
303 G E N E R - M A R Ç  2 0 2 1
w w w . s j d e s p i . c a t

Inici de la vacunació 
contra la COVID-19

@AjSJDespiAjuntament Sant Joan Despí @ajuntamentsantjoandespi

No abaixem la guàrdia!

#distància
#mans 
#mascareta 
#ventilació
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Una oportunitat 
única per veure a la 
ciutat obres de la 
galeria d’art més 
antiga establerta a 
Espanya

VÍDEO EXPLICATIU A
YOU TUBE DESPI TV
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La lucha contra la pandemia sigue siendo una prioridad, pero 
no debe ser la excusa para desatender el resto de obligacio-
nes que tenemos como gobierno municipal. Evidentemente, 

el foco lo ponemos en hacer frente a los efectos de la COVID-19 
en nuestra ciudad. Afortunadamente, la equilibrada gestión eco-
nómica llevada a cabo por este Ayuntamiento en los últimos años 
nos permite, por un lado, poder hacer frente a las necesidades 
derivadas de la pandemia y, por otro, continuar con una política 
de mantenimiento y mejoras en los barrios.

Tener el espacio público de Sant Joan Despí en buenas condicio-
nes es fundamental para nosotros. No por una cuestión pura-
mente estética, sinó porque el espacio común de convivencia es 
lo que nos permite relacionarnos, desplazarnos, trabajar, hacer 
deporte, que jueguen los niños y niñas... un buen mantenimien-
to de calles, jardines, plazas etc. hace posible tener una ciudad 
cuidada donde se viva mejor. Es un trabajo constante y muchas 
veces pasa un tanto desapercibido. En relación a ello, en este nú-
mero del Butlletí encontrará diferentes ejemplos.

Ahora lo que hay que hacer es continuar firmes para frenar la ex-
pansión del virus. En este sentido, la vacunación es fundamental. 
Desde el Ayuntamiento estamos vigilantes y seguimos de cerca el 
desarrollo de la distribución de las vacunas entre los diferentes 
colectivos, según el calendario establecido. Por otra parte, quiero 
destacar también el papel de los laboratorios Reig Jofre de Sant 
Joan Despí que, gracias a la apuesta que han hecho por sus ins-
talaciones en nuestra ciudad, fabricarán millones de dosis de la 
nueva vacuna de Janssen para en todo el mundo.

Esperando y deseando que la vacunación avance con la máxima 
celeridad posible, no debemos dejar de aplicar de manera estricta 
las acciones de protección: distancia, manos, mascarilla, ventila-
ción y reducción de la actividad social.

La lluita contra la pandèmia continua sent una priori-
tat, però no ha de ser l’excusa per desatendre la resta 
d’obligacions que tenim com a govern municipal. Evi-

dentment, posem el focus a fer front als efectes de la CO-
VID-19 a la nostra ciutat. Afortunadament, l’equilibrada 
gestió econòmica duta a terme per aquest Ajuntament en els 
darrers anys ens permet, d’una banda, poder fer front a les 
necessitats derivades de la pandèmia i, d’una altra, continuar 
amb una política de manteniment i millores als barris.

Tenir l’espai públic de Sant Joan Despí en bones condicions 
és fonamental per a nosaltres. No per una qüestió purament 
estètica, sinó perquè l’espai comú de convivència és el que ens 
permet relacionar-nos, desplaçar-nos, treballar, fer esport, 
que juguin els infants... un bon manteniment de car-rers, jar-
dins, places, etc. fa possible tenir una ciutat cuidada on es 
visqui millor. És una feina constant i moltes vegades passa 
una mica desapercebuda. En relació amb això, en aquest nú-
mero del Butlletí trobareu diferents exemples.

Ara el que cal també és continuar ferms per frenar l’expansió 
del virus. En aquest sentit, la vacunació és fonamental. Des 
de l’Ajuntament estem vigilants i seguim de prop el desenvo-
lupament de la distribució de les vacunes entre els diferents 
col·lectius, segons el calendari establert.  D’altra banda, vull 
destacar també el paper dels laboratoris Reig Jofre de Sant 
Joan Despí que, gràcies a l’aposta que han fet per les seves 
instal·lacions a la nostra ciutat, fabricaran milions de dosis 
de la nova vacuna de Janssen per a tot el món. 

Esperant i desitjant que la vacunació avanci amb la màxima 
celeritat possible, no hem de deixar d’ aplicar de manera es-
tricta les accions de protecció: distància, mans, mascareta, 
ventilació i reducció de l’activitat social.

La vacunació és l’esperança per frenar 
l’expansió del virus. Reig Jofre fabricarà a 
Sant Joan Despí vacunes per a tot el món

Antoni Poveda
l’alcalde

La vacunación es la esperanza para frenar 
el virus. Reig Jofre fabricará en Sant Joan 

Despí vacunas para todo el mundo

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

La ciutat no s’atura
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El mantenimiento del espacio público es una de las prio-
ridades del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, que a lo 
largo de todo el año realiza intervenciones de microu-

rbanismo para mantenerlo en el mejor estado posible. Sus-
titución de arbolado, reconstrucción de aceras o creación de 
nuevos pasos de peatones, son algunos ejemplos de un tipo 
de intervenciones que son constantes.
Entre las actuaciones que se han realizado en los últimos 
meses destacan las destinadas a mejorar la movilidad y la 
pacificación del tráfico. Un claro ejemplo lo encontramos en 
el entorno de la calle Creu d’en Muntaner, en la confluencia 
con la avenida de la Generalitat, donde la construcción de un 

nuevo carril bici ha servido para pacificar el entorno creando 
una zona 20 para que peatones, ciclistas y conductores de 
vehículos a motor tengan su espacio con seguridad. El nuevo 
carril bici discurre mayoritariamente en calzada (inscrito en 
el firme o separado con elementos de protección) y es unidi-
reccional o bidireccional en función del tramo. 
La intervención urbanística se ha aprovechado para mejo-
rar el sistema semafórico, incorporando módulos con con-
tadores de tiempo y adaptados a personas con discapacidad 
visual, además de mejorar una de las paradas de autobús de 
la calle Creu d’en Muntaner, donde se ha creado una plata-
forma favoreciendo la movilidad.

 Cirugía urbana para mejorar 
el espacio público

Un nuevo carril bici en la calle Creu d’en Muntaner, mejoras en accesos a centros 
educativos, o la colocación de pantallas acústicas en la autovía B23 a su paso por 

Torreblanca, algunas de las actuaciones más recientes

Zona 20, carril bici y semáforos con contador de tiempo
La construcción del nuevo carril bici de Creu d’en Muntaner ha generado un entorno más pacificado, con la incorporación de una zona 20. Más 
elementos de señalización, o la incorporación de contadores de tiempo en algunos semáforos, han mejorado la seguridad en esta zona tan 
concurrida y transitada de la ciudad

 EL TEMA
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Mejoras en los centros educativos. Durante las vacaciones navideñas, el Ayun-
tamiento aprovechó para realizar actuaciones en las instalaciones o entornos de los 
centros educativos, como por ejemplo en la escuela infantil municipal El Gegant del 
Pi, donde se ha renovado el pavimento de acceso mejorando la movilidad. 

Reposición de árboles y mejora de aceras. El Ayuntamiento también ha arre-
glado la acera de la calle Marie Curie, en el tramo desde la avenida de Barcelona hasta 
el pasaje del instituto Jaume Salvador i Pedrol. También se ha intervenido en la aveni-
da de la Generalitat, frente al instituto Francesc Ferrer i Guàrdia. Se han nivelado las 
aceras –en mal estado debido a las raíces de los árboles– y se ha plantado una nueva 
especie para minimizar la afectación en el pavimento.

Nuevos árboles en la pantalla vegetal en 
la calle Maria Tarrida. Se han sustituido los 
árboles muertos o enfermos de la pantalla vegetal 
de la variante de la BV-2001, donde se han plantado 
62 nuevas unidades de la especie leilandiis. La ac-
tuación se ha ejecutado en el tramo entre las calles 
Montjuïc y Baltasar d’Espanya.

Pantallas acústicas en la autovía B23. También se han retomado los trabajos de 
instalación de pantallas acústicas en la autovía B23, a la altura del barrio de Torre-
blanca. En total se instalará un tramo de pantallas de 124 metros de longitud y de 3,50 
metros de altura para minimizar el ruido provocado por el tráfico en este entorno 
residencial.

Mejora de la movilidad en la calle Cirerers. 
El espacio viario situado en el tramo entre la 
avenida del Baix Llobregat y la calle Frares (Les 
Planes) se ha reordenado con una nueva distri-
bución de las zonas de estacionamiento que ha 
permitido ganar un espacio para los peatones en 
la calzada. Además se han mejorado los vados y 
accesos, y se ha creado un nuevo paso de peatones 
entre la calles Frares y Cirerers.
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El procés de vacunació contra 
la COVID-19 continua a la ciutat

La ciutadania de més de 80 anys és el següent col·lectiu a vacunar, després de les 
residències de gent gran, personal sanitari i educatiu, i Policia Local

De mica en mica, els esforços per acabar amb la pan-
dèmia comencen a veure la llum, ara, amb l’arribada 
de les primeres vacunes. Al gener, les persones que 

viuen i treballen a les residències de la gent gran Sophos i 
San Rafael van ser els primers ciutadans a rebre-la, i dies 
després el personal dels ambulatoris i de l’Hospital Moisès 
Broggi també van rebre les seves dosis. Des de llavors, el 
procés ha continuat segons les previsions del Departament 
de Salut de la Generalitat.
Al tancament d’aquest Butlletí, els centres d’atenció primària 
han començat a contactar amb les persones més grans de 
80 anys per tal de concertar la cita per vacunar-se. També 
s’ha iniciat la vacunació del personal dels centres educatius 
i dels agents de la Policia Local de Sant Joan Despí. 

Obres de l’annex, al ritme previst
D’altra banda, les obres de l’annex per a pacients COVID-19 
que s’està construint al recinte de l’Hospital Moisès Broggi, 
continua segons les previsions del Departament de Salut de 
la Generalitat, que s’ha marcat com a objectiu posar-lo en 
servei les properes setmanes. 

A dalt, Elena Vargas i Antonia Povar, dues de les primeres persones a 
vacunar-se a Sant Joan Despí.  En la inferior, aspecte de les obres de 
l’annex de l’hospital per a pacients amb COVID que s’està construint en 
les instal·lacions del Moisès Broggi

El portal dadescovid.cat 
(Departament de Salut de la Generalitat) actua-
litza diàriament dades d’interès per a la ciuta-
dania sobre l’evolució de la pandèmia. Trobareu 
informació sobre les persones contagiades, risc 
de rebrot i, fins i tot, el nombre de persones 
vacunades. A 1 de març s’havien vacunat 2.182 
persones de la primera dosi, i 815 de la segona.

El alcalde pide vacunar en 
la ciudad a las personas 
mayores de 80 años

El departamento de Salut de la Generalitat ha estable-
cido que las personas mayores de 80 años de Sant Joan 
Despí deben trasladarse al Centro Cívico Les Tovalloles 
de Sant Feliu de Llobregat para ser vacunadas. Esta 
decisión, que afecta a un colectivo con dificultades de 
movilidad, ha generado malestar entre la ciudadanía 
ya que al tratarse de un equipamiento que no dispone 
de transporte público directo con Sant Joan Despí ni 
ofrece facilidades de acceso ni de aparcamiento.
Por ello el alcalde, Antoni Poveda, se ha dirigido al 
Delegado del Gobierno de la Generalitat en la provin-
cia de Barcelona,   Juli Fernández, y a la gerente de la Re-
gión Sanitaria Metropolitana Sur, Gemma Valeta, para 
pedirles una solución, que pasa por buscar sitios más 
adecuados para poder vacunar a estas personas. En 
este sentido, ha puesto a disposición de la Generalitat 
diferentes equipamientos municipales de la ciudad. En 
el momento de cerrar El Butlletí, la respuesta ha sido de 
buena voluntad, pero sin resolver el problema.
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí seguirá trabajando 
para hacer posible una solución a esta problemática.

Ofrece a la Generalitat equipamientos 
municipales para realizar la vacunación 
y evitar tener que ir a Sant Feliu
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“La planta tendrá capacidad para 
producir más de 250 millones de dosis”
La farmacéutica, ubicada en Les Planes, fabricará las vacunas de Janssen Pharmaceutical

La compañía Reig Jofre será una de las farmacéuticas que 
producirá una de las vacunas que se están ensayando 
contra la COVID-19. La empresa ha llegado a un acuer-

do con Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Jo-
hnson (Janssen), para la transferencia tecnológica de la pro-
ducción de su candidata a vacuna COVID-19 Ad26.COV2-S, 
así que será la responsable de la formulación, llenado y en-
vasado de la vacuna. Reig Jofre inició en 2018 las obras de 
construcción de una nueva planta de productos inyectables 
para triplicar su capacidad y ahora, esa visión de futuro, se ha 
convertido en una auténtica oportunidad. Àlex Garcia Reig, 
vicepresidente de la compañía, explica al Butlletí las últimas 
novedades sobre este importante acuerdo.

Para Sant Joan Despí es una gran noticia que una em-
presa de la ciudad produzca una de las vacunas contra 
la COVID-19. ¿Qué valoración realiza del acuerdo al-
canzado con Janssen?
Valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado con 
Janssen para la producción de su candidata a vacuna. Para la 
ciudad es una buena noticia que le da visibilidad, crea nuevas 
oportunidades y trabajo. Y para Reig Jofre el poder formar 
parte de la solución a esta pandemia es una gran oportunidad 
y un reconocimiento, que pone en valor el trabajo y las inver-
siones que llevamos años haciendo. Que una de las mayores 
multinacionales del sector farmacéutico mundial, confíe en 
Reig Jofre en un proyecto con tanta visibilidad y repercusión 
social, es la mejor forma de reconocer nuestro esfuerzo y po-
ner de manifiesto que estamos haciendo bien las cosas.  

¿Qué factores han sido claves para llegar a este 
acuerdo?
El factor más determinante ha sido disponer de una planta 
productiva de última generación en inyectables, con una alta 
capacidad disponible, justo en el momento en que las vacu-
nas están llegando a las etapas finales de aprobación. A esto 
le hemos de unir nuestra experiencia previa en la producción 
de biológicos, una calidad reconocida internacionalmente y 
un equipo preparado para llevar adelante el reto.

¿Cuándo está previsto que acaben las  obras de la nue-
va planta y qué capacidad de fabricación tendrá?
Está previsto que entre en funcionamiento el primer semes-

ENTREVISTA: Àlex García Reig, vicepresidente de Reig Jofre

tre de 2021, y tendrá una capacidad de más de 250 millones de 
dosis que ponemos a disposición de las necesidades requeridas.

¿Cuándo se producirán las primeras vacunas?
En este momento, Reig Jofre está poniendo a punto las nuevas 
instalaciones, mientras Janssen trabaja para recibir la autorización 
de las autoridades mundiales. Estimamos que durante el segundo 
trimestre del 2021 podremos iniciar la producción a gran escala.

La fabricación requerirá de la incorporación de nuevos em-
pleados, ¿han previsto priorizar la contratación de perso-
nas de la ciudad?
Evidentemente todo proyecto de crecimiento genera oportuni-
dades y necesidades de personal y, en nuestro caso, de personal 
cualificado. Esto va a generar nuevas contrataciones y una opor-
tunidad para la ciudad. Finalmente, me gustaría poner en valor el 
apoyo que hemos recibido por parte del alcalde y todo el equipo de 
gobierno de Sant Joan Despí para poder cumplir con los plazos y 
tener preparadas las nuevas instalaciones para fabricar las vacunas 
que tanto necesitamos.

El vicepresidente de 
Reig  Jofre, Àlex Garcia 
Reig, nos avanza que 
la previsión es que la 
nueva planta esté lista 
el primer semestre de 
2021. En la fotografía 
pequeña, detalle de las 
instalaciones donde se 
producirá la vacuna
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Bonificació del 95% de la taxa municipal
de terrasses de bars i restaurants
Amb l’objectiu de continuar donant suport al sector de la 
restauració local davant les conseqüències econòmiques 
derivades de la pandèmia, l’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí bonificarà el 95% de la taxa d’ocupació de la via pública 
que han de pagar els bars i restaurants per disposar de 
terrasses al carrer. 
D’aquesta manera, els bars i restaurants només hauran 
de pagar un 5% del preu d’aquesta taxa, una mesura que, 
en global representarà un estalvi d’uns 127.565 euros 

al sector, si tenim en compte els ingressos que va rebre 
l’Ajuntament per aquest concepte durant l’any 2019.
Aquesta és una nova acció del pla ‘Reiniciem Sant Joan 
Despí’ que, des de l’any passat, impulsa iniciatives per aju-
dar en la recuperació econòmica i social dels sectors més 
castigats de les conseqüències derivades de la pandèmia.
L’any passat, l’Ajuntament ja va bonificar al 100% aquesta 
mateixa taxa, així com la taxa de recollida d’escrombraries 
comercials, en un 50%.

Nova campanya per ajudar la 
restauració: 100 targetes amb 100 euros

L’acció 100% Restauració forma part del pla ‘Reiniciem Sant Joan Despí’

L’Ajuntament de Sant Joan Despí continua portant a 
terme  accions de suport al sector de la restauració, 
d’entre els més afectats per les conseqüències deriva-

des de la pandèmia sanitària, en el marc del pla ‘Reiniciem 
Sant Joan Despí’. Per tal de fomentar el consum en bars i 
restaurants de la ciutat, es farà un sorteig de 100 targetes 
moneder carregades amb 100 euros cadascuna que es po-
dran gastar en els establiments que s’hi adhereixin fins l’1 
de juliol. Participar en la campanya 100% Restauració és 
molt senzill: només cal entrar al web restauraciosjd.cat 
i omplir un formulari.  Les inscripcions es podran fer del 
15 de març a l’1 d’abril, i el sorteig, que es durà a terme de 

manera virtual, tindrà lloc el 13 d’abril. Per últim, al web 
restauraciosjd.cat podreu consultar els bars i restaurants 
que hi participen.

Restaurants i bars amb menjar per emportar
Aquesta, però, no serà l’única acció centrada en aquest 
sector ja que, per tal de donar-hi més visibilitat, s’endegarà 
la campanya Del restaurant a la teva taula, que publicitarà 
els bars i restaurants de la ciutat que ofereixen menjar per 
emportar a casa, tant si és per recollir-lo a l’establiment 
com si és a domicili. El llistat estarà disponible propera-
ment als webs sjdespi.cat i promodespi.cat.

Com hi participo?
Entra al web restauraciosjd.cat, i omple un 

formulari amb les teves dades.

Quins són els requisits?
Per participar-hi cal tenir més de 18 anys i 

estar empadronat a Sant Joan Despí. Única-
ment es pot omplir un formulari per DNI.

Quan ho puc fer?
Els formularis es poden omplir del 15 de 

març a l’1 d’abril. El sorteig es farà el dia 13 
d’abril de manera telemàtica.
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El Ayuntamiento ofrece nuevas 
ayudas para el comercio y la empresa

El nuevo paquete de medidas prevé la bonificación de tasas, como la de apertura u 
obras de adecuación y modernización, además de subvenciones a la contratación

Eal Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
acaba de abrir una nueva convoca-
toria de ayudas destinadas a pro-

mover la actividad comercial y empre-
sarial, la contratación y la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral. 
En total se destinarán 35.000 euros que 
el consistorio ha previsto ampliar si la 
demanda de peticiones lo requiriera. Las 
ayudas, cuyas bases se pueden consultar 
en la web municipal sjdespi.cat, se pueden 
solicitar hasta el 30 de noviembre a través 
de esta web. Estas ayudas se suman a las 
acciones que, bajo el plan ‘Reiniciem Sant 
Joan Despí’, está desarrollando el consis-
torio para ayudar sectores económicos 
muy afectados por las consecuencias de la 
situación sanitaria.
En total se han establecido cinco líneas de 
ayudas que van desde la bonificación de 
tasas de apertura o de obras de adecuación 
y modernización de establecimientos, a la 
contratación de personas sin empleo o a la 
elaboración de planes de igualdad.

Subvención de la tasa de apertura de estable-
cimientos del municipio (tanto para nueva actividad 
como por cambio de titularidad), fomentando el em-
prendimiento femenino.

Subvención de las tasas e impuestos municipales para 
obras de adecuación y modernización de los 
establecimientos comerciales (tasa de licencias urba-
nísticas e impuesto de instalaciones, construcciones y 
obras).

Subvención destinada a la modernización, mejora y 
dinamización de los mercados municipales. 

Subvención a la contratación laboral de personas 
desocupadas del municipio.

Subvención destinada a la elaboración, implementa-
ción y registro de planes de igualdad en las em-
presas.

Incentivos a la economía local

Subvencions del Consorci Metropolià
per a la rehabilitació d’habitages privats
El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert el termini per pre-
sentar les sol·licituds de subvencions per a l’adequació d’habitatges 
privats. L’objectiu és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i 
de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida de la ciuta-
dania i en la millora de les condicions d’habitabilitat. 

Entre els requisits per demanar l’ajut, el sol·licitant ha de ser propie-
tari o arrendador de l’habitatge. Podeu tramitar les ajudes a l’Oficina 
Municipal d’Habitatge (telèfon 93 373 07 61 )o bé a través del web 
del Consorci Metropolità d’Habitatge: www.cmh.cat

info: sjdespi.cat
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La targeta moneder deixa més de 
153.000 euros als establiments locals
El pla Reiniciem ha dut a terme altres accions de suport al comerç i les famílies, com 

ajudes a la contractació o subvencions per fomentar desplaçaments sostenibles

La campanya Ara més que mai, com-
pra a Sant Joan Despí ha tancat les 
primeres accions previstes per pro-

moure les compres a la ciutat amb inicia-
tives de dinamització que s’han dut a ter-
me en els darrers mesos. Una d’aquestes 
accions ha estat la posada en circulació 
d’una targeta moneder de 100 euros (30 
dels quals, els ha aportat l’Ajuntament) 
que han adquirit 1.534 unitats familiars 
perquè puguin fer les seves compres a 
Sant Joan Despí. 
La iniciativa suposarà un impacte econò-
mic de 153.400 euros en compres en el 
comerç local. Un terç d’aquesta xifra 
correspon a l’aportació directa que fa 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que s’ha 
fet càrrec del cost de la targeta, a més a 
més d’injectar directament 30 euros. Re-
cordeu que les compres es poden realit-
zar fins al 31 de març.
La targeta moneder ha tingut com a fi-
nalitat promoure les compres a la ciutat 
i ajudar econòmicament les famílies, per 
tal de pal·liar els efectes provocats per la 

crisi de la COVID-19. La iniciativa for-
ma part dels ajuts previstos al pla ‘Reini-
ciem Sant Joan Despí’, que l’Ajuntament 
impulsa per tal de fomentar la reactiva-
ció econòmica i social de la ciutat.

Ajudes del pla ‘Reiniciem’
En el marc del pla ‘Reiniciem Sant Joan 
Despí’, l’Ajuntament també ha atorgat 
subvencions extraordinàries a 197 esta-
bliments de comerç i serveis de la ciutat 

per fer front a les despeses generades 
per la COVID-19; ha subvencionat la 
contractació de 15 persones en atur per 
part d’activitats comercials i de serveis; 
ha atorgat subvencions a 362 joves per 
als seus desplaçament, i ha concedit ajuts 
econòmics a 2.500 famílies amb fills i fi-
lles escolaritzats en centres públics i con-
certats d’educació obligatòria de la ciutat 
i en centres d’educació especial de fora 
del municipi.

S’han posat en circulació més de 1.500 targetes moneder per promoure les compres a Sant Joan Despí

Premis d’Activa Despí. L’Associació de Comerciants ActivaDespí ha lliurat 7 cistelles amb productes d’establiments de la ciutat, en el marc 
de la campanya que cada Nadal organitza per incentivar les compres locals. En les imatges, la regidora de Comerç, Consum i Mercats Municipals, 
Francesca Estradé, amb el president i vicepresident de l’entitat,  Juan Luis Blanco i Francisco Requena.

Les compres es poden realitzar fins al 31 de març
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El Ayuntamiento contrata a 38 personas 
a través de planes de empleo municipales
Realizan funciones de peón, auxiliar administrativo o recepcionista, entre otros 
perfiles laborales • La actuación está incluída en el plan ‘Reiniciem Sant Joan Despí’

El Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí continua apoyando a las 
personas desempleadas promo-

viendo planes de empleo para ofre-
cerles una oportunidad laboral. Por 
un lado, en enero se incorporaron 
14 personas para realizar funciones 
de peón de albañilería, agente cívico, 

auxiliar administrativo, conserge y re-
cepcionista durante un año, mientras 
que en marzo lo harán 24 personas 
más gracias a otro plan de empleo, 
en este caso, subvencionado por el 
Àrea Metropolitana de Barcelona y 
el Ayuntamiento.  En la contratación 
se ha priorizado la incorporación de 

perfiles más vulnerables, como muje-
res, personas desempleadas de larga 
duración o mayores de 45 años. La 
iniciativa forma parte  del plan ‘Reini-
ciem Sant Joan Despí’ que tiene como 
objetivo la recuperación económica y 
social de la ciudad en la situación ac-
tual de crisis sanitaria. 

Belén García, primera teniente de alcalde, y Judith Riera, concejal de Promoció Econòmica i Ocupació, en la sesión de bienvenida de las personas contratadas

AQUÍ TENS 
EL DESPATX 
DEL TEU NOU 
NEGOCI

L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí posa al servei dels 
emprenedors i emprene-
dores de la ciutat despa-
txos a preus econòmics on 
començar un nou projecte 
empresarial. 
Ubicats als centres 
d’empreses Fontsanta i 
Miquel Martí i Pol, perme-
ten compartir despeses, 
accedir a sales de reunions 
i altres avantatges.

Si acabes d’iniciar 
un negoci, és el teu lloc.

Més informació: PROMODESPÍ
93 480 50 00 · promocio@sjdespi.cat  · promodespi.cat

Despatxos disponibles als centres municipals d’empreses 
Fontsanta i Miquel Martí i Pol
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a Sant Joan Despí fem 
habitatge 

assequible

PORTES OBERTES  
         27 I 28 DE MARÇ

         vine 
a veure’ls!

AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE
PROMOCIÓ MUNICIPAL 

AV. GENERALITAT, 2A*

(*) Aquests habitatges, ja adjudicats, es lliuraran en les properes setmanes. 
Treballem en noves promocions.
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El PSC, la força política més votada a 
la ciutat en les eleccions al Parlament

L es eleccions al Parlament de Catalunya es van poder 
celebrar amb total normalitat a Sant Joan Despí, tot i 
que la situació sanitària feia perillar la constitució de 

les meses electorals. Finalment, les 51 meses es van cons-
tituir a l’hora prevista, tret de dues que van registrar un 
lleuger retard, per poder dur a terme les eleccions.
El PSC va ser la llista electoral més votada a Sant Joan Des-
pí amb un 34,79% dels vots emesos, i va aconseguir 5.175 
vots. Els socialistes han guanyat en tots els districtes elec-
torals de Sant Joan Despí.  ERC ha estat la segona força 
política més votada amb un 17,65% dels vots, seguit de 

JxCat (10,17%) i d’ECP-PEC (9,51%). La participació, en 
un dels comicis més incerts que es recorden per la situació 
sanitària, va arribar al 59,25%, 26 punts per sota respecte a 
les celebrades el 21 de desembre de 2017. 
L’Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu amb me-
sures de prevenció i higiene perquè els col·legis electorals 
fossin espais segurs. Un centenar de treballadors i treba-
lladores municipals –fins i tot, es va fer un reforç amb la 
contractació de 28 persones–va participar en tasques or-
ganitzatives tot informant i distribuint els electors i electo-
res per evitar aglomeracions.
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AAFF Gràfica Eleccions Butlletí.pdf   1   24/2/21   12:40

Els socialistes han guanyat en tots els districtes electorals de Sant Joan Despí

Ampli dispositiu per a una jornada electoral segura. Cues organitzades per evitar aglomeracions; mampares i altres mesures de segu-
retat, protegien els ciutadans i als membres de la mesa en el moment de votar; la neteja d’espais va ser constant, i per últim, membre de la mesa amb l’EPI 
durant la franja horari recomanada per a persones contagiades o confinades

14F
RESULTATS A
SANT JOAN DESPÍ
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Patinete eléctrico: cuestión de civismo
El Ayuntamiento recuerda a las personas usuarias de patinetes eléctricos que es 

necesario cumplir con las normas para garantizar la convivencia en el espacio público

La irrupción de nuevos modos de transporte sostenible, 
como los patinetes eléctricos y otros vehículos de mo-
vilidad personal (VMP), han supuesto un reto para las 

administraciones y para la propia ciudadanía que han teni-
do que adaptarse a una nueva manera de moverse y circular. 
Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí aprobó en 2020 una ordenanza para regular su circu-
lación garantizando la convivencia en el espacio público, la 
mejora de la seguridad viaria y la protección de los peatones. 
Además de la campaña informativa previa a la entrada en 
vigor de la normativa local, la Policía Local no escatima en 
acciones preventivas para fomentar una actitud cívica entre 
los conductores, siempre con una premisa: la prioridad es el 

peatón. Durante 2020 y en lo que llevamos de año, la Policía 
Local ha realizado alrededor de 80 intervenciones específi-
cas de control de vehículos de movilidad personal. 
La intervención policial es crucial, pero el civismo y el cum-
plimiento de las normas, lo es más. Por eso, es importante 
que circulemos por los espacios habilitados para este uso; no 
utilizar dispositivos móviles ni auriculares; no circular más 
de una persona en el mismo vehículo; llevar luces además de 
utilizar casco y timbre por nuestra seguridad. 
En la actualidad, se están evaluando los efectos que puedan 
tener las últimas modificaciones del Reglamento General de 
Vehículos y del Reglamento General de Circulación aproba-
das por el gobierno central. 

Sant Joan Despí és un dels municipis de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) amb més usos de les aplicacions 
AMB Aparcament Metropolità i SPRO, que permeten 
gestionar l’estacionament a les zones regulades i la dis-
tribució urbana de mercaderies, respectivament. Segons 
dades de l’AMB, Sant Joan Despí és la tercera ciutat amb 
més usos de l’app AMB Aparcament Metropolità, després 
de Barcelona i Badalona. L’any 2020 es van fer 12.463 usos 
d’aquesta aplicació, i al darrer trimestre, la xifra va ser de 
5.245 usos, rècord d’operacions en un trimestre a la ciutat.

D’altra banda, Sant Joan Despí és capdavantera en l’ús de 
l’aplicació SPRO, que permet estacionar a les places desti-
nades a la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM).
Des de l’inici del servei, el nombre d’operacions mensual 
ha anat augmentant progressivament. El quart trimestre 
de 2020 es van realitzar 8.205 operacions, un 392% més 
que el trimestre anterior. Durant tot 2020, a Sant Joan 
Despí es van fer 9.872 operacions, el que representa un 
18,4% del total d'operacions de l'app SPRO (sense comp-
tar la ciutat de Barcelona).

Sant Joan Despí, entre les ciutats que més utilitzen 
les aplicacions metropolitanes d’aparcament
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Ningú ja no posa en dubte les greus conseqüències que té sobre la 
salut de les persones la contaminació provocada per les emissions 
de CO2 i de partícules de NOx dels vehicles de combustió més 

contaminants. Una realitat que ha empès l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
a desenvolupar una ordenança per restringir la circulació de determinats 
vehicles amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut 
pública de la ciutadania. 
L’ordenança s’ha aprovat inicialment amb el suport de tots els partits po-
lítics en el Ple corresponent al mes de gener amb l’objectiu de rebre llum 
verda aquesta primavera, i començar a implantar-la a la tardor.

Preservar la salut de les persones
Tal i com va explicar l’alcalde, Antoni Poveda, en la seva intervenció “es 
tracta de preservar la salut de les persones. La contaminació és nociva i 
hem de posar les eines per reduir-la”. Poveda va afegir que aquesta orde-
nança serà similar a la que ja s’aplica en ciutats com Barcelona, Cornellà 
o Esplugues.
Així, es planteja la restricció, de dilluns a divendres de 7 a 20 h, dels vehi-
cles que no disposin de l’etiqueta ambiental de la DGT amb exempcions 
com ara els vehicles d’emergència i essencials, entre d’altres. L’ordenança 
també recull les autoritzacions, temporals o diàries, que permetran la cir-
culació dels vehicles més contaminants a través d’un registre metropoli-
tà en el qual es podran donar d’alta a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC). Els estudis previs realitzats comptabilitzen en un 10% els vehicles 
que a Sant Joan Despí no disposen d’etiqueta ambiental.

Treballem per millorar la 
qualitat de l’aire i la salut

El Ple aprova inicialment una ordenança que treballa per reduir les emissions dels 
vehicles més contaminants i augmentar la qualitat de la salut de la ciutadania

Nombrosos estudis han demostrat que la contaminació 
està al darrere de milers de morts prematures arreu del 
món, i de malalties associades a problemes respiratoris i 
cardiovasculars

AMB Aparcament 
Una app per estalviar
temps i diners

12.463 usos 
durant l’any 2020, 
5.245 el darrer 
trimestre

Es pot utilitzar en 
10 ciutats 
metropolitanes, entre 
les quals, Barcelona

SPRO
Eficiència en la 
distribució urbana 
de mercaderies 

9.872 usos durant 
l’any 2020, 8.205 al 
darrer quadrimestre

Es pot utilitzar en 
7  ciutats 
metropolitanes, entre 
les quals, Barcelona
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Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

A Sant Joan Despí
ja no necessites
els parquímetres

aparcament.amb.cat

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.

Descarrega’t 

l’aplicació i 

estalvia temps 
i diners
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10

El Ple aprova el PAM amb més de 
500 accions per millorar la ciutat
El procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal recull mig miler de suports de la 

ciutadania a les diferents accions proposades per l’Ajuntament

Eix ‘Govern
 obert’

1

Eix ‘Equilibri i 
Sostenibilitat’

14

Eix ‘Prioritat, les 
persones’

9

Eix ‘Innovació i
Desenvolupament 

Econòmic’
4

Les propostes 
de la ciutadania

Pla 
d’Actuació 
Municipal
Sant Joan  

Despí  
2020-2023

El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 ha fet un nou 
pas endavant amb la seva aprovació definitiva al Ple 
del mes de febrer, i un cop s’ha sotmès a la partici-

pació ciutadana. El Pla d’Actuació Municipal (PAM) ha re-
but els vots a favor de tots els partits representats al Ple, 
tret d’ERC que es va abstenir. El pla recull 515 accions que 
s’impulsaran al llarg del present mandat i que s’articulen al 
voltant de quatre grans eixos: ‘Prioritat les persones”, ‘Inno-
vació i desenvolupament econòmic’, ‘Equilibri i sostenibili-
tat’, i ‘Govern obert’. 
El PAM és fruit del treball conjunt i col·laboratiu amb la 
ciutadania de Sant Joan Despí. A partir del document base 
elaborat pel govern municipal, el mes de desembre de 2020 
es va obrir un procés de participació de forma virtual que 
va recollir les aportacions, valoracions i propostes de la ciu-
tadania. Durant aquest procés, s’han recollit 28 propostes 
d’accions en els quatre eixos d’acció del PAM. Aquest procés 
també ha permès a la ciutadania valorar les accions, tant 
les incloses al document del PAM com les proposades pels 

ciutadans i ciutadanes. En total, s’han recollit 544 suports a 
les diferents accions. 
Finalitzat el procés, l’Ajuntament ha fet una valoració de les 
aportacions acceptant la pràctica totalitat, 23. La majoria 
de les propostes han estat en l’àmbit de l’Equilibri i la sos-
tenibilitat  i Prioritat les persones. A més de les acceptades, 
tres s’avaluaran per si és possible incorporar-les, i quatre 
han estat rebutjades per la impossibilitat de dur-les a terme, 
principalment perquè l’Ajuntament no té competències. 
El PAM 2020-2023 s'inspira en l'horitzó que es va definir 
al procés participatiu 'Sant Joan Despí 2025' -realitzat l'any 
2014- i incorpora els 17 objectius de desenvolupament sos-
tenible de l'agenda 2030 de Nacions Unides i les accions 
del pla ‘Reiniciem Sant Joan Despí’. L’objectiu és incidir en 
la reducció de les desigualtats, en la millora del benestar i 
la qualitat de vida de la ciutadania i en donar resposta als 
col·lectius afectats per la crisi social i econòmica provocada 
per la pandèmia de la COVID-19. Podeu consultar el docu-
ment sencer al web sjdespi.cat.

1

4 eixos

23 línies estratègiques

87 objectius operatius

515 accions

Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

A Sant Joan Despí
ja no necessites
els parquímetres

aparcament.amb.cat

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.
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L’escola de persones adultes ultima 
la innovadora aula ‘GARAGE LAB’

El centre ha estat escollit per participar en un projecte impulsat per la 
Fundació Orange amb la tecnologia com a eina per aprendre

El Centre de Formació de Persones 
Adultes Arquitecte Jujol posarà 
en marxa properament una inno-

vadora aula que veu la llum gràcies al 
projecte GARAGE LAB, impulsat per la 
Fundación Orange i la Fundación Empe-
zar por educar. El CFA Arquitecte Jujol 
ha estat un dels 10 centres escollits arreu 
de l’Estat, i l’única escola de persones 
adultes, per participar en aquest engres-
cador projecte gràcies al qual rebran una 
dotació de 16.000 euros per desenvolu-
par el projecte en els propers tres anys.
El projecte GARAGE LAB permetrà a 
l’escola habilitar una aula per treballar 
la metodologia coneguda com a Visual 
Thinking, que fa servir els recursos visuals 
i la tecnologia per aprendre. Un canvi 
de paradigma respecte a l’ensenyament 
adreçat, sobretot, a gent jove. L’espai dis-
posarà de recursos i eines per desenvo-

L’alumnat i el professorat s’han abocat en la preparació de l’aula GARAGE LAB

lupar la creativitat molt lligada a àmbits 
com la robòtica o dels makers, per això 
una talladora làser, una impressora 3D i 
portàtils presidiran aquesta aula que ha 
il·lusionat la comunitat educativa. Ini-
cialment, serà utilitzada per l’alumnat 

que estudia el GES (Graduat en Edu-
cació Secundària) i la prova d’accés a 
cicles formatius, tot i que la idea és que 
també hi pugui esdevenir en un espai de 
segones oportunitats per a joves en risc 
d’abandonament escolar.

A l’esquerra, el pati de l’escola que s’ha començat a 
naturalitzar amb la plantació arbres. Sobre aquestes 
línies, detall de la pantalla vegetal a la tanca

Naturalitzant els patis de les escoles

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha treballat durant les 
festes nadalenques en una intervenció a l’escola Sant 
Francesc d’Assís per naturalitzar un dels patis del centre. 
Ara la tanca perimetral disposa d’una pantalla vegetal i 
s’han plantat arbres i arbustos que ajudaran a fer om-
bra natural al pati. L’objectiu és continuar treballant en 

la creació de patis d’aquest tipus, que estimulen el joc 
divers, creatiu i mediambiental entre els infants mentre 
gaudeixen del temps lliure a l’escola. 
Treballar en la naturalització del pati ha estat una propos-
ta dels infants d’aquesta escola queva arribar al mig segle 
de vida l’any passat.
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Al març, preinscripció 
a l’educació obligatòria

Les escoles i instituts han organitzat jornades de portes obertes virtuals com a pas 
previ a l’inici del procés de matriculació que enguany també es farà on line 

La situació sanitària ha fet que enguany la preins-
cripció del curs 2021-2022 es torni a fer de ma-
nera on line. El Departament d’Educació ha pu-

blicat el calendari de preinscripció del curs 2021-2022 
que, que en el cas de l’educació infantil i primària serà 
del 15 al 24 de març, mentre que en l’educació secun-
dària obligatòria (ESO) serà del 17 al 24 de març.
Així, tal i com va passar l’any passat, la preinscripció es 
farà a través dels webs dels centres educatius, tot i que 
també s’obre la possibilitat de fer-ho de manera pre-
sencial en cas que les famílies no disposin dels mitjans 
adients per fer-ho telemàticament. Encara, però, s’ha 
de concretar el procediment per part de la Generalitat.
D’altra banda, i amb l’objectiu de facilitar a les famílies 
la informació que els pugui interessar com a pas previ 
a la preinscripció, els centres han organitzat jornades 
de portes obertes virtuals durant el febrer, tot i que es-
coles com El Brot les faran a partir de l’11 de març. A 
les webs dels centres trobareu informació sobre el pro-
jecte educatiu de les escoles en diferents formats, des 
de passejades virtuals a blocs temàtics, etc. Per últim, 
els instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i 
Guàrdia, també les han fet de manera virtual. Consul-
teu les seves webs i xarxes socials per tenir més infor-
mació actualitzada.
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La preincripció es farà de manera on line a 
través dels webs dels centres educatius
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Premi molt 
ecològic
Cada vegada incorporem més en el nostre dia 
a dia hàbits sostenibles que ens ajuden a reduir 
els residus que generem. I això ho vam compro-
var durant la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, on es va convidar la població a compartir 
imatges a les xarxes socials municipals sobre com 
s’ho fan per reduir les deixalles diàries. El premi, 
una cistella amb verdura cultivada a Sant Joan 
Despí al camp del pagès local Josep Pascual.

L’Ajuntament reforça la recollida  
de la fracció orgànica

S’han lliurat una cinquantena de contenidors en establiments comercials 
d’alimentació, com ara els mercats municipals

L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
ha repartit una cinquantena de 
contenidors de recollida de re-

sidus en comerços d’alimentació de la 
ciutat amb l’objectiu de fomentar el re-
ciclatge de la fracció orgànica entre els 
establiments d’aquest sector. 
La iniciativa forma part d’una cam-
panya municipal per incrementar el 
nombre d’establiments que separen 
les restes de menjar per reciclar-les. 
La campanya va començar al febrer de 
l’any passat amb sessions informatives 
entre els comerciants i, posteriorment, 
equips d’ecoinformadors van contactar 
amb els establiments d’alimentació per 
detectar les seves necessitats i propo-
sar les solucions més adequades segons 
cada cas. 

Properament, els establiments 
de restauració i hoteleria
Fruit d’aquesta feina, ja s’han repar-
tit els primers contenidors de matèria 
orgànica a les parades dels mercats i 
comerços d’alimentació que ho van 

sol·licitar. En total, se n’ha distribuït 
una cinquantena, d’entre 80 i 120 litres 
de capacitat. 
En una segona fase, aquesta campan-
ya municipal per fomentar la reco-
llida selectiva de les restes de menjar 
s’estendrà també als establiments de 
restauració i hoteleria. 

Amb aquesta nova mesura, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí vol 
incrementar la recollida selectiva de 
la fracció orgànica, que actualment 
representa un percentatge baix si la 
comparem amb altres tipus de frac-
cions, per la qual cosa és la que té un 
major potencial de millora.

A l’esquerra, Encarna Martín, guanyadora del concurs amb la primera tinent d’alcalde, 
Belén García, i Josep Pascual, pagès del camp on s’han conreat els productes 

Els primers contenidors repartits, de 80 i 120 litres de capacitat
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Augmenta el percentatge de 
recollida selectiva de residus

L’any 2019 cada habitant de Sant Joan Despí va generar 402,5 kg de residus, 
gairebé 3 quilos menys que l’any anterior 

A Sant Joan Despí, el 38,7% dels residus es recullen de forma 
selectiva, un percentatge per sobre de la mitjana de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que és del 36,9%. Tot i això, 

es tracta d’una xifra que encara queda lluny de l’objectiu del 55% 
que marca el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Re-
cursos i Residus Municipals per a l’any 2025.
Segons el darrer informe d’indicadors de residus de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB), l’any 2019 cada habitant de Sant 
Joan Despí va generar 402,5 kg de residus, gairebé 3 quilos menys 
que l’any anterior. Del total de residus generats per habitant i 
any, 246,7 kg/hab van anar a parar al contenidor de rebuig, sense 
separar-se, mentre que 155,8 kg/hab van passar per la recollida 
selectiva (contenidors d’envasos, paper, vidre, matèria orgànica, 
deixalleries, recollida de voluminosos, poda).
En els darrers cinc anys, la generació de residus a Sant Joan Despí 
ha augmentat un 3,9%. Això no ha implicat un increment de la 
generació de resta, ja que el volum de residus dipositats al conte-
nidor gris s’han mantingut estable, mentre que la recollida selec-
tiva ha crescut en 15,4 kg/hab.
Tot i això, segons l’informe de l’AMB, encara es poden millorar els 
nivells de recollida selectiva dels residus. Així, del total de matèria 
orgànica que es genera a la ciutat, només el 30,5% arriba al conte-
nidor marró. En el cas dels envasos lleugers, la recollida selectiva 
és del 33,7%; del 43% en el paper i el cartró; i del 61,7% en el vidre.

L'Ajuntament facilita assessorament 
energètic a una trentena de famílies

L’Ajuntament ha facilitat assessorament energètic a una trentena de 
famílies de la ciutat per ajudar-les a rebaixar el cost dels subministra-

ments d'energia mitjançant la campanya ‘Endolla't a l’estalvi energètic’. 
La principal consulta de les persones que han sol·licitat l’assessorament 

ha estat com poder reduir les factures dels subministraments ener-
gètics. Mitjançant la revisió de les condicions del servei (tarifa, potència 

contractada, discriminació horària, manteniment, impostos, bonifica-
cions), l’assessoria municipal ha buscat les condicions més avantatjoses 

per a la persona consumidora. Pel que fa a l’electricitat i l’aigua, s’ha 
aconseguit un estalvi mitjà d’uns 20 euros per factura, i en el cas del gas 

l’estalvi ha estat d'entre 3 i 5 euros per factura de mitjana.

Cada vegada els ciutadans i les ciutadanes som més cons-
cients de la necessitat de separar els residus
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Sant Joan Despí, ciutat 
encara més cardioprotegida

La xarxa municipal de desfibril·ladors s’amplia amb la incorporació de nous aparells 
externs automàtics. N’hi ha 25 d’instal·lats al carrer i a l’interior d’equipaments

A l’interior d’equipaments
💟CAP Les Planes 
💟CAP Sant Joan Despí 
💟 IES Ferrer i Guàrdia 
💟 Tennis Despí
💟 Piscines Fontsanta 
💟 Ciutat Esportiva Joan Gamper 
💟 Poliesportiu Salvador Gimeno
💟 Poliesportiu Francesc Calvet 
💟 Centre Poliesportiu Ugalde 
💟 Poliesportiu del Mig 
💟 Camp de futbol del barri Centre 
💟 Camp de futbol de les Planes 
💟 Centre de Formació Persones 
Adultes Arquitecte Jujol

La xarxa de desfibril·ladors ex-
terns automàtics (DEA) s’ha am-
pliat amb la incorporació de nous 

aparells a la via pública, concretament 
a l’exterior de l’Àrea de Serveis a la Per-
sona i de l’Escola Bressol Municipal 
Sol Solet, a la plaça Núria Pompeia, a 
les Begudes. D’aquesta manera, Sant 
Joan Despí ja compta amb 25 DEA, 13 
a l’interior d’equipaments i 12, a la via 
pública que aviat s’ampliaran amb tres 
més en diferents barris de la ciutat.
L’objectiu és avançar cap a una ciutat 
cardioprotegida amb desfibril·ladors 
que ens permeten actuar ràpida-
ment en cas que una persona pa-
teixi una aturada cardíaca. Hi ha 
desfibril·ladors externs automàtics a 
l’interior d’equipaments (esportius, 
educatius i sanitaris) i en diferents 
punts de la via pública. Amb aquesta 
xarxa de desfibril·ladors es vol donar 
cobertura a una àmplia extensió geo-
gràfica i donar assistència a llocs de 
gran concurrència o allà on es practi-
quen activitats esportives. 

A la via pública (façana dels 
següents equipaments)
💟 Centre Cívic les Planes 
💟 Centre Cultural Miquel Martí i Pol 
💟 Centre Cultural Mercè Rodoreda 
💟 Centre Cívic Sant Pancraç
💟 Ajuntament
💟 Centre Cívic Antoni Gaudí 
💟 Centre Cívic Torreblanca 
💟 Plaça de l'Estació 
💟 Passeig Gran Capità (cantonada 
carrer Andalusia)
💟 Àrea de Serveis a la Persona
💟 Escola Bressol Municipal Sol Solet
💟 Plaça Núria Pompeia 

L’alumnat del PFI obre la 
seva botiga ‘Segon Armari’
L’alumnat del mòdul d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic del 
PFI (Programa de Formació i Inserció) ha tornat a obrir la seva botiga 

‘Segon Armari’, en la qual posen en pràctica tot allò que estan aprenent. 
Aquest any, el curs s’imparteix a les instal·lacions de l’antiga escola Pas-

cual Cañís, tot i que a la botiga s’accedeix des del carrer Enric Grana-
dos, s/n. L’establiment funciona com una botiga d’intercanvi i, per tant, 
per ‘comprar’ s’ha de portar roba o objectes en bon estat per bescanviar 
per d’altres. Així que si voleu ajudar a que els i les joves estudiants prac-

tiquin el seu ofici podeu anar-hi els dijous i divendres de 10 a 14 h.
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Llamadas de apoyo y ayuda a más 
de 1.700 personas mayores

Las comunicaciones se han centrado en personas de más de 70 años que viven solas 
o pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad

Coincidiendo con las fiestas navideñas, 
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
contactó con las personas mayores y las 

personas en situación de vulnerabilidad de la 
ciudad para conocer su estado de salud y saber 
si tenían alguna necesidad.
En total, se hicieron llamadas a unas 1.700 
personas, entre personas mayores de 70 años 
que viven solas o pertenecientes a colectivos 
en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, desarrollada por personal de 
diferentes departamentos del Ayuntamiento, 
permitió conocer su estado emocional y cómo 
están viviendo la situación actual, detectar po-
sibles situaciones de soledad y apoyarlas en las 
necesidades detectadas. 
Las personas mayores son un colectivo espe-
cialmente vulnerable ante la soledad y otro 
tipo de problemáticas derivadas de la situa-
ción actual de pandemia. Las llamadas han permido conocer cómo se encuentran personas

Ayuntamiento y Creu Roja: 
tarjetas monedero a 220 familias

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí y Creu Roja han vuel-
to a entregar, en el mes de diciembre, los kits de Navidad a 
familias vulnerables de la ciudad. Aunque habitualmente se 
realizaba una entrega de alimentos –una parte de los cuales, 
eran productos típicos de estas fechas– este año, y debido a la 
situación sanitaria, se ha decidido hacer una entrega de tar-
jetas monedero por importe de 55 y 35 euros, en función del 
número de personas que forman las familias beneficiarias. En 
total se han entregado 220 tarjetas. La iniciativa se realiza de 
manera conjunta con Creu Roja, que aporta un 25% del coste, 
mientras que el Ayuntamiento ha aportado el 75% restante.

Este año, en lugar de kits de alimentación, se ha optado por la entrega 
de una tarjeta debido a la situación sanitaria

Una voluntaria de la Creu Roja muestra la tarjeta monedero
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Sant Joan Despí acull, fins al 28 de març, la mostra ‘Sala Parés:144 anys d’art’, 
amb una trentena de  pintures, escultures i altre material artístic del fons 

d’aquesta històrica galeria barcelonina i de col·leccions particulars

La prestigiosa Sala Parés de 
Barcelona exposa a Can Negre

La sala d’art amb més història
La mostra que podem veure a Can Negre ens convida a fer un 
viatge per la història i l’evolució  de la galeria d’art més antiga del 
país. Va néixer com a evolució de la botiga de Joan Parés del carrer 
de Petritxol, especialitzada en estampes i gravats de materials 
per a artistes. Des d’aleshores, ha esdevingut el principal nucli 
cultural de la Barcelona moderna. Els seus murs han acollit les 
diferents tendències artístiques des de finals del segle XIX fins a 
l’actualitat: del realisme d’arrel francesa a l’eclosió del modernisme; 
del noucentisme i les formulacions dels “evolucionistes” als nous 
plantejaments entorn de la figuració de meitat del segle XX; de la 
recuperació dels realismes a les dècades dels vuitanta i noranta a 
les propostes més contemporànies.
Els principals artistes espanyols han sigut expositors de la sala en 
els diferents moments de la seva trajectòria. Entre molts, desta-
quen firmes com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Joaquim Mir, 
Modest Urgell, Joaquín Sorolla, Pablo Ruiz Picasso, Isidre Nonell o 
Salvador Dalí.

Jujol i la Sala Parés
Aquest recorregut també para atenció en la vinculació que 
l’arquitecte Josep Maria Jujol tenia amb la Sala Parés, visitant 
habitual de les seves exposicions com a soci del Cercle Artístic de 
Sant Lluc.

Obres de gran valor artístic 
Algunes de les obres exposades al Centre Jujol-Can Negre: a l’esquerra, 
Terzetto, de 1876, de Simó Gómez, i al costat, façanes modernistes 
interpretades per Josep Roca Sastre el 1989

L’alcalde, Antoni Poveda, amb Sergio Fuentes, comissari de 
l’exposició que podem visitar a Can Negre fins al 28 de març

El Centre Jujol-Can Negre s’ha omplert d’obres pro-
vinents de la prestigiosa i històrica Sala Parés de 
Barcelona, fundada el 1877 i que va ser la primera 

galeria d’art establerta a Espanya. A més de destacades 
obres d’art, la mostra convidarà, igualment, a un  recorre-
gut pels 144 anys de la seva historia a través d’una selec-
ció de documents que il·lustren les seves diferents etapes. 
La mostra que acull Can Negre fins al 28 de març de 2021 
presenta un conjunt d’unes 30 obres i documents gràfics 
provinents del fons de la galeria, així com de destacades 
col·leccions particulars. A la mostra, en destaquen 
originals de Modest Urgell (1839-1919), Simó Gómez 
(1845-1880), Carlos Vázquez (1869-1944), Rafael Du-
rancamps (1891-1979), Josep Roca Sastre (1928-1997) el 
1989 o Pere Gastó (1908-1997).  

  Visita guiada amb el comissari de la   
 mostra, al canal You Tube Despí TVi

CULTURA
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PROGRAMACIÓ TEATRESDESPÍ al teatre Mercè Rodoreda 
FEBRER-JUNY 2021

TEATRE ADULT 

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR

Divendres 9 d’abril a les 20 h  (abonament)

Diumenge 14 de març  
a les 12 h  (abonament)

Diumenge 7 de març   
a les 11.30 h  (abonament)

Divendres 5 de març a les 20 h (abonament)

Diumenge 28 de febrer  
a les 12 h  (abonament)

Divendres 7 de maig a les 20 h (abonament)

Diumenge 25 d’abril  
a les 12 h  (abonament)

Diumenge 18 d’abril   
a les 11.30 h  (abonament)

COBERTURA 
Una obra creada per Bruno Oro i Alejo Levis  
i dirigida per Clara Segura

SOPA DE PEDRES
Cia. Engruna Teatre

EL NÚVOL GRIS,  
GRAS, GROS
Cia. Teatre al detall

SMILEY, DESPRÉS DE L’AMOR 
Una obra creada i dirigida per Guillem Clua

BAOBAB, UN ARBRE, 
UN BOLET  
I UN ESQUIROL
Cia. La Pera Llimonera

ESCAPE ROOM 
Una obra creada per Joel Joan i Hector Claramunt 
i dirigida per Joel Joan

HIP HOP BIG!
Cia. Viu el Teatre

LES AVENTURES  
DEL LLEÓ VERGONYÓS
Cia. El Pot més Petit

ESPECTACLES SEGURS. Mesures de protecció, higiene i seguretat adaptades a la situació sanitària

TEATRE PER A NADONS  
I PRIMERA INFÀNCIA

www.teatresdespi.cat

NITS DE COMÈDIA 
Dissabte 22 de maig a les 20 h 
 a l’Auditori Miquel Martí i Pol 
(abonament)

Dissabte 6 de març a les 20 h 
(abonament)

SIN FILTRO
Valeria Ross

CALLADITAS ESTAIS 
MÁS GUAPAS  
SHOW

CONCERTS
Dissabte 27 de març a les 18 h 

Dijous 18 de març a les 20 h   
(abonament)

CONCERTO  
A TEMPO D’UMORE
Orquestra Orthemis

TERRA DE TELERS
De Joan Frank Charansonnet

CICLE GAUDÍ -  
CINEMA CATALÀ
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Artistes locals s’inspiren en FelliniArtistes locals s’inspiren en Fellini
El genial director italià Federico Fellini ha estat el protago-
nista de la nova exposició que el Grup d’Art 94, format per 
artistes locals, ha exposat al Centre Jujol-Can Negre. Fins al 
7 de febrer, la sala ha acollit les obres  inspirades en l’artista 
italià coincidint amb el centenari del seu naixement. Com 
no podia ser d’una altra manera, La dolce vita, una de les 
pel·lícules més icòniques del cineasta, ha inspirat moltes 
de les obres que hem pogut visitar en aquesta mostra que 
anualment organitza aquest col·lectiu d’artistes de la ciutat.Aquest any, 23 artistes del Grup d’Art 94 s’han sumat a l’exposició

El Carnaval més virtual
Enguany Joan Despitoltes va utilitzar les xarxes socials per portar a la ciutat la 

disbauxa, però amb precaució i seguretat degudes a la situació sanitària • El dia 
de la rua, va fer una excepció per fer una passejada en cotxe per tots els barris

Aquest any no hem tingut el Carnaval al qual estem 
acostumats, però en Joan Despitoltes no va voler 
deixar de visitar la ciutat tot i que de manera virtual 
arribant i acomiant-se a través de les xarxes socials 
municipals (a la imatge superior, un moment de 
l’arribada via You Tube). El Rei Carnestoltes, una 
mica entramaliat, ens va sorprendre amb una rua en 
cotxe per la ciutat per portar l’alegria i la gresca però 
amb seguretat (imatge superior, dreta). Segur que 
tindrem temps de celebrar un Carnaval multitudinari 
ple de colors... ara toca ser responsables, i cuidar-nos.

Premis a les 
millors difresses

des de casa
La ciutadania va com-
partir les seves disfres-
ses tot participant en el 
sorteig que va organit-

zar l’Ajuntament a les 
xarxes socials. Aquí en 
teniu als guanyadors i 

guanyadores!
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Màgia, 
esperança 
i il·lusió
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La pandèmia no va ser impediment per a 
l’arribada dels Reis d’Orient a Sant Joan Despí. 
Ho van fer en globus des de l’Orient i l’alcalde els 
va lliurar la clau que obre totes les cases. Els vam 
veure pel canal Despí TV de You Tube  –amb una 
audiència acumulada de prop 5.500 persones– i 
les xarxes socials municipals. A Sant Joan Despí 
ho vam preparar tot per a la seva arribada amb 
seguretat i els nens i les nenes van ser de nou els 
principals protagonistes d’una nit de Reis més 
plena que mai de màgia, il·lusió i esperança.

Les cartes tambés es van recollir a bústies 
especials col·locades per tota la ciutat, amb 
destí directe als Reis, que van ser guiats pels 
fanalets dels infants.
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Les festes de Nadal han estat més íntimes, però a Sant Joan Despí no han faltat a la cita activi-
tats tradicionals com la ampanya de recollida de joguines o l’exposició de pessebres, i se n’hi 
han sumat d’altres especials, com el ‘mapping’ amb els desitjos dels infants de Sant Joan Despí.

Molts ciutadans i ciutadanes han compartit 
des de les xarxes socials les seves imatges 

de Nadal a la ciutat, responent a la propos-
ta feta des de l’Instagram municipal. Aquí 

en mostrem una petita selecció.

#NadalSJD20
#ReisSJD21
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Els usuaris puntuen amb un 7,4 els 
poliesportius de Sant Joan Despí 

Els usuaris i usuàries dels polies-
portius municipals Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno es 

mostren molt satisfets segons la da-
rrera enquesta de satisfacció realit-
zada per la Diputació de Barcelona 
entre 22 municipis de la província. 
Amb una mitjana de 7,4 punts, Sant 

Joan Despí, amb els seus dos centres 
esportius, obté la quarta millor va-
loració d’entre els 22 municipis de la 
província participants.
Els aspectes més ben valorats han 
estat l’atenció del personal (amb una 
nota de 7,8), els monitors (7,7), l’oferta 
d’activitats (7,6) i la neteja (7,5). 

En el marc dels cercles compara-
tius de serveis esportius a diferents 
ajuntaments de la província de Bar-
celona, la Diputació ha dut a terme 
enquestes telefòniques a persones de 
més de 18 anys usuàries dels polies-
portius, en el cas de Sant Joan Despí 
un total de 251. 

Amb la nova normativa sanitària, des de l’1 de març els poliesportius 
Francesc Calvet i Salvador Gimeno ofereixen les activitats aquàtiques 
al 50% d’aforament i ús de vestidors i les sales de fitness al 30% sense 
la prohibició de grups de més de sis persones, però sempre amb les 
màximes mesures de seguretat, distància entre persones usuàries i 
l’obligatorietat de l´ús de mascareta (excepte a les piscines). A més, 
s’han reiniciat els cursos de natació escolar y extraescolar i l’aeròbic 
infantil. Totes les activitats físiques dirigides es continuen fent a 
espais habilitats a l’exterior i no és necessari l’ús de la mascareta sem-
pre que es respecti la distància de seguretat.

Menys restriccions a l’interior dels poliesportius 
i continuen les activitats exteriors

A la part alta de 
la classificació
Sant Joan Despí obté la 
quarta millor puntuació entre 
els 22 municipis enquestats 
per la satisfacció dels seus 
poliesportius

Enquesta de la Diputació de Barcelona sobre el grau de satisfacció dels equipaments
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L’avantatge de l’esport dels escacs és que es 
pot jugar on line i, donada la situació ac-
tual, l’entitat ha creat el seu “club virtual”, 
al qual es poden apuntar socis/es, simpa-
titzants, i tota aquella persona que vulgui 
formar-ne part, tot a través de la platafor-
ma gratuïta lichess.
El club ha participat en diverses “batalles 
per equips” i, en la majoria dels casos, ha 
quedat en primer lloc. El capità Miguel 
Angel Murillo, va informant i enviant els 

enllaços per a tots els tornejos que orga-
nitza el club o en què participa com a con-
vidat, molts d’internacionals.
D’altra banda, el 14 de gener l’escola espor-
tiva va tornar a les classes -virtuals- en les 
quals els alumnes aprenen obertures, mig 
joc i finals. En l’inici de classe el monitor 
va explicar el famós Gambit de Dama, que 
s’ha popularitzat gràcies a la sèrie de Net-
flix que explora la vida d’una nena òrfena 
prodigi dels escacs.

A més, el club, membre de l’ACE (Asso-
ciació de Clubs d’Escacs del Baix Llo-
bregat) va organitzar conjuntament amb 
aquesta entitat el torneig d’edats on line 
a través també de la plataforma gratuïta 
lichess. El torneig es va disputar durant 
quatre dissabtes (23 i 30 gener i al febrer 
els dies 6 i 13). Més informació del club 
en el correu electrònic clubescacssantjoa-
ndespi@gmail.com, o a Facebook, Insta-
gram i Twitter.

El Club d’Escacs de Sant Joan 
Despí, més actiu que mai

Juga amb l’avantatge de ser un esport que es pot disputar on line

El club no ha parat de jugar 
i participar en tota mena de 
tornejos i activitats
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Deportistas de Sant Joan Despí, en auge

Nerea Extremera: A un paso del TOP-10 nacional en rítmica
La gimnasta local quedó en decimoprimera posición en el Campeonato de España
Quien iba a pensar que aquella niña de 6 años, llamada Nerea 
Extremera, a la que apuntaron en el colegio Joan Perich Valls 
a gimnasia rítmica como actividad extraescolar, acabaría 
siendo una de las mejores gimnastas de esta especialidad en 
España. Desde el colegio llamaron a sus padres para adver-
tirles que aquella niña tenía un don especial para la gimnasia.
A partir de entonces, campeonatos de Catalunya, y de Espa-
ña -16 de conjunto y otros tantos individuales-.
Nerea este año se ha quedado a un escalón de situarse entre 
las 10 mejores de España. Quedó en décimo primer lugar en 
el Campeonato Nacional sénior nivel 8 disputado en Valen-
cia los días 4 y 5 de diciembre, pero, eso sí, máxima nota ca-
talana. Realizó los ejercicios en los tres aparatos propuestos 
por la federación: mazas, aro y pelota.
Este ha sido un campeonato raro, sin el calor y ánimo del 
público, y con el añadido de llevar mascarilla en los entrena-
mientos, lo cual dificulta la respiración.
En su trayectoria deportiva, Nerea destaca que “uno de los 
proyectos más sorprendentes e importantes para mí fue en 

2017, año en que mi club me cedió al  Sant Cugat para participar 
en  Primera Categoría, lo cual fue una experiencia única.  En 
2018 destacaría mi clasificación para la final en el campeonato 
de equipos quedando  cuarta y en 2019 me clasifiqué para mi 
segunda final, pero esa vez, para el Campeonato Absoluto, en el 
que quedé octava. Dentro de todas estas experiencias que he te-
nido en los Campeonatos de España –apunta–, no puedo compa-
rar ninguno con este año, ya que a causa de la nueva normalidad 
ha cambiado todo”.

David  Calvo lleva 15 años practicando el 
muay thai y ha sido dos veces Campeón del 
Mundo., El  muay thai, arte marcial tam-
bién conocido como boxeo tailandés, es un 
deporte de contacto con manos y piernas. 
Muay thai y kickboxing son similares, pero 
con diferencias en las partes del cuerpo que 
se pueden usar y sus tipos de golpes.
David Calvo también ha sido campeón de 
España, de Catalunya, del Mediterráneo y 
del K1 de Portugal y ha participado en las 
grandes ligas a nivel mundial, tanto en Eu-
ropa como en Asia  (en China y Tailandia 
es todo un ídolo).
David dirige una escuela de artes marciales 
en nuestra ciudad, en la que enseña todo lo 
que ha aprendido. Con profesores especia-
lizados, se practican diferentes disciplinas 
de deporte de contacto y  “transmitimos 

David Calvo: Campeón del Mundo de ‘muay thai’
Una disciplina similar al kickboxing, pero con diferentes reglas

desde hace seis años –comenta– los valo-
res del respeto y el compañerismo, for-
mando una gran familia”.
Los planes de futuro de David (“Currito” 
en el mundo del muay thai) son “seguir 
evolucionando, creando escuela y dis-
frutar como hasta hoy de lo que más me 

gusta y que es un modo de vida”. 
Como curiosidad, empezó en el deporte 
jugando a fútbol, en el Barça, en los ale-
vines uno de sus compañeros era el actual 
jugador del primer equipo azulgrana Jordi 
Alba. Después se decidió por los deportes 
de contacto.

David es un ídolo en este deporte, 
principalmente en países asiáticos
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Alba Petisco: 
Campeona de 
España absoluta de 
gimnasia artística
Consigue el título siendo 
aun menor de edad
La progresión deportiva de Alba Petisco está siendo espec-
tacular. La gimnasta de Sant Joan Despí se ha proclamado 
campeona de España absoluta en los Campeonatos Naciona-
les celebrados el pasado mes de diciembre en Valladolid. Y 
lo ha hecho siendo todavía menor de edad (17 años) ya que 
cumple los 18 el 1 de febrero.
Alba se adjudicó la medalla de oro desbancando a la olím-
pica y ganadora de esta modalidad en los últimos años, la 
sevillana Ana Pérez.  Alba Petisco sustentó este importante 
triunfo con sus victorias en salto y barra, siendo segunda en 
suelo y en paralelas, modalidades que controló la andaluza 
Ana Pérez.
La tercera clasificada fue la también catalana -de Salt-, sub-
campeona en 2019, Marina González que, al igual que Alba, 

no alcanza aún la mayoría de edad, por lo que ambas tienen 
por delante un largo futuro en este deporte.
Alba reconoce que el ganar el Campeonato de España le ha 
venido un poco de sorpresa ya que “no iba con la menta-
lidad de conseguir medalla, sino de volver a retomar las 
sensaciones de competición y de la gimnasia en sí, pero ya 
que se me ha puesto delante esta oportunidad, estoy muy 
contenta y satisfecha con el trabajo realizado”. Y, respecto a 
sus planes de futuro: “ahora mismo centrarme en conseguir 
hueco en una de las cuatro plazas para los próximos Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2021 y seguir cumpliendo sueños 
y experiencias junto a mis compañeras de entrenamiento”.
Modestia al máximo para la que ya se puede considerar la 
gran figura de la gimnasia artística nacional.

Alba se centrará ahora en conseguir plaza 
para los próximos Juegos Olímpicos

Nerea, en uno de sus 
ejercicios con las mazas 

Jonatan Caballero: con el punto de mira en París’24 
El breaking se estrenará como deporte oficial en los Juegos de la capital francesa
Jonatan Caballero, de 25 años, es de Sant Joan 
Despí, aunque actualmente vive en Varsovia, la 
capital de Polonia.
Empezó con el breaking (mezcla de baile y de-
porte que también se conoce como break dance) 
en 2009 gracias a las clases que se impartían en el 
Casal de Joves El Bulevard.
Jonatan ha sido seleccionado como mejor baila-
rín de breaking de 2020 y, hoy en día, es uno de 
los mejores especialistas  mundiales en este de-
porte, que será oficial por vez primera de los Jue-
gos Olímpicos de París’24 para los que Johnny 
Fox –como se le conoce en ese ámbito–tiene mu-
chas posibilidades de participar por su trayecto-
ria en los dos últimos años y se está preparando 
a fondo para éllo.
Jonatan ha ganado muchas competiciones in-
ternacionales, pero el mayor logro ha sido su 

victoria  en el Campeonato Mundial The Legits 
Blast, en dura disputa con participantes de todo 
el mundo.
“Cuándo empecé en El Bulevard –comenta– 
nunca creí que llegaría a donde he llegado, ya 
que lo que empezó como un hobby, se acabó 
convirtiendo en mi estilo de vida; entrena-
mientos intensos, viajes por todo el mundo 
tanto para competir como para juzgar y dar ta-
lleres. El breaking me ha hecho madurar y ver 
la vida desde un punto de vista más pasional, a 
la vez que me ha enseñado el verdadero signi-
ficado de las palabras constancia y sacrificio”.
El poder participar en los JJOO de Paris 2024, es 
para él “toda una responsabilidad, pero a la vez 
el mayor reto que voy a afrontar en mi carrera  
y un gran orgullo el poder representar en unos 
Juegos a mi ciudad, Sant Joan Despí”.

Jonatan, que se inició 
en el break dance en 
el Casal El Bulevard, 
se prepara para unos 
Juegos Olímpicos
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Tots som conscients que la mobilitat ur-
bana està canviant i que avui en dia con-
vivim vehicles convencionals, vehicles 
elèctrics, bicicletes i vehicles de mobilitat 
personal. Aquest nova mobilitat implica 
un canvi de mentalitat per part de tots 
i totes i una normativa dinàmica que 
s’adapti i evolucioni de manera ràpida per 
a la seguretat de tothom.
Des de Junts per Sant Joan Despí, sempre 
hem apostat per una ciutat més amable 
amb la mobilitat, on la seguretat sigui 
primordial. És per això que en el nostre 
programa electoral apostem per una re-
ordenació dels carrils bici fora de les vo-
reres, una ampliació de la xarxa ciclable 
i una normativa clara respecte a aquesta 
qüestió. 
Observem com des de l’equip de govern 
estan realitzant canvis a la nostra ciutat 
en els carrils bici, com és el cas del carrer 
Creu d’en Muntaner que ara ha finalitzat.
Creiem que és una bona feina i que és un 
primer pas. Estaria bé, però, que si des de 
l’equip de govern observen com diferents 
partits polítics duen en el seu programa 
una aposta clara sobre un mateix punt, es 
puguin crear sinergies i mirar de treballar 
plegats. Sobretot per allò que diuen que 
“dues persones hi veuen més que una”. A 
vegades estar a l’oposició no vol dir que-
dar-se al marge de les decisions de l’equip 
de govern i fer una crítica posterior al 
projecte realitzat. La nostra manera de 
ser ens fa ser crítics quan convé, però 
també volem aportar, i aportem, diferents 
visions i solucions per a un mateix pro-
jecte.
És per això que seguirem demanant de 
col·laborar en projectes de ciutat i segui-
rem aportant idees i diferents maneres 
de veure les coses, perquè la ciutat la for-
mem i la dissenyem entre tots i totes.
Com sempre, us deixem les nostres dades 
de contacte perquè ens pugueu traslladar 
el que cregueu oportú. Ho podeu fer a les 
nostres XXSS, al correu hola@juntsxsan-
tjoandespi.cat i al telèfon 674590850.

Mobilitat urbana

TRIBUNA POLÍTICA

Les notícies que tenim per a aquest  2021 
ens fan tenir confiança en el futur sanitari, 
encara que les perspectives econòmiques 
són preocupants. Després de l’experiència 
de l’any anterior, ja hauríem de ser cons-
cients que cada un de nosaltres, indivi-
dual i col·lectivament, pot i ha de con-
tribuir per millorar la situació sanitària, 
però que en la millora de les condicions 
econòmiques el factor fonamental seran 
les polítiques que es desenvolupin des 
dels governs i les institucions. 
Els resultats de les eleccions al Parlament 
del 14 de febrer ens deixen, de nou, da-
vant de dues maneres d’entendre quin ha 
de ser el camí perquè Catalunya surti de 
la profunda crisi, agreujada per la pandè-
mia,  en  què es troba immersa i comen-
ci a recuperar el paper que li correspon i 
que sempre ha tingut.
Veiem com una part molt important dels 
votants han optat per opcions que defensen 
el diàleg com a solució al conflicte actual. 
La estrepitosa caiguda de qui no estava pel 
diàleg hauria de fer reflexionar aquells que 
continuen optant per altres vies. 
S’ha complert ja un any de govern de 
coalició, del qual Podemos forma part. 
La nostra influència en les mesures adop-
tades és més que evident. Ingrés mínim 
vital, garantir subministres essencials, pa-
ralització dels desnonaments, pujada del 
SMI,  ERTOs per protegir l’ocupació, aju-
des a les i els autònoms, pla de contingèn-
cia contra la violència de gènere, reducció 
de taxes universitàries, entre d’altres, són 
mesures implantades  que augmenten la 
protecció social.
Que Podemos sigui dins el govern central 
és garantia de polítiques socials, i si algú 
té la temptació de prescindir-ne, si algú té 
la temptació de l’incompliment dels pac-
tes i de virar cap a la dreta, s’equivocarà, 
perquè la sortida de la crisi, només es po-
drà fer mitjançant la justícia social.

Quin futur volem?

Volem agrair a les 1.415 persones que van 
confiar en En Comú Podem a les elec-
cions catalanes. Hem millorat, passant de 
ser la 5a a la 4a força.
Van ser unes eleccions excepcionals mar-
cades per la pandèmia. Donem les gràcies 
a les persones que van estar a les meses 
electorals i als treballadors-es municipals 
pel seu esforç. Com Ajuntament vam po-
der organitzar unes mesures de protecció 
per fer-les segures.
Ens preocupa el 40% d’abstenció i ens 
comprometem a treballar per disminuir  
la desafecció política de la ciutadania.  
Des del rigor i la responsabilitat, per re-
soldre els problemes de la gent i no per 
generar-ne de nous.
Molt preocupant l’entrada al Parlament 
de l’extrema dreta que darrera els seus 
discursos populistes preveu polítiques 
que van en contra els drets de les perso-
nes.
D’altre banda ens hem de felicitar perquè 
per primer cop en molts anys la suma de 
les forces progressistes i d’esquerres (83 
escons) es superior a les forces de dretes 
(52 escons). 
Celebrem que es configura un parlament 
que defensa majoritàriament el diàleg, 
com la forma per superar l’escenari de 
blocs. El processisme ha obtingut 600.000 
vots menys i el menor suport de la histo-
ria (26% del cens). I la dreta espanyolista 
ha perdut aproximadament un milió de 
vots.
El gran repte està en formar un govern es-
table que permeti sortir de la paràlisi en 
la que està Catalunya, i que no repeteixi 
els errors del passat. Que posi a les perso-
nes i la vida en el centre, que reverteixi les 
retallades i enforteixi el veritable patri-
moni de la classe treballadora: uns serveis 
públics de qualitat. Això sols serà possible 
des de l’esquerra progressista. Caldrà va-
lentia i acords entre les esquerres.

Més d’esquerres 
i més diàleg

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez

Quin futur volem?
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En junio de 2005 un grupo de intelectuales 
catalanes opuestos al nacionalismo suscribie-
ron un Manifiesto en el que se proponía aunar 
fuerzas para formar un partido que cubriera 
un vacío electoral que no llenaba ninguna otra 
fuerza política en Catalunya. El objetivo pri-
mordial debía consistir en defender los valores 
de libertad e igualdad, lo cual comportaba el 
rechazo al nacionalismo identitario que conta-
minaba a las demás formaciones.  
Aquel manifiesto desembocó en la creación 
de Ciudadanos en el año 2006, en los años 
siguientes inició una firme actuación en Ca-
talunya frente al nacionalismo separatista e 
intentó contribuir a la gobernabilidad de Es-
paña mediante pactos y acuerdos con fuerzas 
que ocupaban el centro político, ya fueran 
conservadoras, socialdemócratas o liberales, 
excluyendo sólo a los partidos que pretendían 
liquidar la Constitución y las reglas de la de-
mocracia parlamentaria.
Ahora, más de quince años después y tras unas 
elecciones en Catalunya en el que hemos co-
sechado un mal resultado, Ciudadanos seguirá 
defendiendo los mismos valores de libertad 
e igualdad y seguirá oponiéndose con mayor 
firmeza, sin cesiones ni renuncias, a quienes 
pretenden poner fin a nuestro sistema consti-
tucional, dividir a los españoles para enfren-
tarlos de nuevo entre sí enarbolando supuestas 
identidades nacionales.
Ciudadanos seguirá siendo una opción po-
lítica útil para garantizar el cumplimiento de 
la Constitución en Catalunya e intentará arti-
cular grandes pactos de estado entre aquellos 
partidos que no se sitúen en los extremos, es 
decir, ni en el populismo social ni en el nacio-
nalista.
Han pasado más de quince años pero ahora 
además de haber demostrado ser útiles segui-
mos siendo necesarios ante la deriva extremis-
ta que se nos presenta.
Desde estas líneas queremos reconocer el tra-
bajo de los empleados públicos que desde to-
dos los sectores hicieron posible que las elec-
ciones que nunca deberían haberse celebrado 
dadas las actuales circustáncias se pudieran 
efectuar con la mayor de las garantías 
Para cualquier duda o aclaración pueden con-
tactar con nosotros en el nuestro email cs@
sjdespi.net o enviando mensaje al teléfono 
617.309.215.

Útiles y necesarios

Han estat aquestes, unes eleccions atípiques 
caracteritzades per la situació pandèmica i, 
com a conseqüència, unes eleccions amb una 
alta abstenció. Unes eleccions, un cop més, 
condicionades per la justícia espanyola que en 
va fixar la data.
Unes eleccions que han obert la porta del Par-
lament a l’extrema dreta i contra la qual tots 
haurem de lluitar cada dia.
La ciutadania ha dit la seva i ha votat per un 
Parlament d’esquerres, encapçalat pel PSC, 
empatat amb escons amb ERC. Per això els 
volem felicitar. Uns resultats, però, que són 
tossuts i que donen una majoria, encara més 
reforçada que en els comicis anteriors, als par-
tits que aposten per la independència (ERC, 
JxCAT, CUP), com passa eleccions rere elec-
cions. Una majoria que aquest cop ha estat en 
escons i també en vots. Aquest és un missat-
ge que el grup del 155 (PSOE, CS, PP) hauria 
d’entendre i escoltar d’una vegada.
Però el nostre sistema electoral només assigna 
escons, no és un sistema d’elecció de president. 
És el mateix parlament el que tria al president, 
i una cosa és ser el grup guanyador i una altra, 
presidir i formar govern, passar pàgina.
Els resultats ens han deixat una situació que 
obliga a teixir aliances que no seran fàcils, i el 
PSC no les té. Esquerra ha de presidir i presi-
dirà després de vuitanta anys la Generalitat de 
Catalunya perquè Esquerra sí que pot establir 
aquestes complicitats. Volem un acord ampli 
amb tots els partits que defensen l’amnistia i el 
dret a l’autodeterminació.
També cal destacar que de mica en mica, dins 
l’independentisme, el lideratge d’ERC co-
mença a despuntar. Això és fruit d’un treball 
basat en la via àmplia, impulsant polítiques 
d’esquerres i amb la independència com a ho-
ritzó, que ens dona la confiança de la ciutada-
nia.
Finalment, volem agrair a les 2.625 ciutadanes 
i ciutadans de Sant Joan Despí el seu suport, 
que ja ens va donant cada cop més, comicis 
rere comicis.
 

Majoria progressista i 
independentista al Parlament

Gràcies, Sant  Joan Despí, per la jornada 
electoral que vam viure plegats i plega-
des el passat 14 de febrer. I gràcies a totes 
i tots els que ho van fer possible: equip 
electoral, administració, presidents i 
presidentes de meses electorals, vocals, 
apoderats i apoderades de les diferents 
opcions polítiques, voluntaris i volun-
tàries,... A tothom , moltes gràcies.
El passat 14 de febrer les santjoanenques 
i els santjoanencs vam poder viure una 
comtessa electoral amb civisme, respon-
sabilitat i respecte a les mesures de se-
guretat que incorporava aquesta atípica 
pandèmia que ens ha tocat viure. Per 
aquesta ocasió, des de l’Ajuntament, es 
va preparar un dispositiu amb les mesu-
res de seguretat necessàries i adients per 
garantir el dret a vot de tothom a la ciu-
tat. Volem agrair les mostres explícites 
de confiança que molts veïns i veïnes ens 
han fet arribar amb el reconeixement de 
la tasca ben feta.
I gràcies, des del Partit dels i les Socialis-
tes de Catalunya per la vostra confiança, 
una vegada més. Gràcies per la confiança 
en una proposta política de retrobament,  
de trobada, per deixar enrere els enfron-
taments estèrils i que aposta per atendre 
les necessitats reals de tothom. La sa-
nitat , l’educació, la cultura, el comerç, 
l’activitat econòmica, l’ocupació.... són i 
han de ser prioritats absolutes. Aquestes 
eleccions no anaven de banderes, anaven 
de treballar per aixecar un país que han 
deixat caure, d’unes inversions que cal-
drà redirigir perquè tinguin impacte en 
el dia a dia de les persones. 
D’això anaven aquestes eleccions. Hores 
d’ara cal que s’arribi a acords per confi-
gurar un govern que dediqui recursos 
i esforços a aquesta tasca de millorar la 
vida i el benestar de tothom. I això no-
més es pot fer des de l’esquera, des de la 
idea d’igualtat i de servei públic.
Sabem del cert, i així ho ha manifestat 
reiteradament, que Salvador Illa no po-
sarà cap impediment a presidir un go-
vern amb aquestes premisses.

Gràcies, 
Sant Joan Despí

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García

Quin futur volem?
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El passat mes de desembre s’ha de 
qualificar de càlid, amb alguns dies 
força freds al començament i al final 
del mes (aquests últims, preludi de 
la fredorada del mes de gener), però 
amb molta suavitat durant la setma-
na prèvia a Nadal, però també humi-
da i força ennuvolada. D’altra banda, 
el desembre ha estat normal pel que 
fa a precipitacions, tot i que bona 
part de la pluja va caure en un sol 
dia, el dels grans aiguats (històrics) a 
Collserola.
Pel que fa al còmput global del 2020, 
cal esmentar que ha estat un dels 
anys més càlids de les últimes dèca-
des, tot i que en el cas de Sant Joan 
Despí també ha estat molt humit, 
amb un total anual de 816,3 mm. Per 
tenir-ne una referència, ha sigut el 
cinquè any més plujós dels últims 30.

DESEMBRE 
2020

Temperatura mitjana: 
10,4ºC

Temperatura 
màxima: 

18,3ºC el dia 15

Temperatura 
mínima: 

2,83C el dia 27

Precipitació total: 
48,3 mm 

(4 dies de pluja)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

44,5 mm el dia 18

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

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

Fe d’errades. El Butlletí número 302, corresponent a desembre de 2020, va publicar una errada 
a l’article de Podemos Sant Joan Despí. La frase publicada erròniament és: “Nuestra voluntad es 
la misma ficar un cheque en blanco no mostremos nuestro desacuerdo, cuando se dé, ni que 
presentemos propuestas y alternativas como ya hemos venido haciendo.”  La frase correcta havia 
de ser la següent: “Nuestra voluntad es la misma para el 2021. Pero eso no puede significar un 
cheque en blanco ni que no mostremos nuestro desacuerdo, cuando se dé, ni que presentemos 
propuestas y alternativas como ya hemos venido haciendo”.
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària gener 2021)

8.152 6.626 2.831

El Ple, celebrat el 28 de gener 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 mu-
nicipals 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, Medi Ambient i Hisenda, el 
Ple va aprovar el dictamen d’aprovació definitiva del pressupost general, plan-
tilla de personal i Relació de Llocs de Treball de 2021, amb els vots a favor de 
SJDEnComú, Cs i PSC, l'abstenció de JxSJD i ERC i el vot en contra de Podemos. 
Per unanimitat de tots els grups, es van aprovar els punts següents: el dicta-
men per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions 
entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a l’any 2021; el dictamen d'aprovació de l’addenda de pròrroga del con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges, per a l’any 2021; el dictamen d'aprovació inicial de l'Ordenança 
municipal relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a Sant 
Joan Despí amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire; el dicta-
men d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 2OF 19/2021 taxa 
d’ocupació terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa; les 
Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per fomen-
tar activitats en el sector comercial i de serveis i de suport a les empreses per a 
la contractació de persones desocupades del municipi fomentant la presència 
de la dona a l’àmbit de l’emprenedoria i la implementació de plans d’igualtat 
per a l’any 2021; i el dictamen d'adjudicació del contracte d’alienació de la 
participació indivisa municipal del 18,492% de la finca P4A situada al sector 
Suris-Fontsanta-ITV, del polígon d'actuació P5-Barcelona a Sant Joan Despí. 

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament local, amb el su-
port de tots els grups municipals, es van aprovar la declaració de la xifra de 
població oficial de Sant Joan Despí a data 1 de gener de 2020 i el Pla Normatiu 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2021. 
Finalment, el Ple va ratificar la inclusió a l'ordre del dia de la proposta 
d’aprovació de declaració institucional sobre la decisió del Servei d’Ocupació 
de Catalunya de priorització pressupostària respecte la convocatòria, per a 
l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la con-
tractació en pràctiques de persones joves, que es va aprovar amb els vots a 
favor de Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC i l'abstenció de JxSJD i ERC.
En l'apartat de control, el Ple va aprovar la moció presentada pels grups muni-
cipals de Podemos Sant Joan Despí i Sant Joan Despí en Comú sobre el control 
dels preus del lloguer, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, 
ERC i PSC i el vot en contra de Cs; i la moció presentada pel grup municipal de 
Sant Joan Despí En Comú en relació amb els talls de subministrament elèctric 
i l’increment del preu de la llum, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnCo-
mú, ERC i PSC, l'abstenció de JxSJD i el vot en contra de Cs. D'altra banda, el 
Ple va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans perquè 
s’adoptin totes les mesures necessàries per reduir la enorme pujada el preu de 
la llum, que va rebre el suport de Cs, l'abstenció de JxSJD i ERC i el vot en con-
tra de Podemos, SJDEnComú i PSC; i la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport 
a la salut mental del jovent, que va obtenir els vots favorables de JxSJD, Pode-
mos i ERC, l'abstenció de Cs i el vot en contra de SJDEnComú i PSC.
En l'apartat de Precs i preguntes, ERC va fer un prec sobre l'aparcament dels 
treballadors de l'Hospital Moisès Broggi i va preguntar pel compliment de la 
normativa dels vehicles de mobilitat personal. 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.
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ARA MÉS QUE MAI,
COMERÇ DE sant joan despÍ.

PER GASTAR
ALS BARS I 

RESTAURANTS DE 
SANT JOAN DESPÍ

100
PREMIS DE

100€

100%
restauració

Consulta aquí els
 establiments adherits

a la campanya

entra al web
restauraciosjd.cat

i participa-hi
del 15 de març a l’1 d’abril


