aules 5.394 alumnes d’escoles bressol públiques,
infantil, primària, educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i formació de persones adultes. 343 nens i nenes
ho han fet a les escoles bressol públiques; 2.544 a infantil i primària; 1.387 a l’ESO;
398 a batxillerat i 322 a cicles formatius i 400 al Centre de Formació de Persones

Les xifres del curs
343
alumnat de les escoles bressol públiques
2.544
alumnat d’infantil i primària
1.387
alumnat d’ESO
720
alumnat de batxillerat i cicles formatius
400
alumnat escola de persones adultes
Adultes Jujol. També s’han iniciat les classes per a l’alumnat
del PFI (Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al
Treball) en una nova ubicació, l’antiga escola Pascual Cañís,
a causa de les obres de remodelació de les dependències de
Promodespí. Encara queden places en les dues especialitats
que s’imparteixen (auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic). Les persones interessades poden contactar en el
telèfon 93 480 80 50 (ext. 1311) o al correu a8960285@xtec.cat.

Activitats municipals per
continuar aprenent i creixent
Tot i l’excepcionalitat de la situació, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí inicia el curs amb la voluntat de continuar
apostant per l’educació i per tots aquells programes i
activitats que fan créixer l’alumnat fora de les aules. És
per això que aquest any es torna a oferir als centres propostes recollides al Programa i Serveis Educatius que
recull activitats culturals, mediambientals, solidàries, o
d’equitat de gènere.
Aquest any, el programa incorpora set activitats culturals noves que ens conviden a descobrir més sobre
el passat romà, medieval i el modernisme a Sant Joan
Despí. La realització de les activitats estarà condicionada a la situació concreta de la pandèmia.
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Mejora constante de las instalaciones educativas.
A la izquierda, el aspecto de la nueva pista polideportiva de
la escuela Espai 3, y abajo, el nuevo parquet que se ha instalado en la guardería municipal El Timbal. Sobre estas líneas,
los tubos fluorescentes con tecnología led que representarán
un importante ahorro económico y energético en los centros

El Ayuntamiento aprovecha el verano para poner a punto los centros educativos

Escuelas preparadas
Este curso, todas las escuelas públicas cuentan con fluorescentes led, que permitirá
ahorrar más de 30.000 euros al año además de reducir las emisiones de CO2

E

l Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha aprovechado el verano para
llevar a cabo obras que han mejorado las instalaciones y servicios de las
escuelas y guarderías municipales para
que estén preparadas de cara al nuevo
curso escolar. El presupuesto, de unos
250.000 euros, ha permitido realizar
tareas de pintura en todos los centros
y otras actuaciones como la reparación
de la pista polideportiva de la escuela
Espacio 3 y la del Joan Perich i Valls, la
sustitución de ventanas y la mejora de
la instalación de agua caliente en el Pau
Casals o el cambio del pavimento de la
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guardería municipal El Timbal, centro
donde también se han hecho tareas de
pintura.
Iluminación más sostenible
Sin duda, una de las mejoras más destacadas -completadas también este verano- ha sido la sustitución de toda la
iluminación interior de vapor de mercurio (más contaminante) por fluorescentes led. Este cambio, iniciado hace
un año y ejecutado por fases, representará un ahorro energético anual del 67%
y de 30.000 euros con una reducción de
90 toneladas de CO2. En total se han

sustituido 2.779 tubos fluorescentes.
Este ahorro anual permitirá amortizar
el coste de sustitución en los próximos
dos años, y por tanto, el ahorro económico y energético es muy destacado.
El Ayuntamiento está trabajando para
extender este sistema de iluminación
también a las guarderías municipales.
Esta actuación forma parte del Pacto
de Alcaldes y Alcaldeses por la Energía
Sostenible Local, al que está adherido
el Ayuntamiento, y es una muestra más
de la apuesta y el compromiso de Sant
Joan Despí por el medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático.

Como se puede apreciar en la imagen, el anexo se construirá junto al actual edificio, frente a la calle Josep Trueta

El nuevo espacio tendrá un centenar de camas

El hospital Moisès Broggi se ampliará
con un nuevo edificio anexo
La instalación se construirá con un sistema modular que le permitirá adaptarse
rápidamente a las necesidades del centro sanitario

E

l Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya ha iniciado los trabajos previos de las
obras de un nuevo edificio polivalente
en el recinto del Hospital de Sant Joan
Despí Moisès Broggi para atender a pacientes con COVID-19. El objetivo es
que el edificio, que tendrá un centenar
de camas, esté acabado antes de que finalice este año 2020. El proyecto, bautizado como I-COVID COMPACT,

consiste en la construcción de un edificio realizado con un sistema modular
que garantice calidad y velocidad de
construcción, así como la adaptabilidad futura de los espacios según las
necesidades de cada momento.
Según el Departament de Salut, el anexo permitirá múltiples funcionalidades
y máxima polivalencia para atender la
incertidumbre que provoca la evolución de la COVID-19 y para la norma-

lización del servicio tras la pandemia.
El anexo tendrá 4.094 metros cuadrados de superficie repartidos en cuatro
plantas. La planta baja tendrá servicios
de pruebas PCR y de diagnóstico por la
imagen, y las otras tres plantas albergarán alrededor de un centenar de camas
de UCI. El espacio dispondrá de recorridos diferenciados para mantener la
seguridad tanto de pacientes como de
profesionales.

Evolución de la pandemia en la ciudad
Casos confirmados por prueba diagnóstica (PCR y test serológico)

´

TOTALES

Casos acumulados en municipios limítrofes con Sant Joan Despí

2.454
1.996

1.122
696
610
340

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Cornellà de Llobregat Sant Boi de Llobregat Esplugues de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Casos positivos acumulados tras la realización de pruebas diagnósticas (PCR o test serológicos) desde el mes de marzo hasta el 8 de septiembre.
Fuente: Dades Obertes Departament de Salut de la Generalitat
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Programa formativo
para el colectivo joven
Los participantes recibirán formación en operaciones
auxiliares de almacén y como operario de trabajos
verticales en los sectores de rehabilitación y eólico
Promodespí ha abierto las inscripciones del programa Jove, tú decideixes que
ofrece, a jóvenes de entre 16 y 29 años en
situación de desempleo preferentemente,
la oportunidad de recibir una formación
profesionalizadora teórica y práctica en
Operaciones auxiliares de almacén
(220 horas formativas y 50 de prácticas
en empresa) y Operario u operaria de
trabajos verticales en sectores de rehabilitación y eólico (220 horas de formación). Además de formación profesionalizadora en estos oficios, el alumnado
recibirá orientación laboral, tutorización
y acompañamiento en la inserción y contacto con empresas. Las inscripciones se
pueden realizar en la web promodespi.sjdespi.net. El proyecto está subvencionado por el SOC, el Ministerio de Trabajo y
el Fondo Social Europeo.

La Policía Local de Sant Joan Despí
realizó un total de 14 detenciones
durante el mes de agosto pasado
relacionadas con diferentes hechos
delictivos.
De las 14 detenciones, 5 estuvieron
relacionadas con el empleo o el intento de ocupación de viviendas de
la ciudad. El resto de detenciones
que la Policía Local efectuó el mes
pasado fueron por delitos de robo,
robo en vehículos, robo con fuerza en las cosas, lesiones, amenazas,
atentado a agentes de la autoridad,
daños e intento de entrada en domicilio.
Por otra parte, la Policía Local
también participó en los desalojos
realizados en las últimas semanas
en locales y naves ocupados ilegalmente.

El mercado
de les Planes
incorpora
nuevos negocios
Congelats Lola y Peixos i
Mariscos Rosi 2 son las dos
nuevas paradas que han
abierto recientemente en el
mercado de les Planes. De
esta manera, el mercado
municipal, ejemplo de proximidad, calidad y confianza,
amplía su ya variada oferta
afianzándose como uno de
los puntos comerciales más
visitados del barrio. Enhorabuena y mucha suerte en
esta nueva etapa.
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La Policía
Municipal
practica 14
detenciones
durante el mes
de agosto

Más presencia de Mossos
Por otra parte, pese al aumento de
vigilancia por parte de la policia
municipal, se requiere de una mayor presencia policia en el espacio
público de Sant Joan Despí. Así lo
puso de manifiesto el alcale, Antoni Poveda, en la pasada Junta de
Seguridad Local, con la presencia
de representantes de los Mossos,
la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Poveda pidió
más efectivos de los Mossos en la
ciudad ante el anunciado aumento de efectivos del cuerpo policial
catalán y recordó que los Mossos
deben compartir con los efectivos
de la Policía Local la responsabilidad de garantizar la seguridad en el
espacio público.

El Ayuntamiento consigue que se
desalojen tres locales ‘okupados’
Una vez conseguida la necesaria orden judicial, el alcalde decretó la intervención policial
para el desalojo de las naves situadas en el paseo Gran Capitán y Tambor del Bruc, y del
local de la avenida Lluís Companys. En el caso de Les Planes, vecinos y vecinas venían
protagonizando acciones de protesta ante la presencia de los ‘okupas’

E

n las últimas semanas se han producido en la ciudad tres desalojos de
inmuebles que habían sido ocupados
ilegalmente en los barrios de Les Planes y
de Pla del Vent-Torreblanca y en la zona
del polígon Fontsanta limítrofe con Cornellà. En todos los casos, el Ayuntamiento
inició desde el primer momento el procedimiento necesario, en contacto con la
propiedad y los juzgados, a fin de conseguir la preceptiva orden que permitiera
la intervención. En el caso de Les Planes,
esto ocurrió el 12 de agosto, cuando efectivos de los Mossos d’Esquadra y de la Policia Local pocedieron a ejecutar la orden
emitida el día anterior por el Juzgado de
Instrucción de lo Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona. La noche
anterior se produjeron incidentes que, al
parecer, estuvieron alentados por personas
foráneas del barrio que aprovecharon la
preocupación de los vecinos y vecinas, que
desde hacía meses protestaban delante de
las instalaciones de la nave ocupada para
pedir el desalojo de los okupas. El segundo
desalojo se produjo, esta vez sin inciden-

Instrucción judicial. Las autorizaciones
judiciales permitieron la actuación para el
desalojo de los locales ocupados ilegalmente

tes, el pasado 1 de septiembre, en el local
situado en la avenida Lluís Companys de
Torreblanca tras la instrucción emitida
por el Juzgado de Instrucción número 1
de Barcelona. Los okupas abandonaron el
inmueble sin ofrecer resistencia. La tercera intervención fue el 10 de septiembre,
con autorización del Juzgado 16 de Barcelona en una nave de la calle Tambor del
Bruc, en el polígono industrial, en el límite con el término municipal de Cornellà.
Como medida preventiva, en todas las actuaciones, el Ayuntamiento procedió posteriormente a tapiar accesos que pudieran
provocar una nueva ocupación ilegal.
Actuaciones según la ley
Según el alcalde, Antoni Poveda, siempre
se actúa dentro de los límites que marca
la legislación. El Ayuntamiento se pone en
contacto con la propiedad de los espacios

Junta de Seguridad Local.
El alcalde, Antoni Poveda, reclamó,
en una reunión de la Junta de Seguridad Local, la necesidad de mayor dotación de Mossos d’Esquadra
en Sant Joan Despí

ocupados y se inican los trámites judiciales. Por otro lado, se toman las medidas de
vigilancia y seguridad necesarias. En este
sentido, hay que recordar que el propio
Poveda ha reclamado este mismo mes ante
la Junta de Seguridad Local más efectivos
en la ciudad de los Mossos d’Esquadra
para garantizar la vigilancia y seguridad
ya que “es una obligación compartida”,
no sólo de la Policia Local.
Piden cambios en la legislación
Evitar el largo procedimiento actual y
actuar con mayor celeridad requiere de
un cambio normativo. En este sentido,
a raíz del gran aumento de ocupaciones
que se está registrando en todo el territorio catalán, desde diferentes ámbitos se
han solicitado la reformas legislativas que
permitan actuar con más rapidez y hacer
frente a las mafias.
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Finalitzen les obres de la primera fase
del carril bici de Creu d’en Muntaner
Aquesta tardor s’iniciaran els treballs de la segona fase d’execució, des del carrer
Francesc Macià fins a l’avinguda de la Generalitat

L

’Ajuntament ha finalitzat els treballs de la primera fase de construcció del nou carril bici per calçada que s’ha creat al carrer de Creu d’en
Muntaner, entre el carrer Major i el de
Francesc Macià, i que es perllongarà fins
a l’avinguda de la Generalitat.

La primera fase de les obres ha consistit en el trasllat, a la calçada, del carril
bici de la vorera, de manera que ara hi
ha més espai per als vianants. Un cop
finalitzades aquestes obres, aquesta tardor està previst que s’iniciïn els treballs
per remodelar la continuació del carril

bici entre el carrer Francesc Macià fins
l’avinguda de la Generalitat, també per
calçada. Aquestes obres, amb un pressupost d’execució d’uns 424.000 euros,
plantegen un carril bici per a cada sentit
al carrer de Creu d’en Muntaner que enllaçaria amb l’avinguda de la Generalitat.

Escala mecànica per millorar la mobilitat al barri Centre

Des d’aquest mes d’agost, els veïns i veïnes del barri Centre compten
amb un nou servei per facilitar la mobilitat, una escala mecànica que
connecta el carrer de Baltasar d’Espanya amb el passeig del Canal.
La mateixa escala, que serveix per als dos sentits (pujada i baixada) i
s’activa prement un botó, facilita la mobilitat en un dels carrers més
transitats del barri, degut, sobretot, de la proximitat de l’estació de
Rodalies. La intervenció ha permès la rehabilitació de l’escala “antiga” i
la incorporació de dues jardineres a tots dos costats.
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El Pla Reiniciem ofereix
ajudes als estudiants
120.000 euros es destinaran a subvencionar la compra d’una bicicleta o patinet
elèctric o per a l’adquisició d’un abonament de transport, entre d’altres iniciatives

L

’Ajuntament de Sant Joan Despí continua desenvolupant el pla Reiniciem
SJD que es va posar en marxar per ajudar a la recuperació econòmica i social de la
ciutat en el context actual de pandèmia.
Si al juliol es va obrir una línia de subvencions destinades a ajudar el teixit comercial,
ara és el torn de les famílies amb infants
o joves estudiants. Els ajuts es destinen a
l’adquisició d’abonaments de transport o a
la compra d’una bicicleta o patinet elèctrics.
Es poden acollir a aquestes subvencions els
joves empadronats a Sant Joan Despí que
tinguin fins a 25 anys i que estiguin matriculats en cicles formatius de grau superior o en
estudis universitaris aquest curs 2020-2021.
D’una banda, els joves poden optar al lliurament de títols de transport públic que
cobreixin els desplaçaments dels dos últims
trimestres del curs acadèmic (gener-juny
2021). D’una altra banda, s’ofereix un ajut
econòmic per a la compra d’una bicicleta o
d’un patinet elèctrics. L’import màxim de la
subvenció serà del 75% del cost del vehicle,
amb un import màxim subvencionable de
200 euros.
A més d’aquestes ajudes, l’Ajuntament ofereix a les famílies amb infants escolaritzats
una reducció de 10 euros en la quota que
abonen a les AMPA per a material o activitat
pedagògica.
Ajudes al comerç
En el marc d’aquest pla, l’Ajuntament ja ha
posat en marxa altres línies d’ajuts, com les
subvencions adreçades als comerços i serveis per les despeses derivades de la crisi de
la COVID-19 i per a la contractació de personal que, en dos mesos, han registrat 200
sol·licituds. Aquestes convocatòries estaran
obertes fins al 30 d’octubre (ajudes per a despeses derivades de la COVID-19) i el 30 de
novembre (contractació de persones en atur).

La coordinadora del Pla Reiniciem i primera tinenta d’alcalde, Belén García, amb els joves
que han estat contractats aquest passat estiu per l’Ajuntament

Subvencions per als desplaçaments en transport públic i a la mobilitat
sostenible per a joves que cursin estudis superiors
Partida dotada amb 120.000 euros. Termini de presentació: fins al 15 d’octubre
Línia A: Subvenció per les despeses vinculades al desplaçament en transport
públic, mitjançant el lliurament directe de títols de transport per cobrir els
transports dels dos darrers trimestres del curs acadèmic.
Línia B: Subvenció per a la compra d’una bicicleta elèctrica o patinet elèctric.
L’import màxim de subvenció serà del 75% del cost del vehicle, amb un import
màxim subvencionable de 200 euros.

Ajuts econòmics a les famílies escolaritzades a centres públics i
concertats d’educació obligatòria i centres d’educació especial de
fora del municipi
Partida dotada amb 33.120 euros. Termini de presentació: fins al 15 d’octubre
Ajuts econòmics que reduiran en 10 euros la quota que abonen a l’associació
de mares i pares d’alumnes (AMPA). Aquests ajuts seran de caràcter individual
i es gestionaran a través de les AMPA dels centres escolars.

Com se sol·liciten les subvencions?
Bases al web municipal sjdespi.cat, on també trobareu la documentació re-

querida, el formulari i la instància genèrica que s’ha d’adjuntar. Les sol·licituds
han de presentar-se de manera telemàtica.

Més informació: OFICINA REINICIEM
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres
de 9 a 14.30 h

93 480 60 00

reiniciem@sjdespi.cat
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Una movilidad sostenible,
cada vez más necesaria
La Semana de la Movilidad Sostenible nos reta a descubrir las ventajas de reducir
las emisiones adoptando hábitos más saludables como caminar o ir en bicicleta

C

ada vez se hace más
necesario un cambio
de paradigma que nos
acerque a una movilidad más
sostenible y respetuosa con el
medio ambiente. Reducir en
emisiones es ganar en salud, y
por eso el lema de la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, que este año se ha celebrado del 16 al 22 de septiembre, ha llevado el lema Por una
movilidad sin emisiones.
La pandemia ha provocado que
una buena parte de las actividades no se hayan podido hacer de manera presencial pero
nuevamente las nuevas tecnologías han sido unas grandes
aliadas con propuestas como
retos virtuales en la web municipal que nos han invitado
a caminar, utilizar el transporte público, conocer más sobre
los principales contaminantes
que emiten los vehículos de

combustión, etc. Los participantes han optado a diferentes
premios como un abono de un
año del e-Bicibox, un SmartWatch y un cheque por valor
de 100 euros. La Semana de la
Movilidad Sostenible también
se ha vivido en las actividades
programadas en las jugatequesambientals en los parques de la
Fontsanta y de Torreblanca que
se han hecho este mes de septiembre. Aún tenemos tiempo
de participar en las sesiones del
26 (Las mariposas del parque
y el cambio climático) y en la
Gincana y Oca de la Movilidad
que se hará el día 27.
Una de las actividades más populares, la Baixcicletada, no se
podrá hacer de forma presencial pero los 9 municipios participantes han propuesto un
reto solo o en familia que podremos hacer a través de la web
www.reptebaixcicletada.cat.

Los desplazamientos en bicicleta reducen las
emisiones contaminantes

Entra en la web

reptebaixcicletada.cat
y regístrate

La participación en los diversos apartados del reto dará derecho a
participar en el sorteo de cuatro bicicletas:
• Participación familiar: premio entre los desplazamientos
realizados por los inscritos como familia. Se pedirá que se hayan
hecho un mínimo de 2 recorridos de 4 km o que hayan hecho un
recorrido pasando por dos puntos de control. (Con menores de 10
años).
• Participación asidua: recorridos de al menos 2 km y un mínimo
de 5 días.
• Participación intermunicipal: recorridos que pasan por un
mínimo de 3 puntos de control.
• Participación per kms: recorridos de más de 10 kms.
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Se inicia la remodelación de cuatro
calles del barrio de Les Planes
Se remodelarán las aceras y los vados de las calles Vall d’Aran,
Bisbal del Penedès, Seu d’Urgell y Vendrell

E

l plan de mejora del espacio público de la
ciudad avanza este mes de septiembre con
una intervención en las calles Bisbal del Penedès, Vall d’Aran, Seu d’Urgell y Vendrell, en el
barrio de Les Planes. Las obras, que se prolongarán hasta finales del próximo mes de octubre,
consistirán en la demolición y la posterior reconstrucción de las aceras y vados existentes en
estas cuatro vías del barrio. Las obras no afectarán al asfaltado de la calzada que se repuso completamente ahora hace un año.
Las obras, presupuestadas en 198.000 euros, mejorarán las condiciones de movilidad y comodidad de los peatones en estas vías, deterioradas
con el paso del tiempo y por el uso, al tratarse
de una zona muy frecuentada. De esta manera, el
Ayuntamiento continúa con la mejora urbanística y del espacio público del barrio de les Planes
donde el año pasado se intervino en las calles de
John F. Kennedy, en la plaza Antonio Machado y
en Josep Maria Trias de Bes, entre otros.

Las obras han comenzado por la calle Vall d’Aran

El Ayuntamiento apoya a los trabajadores de
Nobel Plastiques ante el anuncio del cierre
El alcalde, Antoni Poveda, pide por carta al presidente del
grupo un “esfuerzo” para encontrar una solución al cierre
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en julio una declaración institucional de rechazo al cierre de la empresa Nobel Plastiques Ibérica, dedicada a la fabricación de componentes de automoción y que da empleo a unas 200 personas. La declaración, aprobada por unanimidad,
pide al grupo Orhan Holing -al que pertenece Nobel Plastiques Ibérica- que reconsidere la
decisión y encuentre una alternativa. El grupo justifica la decisión en el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en la economía mundial, alegando pérdidas económicas. El
anuncio ha cogido por sorpresa a la plantilla que recientemente ha salido de un ERTE por
fuerza mayor y otro organizativo. El alcalde, Antoni Poveda, se reunió el 3 de septiembre
con el comité de empresa y les mostró la predisposición del Ayuntamiento de promover la
implicación de la Generalitat en la búsqueda de una solución. Poveda también ha enviado
una carta al presidente de Orhan Holding, el turco Murat Orhan, en la que le solicita “un
esfuerzo y generosidad para encontrar soluciones y propuestas que eviten el cierre”.
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La revista municipal arriba al número 300

El Butlletí, testimoni de la
transformació de la ciutat
Els orígens Al maig de 1979 sortia al carrer el que seria l’embrió
del Butlletí de Sant Joan Despí, el Butlletí Informatiu, una reduïda
publicació sense imatges que informava de la proposta de canvi
de noms del nomenclàtor. No va ser, però, fins al maig de 1980
quan es va fer un pas endavant amb la publicació del primer
número de l’Ajuntament Infoma, Butlletí d’Informació Municipal,
un format més “semblant” a l’actual. La publicació començava
a incorporar fotos, comptava amb un disseny més periodístic, i
veia la llum per acostar i fer partícip la ciutadania de la gestió de
l’Ajuntament, tal i com recollia la portada.
Durant aquestes quatre dècades El Butlletí s’ha anat transformant de la mateixa manera que ho ha fet la ciutat... el color
arribava -però només a la portada- l’any1987 i a partir de l’any
1994 la periodicitat esdevé mensual i el color ja tenyeix tota la
publicació. L’esperit del Butlletí continua sent el mateix amb el
qual va néixer: mantenir informada la ciutadania i esdevenir un
mitja útil i de servei públic.

Urbanisme i primers equipaments Després del franquisme, Sant Joan Despí era un municipi amb moltes mancances. Calia endreçar-lo urbanísticament, guanyar espais públics i , sobretot, generar equipaments bàsics per a la ciutadania.
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Més verda i amb serveis de qualitat El canvi de segle va significar la consolidació d’un model de ciutat, exemplificat per la creació de molts més equipaments, que redundaren directament en la qualitat de vida de la ciutadania

Sentant les bases del futur

Els darrers anys, Sant Joan Despí ha engegat accions
adreçades a un futur que passa per la sostenibilitat i
l’equitat social i econòmica.
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Reobertura d’equipaments municipals

Represa d’activitats amb mesures
de seguretat i prudència
L’Ajuntament opta per mantenir els tallers municipals però reorganitzant-los per
adaptar-se a les mesures de prevenció per evitar rebrots de la COVID-19

S

ant Joan Despí ha iniciat un dels
mesos de setembre més atípics
dels darrers temps. La pandèmia
de la COVID-19 va forçar l’aturada de
les activitats que s’han anat reprenent
en funció de la situació sanitària i amb
mesures de seguretat i prevenció per
evitar nous contagis. Ara, al setembre,
s’han reobert les inscripcions dels tallers de gent gran, de dones, dels centres cívics, el Casal de Joves El Bulevard
i l’Escola Municipal d’Art, i equipaments com les biblioteques han incorporat més serveis.
Biblioteques amb tots els serveis
Des del 14 de setembre, les biblioteques
Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda
han tornat a l’horari habitual i amb tots
els serveis disponibles. Ara, ja es poden
agafar els llibres i altres documents de
les prestatgeries (no cal cita prèvia) i la
zona infantil torna a rebre la visita dels
petits i petites al seu racó preferit. Això
sí, continua essent obligatori l’ús de la
mascareta i del gel hidroalcohòlic, a
més a més de la distància. L’aforament
en tot l’equipament és del 50%.
Tallers de la gent gran i de dones
Una altra de les activitats que torna a
la “normalitat” són els tallers de la gent
gran, que mantenen l’oferta d’activitats
però reorganitzant-les amb menys places i reajustament d’horaris o d’espais
per tal de mantenir el màxim de places
però amb les mesures de seguretat. Encara es poden fer inscripcions fins al 28
de setembre via telefònica (93 749 73
97, al Centre de Gent Gran Cirerers) o
de manera telemàtica al web munici-
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Biblioteques amb 50% d’aforament i represa de tots els serveis

Tallers de gent gran, mesures d’higiene
pal sjdespi.cat, on podeu trobar el full
d’inscripcions. En tot cas, la situació
sanitària serà la que determini l’inici,
previst per al mes d’octubre.
D’altra banda, fins al 9 d’octubre us
podeu inscriure (al web o al telèfon de
l’Àrea de Serveis a la Persona, 93 477
00 51) als tallers de dones que aquest

curs 2020-2021 ofereixen ioga, sevillanes i ball espanyol, country i teatre.
Torna l’activitat als centres cívics i
el Centre Jujol-Can Negre
Els equipaments municipals que també retornen a l’activitat habitual són els
centres cívics i el Centre Jujol-Can Ne-

gre, que es posen de nou en marxa amb les propostes
habituals com ara els tallers, l’Escola Municipal d’Art,
els itineraris modernistes o les exposicions. Si esteu
interessats a participar en els tallers, consulteu als centres la disponibilitat de places.
Més enllà dels tallers, el Centre Jujol-Can Negre torna
a oferir els itineraris modernistes el darrer diumenge de cada mes però amb un aforament limitat de 10
persones per tal de mantenir les mesures de seguretat.
Serveis als joves
Per últim, l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard
han tornat a l’activitat amb una programació adaptada
a la nova realitat. L’Oficina Jove atén presencialment
des del 14 de setembre i manté el servei d’assessories
amb cita prèvia. A més, a partir de l’octubre es posa
en marxa el Servei d’Orientació i Assessorament en el
Consum de Drogues (SOAD), un recurs que ofereix
atenció personalitzada sobre problemàtiques relacionades amb les drogues. L’atenció es realitzarà el segon
dijous de cada mes de 17 a 20 h amb cita prèvia en el
telèfon 655 27 11 52 o a través del correu electrònic
serveiprevencio@eines.coop.
Per últim, el Casal de Joves El Bulevard ha programat
tres tallers trimestrals (zumba, zumba sentao i classes
individuals o en parella de guitarra, baix, bateria, calaix flamenc i cant), i una programació de tallers setmanals de diferents temàtiques.
Tots els equipaments han pres les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries recomanades per les autoritats sanitàries.

Escola Municipal d’Art, desdoblament d’espais

Casal de Joves, aforaments limitats

Principals mesures per evitar rebrots a les activitats municipals
· Ús obligatori de la mascareta
· Habilitació de punts amb gel hidroalcohòlic
· Aforaments limitats
· Neteja de superfícies i materials
· Ampliació d’espais
· Distància de seguretat
*Les activitats poden patir alteracions o ser suspeses
en funció de la situació sanitària del moment.
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El Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD) s’amplia
Ubicat a l’Àrea de Serveis a la Persona, el SIAD té com a objectiu donar
resposta a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones

E

l Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD), ubicat a l’Àrea
de Serveis a la Persona, ha reforçat l’atenció amb l’ampliació d’horaris
de dilluns a divendres i la incorporació
d’una psicòloga d’atenció a infants i adolescents. Format per un equip multidisciplinar de quatre professionals (treballadora social, advocada, psicòloga i una
informadora), el SIAD té com a objectiu
donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones,
i potenciar els processos d’autonomia
necessaris per superar situacions de desigualtats.
L’Ajuntament, a través de la regidoria
d’Igualtat, té com a principal objectiu
donar atenció, assistència i orientació a
les dones que es troben en situació de
discriminació per raó de gènere. Aquesta atenció es du a terme des del SIAD, un
espai de referència que ofereix informació i assessorament amb professionals
especialitzades en treball social, psicologia per a dones i infanto-juvenil, i dret.
Si estàs interessada a rebre aquest servei
truca a l’Àrea de Serveis a la Persona (93
477 00 51) o envia un correu electrònic a
donesdespi@sjdespi.net.

Què ofereix el SIAD?
· Atenció social, personalitzada i professional a les dones que facin una demanda per una problemàtica personal
derivada de la seva condició de dona.
· Atenció psicològica-terapèutica per a
una millor realització personal.
· Atenció psicològica infantil pels fills i

filles de les usuàries per facilitar suport
emocional i psicològic als infants.
· Si pateixes maltractaments físics, psíquics o abusos sexuals.
· Assessorament jurídic principalment
sobre temes de separacions, divorcis,
violència masclista, etc.

Sant Joan Despí, amb els Drets Humans
El col·loqui on line L’educació, clau per a la pau i el
desenvolupament, amb l’economista i activista per la
justícia social, Arcadi Oliveres, ha donat el tret de
sortida del programa ‘Sant Joan Despí amb els Drets
Humans’ que durant aquesta tardor ens conscienciarà
sobre diferents aspectes relacionats amb les injustícies
socials.
També des del dia 21de setembre i fins al 8 d’octubre,
la biblioteca Mercè Rodoreda acollirà l’exposició Àfrica
en femení, lluites i victòries de les dones de Gàmbia, de
18

Ruido Photo. Aquesta mostra fotogràfica ens ensenya
les dificultats en les quals viuen les dones en aquest
país alhora que recull com afronten aquests problemes
i els superen.
El cafè col·loqui on line Àfrica en femení, amb representants de les entitats Solidança, Acció Solidària i Logística i Alaya Solidaris, repassarà la feina que aquestes
ONG realitzen a Gàmbia, Senegal i Burkina Faso,
respectivament. Serà el 8 d’octubre, a les 19 h, a través
de la plataforma jitsi.sjdespi.cat/africaenfemeni).

CULTURA

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat

Els espectacles tornen al Teatre
Rodoreda amb aforament limitat
El Teatre Mercè Rodoreda reobre amb mesures de seguretat

L

es portes del Teatre Mercè Rodoreda han reobert per acollir
de nou la temporada d’espectacles, suspesa al març a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. L’anunci de
les autoritats sanitàries de permetre les representacions en espais
culturals tancats amb un aforament limitat i amb les mesures de
seguretat corresponents, ha permès reprogramar part de les obres
que es van suspendre, a més d’incorporar noves propostes, com
l’obra de teatre Els Brugarol, escrita i protagonitzada per Ramon
Madaula. A més dels espectacles teatrals, el cinema català torna
de la mà del Cicle Gaudí. Podeu adquirir les entrades al web teatresdespi.cat o a la taquilla del teatre.
D’altra banda, les persones que van comprar entrades abans del
confinament i no han comunicat si les volen mantenir (amb la
data reprogramada) o el retorn de l’import, han d’enviar un correu a teatresdespi@sjdespi.cat o anar a la taquilla del teatre.

Teatre

LAPÒNIA,
divendres 2 d’octubre,
21 h

ELS BRUGAROL
divendres 6 de
novembre, 21 h

Lapònia aixeca el teló de la temporada el 2 d’octubre

Teatre infantil

Nit de Comèdia

EL POT PETIT AL TEATRE
diumenge 8 de
novembre, 12 h

ADÉU PETER PAN
diumenge 22 de
novembre, 12 h

Teatre primera infància

SON SONETA
diumenge 25
d’octubre, 11 i 12.30 h

CUIDA’L
diumenge 13 de
desembre, 11 i 12.30 h

INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!,
AMB SANTI RODRÍGUEZ,
divendres 27 de novembre, 21 h

Cinema català

¿PUEDES OÍRME?
EL MEU GERMÀ
dijous 22 d’octubre, PERSEGUEIX DINOSAURES
20 h
dijous 29 d’octubre, 20 h
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

L'AGENDA
la ciutat, al dia
OCTUBRE 2020

Open House marcat per la COVID-19
La pandèmia provocada per la
COVID-19 també ha condicionat la
celebració del festival d’arquitectura
48H Open House Barcelona que es
farà el 24 i 25 d’octubre però en un
format diferent, amb espais a visitar i
aforaments més reduïts.
A més de la visita “física”, les noves tecnologies ens permetran
fer-la de manera lliure. Al web
www.48hopenhousebarcelona.org hi
haurà disponibles podcasts (audio
descarregable) de les cases i itineraris que, un cop descarregats, els podrem escoltar en qualsevol moment
com si féssim la visita.
Aquest any les visites, amb un
màxim de 10 persones per grup, es
faran amb cita prèvia (cannegre@
sjdespi.net o al telèfon 93 373 73
63). Per últim, si vols participar com
a voluntari i ajudar en les tasques
d’organització pots apuntar-te al web
del 48H Open House Barcelona.

Dissabte 24 d’octubre
Can Negre (de 17 a 20 h); Restaurant Follia (de 18 a 20 h); Torre de la Creu (de
17 a 20 h); Cotxeres del TRAM (de 17 a 20 h); Itinerari Canal de la Infanta (11 h);
Itinerari de torrent a parc. Un recorregut històric per l’entorn de la Fontsanta
(17 h); Itinerari de mas a palau neogòtic. Una passejada pel jardí romàntic de
Torreblanca (17 h) i Itinerari Modernista Jujol (10 i 12 h).

Diumenge 25 d’octubre
Can Negre (d’ 11.30 a 14 h i de 17 a 20 h); Restaurant Follia (d’11 a 13 h); Torre
de la Creu (d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h); Cotxeres del TRAM (d’11.30 a 14 h i de
17 a 20 h ); Itinerari Canal de la Infanta (12.30 h); Itinerari de torrent a parc. Un
recorregut històric per l’entorn de la Fontsanta (11 h); Itinerari de mas a palau
neogòtic. Una passejada pel jardí romàntic de Torreblanca (11 h); Itinerari Modernista Jujol (9.30 h).

EXPOSICIONS
del 8 d’octubre a
l’1 de novembre

fins al 8 d’octubre

Centre Jujol-Can Negre.
Exposició fotogràfica de Kim Manresa

Biblioteca Mercè Rodoreda
Exposició fotogràfica de Ruido Photo

Gent i paisatges. Les
ciutats metropolitanes
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Àfrica en femení, lluites i
victòries de les dones
de Gàmbia
sjdespi.cat/agenda

2

11.30 hores

divendres

Jugatecambiental

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

21 hores

Teatre: ‘Lapònia’

Teatre Mercè Rodoreda

venda d’entrades: teatresdespi.cat.

3

dissabte

14

Àrea de Serveis a la Persona

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

diumenge

16

17
18

taller Acompanyar a qui acompanya. No cal inscrició prèvia. Activitat gratuïta.

11.30 hores

Jugatecambiental

21

11 hores

Itinerari modernista Jujol

Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre

taller Gaudim de la ciència, taller d’experiments
(Fontsanta) i taller El gran arbre. Itinerari dels 		
arbres del parc (Torreblanca).

28

22

dimecres
17 hores

Aula Cultural: Margarita Xirgu i 		
García Lorca, passió pel teatre

taller Qui viu al parc? (Fontsanta) i taller Construïm un molinet (Torreblanca).

a càrrec de Rosa Vendrell, periodista.

diumenge

Àrea de Serveis a la Persona

29

dijous
20 hores

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

Cinema català: ‘El meu
germà persegueix dinosaures’

taller Coneguem els ocells del parc 		
Fontsanta) i conte El rei dels ocells i 		
fem menjadores (Torreblanca).

venda d’entrades: teatresdespi.cat.

dimecres

Teatre Mercè Rodoreda

31

dissabte
11.30 hores

Jugatecambiental

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

Àrea de Serveis a la Persona

taller Conseguem les plantes remeieres

xerrada a càrrec de Mª Rosa Valdesogo, historia
dora i experta en món egipci.

taller Civisme al parc (Torreblanca).

dijous
20 hores

Despí emmarcada en la Jornada Europea

Cinema català: ‘¿Puedes
oirme?’

del Patrimoni. Per participar-hi cal inscripció 		
prèvia al correu electrònic: cannegre@sjdespi.net.

venda d’entrades: teatresdespi.cat.

ruta per conèixer l’obra de Jujol a Sant Joan

Jugatecambiental

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

Jugatecambiental

Aula cultural: El sexe a
l’antic Egipte

taller On hem de llençar els residus (Fontsanta) i
taller Els ocells del parc (Torreblanca).

diumenge

dissabte

17 hores

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

11

11.30 hores

Jugatecambiental

Àrea de Serveis a la Persona

dissabte

9 hores

venda d’entrades: teatresdespi.cat.

11.30 hores

Taller de creixement personal

10

divendres

Teatre Mercè Rodoreda

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

taller Tinguem cura de l’hort de les papallones
(Fontsanta) i taller Fem un collage (Torreblanca).

9 hores

Teatre infantil: ‘Son soneta’

11.30 hores

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

diumenge
11 i 12.30 hores

taller Tècniques de relaxació. No cal inscrip-		
ció prèvia. Activitat gratuïta.

Jugatecambiental

divendres
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Àrea de Serveis a la Persona

Sortida des del Centre Jujol-Can Negre

9

naturals (Fontsanta) i taller ‘Una fulla de fang 		
(Torreblanca).

Taller de creixement personal

Passejada ‘Cases singulars de
Sant Joan Despí’

11.30 hores

taller ‘Fem mandales amb elements

xerrada a càrrec de Carles Paytubí, doctor en 		
Medicina Interna.

11 hores

recorregut per edificis singulars per descobrir la
seva història, el model d’arquitectura i el seu ús.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Parcs de la Fontsanta i Torreblanca

17 hores

Jugatecambiental

4

Jugatecambiental

dimecres
Aula Cultural: Què sabem de
la COVID-19?

dissabte
11.30 hores

taller Explora el parc (Fontsanta) i taller On hem
de llençar els residus? (Torreblanca).

11.30 hores

taller Atrapant l’aire (Fontsanta) i taller Qui viu a
l’estany (Torreblanca).

24

Teatre Mercè Rodoreda

el parc i fem un oli aromatitzat (Fontsanta)

L’agenda d’activitats pot patir
canvis en funció de la situació
sanitària. Seguiu les xarxes
socials i el web municipal per
estar al dia de les possibles
modificacions.
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ESPORTS

El espacio nterpersonal para
hacer actividades está
rigurosamente señalizado

Los polideportivos municipales
continúan con su oferta de

práctica deportiva segura
Limpieza, desinfección, distancia ... todo para hacer deporte con garantías
El Ayuntamiento continúa con su tarea de asegurar un entorno
seguro y fiable para la práctica deportiva. Ya desde la reapertura
posterior al confinamiento, las medidas preparadas estaban por
encima de la expectativa mínima fijada por las administraciones
pertinentes; aun así, a lo largo de las semanas posteriores se quiso
ir más allá y reforzar aún más aspectos concretos.
Se está haciendo hincapié en la importancia de la limpieza y desinfección de los espacios y de los elementos -después de cada
clase y con más frecuencia en sala de fitness-, los vestuarios y
elementos de contacto y los propios deportistas se encargan tam-

bién de la desinfección de todo el material necesario para su entrenamiento. También se tiene mucho cuidado en mantener las
distancias entre personas y evitar las aglomeraciones (reserva de
plaza en actividades dirigidas, reducción de los aforos de varios
espacios ...). Todo bajo el uso indispensable de la mascarilla en
todos los espacios, exceptuando los momentos de cambiarse en
vestuarios y el de práctica deportiva.
Por último, Tenis Despí mantiene abierta la inscripción de la escuela de tenis, de pádel recreativo y de competición, sin necesidad
de formalizar matrícula y también con medidas de seguridad.

Actividades deportivas de verano: seguridad para velar por la salud
El verano de este 2020 ha sido especialmente difícil en todos los ámbitos. En los campus deportivos
de los polideportivos municipales y del Tenis Sant Joan Despí, a pesar de la reducción de plazas
ofertadas, la actividad se llevó a cabo de forma satisfactoria. En los campus se trató cada uno de los
grupos de forma aislada, para que tuvieran el mínimo contacto posible con el resto de compañeros y compañeras. A partir de aquí se siguieron las recomendaciones principales sobre el uso de la
mascarilla en los momentos de no actividad (circulaciones, desayunos ...), distancia de seguridad en
el comedor, refuerzo del equipo técnico, constante limpieza de manos ...
Las piscinas Fontsanta han requerido también modificaciones en su funcionamiento. Las personas
usuarias han tenido que adaptarse a los turnos establecidos de entrada y reservar previamente. También se ha reforzado la limpieza y se ha tenido que regular el acceso a la piscina pequeña para asegurar que no se superaba el aforo. La capacidad total se ha tenido que reducir a un tercio del total.
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Comença a funcionar la nova
Escola de Futbol del barri Centre

E

nguany s’ha creat l’Escola Esportiva Sant Joan Despí - UD San
Pancracio al barri Centre per
formar els infants de Sant Joan Despí
en valors a través de la pràctica esportiva. Amb els infants de la ciutat (des
de promeses fins a cadet) com a nucli
del projecte, els monitors titulats de
l’escola treballen els valors i principis
que asseguren una bona formació dels
infants com a ciutadans. El respecte
pels companys, pels membres de l’altre
equip, pels tècnics, àrbitres i seguidors,
la solidaritat, l’esforç, la companyonia,
la superació, la inclusió, la integració,
són els eixos vertebrals de la proposta.
S’anirà vertebrant a través de diferents
projectes que aproparan als infants la
realitat de la ciutat i el paper que ells
desenvolupen i desenvoluparan com a
ciutadans responsables. Tot per oferir
un espai esportiu i educatiu que tingui
continuïtat amb els equips juvenil, amateur i veterans de l’entitat que la gestiona, la UD San Pancracio. S’ofereix així la
possibilitat de practicar esport i formarse al llarg de gairebé tota la vida.

Gestionada per la UD San Pancracio

Es crea l’Escola des de zero, en el context de la Covid-19 i en temps rècord.
L’entitat s’ha mogut ràpidament articulant i desplegant un pla d’activitat i
organitzant la difusió de la nova escola mitjançant teleconferències de portes obertes i difonent la informació
per la ciutat tant físicament com via
xarxes socials. També posant a punt
un protocol d’actuació Covid que
regeixi les activitats de l’escola i que
garanteixi la seguretat dels infants, famílies i monitors.

El Barça es proclama campió de la Supercopa
de Catalunya d’handbol al Salvador Gimeno

El Barça va aconseguir a Sant Joan Despí el primer títol de la temporada

Les inscripcions han anat creixent a
mesura que la ciutadania anava coneixent el projecte. I, ara per ara, es
compta ja amb més de 100 inscripcions formalitzades de famílies que se
senten identificades amb la proposta
de valor de l’Escola.
Tel. d’informació i whatsapp:
643714950
Formulari d’inscripció al web
www.udsanpancracio.com

El poliesportiu Salvador Gimeno va ser
escenari divendres 21 d’agost a la nit de la
final de la Supercopa de Catalunya d’handbol
disputada entre el FC Barcelona i el BM Granollers. La victòria va ser per als blaugranes
en imposar-se als vallesans per 32-25. Una
còmoda victòria per a l’equip de Xavi Pasqual,
que va aprofitar l’avantatge des de bon principi
per fer debutar les seves noves incorporacions.
Cal ressaltar que els jugadors van arribar ja
canviats i, després d’un petit escalfament, van
jugar el partit.
D’altra banda, es va jugar prèviament la final
femenina entre el BM Granollers i la Fundació Handbol Sant Vicenç, amb victòria del
conjunt vallesà per un contundent 41-22.
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TRIBUNA POLÍTICA

Jordi Elias
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Rafael Roldán

Toni Pérez

La represa escolar

Futuro

Comença el curs

Prop de 5.000 nois i noies de la nostra ciutat començaran el curs escolar aquest mes
de setembre, amb il·lusió i nervis després
de 6 mesos d’haver marxat de les aules, i
amb la incertesa sobre quins nous hàbits
hauran d’adoptar a l’escola.
Unes pautes que el professorat, els professionals de la salut i el nostre govern han
preparat per tal que les escoles siguin uns
entorns segurs i que garantiran que els
nostres fills i filles tinguin l’educació que es
mereixen, imprescindible per a la seva salut
emocional i per a la preparació per al seu
desenvolupament, en l’entorn més adequat:
les escoles.
A vegades ens qüestionem, com a pares,
com a ciutadans, el perquè de les decisions que es prenen. I estem convençuts
que potser se’n podrien trobar de millors.
Però sense cap mena de dubte, els responsables i professionals són les persones més
indicades per tal d’ajudar-nos a tornar a
una normalitat que tots anhelem i que és
molt necessària per sortir de la crisis social
i econòmica en què estem immersos. La
nostra responsabilitat com a col·lectiu és
seguir les indicacions i tenir molt de seny.
Així doncs, distància, mans, mascareta,
ha de ser el pa nostre de cada dia, i hem
d’afrontar la tornada a l’escola i a la rutina
diària amb respecte, però sense por.
Aquí a Sant Joan Despí, la represa del curs
polític per part del nostre grup municipal,
continuarà amb l’oposició constructiva
i crítica que ens caracteritza. L’esperit de
treballar per millorar la vida de totes les
persones de la ciutat i de vetllar per les polítiques socials, ecològiques i de prosperitat
que tots ens mereixem són el camí a seguir
per avançar cap al model de ciutat que entre tots estem construint. Per això us recordem les nostres vies de contacte, per tal que
pugueu dir la vostra i ajudar-nos a millorar
Sant Joan Despí. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu hola@juntsxsantjoandespi.cat i el telèfon mòbil 674590850.

Apelábamos en nuestro último artículo a
la responsabilidad colectiva. Estamos pidiendo a nuestra ciudadanía que cumpla
con las restricciones que se les indican:
mascarillas, higiene, distancia social y limitación de grupos.
Y a la vez que hacemos esta petición, vemos como desde algunas instituciones no
se está actuando como se necesita para
cumplir con el compromiso adquirido en
las urnas, trabajar por y para la ciudadanía. Se anteponen intereses partidistas
y electoralistas, horas y horas de debates
políticos estériles, de discursos y acciones
como si estuviéramos en escenarios anteriores.
Nos enfrentamos a un gran problema sanitario, con la atención primaria colapsada, cualquier vecina o vecino que haya necesitado atención lo sabe, y con el sistema
hospitalario cruzando los dedos para que
no se llegue a los niveles de esta primavera.
Nos enfrentamos a una gran crisis económica que cambiará el mundo laboral,
que afectará a múltiples sectores, como el
de la industria auxiliar de la automoción.
Lo estamos viendo hoy en nuestra ciudad
con la lucha de los trabajadores de Nobel
Automotión contra el anuncio de cierre de
la planta. Desde aquí reiteramos nuestro
compromiso con su lucha.
Estos son los problemas prioritarios a los
que debemos encontrar soluciones hoy.
Desde el compromiso y la responsabilidad
que nos obligan a todos, pero sobre todo a
quienes desde las instituciones y entidades
ciudadanas debemos ayudar a nuestros
vecinos y vecinas. Responsabilidad para
tomar decisiones, para transmitir mensajes claros y para realizar acciones. Responsabilidad para no generalizar y señalar
injustamente, para no crear conflictos porque no los necesitamos.
Debemos entender que nuestro futuro dependerá de como resolvamos esta crisis.

Setembre sempre és un mes marcat per
l’inici del curs escolar i la represa de les
activitats de lleure, esportives i culturals.
Enguany està marcat per la pandèmia de la
COVID-19. La comunitat educativa (personal docent, educadors/es, de manteniment,
auxiliars, famílies) ho està donant tot per
garantir que l’educació dels infants i joves es
faci en les màximes condicions de seguretat,
tot mantenint el seu compromís amb una
educació de qualitat. El repte és total, i per
això des de Sant Joan Despí en Comú els volem mostrar tot el nostre agraïment, sobretot tenint en compte que han iniciat el curs
escolar sense una bona planificació des de
la Conselleria d’Educació, que ni ha reduït
les ràtios, ni ha dissenyat protocols efectius,
ni s’ha coordinat amb els ajuntaments, ni ha
escoltat les demandes dels sindicats de professors/es, d’estudiants ni de les associacions
de pares i mares.
És clau també garantir el funcionament de
tot el sistema de salut. Tenim una atenció
primària col·lapsada, sense els recursos materials suficients amb un equip de professionals esgotat i menystingut per la Conselleria
de Salut.
A la crisi sanitària s’hi suma la crisi econòmica, agreujada per la desindustrialització
que pateix Catalunya, posant en risc milers
de llocs de treball. En aquest sentit, volem
mostrar el nostre suport als 200 treballadors
i treballadores de la Nobel, en lluita per evitar que la seva empresa marxi de Sant Joan
Despí. I alhora agrair a la nostra ministra de
Treball, Yolanda Díaz, que vingués a acompanyar-los, així com l’enorme tasca que està
fent al Govern de l’Estat.
A Catalunya ens cal un govern fort que
lideri el país, un Govern que no es trobi
atrapat entre el simbolisme, la inacció i les
picabaralles de partits. Per això exigim la
immediata convocatòria d’eleccions. Perquè
ens cal un govern que tingui clares quines
són les prioritats. Que aposti per protegir
els drets socials, per la indústria, l’economia
verda i el feminisme.

José Luis Cerro

Josep Bracons

Belén García

Es hora de sumar

Una ciutat tranquil·la

Podríem dir...

Inés Arrimadas ha trasladado a Pedro Sánchez la preocupación de Ciudadanos por la
crisis sanitaria y la gestión de esta segunda
ola de la pandemia, las cifras demuestran
que seguimos haciendo cosas mal, no podemos resignarnos a ser uno de los países del
mundo con mayor número de contagiados.
A esta crisis se une también una crisis política, la destrucción de empleo, la incertidumbre de muchas familias con la vuelta al
colegio, los ciudadanos siguen viendo en los
políticos las mismas discusiones, batallitas y
reproches de siempre. En Ciudadanos siempre hemos dicho que es necesario llegar a
acuerdos con quienes piensan distinto.
Nuestra principal obligación es hacer cosas extraordinarias en momentos
extraordinarios,de la misma manera que
ya lo están haciendo los ciudadanos, es una
obligación llegar a acuerdos y dejar de lado
los partidismos.
Le hemos pedido al Gobierno y hacemos extensivo al resto de partidos ‘una tregua política por España’ con medidas concretas:
Vuelta al cole y conciliación: Que la vuelta al
cole no quite el sueño y la tranquilidad a los
padres y madres. Y eso pasa por una estrategia nacional en la vuelta al cole, no 17.
Extensión de los ERTEs y facilidades a autónomos y pymes: Los ERTEs deben prorrogarse más allá del 30 de septiembre. Es urgente que el Gobierno se adelante, se anticipe
y dé tranquilidad y certidumbre a muchas
empresas y autónomos que a día de hoy siguen pagando su cuota.
Inés también ha trasladado al presidente
nuestra voluntad firme y seria de alcanzar
un acuerdo sobre los presupuestos generales
del estado, moderados y sensatos, los más
importantes en la historia de España, unos
presupuestos que den credibilidad a nuestro
pais y que los fondos europeos no tengan que
repartirlos Rufián y Otegui.
Sabemos que no es el camino fácil, pero en
Ciudadanos muchas veces hemos tenido que
elegir siempre el camino correcto, y no el camino fácil. Podemos equivocarnos pero les
aseguro que dormiremos con la conciencia
tranquila.
cs@sjdespi.net
617 30 92 15

Ja feia temps que ho dèiem a l’equip de govern,
però arran de la convocatòria de concentracions davant de la nau ocupada i de diferents
queixes veïnals, al ple Municipal, el Grup Municipal d’Esquerra alertava de la creixent sensació d’inseguretat que hi havia al barri de Les
Planes, i preguntàvem quina era la situació.
Des del Govern Municipal se’ns va dir que la
Junta Local de Seguretat (a la que grups municipals de la oposició no hi som convidats) no
havia detectat un increment de delictes, que
la culpa era de la Generalitat que deixava al
carrer els menors no acompanyats quan feien
divuit anys i que els Mossos estaven totalment
desapareguts.
Malauradament, tothom ha vist a diferents
mitjans i a les xarxes socials el que ha passat
aquests darrers mesos. No hem de confondre
un conflicte social amb delinqüència, que
també n’hi ha. Davant d’aquests fets, el més
senzill sempre és criticar a la Generalitat (“..
falten mossos..”), abans que mediar, o gestionar de forma eficaç a la Guàrdia Urbana, que
una de les seves funcions és dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a
evitar la comissió d’actes delictius, el que seria
una veritable policia de proximitat o de barri.
Aquest mes d’agost, els regidors i regidores
d’Esquerra hem seguit treballant, donant suport als veïns i veïnes de Les Planes, i en aquest
sentit hem demanat poder consultar tots els
informes diaris de la Policia Local d’aquest
any per recavar informació, o hem fet diferents preguntes per el Registre a l’Ajuntament
sobre les actuacions fetes per la Policia Local
en relació a l’ocupació d’habitatges o sobre les
gestions fetes pel Departament d’Acció Social
en relació a col·lectius vulnerables. També
hem demanat còpia de les actes de la Junta de
Seguretat Local.
Finalment, des d’Esquerra, volem donar tot el
suport a les més de dues-centes famílies de
Nobel que veuen amenaçat el seu futur laboral
i social. El compromís de la gent d’Esquerra
en defensar un futur industrial pel Baix Llobregat en el que es mantinguin els llocs de
treball i en la lluita contra l’especulació i la requalificació del Polígon Industrial Fontsanta
continua vigent.

Podríem dir que la culpa sempre és
dels i les altres... però no ho farem. No
començarem una disputa política estèril i absurda que allunya els problemes
reals que patim cada dia la ciutadania
del que ha de ser el debat principal.
Perquè els problemes que patim la
ciutadania no són de qui és o no és la
culpa. Els problemes de la ciutadania
és disposar d’un sistema educatiu que
garanteixi l’educació, d’un sistema sanitari amb suficient muscle per donar
resposta a la pandèmia, d’un sistema
econòmic que permeti una ràpida recuperació, d’una cultura que no quedi
al marge de la recuperació dels altres
àmbits, d’unes forces de seguretat que
disposin dels instruments i recursos
que necessiten per a la seva tasca...
Volem donar les gràcies als nostres
metges i metgesses, mestres, professors i professores, sanitaris i sanitàries
i tants i tantes d’altres que malgrat la
manca de recursos tant econòmics
com de personal a l’educació, sanitat i
seguretat, i de directrius clares de les
administracions competents, han fet
valer la seva professionalitat per contribuir a sortir d’aquesta situació.
Creiem que ara és el moment de tenir
una actitud positiva i de fer-nos costat
els uns als altres per sortir-ne plegats i
plegades.
Ens cal enfortir l’educació, la salut,
la seguretat, l’economia, la cultura,
l’esport... d’aquest país per esdevenir
més forts com a país.
I per tot això, més que mai, ens cal unitat d’acció, ens cal que tots els governs
treballin en una única direcció, que és
el que ens demana la ciutadania, perquè, el moment que estem vivint és difícil i complicat i de ben segur només
ens en sortirem amb la col·laboració
de tothom.
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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

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

Gabriel Salvà
meteoròleg
meteosjd.blogspot.com

L’estiu ja de per sí és una estació seca, però enguany a
Sant Joan Despí ha estat força més sec de l’habitual. Si
bé és cert que tant alguns dies de juliol com de finals
d’agost es van produir alguns aiguats importants en
municipis molt propers al nostre, a nosaltres amb prou
feines ens van afectar d’esquitllentes. D’altra banda,
malgrat no haver-hi hagut les onades de calor de l’any
passat, l’estiu ha estat força calorós, especialment el
mes d’agost, amb nits molt càlides i xafogoses.
JULIOL 2020

AGOST 2020

Temperatura mitjana:
25,4ºC

Temperatura mitjana:
25,6ºC

Temperatura
màxima:
33,5ºC el dia 30

Temperatura
màxima:
33ºC el dia 1

Temperatura
mínima:
18,2ºC el dia 5

Temperatura
mínima:
15ºC el dia 31

Precipitació total:
8,2 mm
(5 dies de pluja, 1 amb tempesta)

Precipitació total:
14,1 mm
(4 dies de pluja, 2 amb tempesta)

El Butlletí
de Sant Joan Despí

Edita: Ajuntament de Sant Joan Despí
Redacció i edició: Departament de Comunicació
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Repartiment: Interpost Sant Joan Despí. Tel. 93 477 13 97
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Aquesta publicació té una tirada de 14.500 exemplars i es distribueix gratuïtament per tots els domicilis de Sant Joan Despí. Si
hi detecteu qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93
480 60 07 (Departament de Comunicació) o al correu electrònic:
premsa@sjdespi.net
Imprès en paper ecològic
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Fe d’errates. Al Butlletí del mes de juliol es va publicar, per error, una fotografia del jugador de futbol Evaristo, quan en realitat la informació s’havia
d’il·lustrar amb una del també esportista Samitier.

#santjoandespí a les xarxes socials
Ajuntament Sant Joan Despí

@ajuntamentsantjoandespi

Post

amb més m’agrades
8.047 persones assolides
396 reaccions

2.557 interaccions

@AjSJDespí

Piulada

amb més seguiment
65 piulades

99,2 mil impressions
de piulades

2.653 visites al perfil
164 mencions

55 nous seguidors

Post

amb més m’agrades: 576

Seguidors
a les xarxes
7.734 Ajuntament Sant Joan Despí
2.695 @AjSJDespí
6.041 @ajuntamentsantjoandespi

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària juliol 2020)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 30 de juliol de 2020 en sessió ordinària per via telemàtica, 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, el Ple va aprovar per unanimitat les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió extraordinària de subvencions per
als desplaçaments en transport públic i a la mobilitat sostenible per a joves (fins a 25 anys) que
cursin estudis superiors el curs 2020-2021 dins del pla Reiniciem Sant Joan Despí i les Bases
reguladores i convocatòria per a la concessió extraordinària d’ajut econòmic a famílies de Sant
Joan Despí escolaritzades a centres públics i concertats d’educació obligatòria de la ciutat i
centres d’educació especial de fora del municipi, dins del pla Reiniciem Sant Joan Despí.
També per unanimitat de tots els grups van tirar endavant els punts següents: el dictamen
d’aprovació Reconeixement dels crèdits de l’exercici 2019 núm.02/2020; la pròrroga pel període d’una anualitat del contracte formalitzat amb l’empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL per al
Servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí; la pròrroga
del conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Esplugues per a la gestió de la deixalleria mancomunada Fontsanta; el dictamen de concessió de pròrroga extraordinària i excepcional fins al dia
30.11.2020, a les societats INVERSIONES RONCARY, SL i a EDIPLA, SAU perquè facin efectiva
l’adquisició del 3,844% del sostre d’ús residencial per a habitatge lliure al sector Suris-Fontsanta_ITV; l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per al
desplaçament del solar d’equipaments del Carrer 3, núm. 6 i 8 de Les Begudes; la desestimació
d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de
cicles i de vehicles de mobilitat personal (VMP) al terme municipal de Sant Joan Despí; el
dictamen per donar-se per assabentat de les actuacions realitzades en el desenvolupament
parcial del Pla de Control Financer 2019 i prorrogar per l’exercici de 2020 la seva vigència, i la
modificació de crèdit destinat a donar cobertura pressupostària a l’execució de la modificació
del PGM al sector Av. Barcelona-C/ dels Frares, Unitat d’Actuació UA4.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, el Ple va aprovar per unanimitat el dictamen relatiu a encarregar a la societat municipal Aparcamientos Despí SA l’inici de
les actuacions necessàries per tal de posar en marxa la gestió i control de les zones de càrrega
i descàrrega del municipi, en virtut de la modificació del Reglament del servei d’aparcaments,

zones d’estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari, aprovada inicialment per
acord del Ple de data 25/06/2020; l’Addenda de modificació del conveni de cessió d’ús gratuïta
a favor de la Fundació pedagògica El Brot, de l’edifici municipal Pascual Cañís; el dictamen
d’acceptació de la cessió de documentació gràfica de Can Serra i Can Codina i alta a l’Inventari;
el dictamen de nova delegació del Ple a la Junta de Govern Local referent a l’aprovació de
bases reguladores de subvencions; el dictamen d’acord d’adhesió al pacte del Baix Llobregat
per un nou impuls econòmic i social; la cessió d’un local per l’Associació de veïns i veïnes de
Les Planes per ser destinat a local social; la cessió d’un local municipal a la Creu Roja Espanyola
de Sant Joan Despí; el dictamen per determinar les festes locals per a l’any 2021 a Sant Joan
Despí que seran el 24 de maig i el 24 de setembre, i la modificació de la relació de llocs de
treball per a l’exercici 2020.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona, amb els vots favorables de tots els grups
municipals, es van aprovar la pròrroga per al curs 2020-2021 del contracte de serveis necessaris per assegurar el normal funcionament del servei púbic d’escoles bressol de titularitat
municipal; el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de
Transició al Treball (PFI-PTT) curs 20-21, i l’adhesió a la Declaració del Dia Mundial de les
Persones Refugiades.
Finalment, per via d’urgència, el Ple va aprovar per unanimitat una declaració institucional
contra el tancament de l’empresa Nobel Plastiques de Sant Joan Despí.
En l’apartat de control, es va aprovar la moció del grup municipal de Sant Joan Despí En Comú
en defensa de l’atenció primària, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC i
el vot en contra de JxSJD i ERC. Per la seva banda, el Ple va rebutjar la moció presentada pel
grup municipal d’Esquerra Republicana en nom i representación del Jovent Republicà per a la
creació d’un carnet jove municipal, que va rebre els vot favorable de JxSJD i ERC, l’abstenció de
Cs i el vot en contra de Podemos, SJDEnComú i PSC. També es va rebutjar la moció presentada
pel grup municipal d’Esquerra Republicana per facultar als restauradors de Sant Joan Despí
l’augment de l’espai destinat a terrassa per posar taules, amb el vot a favor d’ERC i SJDEnComú,
l’abstenció de JxSJD, Podemos i Cs i el vot en contra de PSC.
En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va fer un prec en relació a la licitació de les obres
d’instal·lació d’un ascensor a l’IES Jaume Salvador i Pedrol. aCom 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.
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bona compra

ARA MÉS QUE MAI,
COMERÇ DE sant joan despÍ.

