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Sant Joan Despí, 
la millor opció per 
a les festes

Activitats i propostes 
per a tothom en un Nadal 
ple de màgia a la ciutat
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L’octubre d’aquest any ha estat bastant 
càlid, i amb una precipitació propera a la 
mitjana climàtica, tot i que gairebé tota la 
pluja es va concentrar en un període de 
temps bastant breu de 24 hores a mitjans 
de mes. El novembre ha estat molt sec  
(amb només tres dies de pluja) i lleugera-
ment càlid, ja que va començar molt càlid, 
seguint la tendència de l’octubre, però una 
entrada d’aire fred la segona setmana ja 
va deixar definitivament enrere el període 
càlid de l’any i va permetre guardar defini-
tivament la roba d’estiu. En qüestió de molt 
pocs dies es va passar de temperatures 
superiors als 22ºC durant el dia, a mínimes 
per sota dels 10ºC durant la nit, i així la 
resta del mes; de fet, després d’un parèntesi 
més suau entre els dies 17 i 24, una nova 
baixada de temperatura encara més forta 
ens va dur de pet a un ambient més propi 
de ple hivern, i que ara, entrat el desembre, 
encara dura.

OCTUBRE 2017

Temperatura mitjana: 19,7ºC
Temperatura màxima: 26,8ºC 
el dia 5
Temperatura mínima: 11,4ºC 
el dia 31
Precipitació total: 89,7 mm, 
amb 7 dies de pluja, 1 
amb tempesta
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

3.274 Persones assolides

188 Reaccions, comentaris i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

Piulades Impressions de piulades

84 36,6 K 

Visites al perfil Mencions

1.848 161
Nous seguidors

31 

Fotos amb el hashtag #nadalsjd17

#santjoandespí a les xarxes socials
sjdespi.cat

El més destacat del darrer mes

NOVEMBRE 
2017

Temperatura mitjana: 12,9ºC
Temperatura màxima: 22,2ºC 
el dia 4
Temperatura mínima: 4,0ºC 
el dia 30
Precipitació total: 19,4 mm, 
amb 3 dies de pluja, 1 
amb tempesta
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Estamos a punto de cerrar un año en el que hemos intenta-
do no desviarnos del objetivo que tenemos marcado para el 
presente mandato: sentar las bases del modelo de ciudad de 

futuro.  Lo que tenemos en juego es muy importante si queremos 
convertir Sant Joan Despí en una ciudad de oportunidades, más  
verde y sostenible, con servicios de calidad que se adapten a los 
nuevos  tiempos... un modelo de municipio que ha de ser el reflejo 
del modelo de sociedad del siglo XXI.

Para seguir avanzando hacia este reto, seguimos poniendo el foco 
en la educación, la cultura, el deporte, el empleo, el medio ambien-
te... implementando acciones que quizá en un primer momento 
pueden generar cierto recelo, pero que en poco tiempo conside-
raremos indispensables. Me refiero, por ejemplo, a la apuesta por 
un urbanismo que priorice a las personas, al pequeño comercio 
local y a una movilidad donde el coche deje de ser el rey; a medi-
das para dar alternativas de transporte más sostenible (carsharing, 
park&ride, movilidad eléctrica...); a acciones para tener un aire 
más respirable y garantizar la salud colectiva; a dotarnos de equi-
pamientos que respondan a las necesidades sociales (como el cen-
tro de persones mayores que pronto construiremos en Les Planes); 
a apostar por la contratación de colectivos con dificultades (más 

de 150 contrataciones en planes de empleo solo este año); a hacer 
de la actividad física un elemento clave de cohesión y bienestar 
(seguimos reformando y mejorando los equipamientos deporti-
vos municipales); aportando cada vez más recursos a la educación 
como garantía de igualdad de oportunidades y de desarrollo per-
sonal... y, sobretodo, dando respuestas a los colectivos con mayor 
vulnerabilidad (acuerdos sobre pobreza energética, aumento de 
ayudas sociales...). 

Gestionar y planificar con la vista puesta en el futuro es y seguirá 
siendo mi ‘hoja de ruta’. Y en estos días aprovecho para enviar el 
mejor de mis deseos a todos y todas los vecinos y vecinas para estas 
fiestas y para el año próximo. Feliz Navidad y muy buen 2018!

Estem a punt de tancar un any en el qual hem intentat no 
desviar-nos de l’objectiu que tenim marcat per al present 
mandat: establir les bases del model de ciutat de futur. 

El que tenim en joc és molt important si volem convertir Sant 
Joan Despí en una ciutat d’oportunitats, més verda i sostenible, 
amb serveis de qualitat que s’adaptin als nous temps... un mo-
del de municipi que ha de ser el reflex del model de societat 
del segle XXI.

Per seguir avançant cap a aquest repte, seguim posant el focus 
en l’educació, la cultura, l’esport, l’ocupació, el medi ambient... 
implementant accions que potser en un primer moment po-
den generar cert recel, però que en poc temps considerarem 
indispensables. Em refereixo, per exemple, a l’aposta per un ur-
banisme que prioritzi les persones, el petit comerç local i una 
mobilitat on el cotxe deixi de ser el rei; a mesures per donar 
alternatives de transport més sostenible (carsharing, park &   
ride, mobilitat elèctrica...); a accions per tenir un aire més res-
pirable i garantir la salut col·lectiva; a dotar-nos d’equipaments 
que responguin a les necessitats socials (com el centre de per-
sones grans que aviat construirem a les Planes); a apostar per 
la contractació de col·lectius amb dificultats (més de 150 con-
tractacions en plans d’ocupació només aquest any); a fer de 
l’activitat física un element clau de cohesió i benestar (seguim 
reformant i millorant els equipaments esportius municipals); 
aportant cada vegada més recursos a l’educació com a garantia 
d’igualtat d’oportunitats i de desenvolupament personal... i, so-
bretot, donant respostes als col·lectius amb més vulnerabilitat 
(acords sobre pobresa energètica, augment d’ajudes socials...).

Gestionar i planificar amb la vista posada en el futur és i se-
guirà sent el meu ‘full de ruta’. I en aquests dies aprofito per 
enviar el millor dels meus desitjos a tots i totes els veïns i veïnes 
per a aquestes festes i per a l’any vinent. Bon Nadal i feliç 2018!

Seguim posant el focus en la 
transformació de Sant Joan Despí i a

 millorar la vida de la ciutadania

Antoni Poveda, l’alcalde

Construïm ciutat amb 
mirada de futur

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Seguimos poniendo el foco en la 
transformación de Sant Joan Despí y en 

mejorar la vida de su ciudadanía
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Ajuntament i entitats han preparat unes festes 
plenes de propostes per a grans i petits

L ‘acte d’encesa dels llums nadalencs, el 24 
de novembre, va donar el tret de sortida 
al programa d’activitats de Nadal, que 

aquest any arriba farcit de propostes per a grans 
i petits. Una vintena de carrers i equipaments, 
com els centres cívics, els mercats municipals 
o les biblioteques estan guarnits amb llums on 
predominen les tonalitats suaus que ens convi-
den a passejar i viure al carrer el Nadal. A més, 
aquest any, la decoració nadalenca es comple-
menta amb arbres de Nadal de llums de leds, 
distribuïts en punts dels diferents barris de la 
ciutat, així com a la plaça davant de l’Àrea de 
Serveis a la Persona, a la plaça d’Antonio Ma-
chado o a la rambla Josep Maria Jujol.
Així, l’Ajuntament i les entitats preparen acti-
vitats tradicionals, solidàries, infantils, musi-
cals... tot per viure les festes a Sant Joan Despí. 
Aquest any els petits i petites, abans del dia 
més especial de les festes, la Cavalcada, podran 
disfrutar fent cagar els tions, del tradicional 
Belén Viviente i, per descomptat, de la visita a 
la Torre de la Creu on els espera l’astrolèg Sa-
durní i moltes sorpreses.

Nadal és aquí!

Quan arriba aquest moment ja sabem que el Nadal és a tocar. Les 
places d’Antonio Machado i de l’Ermita es van omplir durant l’acte 
de l’encesa de llums que simbòlicament va encendre l’alcalde, 
Antoni Poveda, amb l’ajut dels infants

 EL TEMA
 EL TEMA

Aquests dies s’han multiplicat els concerts i actuacions 
musicals com el de l’Escola de Música Enric Granados, 
Laud’Ars, Villancicos rocieros, o un dels més clàssics, el Con-
cert d’Any Nou (dia 1 de gener, església Sant Joan Baptista) 
que organitza Cor de Flora. Serà una bona oportunitat per 
veure un tradicional concert de nadales i cançons típiques 
catalanes amb la participació  de cantants solistes lírics.

Concerts nadalencs

Exposició de pessebres: petites grans obres d’art
Fins al 7 de gener, seu de l’Associació de Pessebristes 
(c. Rius i Taulet, 5, cantonada amb av. de Barcelona)

Sant Joan Despí manté viva la tradició de crear diorames de pes-
sebres des de fa més de 60 anys gràcies a la implicació i dedi-
cació dels membres de l’Associació de Pessebristes. Aquest any 
han preparat onze noves escenes ambientades en l’antic Egipte, 
trobades familiars, pobles antics, natura... Una cita obligada del 
Nadal santjoanenc que permet apreciar el detall de les creacions 
que any rere any preparen els membres de l’entitat.
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Del 24 al 27 de desembre, el parc de Sant Pancraç torna al passat per recrear els primers anys de la 
vida de Jesús amb el Belén Viviente que organitza el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre. 
Aquest pessebre es fa possible, des de fa 26 anys, gràcies a la implicació del centenar de persones 
voluntàries que hi participen. 
A més de trobar les escenes més típiques, com el naixement, l’arribada dels Reis, etc., també podeu 
gaudir d’una petita mostra d’oficis de l’època. Un viatge al passat que és ja tota una tradició durant 
els dies de Nadal a Sant Joan Despí. 

Belén Viviente-Pessebre Vivent
Del 24 al 27 de desembre, de 18.30 a 20.30 h, 
al parc de Sant Pancraç

El pessebre més viu

Les festes de Nadal a la ciutat tenen una cita obligada: la visita al ‘Belén Viviente’. És ja una tradició fer, amb 
la família o els amics, el recorregut que representa diferents escenes de la tradició gràcies a la implicació 
del centenar de voluntaris que, tot i ser dies assenyalats, hi participen de fa més d’un quart de segle
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Visita la casa de 
l’astròleg Sadurní 
Torre de la Creu,
28, 29 i 30 de desembre, 
de 17.30 a 20 h

Entrevista amb l’astròleg Sadurní

“L’arribada dels Reis serà 
molt màgica”

El Butlletí ha parlat amb l’astròleg Sadurní per tenir les primeres 
novetats sobre l’arribada de Ses Majestats els Reis de l’Orient. Ens 
avança que els reis Melcior, Gaspar i Baltasar estan molt contents 
de poder venir a Sant Joan Despí i recorda als nens i les nenes 
“que s’han de portar molt i molt bé perquè arribin a punt la 
Nit de Reis”. Com molts de vosaltres ja sabeu, Sadurní viu tot 
l’any a la Torre de la Creu, “des d’aquí puc seguir les passes dels 
Reis des d’un lloc privilegiat que obro a finals de desembre 
perquè pugueu veure, a través de la porta estrellada, com tre-
ballo”. Sadurní és molt amable i li encanta fer somriure els petits 
i petites “sé que aquesta és la nit més màgica de l’any i hi poso 
tot l’entusiasme perquè tot surti bé”. L’astròleg ens recorda que 
abans de la Cavalcada, el dia de l’entrega de cartes, donarà més 
instruccions als infants perquè col·laborin en l’arribada. 
Abans que arribi aquest moment, us convidem a la visita màgica 
que es farà els dies 28, 29 i 30 de desembre de 17.30 a 19.30 h a 
la Torre de la Creu. Veureu l’espai màgic on treballa en Sadurní i 
podreu fer un recorregut màgic per aquesta meravellosa casa. 

3 i 4 de gener, pl. de l’Àrea
de 17.30 a 20 h

Cartes als patges 
i tendall d’en Sadurní
Els patges reials i els seus ajudants tornaran al gran 
tendall màgic que s’instal·la davant de l’Àrea de Serveis 
a la Persona (dies 3 i 4 de gener) per recollir les cartes 
i els desitjos dels infants abans de la Cavalcada. Hi 
poden lliurar la carta però també participar en el taller 
on es prepara l’element màgic que els infants han de 
portar en la rebuda als Reis Mags.

La visita a la Torre de la Creu, l’entrega de cartes, l’arribada dels Reis, la cavalcada...

Nits i dies plens de màgia

Em podeu seguir a les xarxes:

Astròleg Sadurní @astrolegSadurni @astrolegSadurni



7

Divendres, 5 de gener, des del parc Fontsanta

A les 17 h, a l’esplanada central del parc de la Fontsanta, donarem la benvinguda 
a Ses Majestats abans d’iniciar la Cavalcada per la ciutat

I arriba la nit més màgica i plena d’il·lusió per als 
petits i petites, la nit del 5 de gener, la Cavalcada! 
Ja sabeu que a Sant Joan Despí ens agrada molt 
preparar aquesta nit de fantasia i, tot i que la Ca-
valcada començarà passades les 18 hores al barri de 
les Planes, abans hem de rebre els Reis de l’Orient. 
Aquest any us esperem a les 17 hores a l’esplanada 
central del parc de la Fontsanta amb tota la comiti-
va: l’astròleg Sadurní i els seus ajudants, els patges 
i infants reials i la música dels grups de percussió 
Abrak-Kpum i Atabalats. Un cop estiguin a punt 
d’arribar els Reis (com cada any, la manera en com 
apareixen és una sorpresa) el paper dels petits i 
petites és molt important ja que haureu d’estar molt 
atents a totes les indicacions perquè els Reis apare-
guin. Després de rebre el pa i la sal, com a símbol 
d’hospitalitat, 
començarà la Cavalcada que acabarà a Can Negre, 
on l’alcalde els donarà la clau que obre totes les llars.

Els Reis Mags ja preparen l’arribada

18.10 h, Les Planes: c. Gran Capità, c. Sant 
Antoni, c. Trias de Bes, plaça Sant Joan, c. Pi i 
Suñer, c. J.F. Kennedy, plaça Espanya i c. Extre-
madura
 
19 h, Residencial Sant Joan: entrada al barri 
zona parc Fontsanta (cantonada c/ Sant Martí 
de l'Erm amb av. Baix Llobregat )-carrer de Sant 
Martí de l'Erm

19.45 h, Pla del Vent-Torreblanca: carrer de 
Vallespir, av. de la Generalitat, av. Lluís Com-
panys, plaça M. Aurèlia Capmany, av. Torreblan-
ca i av. de la Generalitat

20.15 h, Centre: c. de la Creu d'en Muntaner, 
c. de Catalunya, c. de Jacint Verdaguer, c. de les 
Torres, c. de Rius i Taulet,  av. de Barcelona, c. de 
Bon Viatge, c. del Torrent d'en Negre i plaça de 
Catalunya

Entrega de la clau a SM els Reis d’Orient 
a la plaça Catalunya, a les 21 hores

Recorregut de la Cavalcada
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El Nadal també és solidari
Campanya ‘Cap nen sense joguina. Els seus drets en joc’

Fins al 28 de desembre es poden deixar joguines en diferents equipaments

Sant Joan Despí se suma un any més a la campanya de 
Creu Roja Joventut i Ràdio Despí per recollir joguines 
noves, no bèl·liques i no sexistes), que es lliuraran entre 
les famílies més vulnerables amb un objectiu: aconseguir 
que cap nen es quedi sense joguines. Aquest any s’han 
ampliat els punts de recepció de joguines, i a més dels 
quatre centres cívics es poden lliurar al GE El Castanyot, 
a l’Esbart Dansaire, al Centre Respira, a les Formiguetes 
Kids, El Bosc de les Fades, les biblioteques Miquel Martí 
i Pol i Mercè Rodoreda i Creu Roja (en aquest darrer cas 

es podran lliurar fins al 22 de desembre de 10 a 12 h). La 
campanya es clou el 28 de desembre. Un bon moment per 
ser solidaris ha estat la Ràdio Marató de Ràdio Despí que, 
a més d’un programa especial, ha convidat a entregar jo-
guines en diferents places de la ciutat. Una altra activitat 
clàssica de la campanya és el partit de les joguines que  va 
‘enfrontar’ a l’equip femení del Levante Las Planas amb un 
combinat de polítics i polítiques, membres de Ràdio Des-
pí, Creu Roja i altres entitats. El resultat va ser de 2 a 5 a 
favor del combinat de les entitats.
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El comerç local, la millor opció
La campanya nadalenca, conjunta amb Sant Feliu i Sant Just, sorteja un viatge a Irlanda

L’encesa de llums i una nit de botigues obertes donen el tret de sortida a la 
campanya comercial d’aquest Nadal

Christmas Open Night, una nit de botigues obertes. L’encesa de llums va donar el tret de sortida a una campanya nadalenca que va començar amb 
força amb el Christmas Open Night, una nit diferent de compres, fins a la mitjanit, que va estar amenitzada per actuacions al carrer, i en què no van 
faltar les ovelles, estrelles de la campanya de Nadal del comerç local: Per nadal no cal creuar la Diagonal, cada ovella al seu corral

Aquest any la campanya de Nadal arriba amb cançó inclosa. 
Els ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant 
Feliu de Llobregat han engegat conjuntament la campanya 

Per Nadal no cal creuar la Diagonal, cada ovella al seu corral! per 
promocionar les compres locals de totes tres ciutats. 
La campanya destaca els valors del comerç de proximitat mitjançant 
una imatge desenfadada i una divertida cançó que de ben segur ja 
heu sentit en diferents actes com el d’encesa de llums, a les xarxes 
socials, etc. El reclam per atreure més compradors és el sorteig d’un 
viatge a Irlanda entre les persones que facin les seves compres a les 
tres ciutats en el marc d’aquesta campanya. 
Així, fins al 5 de gener, i per una compra mínima de 10 euros, us lliu-
raran un gomet que heu d’anar posant en un targetó que heu rebut a 
casa. Quan estigui ple (com a mínim hi ha d’haver un gomet de cada 
ciutat participant) l’heu de dispositar en unes urnes que trobareu als 
centres cívics i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. 
Teniu temps fins al 8 de gener ja que el sorteig d’un viatge a Irlanda 
per a dues persones es farà el dia 11 de gener de 2018. Feu les vostres 
compres al comerç local i que tingueu molta sort.

Una campanya divertida. A la imatge, l’alcalde, Antoni 
Poveda, amb representants dels comerciants santjoanencs 
el dia de la presentació de la campanya
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Les compres, al costat de casa
Mercats i petit comerç promouen descomptes i campanyes especials

El comerç local no només és peça fonamental de l’economia de la ciutat, sinó que 
afavoreix hàbits més sostenibles amb desplaçaments a peu o en transport públic

UN NADAL 
RESPONSABLE

• Moveu-vos amb seny, utilitzeu el 
transport públic, camineu o moveu-vos 
amb bici. Compartiu el cotxe sempre  
que pugueu.

• Compreu de manera responsable. Penseu 
abans de comprar un producte si de 
veritat el necessiteu. Compreu productes 
estacionals i locals. Trieu productes 
etiquetats, els ecològics i els de comerç 
just.

Allargueu la vida dels vostres objectes. 
Consulteu la web www.millorquenou.cat  
on podeu trobar tallers de reparació,  
botigues de segona mà, xarxes 
d’intercanvi i mercats.

• Respecteu les 4 R: reduïu els residus que 
genereu, reutilitzeu els envasos, recicleu  
i repenseu els vostres hàbits i actituds 
per a un consum responsable.

• Optimitzeu l’energia i estalvieu aigua.

• Tingueu cura de l’entorn.

• Respecteu els espais públics, la gespa 
i les zones enjardinades. Utilitzeu les 
papereres i contenidors de brossa.  
(blau, groc, verd, gris i taronja)

CAMPANYA  
RESIDUS 2018

SABEU QUIN  
ÉS EL MILLOR 
REGAL?
Amb l’objectiu de recuperar el Nadal  
com un espai imaginatiu per avançar cap 
a societats més justes per a tothom, hem 
de reforçar totes aquelles iniciatives que 
respecten les persones i el medi ambient, 
promovent el comerç just i de proximitat. 
Un Nadal que prevalguin els valors de 
solidaritat i cooperació. Per Nadal regala:

• Productes de Comerç Just 
• Regals que no generin residus
• Regals de la botiga del Centre Jujol-  

Can Negre
• Regala(‘t)eatre
• Regala sessions de massatge
• Regala art
• Cap de setmana en una casa rural
• Un dia d’esports d’aventura i experiències  

i on et pugui dur la teva imaginació

Regala’m el que vulguis.  
Jo hi poso la imaginació
És una invitació per a totes les persones 
que reben el regal a no quedar-se en l’ús 
que la publicitat ens mostra, sinó a deixar 
volar la imaginació i anar encara més enllà. 
Els regals no són sexistes per si mateixos, 
però són elements que estimulen actituds 
i generen models de relacions entre 
homes i dones.  
observatoridelesdones.org 

Residus especials
DEIXALLERIA LA FONTSANTA 
Av. Baix Llobregat cantonada amb Àngel 
Guimerà. Tel. 93 371 57 46

DEIXALLERIA MÒBIL 
Tots els dimecres al matí i els dijous  
a la tarda. Consulteu horaris i lloc  
a www.sjdespi.cat

Punts de recollida d’arbres  
de Nadal del 8 al 14 de gener  
de 2018

• Pl. Ermita amb c/ Bon Viatge.
• Pg. del Canal amb av. Barcelona  

(zona de petanca)
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. Sant Joan
• Centre cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
• Av. Generalitat amb av. Lluís Companys
• Centre cívic Torreblanca, av. Lluís Companys 

amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

NADAL 2017 - REIS 2018

SJD17 - Nadal - Programa 20x20 B copia 2.indd   15 5/12/17   18:10

A més de la campanya conjunta  Per 
Nadal no cal creuar la Diagonal, 
cada ovella al seu corral, els mer-

cats municipals i els comerços adherits a 
l’Associació de Comerciants Activa Des-
pí afronten la campanya nadalenca amb 
descomptes i promocions. Iniciatives que 
van des de regals a premis directes amb 
un denominador comú: premiar la fide-
litat i oferir oportunitats en una època en 
què les compres es multipliquen. No en 
va, la de Nadal és la campanya més im-
portant de l’any per als comerciants.
Si l’Associació de Comerciants Activa 
Despí ha fet una campanya amb prop de 
900 premis a repartir entre la seva clien-
tela, els mercats municipals han prepa-
rat iniciatives en les quals encara som a 
temps de participar. El Mercat Municipal 
de les Planes regalarà, fins esgotar exis-
tències, bosses de roba per a la compra 
i calendaris (fins al 21 de desembre) i el 
dia 5 de gener es farà el sorteig d’un xec 
regal; mentre que el del barri Centre lliu-
rarà un regal sorpresa (22 de desembre) 
i sis regals per a infants (5 de gener). Els 
comerciants regalen tiquets per les com-
pres que es realitzin per poder participar 
en aquestes promocions.

Comprem a la ciutat, és més sostenible
I si apostem pel comerç de proximitat no 
només afavorim l’economia local sinó que 
també ajudem el medi ambient, ja que els 
desplaçaments són més curts i els podem 
fer caminant, en bicicleta o en transport 
públic. Nadal també és un bon moment 
per ser responsables, per això, pensa el 
teu regal, i si no generes residus, molt mi-
llor. Us proposem regalar experiències, 
entrades al teatre.
També us recordem que l’Ajuntament 
instal·larà punts de recollida d’arbres de 
Nadal als quatre barris.

Un dels avantatges del comerç de proximitat és que ens permet fer les compres a peu

 EL TEMA LA CIUTAT
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Innovar per mirar al futur
Representants del comerç i de les empreses de la ciutat reflexionen sobre els reptes 

de futur, l’economia circular i l’empresa 4.0

Fòrums anuals de comerciants i empresariat de Sant Joan Despí

El Fòrum Anual de 
Comerç ha servit 
per reconèixer els 
comerciants que han 
posat en marxa el seu 
comerç fins al mes de 
novembre (15), i per 
lliurar els diplomes 
als comerciants que 
han rebut formació 
(un total de 85), a la 
fotografia superior. El 
Fòrum Empresarial ha 
reconegut la tasca de 
les 16 empreses que 
aquest any han iniciat 
la seva activitat i que 
han rebut assessora-
ment municipal.

Carles Riba, Marta Salamero –directora de Zona Llobregat Nord d’Aigües de Barcelona– i Xavier 
Marcet, durant el col·loqui al Fòrum Empresarial

Els sectors comercial i empresarial de 
la ciutat han participat aquest mes 
de novembre en dos espais de tro-

bada que han reflexionat (cadascun des 
del seu àmbit de negoci) sobre els reptes 
de futur. Els actes s’han aprofitat per fer 
un reconeixement als emprenedors que 
han posat en marxa els seus negocis i que 
han estat assessorats pels serveis d’atenció 
i suport a l’emprenedoria de Promodespí.
D’una banda, el Fòrum Anual de Comerç 
ha comptat amb una ponència de Josep 
Maria Galí, expert en l’anàlisi de conduc-
tes de consum, que ha explicat que “és 
cabdal tenir un gran coneixement del 
producte, oferir una bona experiència 
de compra i pensar en serveis i produc-
tes que resolguin problemes de la vida 
diària de les persones”. Els comerciants 
van conèixer també més detalls sobre la 
campanya comercial nadalenca Per Nadal 
no cal creuar la Diagonal, cada ovella al 
seu corral, i es van lliurar diplomes a em-
prenedors i participants en els cursos de 
formació per a comerciants que s’han fet 
aquest 2017.

VIII Fòrum Empresarial
Novembre també ha estat el mes escollit 
per fer balanç per part del món empre-
sarial. Una quarantena d’empresaris han 
reflexionat sobre l’impacte que tindran 
l’economia circular i l’empresa 4.0 –la de-
nominada quarta revolució industrial– a 
escala empresarial, territorial i social. 
Enguany, la conferència del Fòrum ha 
estat protagonitzada per Xavier Marcet, 
president de Lead To Change, empresa 
de consultoria en innovació estratègica. 
Marcet va explicar: “Estem en una situa-
ció similiar a la dels anys 90, quan ens 
preguntàvem si internet seria per tant, i 
ho ha estat. Ara ens preguntem si n’hi ha 
per tant amb la intel·ligència artificial, 

el big data i la robòtica, i sí, tindran un 
impacte similar”. També s’ha organitzat 
un col·loqui en què ha participat Car-
les Riba, president del Col·lectiu per un 
Nou Model Energètic Social i Sostenible. 
Durant la seva intervenció, l’alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha ma-
nifestat que “la innovació ha de formar 
part de les agendes públiques i priva-

des, dels que gestionen serveis i dels 
que fabriquen productes, és un element 
bàsic en el progrés econòmic i la gestió 
empresarial i esdevé un exercici perma-
nent de recerca de noves maneres de 
fer, noves formes d’encarar els proble-
mes i plantejar solucions, noves mane-
res de compartir el coneixement i crear 
activitat econòmica i ocupació”.

Donant suport les 
noves iniciatives 
d’empresa  i de 
negoci a la ciutat
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El nou carrer del Bon Viatge potencia 
la presència del vianant

Finalitzen les obres d’una de les vies més cèntriques de Sant Joan Despí • El carrer 
incorpora nous usos viaris per promoure una mobilitat més sostenible

És un dels carrers més emble-
màtics de Sant Joan Despí, al 
bell mig de la ciutat, el carrer del 

Bon Viatge, que s’ha reobert al trànsit 
un cop han finalitzat les obres que han 
remodelat la via de cap a peus. Ara és 
un carrer molt més còmode per als 
vianants, amb voreres que s’han am-
pliat més d’un metre i que estan a la 
mateixa alçada que la calçada; amb 
un enllumenat més eficient (amb tec-
nologia led); nou arbrat i contenidors 
soterrats. Més enllà de les més que 

evidents millores urbanístiques, el 
carrer incorpora nous usos viaris que 
promouen una mobilitat més soste-
nible, una nova manera de concebre 
la manera com ens movem. Així, el 
fet de reduir l’espai d’aparcament i 
d’unificar voreres i calçada ha donat 
pas a un nou concepte per moure’s 
tot garantint la dinàmica comercial i 
l’accessibilitat de totes les persones. 
Amb l’objectiu de pacificar el trànsit 
s’han definit tres àrees d’usos. Una 
àrea anomenada “restringida” (entre 

l’avinguda de Barcelona i el carrer 
de Montjuïc) que limita l’accés dels 
vehicles de càrrega i descàrrega; una 
àrea “regulada” amb zona de càrrega 
i descàrrega, només entre Baltasar 
d’Espanya i Vicomicià, mentre que per 
als turismes la zona d’estacionament 
regulat va des del carrer de Baltasar 
d’Espanya fins al carrer de Montjuïc; 
i una àrea de vianants (entre el carrer 
de Baltasar d’Espanya i el de Torrent 
d’en Negre) al qual només hi podran 
accedir serveis i vehicles autoritzats. 

Voreres més amples, nova il·luminació i nous usos per disminuir l’impacte del trànsit

Pacificació del trànsit rodat per a un carrer on la gent guanya protagonisme. El nou disseny del carrer identifica, a través de senyalització horitzon-
tal i vertical, els nous usos. Voreres i calçada en una única plataforma accentuen la prioritat dels vianants. 
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carrer  Major

Àrea restringida 

Àrea regulada

Àrea de vianants

Una nova manera de 
desplaçar-nos. Al plànol es 
poden apreciar els nous usos del 
carrer. Fomentar una mobilitat 
sostenible, potenciant els espais 
per als vianants, forma part d’un 
nou concepte de ciutats que 
aposta per fer-les més “huma-
nes”. No obstant això, també 
s’ha d’assegurar la mobilitat dels 
usuaris que no van a peu i les 
càrregues i descàrregues comer-
cials. Per això, s’han establert 
horaris per als estacionaments

Per delimitar aquest tram i el de l’àrea 
restriginda s’han instal·lat unes pilo-
nes regulades per semàfor. També per 
afavorir la pacificació del trànsit, la ve-
locitat màxima de la via s’ha establert 
en 20 quilòmetres per hora, i diferents 
pictogrames al llarg de la calçada ens 
recorden que les bicicletes també com-
parteixen aquest espai amb els vehicles 
de motor. 
La remodelació ha deixat un carrer 
nou, més eficient i sostenible, amb 
fanals de led, nou arbrat i dues bate-
ries de contenidors soterrats. Aquests 
dies s’està acabant d’instal·lar mobiliari 
urbà i d’arranjar les voreres d’un tram 
del carrer de Catalunya (fins al carrer 
de Jacint Verdaguer), prolongació na-
tural del carrer del Bon Viatge.

Un carrer més sostenible. En 
la fotografia vertical podem obser-
var un primer pla dels nous fanals, 
més eficients, i del nou arbrat. En 
les línies superiors, els contenidors 
soterrats, la senyalització viària en 
calçada,  i a l’esquerra, la pilona i 
el semàfor que regulen l’accés de 
vehicles a la zona de vianants

Un cop enllestida la reforma del carrer del Bon Viatge, és el torn ara d’una altra via destacada de 
la ciutat, el carrer Major. Segons les previsions, les obres podrien començar a finals de febrer. Una 
de les millores més notables serà l’ampliació de les voreres, ara molt estretes depenent del tram. 
Així, amb la reforma passaran a tenir 2 o 3 de metres (en funció del punt); la calçada tindrà una 
amplada de 3,5 metres; es reordenarà l’aparcament per millorar l’entorn del carrer, i la parada de 
bus es construirà en plataforma amb la vorera. Seguim la línia d’arranjament d’altres carrers,  la 
il·luminació serà de leds i es renovarà el mobiliari urbà. Millores que faran d’aquest un nou carrer.

La reforma del carrer Major agafa el relleu
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Els joves estaran contractats durant els propers sis mesos

Oportunitat laboral per a 
la gent jove de la ciutat

Augmentar l’ocupació entre el col·lectiu

En 2017, un centenar de persones ha treballat 
a l’Ajuntament a través de plans d’ocupació

Des del 30 de novembre cinc joves s’han 
incorporat a treballar a l’Ajuntament 
en el marc d’un nou programa adreçat 
a joves beneficiaris del programa de 
Garantia Juvenil. Es tracta de contrac-
tar, durant sis mesos, joves d’entre 16 
i 29 anys amb estudis de cicles forma-
tius, graus o màsters per donar-los una 
oportunitat laboral que ajudi a millo-
rar el currículum, i alhora per adquirir 

noves competències laborals. Els joves 
treballen als departaments de Cultura, 
Transparència i Govern Obert, Comu-
nicació o Educació, Infància i Família. 
Amb aquestes cinc noves incorpora-
cions, al llarg del 2017 s’han contractat 
105 persones a través de diferents plans 
impulsats per l’Ajuntament, la Generali-
tat o altres administracions, com l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Gestió comptable i gestió administrativa per a 
auditoria (certificat de professionalitat), 670 
hores (amb 80 hores de pràctiques). 

Activitats administratives en la relació amb el 
client (certificat de professionalitat), 840 hores  
(amb 120 hores de pràctiques). 

Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals (certificat de professionalitat), 470 ho-
res  (amb 40 hores de pràctiques). 

Anglès (A2), 190 hores. 

Anglès: gestió comercial, 240 hores. 

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials (certificat de professio-
nalitat), 490 hores (amb 80 hores de pràctiques). 

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals (certificat de professionalitat), 270 hores 
(amb 80 hores de pràctiques). 

Inscripcions als 
cursos de català i 
d’anglès
El Servei Local de Català ha començat 
les inscripcions als cursos de català 
que s’impartiran durant el primer tri-
mestre de 2018. Els cursos que oferirà 
seran el Bàsic 2, Elemental 2 i Suficièn-
cia 2, i al febrer s’obrirà un nou curs de 
Bàsic 1. Les inscripcions i les proves es 
continuaran fent fins al 12 de gener. 
Per la seva banda, l’Escola d’Idiomes 
Moderns de la UB a la Torre de la 
Creu ha obert el període de matrícula 
als cursos de primavera (febrer-maig). 
L’oferta se centra en l’anglès, tot oferint 
la segona part dels cursos de nivell 
de 100 hores, des del nivell A2 fins al 
C1.1 del Marc Europeu Comú de les 
Llengües del Consell d’Europa. L’escola 
ofereix una tarifa reduïda als veïns de 
Sant Joan Despí en tots els cursos. A 
més, permet fraccionar el pagament. 
També està oberta la inscripció als 
cursos del programa Gaudir UB. 
Es tracta d’un conjunt d’activitats 
acadèmiques de caire divulgatiu que 
s’impartiran a partir de gener i que in-
clouran propostes d’història, filosofia 
i salut. La matrícula romandrà oberta 
fins a l’inici de les classes, previst per a 
mitjan de gener.

Oferta de cursos ocupacionals

Inscripcions a promodespi.cat. Departament de Promoció Econòmica, carrer John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 60 50



15

Al gener es posa en marxa el park&ride de l’estació de tren de Rodalies i un sistema de 
cotxes de lloguer per hores, el carsharing, que estaran disponibles a la via pública

Alternatives al vehicle privat
Des de l’1 de desembre, restriccions de trànsit en episodis de contaminació

Totes les accions per prevenir 
i reduir la contaminació són 
poques. Apostar per polítiques 

que promouen desplaçaments soste-
nibles, com fomentar el transport pú-
blic o el lloguer puntual de vehicles, 
són prioritàries per a l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, per això a partir 
del gener es posaran en marxa dos 
projectes encaminats a reduir la pol-
lució: el park&ride i el car sharing.
D’una banda, aquest mes està previst 
que s’instal·li a l’estació de Rodalies la 
màquina validadora que hauran de fer 
servir els usuaris que vulguin utilitzar 
el park&ride (aparcament amb places 
prioritàries per a usuaris del transport 
públic i que s’habilitarà al costat de 
l’estació, al carrer Jacint Verdaguer) 
amb l’objectiu que comenci a funcio-
nar a finals del mes de gener. Així, en 
les properes setmanes de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) se-
nyalitzarà l’espai d’aparcament (amb 

41 places) i acabarà de desenvolupar 
l’aplicació mòbil que permetrà regis-
trar l’usuari perquè pugui aparcar de 
manera gratuïta, tot utilitzant el ser-
vei de Rodalies. Durant les primeres 
setmanes, la màquina validadora es-
tarà en proves per al personal que està 
desenvolupant aquest sistema.

Lloguer puntual de cotxes
Amb el 2018 també arribarà un nou 
sistema d’accedir a un cotxe. Es tracta 
del servei car sharing (en anglès, com-
partint cotxe), un sistema que permet 
llogar puntualment un vehicle en pla-
ces reservades a la via pública en di-
ferents punts per tota la ciutat. Així, 
a través d’un aplicatiu mòbil (a Sant 
Joan Despí el servei ha estat adjudicat 
a Avancar) podrem saber les places on 
hi ha cotxes disponibles i utilitzar-los 
per fer desplaçaments puntuals. A la 
ciutat en trobarem, inicialment, 8 pla-
ces ampliables a 20. En les properes 

setmanes es començaran a senyalitzar 
els espais reservats a aquests vehicles. 
Quan estigui operatiu només serà 
qüestió de disposar de l’app Avancar 
i fer-lo servir. 

Restriccions de trànsit  en l’àmbit 
de les rondes de Barcelona
Per últim, des de l’1 de desembre els 
vehicles que no disposin de  l’etique-
ta ambiental de la DGT no podran 
circular quan es declari un episodi 
de contaminació (fet que acostuma 
a passar dos o tres cops l’any) per la 
Zona de Baixes Emissions de l’àmbit 
Rondes de Barcelona (ZBE) que tam-
bé afecta als municipis de l’Hospita-
let, Sant Adrià de Besòs, Esplugues 
i Cornellà.  L’AMB ha activat el web 
www.canvidhabits.com on els con-
ductors poden resoldre dubtes més 
freqüents relacionats amb les restric-
cions de trànsit, i consultar, fins i tot, 
rutes alternatives en transport públic.

A partir de desembre de 2017, i en cas d’episodi de contaminació 
atmosfèrica, els turismes que no disposin del distintiu ambiental 
de la DGT i les furgonetes anteriors a Euro 1 no podran circular dins 
de la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona. 
Informa’t de quina és la teva etiqueta i de quines són les rutes alternatives 
a canvidhabits.com o barcelona.cat/qualitataire

canvidhabits.com
barcelona.cat/qualitataire

ELS MALS FUMS
AQUÍ NO HI 
ENTREN

EN EPISODIS DE
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

CIRCULACIÓ PERMESA NOMÉS A : 

Quan la Generalitat declari un episodi 
de contaminació (això vol dir: quan 
els nivells de contaminants atmosfèrics 
superin els valors límit recomanats per 
la Unió Europea (UE) i esdevenen no-
cius per a la salut) no podran circular 
per les Zones de Baixes Emissions de 
l’àmbit Rondes de Barcelona (ZBE) 
els cotxes que no disposin d’etiqueta 
ambiental de la DGT (turismes de 
benzina anteriors al 2000 i els dièsel 
anteriors al 2006). Les restriccions 
seran efectives des de l’endemà de la 
declaració de l’episodi, de 7 a 20 hores 
en dies laborables. Les webs i xarxes 
socials avisaran quan es declarin els 
episodis. Mentre duri l’episodi es refor-
çarà el transport públic i els usuaris 
que tinguin un cotxe contaminant 
podran adquirir el títol de transport 
T-Aire (un títol multipersonal de dos 
viatges a un preu més reduït). Info: 
canvidhabits.com
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Aprobación de las 
ordenanzas fiscales de 2018
El Pleno del 26 de octubre aprobó –con los votos 
favorables del PSC, ICV-EUiA, CiU y Síqueespot y 
en contra los del PP, ERC i Ciutadans– la propuesta 
inicial de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
del año 2018. La propuesta del equipo de gobierno 
apuesta por mantener la presión fiscal existente 
adaptándolas a la subida del IPC prevista para 
el próximo año, de alrededor del 2%, para poder 
mantener la calidad de los servicios municipales. 
Así, se proponen modificaciones en dos impuestos 
y tasas; el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) y 
la recogida de basuras. El IBI subirá entorno a un 
1,7%, ya que el tipo impositivo pasará del 0,425 de 
2017 al 0,432. Respecto a las tasas, la de recogida de 
basuras pasará de 73 euros a 75 euros.  La modifi-
cación también contempla la supresión de la tasa 
de tenencia de animales de compañía. A partir de 
ahora tan sólo se hará un pago único en el momen-
to de censar al animal. Destaca el mantenimiento 
de bonificaciones a famílias numerosas o que se en-
cuentren en casos de vulnerabilidad o las relativas 
a la actividad económica, a la apertura de nuevos 
negocios o a las personas emprenededoras. 

Els tribunals obliguen la Generalitat a finançar les 
escoles bressol i a pagar la subvenció compromesa
El municipi reclamava el finançament compromès els cursos de 2012-2013, 2013-2014 i 
2014-2015, així com el reconeixement de l’obligació de finançar aquest servei

El Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) ha emès sentència favorable 
a l’Ajuntament de Sant Joan Despí que 
estima l'al·legació presentada davant el 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat reclamant el pagament del deute 
compromès amb les escoles bressol muni-
cipals durant els cursos escolars de 2012-
2013, 2013-2014 i 2014-2015. La sentèn-
cia reconeix un finançament de 1.300 
euros per cadascuna de les places d'es-
coles bressol municipals, que en aquests 
anys sumen una mitjana de 360€ per curs.
Així, la quantitat que haurà d’abonar el 

Departament d’Ensenyament seria apro-
ximadament de 470.000 euros per curs, 
cosa que suposaria un total de 1.410.000€ 
pels tres cursos. La sentència reconeix 
també el dret de l’Ajuntament a rebre el 
pagament dels interessos corresponents al 
curs 2011-2012.
Per a l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, “és una sentència que fa justí-
cia i obliga el govern a complir els seus 
acords pel que fa al finaçament de les es-
coles bressol. L'impagament per part de 
la Generalitat ha obligat l'Ajuntament a 
augmentar els recursos per tal de no in-

crementar la despesa de les famílies en 
aquest servei, clau tant per a l'educació 
dels infants i per a la conciciliació fa-
miliar”. Poveda recorda “que les escoles 
bressol han estat una de les prioritats de 
les polítiques municipals, que ha assolit 
l'objectiu d'aconseguir donar resposta 
al total de la demanda a la ciutat”.
Sant Joan Despí compta amb tres escoles 
bressol municipals (El Gegant del Pi, Sol 
Solet i El Timbal) que, aquest curs, tenen 
335 places ocupades. Davant d'aquesta 
sentència, no obstant, hi cap recurs de 
cassació davant el Tribunal Suprem.

La quantitat que hauria d’abonar és d’uns 470.000 euros
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Nueva convocatoria de ayudas para 
mejorar el interior de las viviendas

Se pueden solicitar subvenciones destinadas a la eficiencia energética, la 
accesibilidad o la sustitución de bañeras por platos de ducha

Más información en la Oficina Local d’Habitatge

El Consorci de l’Habitatge del Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha una lí-
nea de subvenciones para ayudar a la ciudadanía 

a mejorar el interior de sus viviendas. Los vecinos em-
padronados en Sant Joan Despí que viven en un piso 
de su propiedad o de alquiler pueden optar (si cum-
plen los requisitos) a estas ayudas que subvencionan 
actuaciones como la renovación de las instalaciones 
de agua, gas y electricidad o el cambio de bañera por 
plato de ducha. La cuantía máxima de la ayuda por vi-
vienda es del 50% del coste de las actuaciones subven-
cionables, con un límite máximo de 3.000 euros. En el 
caso de viviendas vacías, se podrán acoger a las ayudas 
siempre que se incorporen a la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer de Sant Joan Despí, en cuyo caso la cuantía 
máxima se amplía hasta los 6.000 euros.
Las solicitudes para participar en la convocatoria se 
pueden presentar hasta el 31 de octubre de 2018 en la 
Oficina Local d’Habitatge (Centre Miquel Martí i Pol), 
aunque la admisión de solicitudes se puede cerrar en 
una fecha anterior a la prevista en caso de que se agote 
la dotación presupuestaria. El Consorci de l’Habitatge 
del AMB dispone de una pàgina web (www.cmh.cat) 
con todos los detalles de estas subvenciones. En esta 
web también se puede consultar la convocatoria com-
pleta de las ayudas y se pueden descargar los impresos 
necesarios para la tramitación de la solicitud.

 • Las destinadas a que la vi-
vienda cumpla las condiciones 
mínimas de habitabilidad y la 
cédula de habitabilidad.

• Adaptación de las instala-
ciones interiores (red de agua, 
luz, gas, telecomunicaciones, 
saneamiento) e instalación de 
puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos.

• Mejoras energéticas y de la 
sostenibilidad: actuaciones 
de aislamiento energético y 
acústico, incorporación de 
protecciones solares en las 

aperturas, cambio de cierres 
(ventanas, puertas de salida 
a balcones), sustitución de 
lámparas por otras de mayor 
rendimiento energético, ilumi-
nación LED...

• Adaptación de la accesibili-
dad y la movilidad: sustitución 
de bañera por ducha, instala-
ción de aparatos elevadores, 
ensanchamiento o adecuación 
de puertas, pasillos, habitacio-
nes, lavabos, cocinas u otras 
estancias.

A partir de l’1 de gener, servei diari de 
farmàcia de guàrdia nocturna

Amb el nou any, Sant Joan Despí tindrà servei de farmàcia 
de guàrdia nocturna cada dia. Aquesta bona notícia, que 
serà efectiva a partir de l’1 de gener, arriba després d’una 
petició del Consell de Salut (format per l’Ajuntament, 
entitats, partits polítics i centres de salut) al Col·legi de 
Farmacèutics i al Departament de Salut de la Generalitat. 
Fins ara, aquest servei estava compartit amb farmàcies de 
Cornellà, Esplugues i Sant Just Desvern, de manera que 
la ciutadania no disposava d’aquests tipus de guàrdies a 
Sant Joan Despí cada dia de la setmana.

Tipos de 
actuaciones 

subvencionables

Prop de 2.000 infants participen a les 
jugateques ambientals el darrer trimestre

Les jugateques ambientals dels parcs de la Fontsanta i de Torre-
blanca han tancat les activitats del darrer trimestre (de setem-
bre a novembre) amb unes dades de participació molt positi-
ves. En aquests tres mesos s’han registrat 1.956 participants que 
han fet ús d’aquest recurs pedagògic que cada diumenge podem 
trobar en aquests parcs perquè els nens i les nenes aprenguin i 
es conscienciïn sobre el medi ambient i l’entorn natural a tra-
vés del joc. A la jugateca hi trobareu jocs, recursos, un espai 
d’intercanvi de llibres, i cada diumenge un taller diferent! La 
programació es rependrà el mes de febrer de 2018.

www.cmh.cat
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Kits de alimentación para las personas 
más vulnerables de la ciudad

Convenio entre Creu Roja y el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí y 
Creu Roja han vuelto a rubricar el con-
venio que desde hace cinco años subs-

criben en Navidad para ofrecer a las perso-
nas más vulnerables de la ciudad un kit de 
alimentos de primera necesidad. Además de 
aceite, pastas o conservas, el pack también in-
cluye algunos productos relacionados con las 
fechas navideñas, como turrón, barquillos, 
etc. Los lotes se repartirán entre 250 familias 
y personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, riesgo social y que presentan 
dificultades económicas. Esta aportación ex-
tra complementa otras acciones que realiza 
el Ayuntamiento durante todo el año para 
ayudar a las familias con menos recursos. El 
coste de estos lotes es de 21.370,16 euros, de 
los cuales el Ayuntamiento aporta 14.310,37 
euros.

Sant Joan Despí continuará sin 
utilizar los glifosatos

250 familias y personas reciben un lote extraordinario de productos alimenticios 
coincidiendo con las fiestas navideñas

El glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, seguirá comercializán-
dose en territorio europeo al menos durante cinco años más después de 
que la Unión Europea ha prorrogado la renovación de la licencia. Presente 
en la mayoría de herbicidas que se utilizan en márgenes de caminos, franjas 
de protección de incendios o para contener los brotes entre las juntas de las 
zonas pavimentadas, ha sido considerado por la Agencia para la Investiga-
ción sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, como proba-
blemente “cancerígeno para los seres humanos”. El Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí dejó de utilizarlo el raíz de una moción presentada a petición de 
la Asociación L’Esplet, y a pesar de la renovación de la UE en nuestra ciu-
dad seguirá sin utilizarse. El impacto también es perjudicial para el medio 
ambiente ya que contamina los acuíferos. Esta realidad plantea el uso de 
alternativas que están transformando la manera de cuidar los parques. Así, 
ahora es más evidente encontrar en la calle pequeñas hierbas que sobresa-
len entre las grietas y que se han de quitar de manera manual.

Seis años trabajando al lado de las personas más desfavorecidas. 
La Taula de Coordinació de Sant Joan Despí se ha reunido para hacer un balance 
público de sus primeros seis años. Durante este tiempo, ha gestionado más de 60 to-
neladas de alimentos procedentes de donaciones de entidades, empresas y particula-
res, que han beneficiado a unas 300 personas cada año. Se ha encargado de la gestión, 
recepción y reparto de alimentos, ropa y electrodomésticos, así como de la ejecución 
del proyecto piloto “Menjar fresc als mercats municipals”. La Taula está formada por 
Creu Roja, la Església Evangèlica, Càritas, Solidança y el Ayuntamiento. 



19

Millora del civisme, el patrimoni i l’espai 
públic, feines del nou Consell dels Infants

Els petits i petites aportaran les seves idees a una campanya sobre 
tinença d’animals de companyia; a la incorporació de nous jocs infantils inclusius 

i a la commemoració d’un Any Jujol

Constitució de la 12a promoció d’aquest ens consultiu de l’Ajuntament

Construir la ciutat tot incorporant 
la mirada dels infants. Aquesta 
va ser la premissa amb la qual 

va néixer, ara fa onze anys, la prime-
ra promoció del Consell dels Infants, 
format per 16 consellers i conselleres 
de totes les escoles de primària de Sant 
Joan Despí. El 27 de novembre se’n 
va constituir la darrera promoció  –la 
dotzena– amb nous encàrrecs sobre la 
taula que hauran de treballar durant 
aquest curs.

Civisme, espai públic i Any Jujol
Així, els membres del Consell (alum-
nes de cinquè i sisè de primària) van 
rebre de l’alcalde, Antoni Poveda, dife-
rents encàrrecs. Poveda els va avançar 
que necessitarà la seva col·laboració i 
visió per engegar una nova campan-
ya de conscienciació relacionada amb 

el civisme i més concretament amb la 
tinença responsable d’animals de com-
panyia: “Aquest any s’han fet dife-
rents acccions en aquest àmbit i pen-
sem que fóra bo que vosaltres també 
aportéssiu les vostres idees per afavo-
rir el civisme”.
No serà aquest, però, l’únic encàrrec 
que desenvoluparan. Un altre àmbit 
de gran importància per al municipi és 
l’espai públic. En aquest sentit, l’alcalde 
va plantejar als infants: “M’agradaria 
tenir la vostra opinió quan canviem 
o incorporem un nou element de joc, 
tenint en compte aspectes tan impor-
tants com que siguin jocs inclusius 
per a tothom”. Una proposta que els 
petits i petites van assumir amb molt 
d’entusiasme, ja que els és un tema 
molt proper.
Per últim, el Consell dels Infants també 

aportarà a la ciutat idees per difondre 
el ric patrimoni arquitectònic de Josep 
Maria Jujol de cara a l’any 2019, l’Any 
Jujol, quan tindrà lloc una commemo-
ració en record de l’arquitecte, un dels 
mestres del Modernisme. 
L’acte de constitució de la nova promo-
ció també va servir per fer balanç de 
les propostes i la feina que han fet en 
els dos darrers anys. En aquest temps, 
els consellers i conselleres han partici-
pat en una nova plantada al Bosc dels 
Infants; van debatre accions de millora 
del medi ambient i van assessorar en la 
creació del Consell dels Adolescents, 
a més a més de reformular les visites 
a l’Ajuntament que fan els escolars de 
tercer de primària en el marc del pro-
jecte Coneguem el nostre Ajuntament. 
Propostes que han contribuït a fer créi-
xer la ciutat amb la mirada dels infants.

Les noves cares del Consell dels Infants. L’alcalde, Antoni Poveda, la regidora d’Educació, Infància i Família, Núria Ros, i Víctor Garibaldi, coordinador 
del consell, amb els infants que formen part del nou consell. D’esquerra a dreta: Rayan Boutaghras, Ruth Vera Olaya, Aitana Arregui García, Adrià Álvarez 
Arjona, Mercedes Durán Marín, Max Carretero Fernandez, Genet Carmona Jerez, Rubén Cañero Godoy, Eva Pan Pacheco, Kilian López Juan, Irene Jiménez 
Campos, Laia Baeza Oliete, Alejandro Sánchez Márquez, Aina  Rodríguez Pico, Pol Saurí Sagrera i Jan Hernàndez Carceller.
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A punt de dir adéu al 2017
La primera electrolinera de la ciutat; noves pistes de pàdel al poliesportiu Francesc 

Calvet; la remodelació del carrer del Bon Viatge o la primera pedra de l’Estadi Johan 
Cruyff, són només alguns dels projectes més destacats d’aquest any

Finalitza la instala·lació de 838 noves òptiques en 348 semàfors amb tecno-
logia leds per millorar l’eficiència energètica, una mesura que ens ha ajudat 
a estalviar diners i emissions • Presentació de l’entitat Aprenem Llobregat, 
per atendre els infants  i adolescents amb trastorn de l’espectre autista • 
Concurs per dissenyar la decoració del túnel amb l’escola Pau Casals

Gener: prop d’un miler de semàfors amb leds

El Ple aprova el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que marca les prioritats 
de l’actuació municipal fins al 2019 • Es lliuren 17 bicicicletes elèctriques 
a joves estudiants per incentivar la mobilitat sostenible • l’AMB inicia una 
replantació d’arbres al parc de la Fontsanta per substitur arbrat en mal estat 
•  Es posa en marxa un servei d’assessorament sobre les clàusules terra

Febrer: renovació d’arbrat al parc Fontsanta

Inici d’obres de remodelació al carrer del Bon Viatge • En marxa la primera 
electrolinera de la ciutat • Signatura de conveni amb Aigües de Barcelona 
per afrontar l’emergència en cas de pobresa energètica • Nova plantació al 
bosc dels Infants • Inici d’obres de dues noves pistes de pàdel al poliespor-
tiu Francesc Calvet • Nou laboratori de la farmacèutica Reig Jofre

Març: seguim avançant en mobilitat sostenible

El FC Barcelona presenta el projecte de l’estadi Johan Cruyff • 
S’instal·la un  hotel d’insectes al parc de la Fontsanta • L’Ajuntament 
rep el segell de Transparència Infoparticipa a la qualitat de la co-
municació pública • La ‘nova’ parròquia del Carme, al barri de les 
Planes obre portes • Premi als millors treballs de recerca

Abril: nova parròquia del Carme i segell de transparència

Es crea una taula de treball entre la Generalitat i els ajuntaments de la 
B23 per transformar aquesta via • Els joves transformen un espai degra-
dat en art a l’entorn del carrer Tambor del Bruc • La façana del polies-
portiu Salvador Gimeno es pinta •  Sant Joan Despí se suma per primer 
cop a la Nit dels Museus

Maig: projectant transformacions

Quan queden pocs dies per finalitzar el 2017 recor-
dem alguns dels projectes i fets més destacats de l’any 
a Sant Joan Despí. Han estat 12 mesos carregats de 

novetats que, molt breument, repassem en aques-
tes pàgines, tot i que resulta impossible recollir en 
aquest espai tot un any de feina intensa.
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Finalitza la construcció de dues pistes de pàdel al poliesportiu Francesc 
Calvet i s’inicia la reforma dels vestidors del poliesportiu Salvador Gi-
meno • Pas de vianants amb frases reivindicatives per commemorar el 
Dia Internacional de l’Orgull LGTBI • Se celebra la I Jornada de Pràcti-
ques Educatives • La gestió del Tennis Sant Joan, municipal

Juny: noves pistes de pàdel al Francesc Calvet

Comença la substitució de la gespa del Camp Municipal del Centre• 
El  Centre Jujol-Can Negre es converteix en un nou punt d’informació 
turística • S’aprova la creació d’un park & ride al costat de l’estació de 
Rodalies • Reconeixement als esportistes de la ciutat • La Cursa Soli-
dària d’Atletisme reuneix prop d’un miler de participants 

Juliol: els equipaments esportius es posen al al dia

Comença la instal·lació d’un nou paviment a la pista del Centre Esportiu 
Ugalde i la millora dels vestidors del poliesportiu del Mig •Obres per mi-
llorar les reixes interceptores de l’avinguda de Barcelona i evitar sorolls 
• La ciutadania rebutja els atemptats a Barcelona i Cambrils • Millores a 
l’Ajuntament per ampliar parcialment la segona planta de l’Ajuntament

Agost: diem No! als atemptats

Es posa la primera pedra de l’Estadi Johan Cruyff a la Ciutat Espor-
tiva del FC Barcelona • Ajuntament i AGBAR impulsen la telelectu-
ra de comptadors • Visita institucional del president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont • Comença la urbanització del sector de les 
Begudes amb l’obertura de nous carrers 

Setembre: primera pedra de l’estadi Cruyff

Es posa en marxa un nou itinerari senyalitzat al passeig del Canal 
(antic canal de la Infanta) • S’inaugura una exposició sobre el passat 
medieval de Sant Joan Despí • Nou d’espai d’esbarjo per a gossos al 
parc de la Fontsanta • Nova edició del festival d’arquitectura 48H 
Open House Barcelona • Fira Comercial i Diada d’Entitats

Octubre: recuperem el passat

Conveni per a la creació d’una xarxa de rutes saludables amb Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern • Milers d’estudiants se sumen 
a la Setmana de la Ciència, que s’obre als més petits • Constitució del 
nou Consell dels Infants 

Novembre: la Setmana de la ciència amplia mires

GenerFinalitzen les obres de remodelació del carrer del Bon Viatge, on gu-
nayen presència els vianants • El Ple debatrà, en sessió plenària (22 de 
desembre) l’aprovació dels pressupostos 2018 • La ciutat es prepara 
per gaudir de les activitats nadalenques

Desembre: Bon Viatge, remodelat
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Millorem la salut caminant
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues  i 
Sant Feliu de Llobregat treballen en la connexió dels 
itineraris saludables d’aquestes ciutats

Mesures per potenciar un estil de vida més saludable

Tractament perquè el paviment 
sigui menys relliscós

Caminar i còrrer més enllà del terme municipal. L’objectiu és crear una xarxa supramunicipal de 
camins saludables entre ciutats veïnes

L’Ajuntament continuarà treballant en els propers mesos en un tracta-
ment de microtexturització de la capa superficial del paviment (pro-
cés conegut com granellat) que evitarà que rellisqui quan es mulli. 
Aquest procés es realitzarà en una trentena de carrers de l’Eixample 
del barri Centre i de les Planes, que són les vies que tenen instal·lat 
un tipus de paviment més relliscant. En total s’intervindrà en aproxi-
madament 52.000 metres quadrats. Fa un temps, l’Ajuntament va fer 
una prova pilot en un tram del carrer de Frederic Casas per valorar 
la possibilitat d’estendre-ho a altres zones. El bon resultat ha fet que 
finalment l’actuació s’estengui per totes les vies que disposen d’aquest 
paviment. Les obres s’allargaran fins al febrer.

L’Auntament ha signat un conveni amb 
el Consell Comarcal, el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat i els ajun-
taments d'Esplugues de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern 
per crear una xarxa de rutes saludables 
que connecti tots quatre municipis. 
L'objectiu és fomentar  l'activitat física, 
potenciar un estil de vida actiu i més sa.
La xarxa enllaçarà els diferents camins 
senyalitzats que ja hi ha en aquestes 
ciutats. A més, estarà connectada amb 
la ciutat de Barcelona a través del nou 

carril bici i per a vianants que anirà des 
d’Esplugues fins a la Diagonal de Bar-
celona.
El primer pas serà la creació d’una co-
missió per definir una proposta per a 
aquesta xarxa supramunicipal de rutes, 
que és una iniciativa pionera a la comar-
ca. La proposta va més enllà de fomen-
tar l’aspecte més saludable, ja que també 
és una oportunitat per donar a conèixer 
i promocionar el patrimoni natural, ar-
quitectònic i cultural. Sant Joan Despí 
compta amb tres camins saludables.

Les actuacions se centren ara a l’Eixample del barri Centre

El Pleno pide 
a la Generalitat un 
Centro de Día en el 
barrio de les Planes
El Pleno del Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí del mes de noviembre ha 
aprobado per unamidad (PSC, Síquees-
pot, ERC, Ciutadans, ICV-EUiA, PP y 
CiU) un manifesto impulsado por las 
asociaciones de vecinos y vecinas de Les 
Planes, el Pi y de l’Eixample y los par-
tidos políticos que pide a la Generalitat 
que destine los recursos necesarios para 
que el nuevo equipamiento polivalente 
de la gent gran que  se construirá el año 
que viene en Les Planes ofrezca plazas 
de centro de día. El equipamiento que 
se levantará en la calle Sant Francesc de 
Sales (en los terrenos de un antiguo vi-
vero), es uno de los proyectos que con-
templa la Ley de Barrios (Ley 2/2004 
de mejora de barrios, áreas urbanas y 
pueblos que requieren de especial aten-
ción). Sant Joan Despí cuenta a día de 
hoy con un única residencia, de gestión 
privada, con 25 plazas de centro de día, 
19 de las cuales son concertadas. En la 
actualidad, en la ciudad hay 5.000 per-
sonas con más de 65 años y poco más 
de 2.000 tinen entre 60 y 65 años, hecho 
que demuestra insuficientes las plazas 
actuales, y por eso pide al gobierno 
autonómico que inicie los mecanismos 
para que el nuevo equipamiento cuente 
con plazas concertadas.  
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La ciutat diu no a la 
violència de gènere
Els actes contra la violència masclista 
apleguen centenars de persones
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere –oficialment, el 25 de novembre–, les enti-
tats de dones i l’Ajuntament, a través del Consell de Dones, van 
organitzar un munt d’activitats amb l’objectiu de conscienciar-nos 
contra aquesta xacra social. A la plaça de l’Ermita es va llegir el 
manifest, a càrrec de membres del Circuït de la Violència de Gè-
nere i es va pintar una gran pancarta que es va utilitzar l’endemà 
en la Marxa Comarcal fins al parc de Torreblanca. Tampoc va 
faltar l’acte No t’oblido, de Violeta, Associació Contra la Violència 
de Gènere; un espectacle de l’Associació de Dones Progressistes o 
una xerrada sobre dona i immigració a càrrec de Marhaba.

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

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

D’esquerra a dreta, i 
de dalt a baix: pintada 
de pancarta contra la 
violència i lectura del 
manifest; caminada a 
peu  reivindicativa; No 
t’oblido a la plaça de 
l’Ermita; Amalgama 
musical de les Dones 
Progressites i xerrada 
amb Marhaba

Inscriu-t’hi al web 
www.sjdespi.cat
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 EL TEMA CULTURA

2018 portarà a Sant Joan Despí el millor 
del teatre català a més de concerts, amb 

els Blaumut o Marlango

Preparats per 
un any ple 

d’espectacles

Serà difícil escollir. L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha pre-
parat una interessant temporada d’espectacles fins al mes de 
maig. Teatre per a adults, per a infants, concerts... El Teatre 

Mercè Rodoreda i la Sala Bulevard tornen a aixecar el teló a una 
temporada que aposta per la diversitat per arribar a més públic. 
Serà la Sala Bulevard la primera a aixecar el teló amb un monòleg 
de Txabi Franqueses (26 de gener), cara coneguda dels aficionats 
a l’humor i els monòlegs del Club de la Comedia. El plat fort de 
l’humor serà, però, Goyo Jiménez amb una àmplia carrera en el 
món dels monòlegs i la comèdia, l’humorista actuarà al Teatre 
Mercè Rodoreda el 5 d’abril. Humor a banda, el Mercè Rodoreda 
concentrarà la majoria de propostes teatrals, una oportunitat per 
veure bon teatre sense sortir de casa. E.V.A., amb les T de Teatre 
(dirigida per Julio Manrique) o Les noies de Mossbank Road (di-
rigida per Sílvia Munt), són algunes de les obres més destacades. 
Els petits i petites també tenen una programació pròpia que co-
mençarà ben aviat, ja que aquest any es tornen a programar tres 
obres destinades a infants de primera infància (fins als tres anys 
aproximadament). Un mite entre els petits i petites, Tortell Pol-
trona, presentarà Post-clàssic el 18 de febrer, però també podrem 
reviure un clàssic com Alícia en el país de les meravelles.

Blaumut i Marlango
La música també tindrà el seu forat en la programació. Amb 
Leonor Watling, al capdavant dels Marlango (11 de març) ens 
oferiran un concert acústic per sentir de prop el seu pop amb 
marcades influències del jazz i el blues. I si el que volem és sen-
tir el millor pop català haurem d’esperar al 27 d’abril per veure 
els Blaumut. Molt populars arran del tema Bicicletes, a Sant Joan 
Despí presenten el seu darrer disc Equilibri, amb temes que de 
ben segur et sonen, com Atlàntida. Entre les novetats d’aquesta 
temporada destaca el Festival Zero que es farà el 16 i 17 de febrer, 
una mostra amb disciplines tan variades com el teatre o la dansa 
adreçat gent jove amb ganes de viure experiències noves, artís-
tiques i innovadores. També torna el Cicle Gaudí de cinema en 
català amb pel·lícules en versió original i subtitolades.
Podeu consultar abonaments i descomptes al web teatresdespi.
cat i al programa de mà que us arribarà a casa.

Teatre i monòleg                                                 

E.V.A 
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 2 de 
febrer de 2018 • 22 
hores

PARADISE 
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 2 de 
març de 2018 • 22 
hores

PARLÀVEM 
D’UN SOMNI 
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 23 de 
març de 2018 • 22 
hores

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

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

GOYO 
JIMÉNEZ
Teatre Mercè 
Rodoreda
Dijous, 5 d’abril de 
2018 • 21 hores

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

Auditori Miquel Martí i Pol

PARLANT AMB 
FRANQUESA
Monòlegs
Divendres, 26 de gener 
de 2018 • 22 hores

Teatre familiar                                                   

ACLUCA 
ELS ULLS
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 28 de gener 
de 2018 • 12 hores

Cinema en català (Cicle Gaudí)                                                             

Teatre primera infància
POST-CLÀSSIC
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 18 de febrer 
de 2018 • 12 hores

ALÍCIA EN EL 
PAÍS DE LES 
MERAVELLES
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 25 de 
març de 2018 • 12 hores

PER TERRA DE 
DRACS
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 8 d’abril de 
2018 • 12 hores

PINXIT
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge 18 de març de 2018 
• 10.30, 11.45 i 12.45 hores

TIERRA FIRME 
Teatre Mercè 
Rodoreda, dijous 18 
de gener • 20 hores

LA LLAMADA
Teatre Mercè 
Rodoreda, dijous 15 
de febrer • 20 hores

LA PELL FREDA
Teatre Mercè 
Rodoreda, dijous 15 
de gener • 20 hores

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

ALMAZUELA
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 21 de gener 
de 2018 •  11 i 12.30 hores

CHAMAN, 
TRIBUTO A 
MANÁ 
Música
Divendres, 23 de febrer 
de 2018 • 22 hores

MÀGIA AMB 
THE ROKER
Divendres, 5 de maig de 
2018 • 22 hores

MARLANGO 
Concert acústic
Diumenge, 11 de maig 
de 2018 • 19 hores

BLAUMUT 
Música
Divendres, 27 d’abril de 
2018 • 22 hores

TEATRE, DANSA...
Actuacions d’A.K.A (Also 
Known As), 16 de febrer 
a les 22 h • Conseqüèn-
cies (17 de febrer,  19 
hores) i Mi gran obra (17 
de febrer, 22 hores)

LILA CABARET
Mostra artística de 
dones
Dissabte 17 de març de 
2018 • 22 hores

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

Música al Teatre Mercè Rodoreda

Festival Zero al Teatre Mercè Rodoreda
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Caminada contra el càncer. Prop de 300 dones van córrer 
amb el dorsal de l’Associacó de Dones Afectades pel Càncer de 
Mama (DACMA) a la Cursa de la Dona que va inundar de rosa 
el centre de Barcelona el 12 de novembre. Les de Sant Joan 
Despí van tornar amb premi, ja que DACMA va ser l’entitat 
amb més nombre de sòcies a arribar a meta (285 de les més 
de 300 que van participar-hi), mentre que la primera primera 
classificada per associacions va ser Conchi Pérez Hidalgo.

Jornades de la Discapacitat. Aquests mesos de novembre i desembre, les persones amb discapacitat han estat les protagonis-
tes amb un munt d’activitats que han posat de relleu les seves capacitats. Així, el dia 2 de desembre es va fer l’acte central amb 
l’espectacle Persones diverses sortim a escena, amb actuacions de les associacions Estel, Tastidis i residents de la residència Mas 
i Dalmau. L’endemà es va fer Capaciclem, la primera Festa de la Diversitat en Bici, organitzada pel Club Ciclista, que ens va donar 
l’opotunitat de veure totes les capacitats que tenen per anar en bici les persones amb diversitat funcional, ja sigui intel·lectual, 
física o emocional. També hem pogut visitar la mostra Els reptes de l’atletisme adaptat, del fotògraf local JJ Vico, o una xerrada 
sobre  el TEA (espectre del trastorn autista) a càrrec de l’entitat santjoanenca i d’abast comarcal Aprenem Llobregat.

 EL TEMA EN IMATGES
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Treballant per un nou Pla Jove. El col·lectiu de gent jove està immers en les 
primeres trobades que han de servir per fer proposotes i començar a elaborar 
el Pla Jove de Sant Joan Despí 2018-2021. Conèixer la seva opinió i inquie-
tuds sobre com volen que siguin les polítiques relacionades amb el jovent és 
fonamental. Per això, la redacció del pla s’inicia amb aquestes trobades que 
donaran peu a l’elaboració d’un conjunt d’actuacions per a la ciutat.

Festa dels Drets de l’Infant. Una gran festa (a l’esquerra) va tancar 
els actes commemoratius dels Drets de l’Infant en què han participat 
infants de les escoles de primària. En la fotografia superior, l’exposició 
que ha preparat l’alumnat per reivindicar els seus drets.

Teatre amb el grup local Hocus Pocus. El grup de teatre local 
ha participat en la darrera temporada d’espectacles amb l’obra 
Després de la pluja, un clàssic de Sergi Belbel que els santjoa-
nencs van fer seu per presentar-la al Teatre Mercè Rodoreda.

Voluntariat. A la imatge, part de les noves parelles que s’han decidit a par-
ticipar en el programa de Voluntariat per la Llengua per promoure l’ús del 
català. Des de gener, s’han format 37 parelles. Aquest any, com a novetat, 
també s’han fet parelles virtuals que es troben per viodeconferència.

Festes de la tardor a l’Eixample. 
És una de les activitats clàssi-
ques de l’època, les Festes de la 
Tardor que organitza l’associació 
de veïns i veïnes amb altres 
entitats. Castanyes, actuacions 
de diferents entitats, mercat de 
segona mà o tallers infantils han 
estat algunes de les propostes 
més destacades d’aquesta festa, 
celebrada el 5 de novembre.
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25 anys del tancament de la FEMSA. Antics 
treballadors de l’empresa FEMSA ROBERT 
BOSCH S.A., on es van arribar a fabricar un 
milió de bateries l’any, han celebrat un acte per 
recordar el 25è aniversari del seu tancament 
a Sant Joan Despí. Alguns dels empleats van 
preparar un acte on es va projectar un vídeo per 
recordar alguns dels moments més destacats de 
l’empresa ubicada a l’avinguda de Barcelona. El 
seu tancament va donar pas a la reurbanització 
de la zona amb habitatges, espais d’ús comer-
cial i zones verdes. 

25 anys de l’Asociació de Dones Montserrat Roig. 
L’entitat ha començat a celebrar el seu quart de segle amb 
una lectura en veu alta de l’obra Molta roba i poc sabó… i 
tan neta que la volen!, amb la qual l’autora va guanyar el 
premi Víctor Català l’any 1970. Els actes commemoratius es 
clouran la propera primavera.

20 anys de l’Església Evangèlica. L’entitat va preparar un culte especial el 26 de 
novembre per commemorar dues dècades a Sant Joan Despí, tot i que com assen-
yala el pastor, Fidel Caralt, “la feina va començar anys abans”. L’eglésia participa 
en diferents projectes solidaris: “Aquí gestionem els aliments que ens arriben del 
Banc d’Aliments, i amb altres països desenvolupen projectes de cooperació, ara 
hem participat en la construcció d’un centre a Chiapas”.

Dones de cinema. A la imatge, Mahmuda Mohamed 
Ahmet, Isabel Pérez i Lourdes López, les tres dones santjoa-
nenques que han participat al documental Quina feinada! 
realitzat per l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comu-
nicació i que s’ha presentat recentment a l’Espai Francesca 
Bonnemaison. Aquest documental narra la història de 
dones amb orígens, edats i professions diferents. 

Ciència a tot arreu. Novembre també ha acollit la Setmana de la Ciència. Al 
voltant de 300 infants i joves (des d’alumnat de les escoles bressol als centres 
de secundària) han participat –entre les moltes actividats organitzades– en 
gincanes de matemàtiques i química (a l’esquerra); en una observació d’estrelles 
a la vora del riu, o en un videofòrum que va comptar amb el físic i investigador 
santjoanenc del Centre Europeu de Recerca Nuclear (CERN) Hèctor Garcia.

28
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

l'agENda  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

fins al 7 de gener
‘Sant Joan Despí 
medieval’
Centre Jujol-Can Negre

del 16 al 28 de gener
Exposició de pintures 
Capacit-art-s compartides,
de Francesc de Diego i Joan Vidal
Centre Jujol-Can Negre (inauguració, 16 gener, 19 h)

Les biblioteques obren en cap de setmana les aules d’estudi per facilitar que els i les 
estudiants preparin els exàmens. Els horaris són els següents:
Biblioteca Mercè Rodoreda, 23 i 30 de desembre, i 13, 20 i 27 de gener, de 16 a 22 hores
Biblioteca Miquel Martí i Pol, 7, 14, 21 i 28 de gener, de 10 a 14 i de 16 a 22 h 

AULES D’ESTUDI, 
preparant els exàmens

fins al 7 de gener
61a Exposició de pessebres
Seu social de l’Associació de Pessebristes (Rius i Taulet,5)
dies laborables, de 18 a 20 h; dissabtes i vigílies de festius, 
de 18 a 21 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 i de 18 a 21 h
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	 20	hores
 CINEMA EN CATALÀ: SABATES   
 GROSSES              
 Teatre Mercè Rodoreda
 dins del Cicle Gaudí de Cinema en català es   
 projectarà la pel·lícula Sabates grosses, 
 dirigida per Ventura Pons, una comèdia coral   
 que mostra la multiculturalitat de la   
 ciutat de Barcelona. Preu: 4,50 euros. Edat   
 recomanada: a partir dels 12 anys

20 dimecres

	 16.30	hores
 FESTA DE NADAL ASSOCIACIÓ   
 DE GENT GRAN AMIGOS DEL BAILE 
           Foment Cultural i Artístic
 festa i pica-pica de Nadal organitzada per   
 l’associació de gent gran Amigos del Baile.
 Preu de l’entrada: per a persones associades   
 2,5 €, per a no associades 3 €

22 divendres

24 diumenge al

	 De	18.30	a	20.30	hores
 BELÉN VIVIENTE            
 Parc de Sant Pancraç
 26a. edició del tradicional pessebre vivent amb  
 espais plens de tradicions, de detalls i de   
 sorpreses, amb més d’un centenar de 
 personatges. El pessebre es farà del 24 al   
 27 de desembre. Organitzat pel Centro Cultural  
 Andaluz Vicente Aleixandre amb la   
 col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan 
 Despí

27 dimecres

	 22	hores
 BALL DE NADAL             
 Foment Cultural i Artístic
 música en viu amb el duet Valparaíso. El preu  
 per a persones associades serà de 3 euros i de  
 6 euros per a les no associades

25 dilluns

	 12	hores
 SARDANES             
 Plaça de l’Ermita
 per Sant Esteve, la Colla Sardanista organitza  
 una ballada de sardanes amb la Cobla Princi-  
 pal del Llobregat. En cas de pluja,  l’acte es 
 traslladarà al Foment Cultural

26 dimarts

28 dijous al

30 dimecres
	 De	17.30	a	20	hores
 LA MÀGIA DE L’ASTRÒLEG   
 SADURNÍ              
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de la 
 Torre de la Creu, l’espai on viu tot l’any i des   
 d’on segueix les passes dels Reis  Mags. 
 Coneixeràs l’espai on treballa i totes les his-  
 tòries que a través de la imaginació et faran 
 viatjar fent un petit circuit per la casa i, amb la  
 porta estrellada, descobriràs els misteris del   
 seu laboratori i tot un món màgic. A la plaça, 
 hi trobareu tot un món de jocs i un espai de   
 maquillatge. Es tancarà l’accés a la cua segons  
 aforament previst a les 19.30 hores.

	 17	hores
 BALL DE CAP D’ANY             
 Casal de la Gent Gran de Can Maluquer
 digues adéu al 2017 ballant. Activitat oberta a   
 tota la gent gran, sigui sòcia o no.    
 Organitza: Associació de Gent Gran de   
 Can Maluquer

28 dijous

	 A	la	una	de	la	matinada
 BALL DE CAP D’ANY             
 Foment Cultural i Artístic
 celebra l’entrada de 2018 ballant a ritme del   
 duet ZARABANDA, que oferirà música en viu.
 Es donaran bombons i una ampolla de cava   
 per parella. Organitza: Foment Cultural i Artístic

31 diumenge

GENER

	 19	hores
 CONCERT D’ANY NOU
 Església de Sant Joan Baptista
 tradicional concert de nadales i cançons típi- 
 ques catalanes. Amb la participació de can 
 tants solistes lírics amb reconeixement públic. 
 L’organitza: Societat Cor de Flora

 1  diumenge

	 17.30	a	20	hores
 ENTREGA DE CARTES 
 ALS PATGES
 Plaça Àrea de Serveis a la Persona
 els patges reials i els seus ajudants us  
 esperen per recollir en mà tots els desitjos  
 dels nens i les nenes. Estaran acompanyats  
 de l’astròleg Sadurní, que dins del  seu 
 tendal màgic ens explicarà les noves  
 aventures de la màgia de Ses Majestats.  
 Com cada any, els ajudants de l’astròleg us  
 explicaran tots els detalls i us adjudaran en  
 l’elaboració de l’element màgic per a 
 l’arribada dels Reis. Venda de xocolata  
 calenta sense gluten a càrrec dels joves del  
 CE El Nus

 3  dimecres i
 4  dijous



31

 
 
 
 
 
 

	 17	hores
 ARRIBADA MÀGICA I 
 BENVINGUDA DELS REIS 
 Esplanada central parc de la Fonstanta
 Sant Joan Despí es prepara per rebre a Ses  
 Majestats els Reis d’Orient. Un   
 gran espectacle en què participaran els nens  
 i nenes, pares i mares per fer de les hores  
 prèvies a l’obertura de regals una gran festa.  
 Com ja és tradició a la comitiva Reial 
 l’acompanyarà l’astròleg Sadurní, els patges  
 i infants reials. Els grups de percussió  
 Abra-kPum i Atabalats amenitzaran  
 l’arribada dels Reis Mags. A continuació  
 començarà la Cavalcada

 5   divendres

18.10 h, les Planes: c. Gran Capità, c. Sant 
Antoni, c. Trias de Bes, plaça Sant Joan, c. Pi 
i Suñer, c. J.F. Kennedy, plaça Espanya i c. 
Extremadura
 
19 h, Residencial Sant Joan: entrada al barri 
zona parc Fontsanta (cantonada c/ Sant Martí 
de l’Erm amb av. Baix Llobregat)-carrer de Sant 
Martí de l’Erm

19.45 h, Pla del Vent-Torreblanca: carrer 
de Vallespir, av. de la Generalitat, av. Lluís 
Companys, plaça M. Aurèlia Capmany, av. 
Torreblanca i av. de la Generalitat

20.15 h, Centre: c. de la Creu d’en Muntaner, c. 
de Catalunya, c. de Jacint Verdaguer, c. de les 
Torres, c. de Rius i Taulet,  av. de Barcelona, c. 
de Bon Viatge, c. del Torrent d’en Negre i plaça 
de Catalunya

Entrega de la clau a SSMM els Reis d’Orient 
a la plaça Catalunya, a les 21 hores

	 A	partir	de	les	18.10	hores
 CAVALCADA DELS REIS MAGS 
 Als barris de la ciutat

	 11.30	hores
 REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
 Local social El Castanyot
 un clàssic d’aquestes dates. Infants i joves  
 d’entre 3 i 17 anys representen l’obra dels  
 Pastorets. Preu a voluntat. L’organitza: GE El  
 Castanyot

 7  diumenge

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN          
 Sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 passeig per la ciutat a peu

16 dimarts

18 dijous

	 De	8	a	14.40	i	de	16	a	21.30	hores
 DONACIÓ DE SANG          
 davant del poliesportiu Salvador Gimeno  
 unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits

17 dimecres

	 De	16	a	21.30	hores
 DONACIÓ DE SANG          
 davant de la biblioteca Miquel Martí i Pol
 unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits

	 20	hores
 CINEMA EN CATALÀ: 
 TIERRA FIRME
 Teatre Mercè Rodoreda   
 una pel·lícula de Carles Marquet-Marces 
 interpretada per Onna Chaplin, Natalia Tena,   
 David Verdaguer, etc. Preu: 4,50. En el marc   
 del Cicle Gaudí. Edat recomanada: a partir dels  
 16 anys

19 divendres
	 18	hores
 VINE A BALLAR AMB 
 NOSALTRES
 El Bulevard     
 per a tothom que tingui ganes de ballar. 
 Organitzada per les entitats de la Comissió de  
 la Discapacitat

	 A	les	11	i	a	les	12.30	hores
 TEATRE PER PRIMERA INFÀNCIA: 
 ALMAZUELA             
 Teatre Mercè Rodoreda  
 a càrrec de la Cia. Roberto G. Alonso. Edat   
	 recomanada,	fins	als	tres	anys.	Preu:	4	euros.

 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 

21 diumenge

	 A	les	17.30	i	a	les	18.30	hores
 DIMARTS DE CONTE: HISTÒRIES  
 A LA VORA DEL FOC          
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Jeep Gasulla. Adreçada a infants a  
 partir dels 3 anys. Aforament limitat. Cal   
 recollir invitació a partir del dilluns 15 
 de gener de 2018

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE 
 PER A NADONS: BITXOS         
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
	 a	càrrec	de	Ciapatawa.	Edat	recomanada:	fins		
 a 3 anys.Cal inscripció prèvia

11 dijous

	 18	hores
 TALLER DE CUINA DETOX       
 Biblioteca Miquel Martí i Pol   
 edat recomanada: per a totes les edats.
 Cal inscripció prèvia. Activitat inclosa en el   
 projecte de L’hort a la biblioteca

	 18	hores
 TALLER DE COMUNICACIÓ 
 NO VERBAL          
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda) 
 a càrrec d’Irene Funes. Activitat recomanada   
 per a famílies amb infants de 7 a 11 
 anys. Cal inscripció prèvia. Es faran dues   
 sessions, el 24 i el 31 de gener. 
 A la primera sessió només hi assistiran  
 els infants, i la segona anirà adreçada 
 a les famílies i als infants de forma conjunta   
  

24 dimecres

	 12	hores
 TEATRE INFANTIL: 
 ACLUCA ELS ULLS, 
 LA RECERCA DE LES 
 PARAULES BONIQUES          
 Teatre Mercè Rodoreda  
 a càrrec de la companyia Parpelles i la Rue de  
 So. Edat recomanada: a partir dels 4 anys 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 

28 diumenge

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA          
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre 
 itinerari guiat per les obres de l’arquitecte   
 modernista Josep Maria Jujol. 
 Cal inscripció prèvia 

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN          
 Sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 passeig pel Baix Llobregat

23 dimarts

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN          
 Sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 passeig per la ciutat a peu

30 dimarts
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agenda
Com fer el teu propi canal de 
youtuber
Dilluns 22 de gener, de 18.30 a 19.30 h
Aprèn a crear el teu perfil a youtube. 
Casal de Joves El Bulevard

Gorro de llana amb orelles
Dimecres 24 i 31 de gener, de 18.30 a 
20.30 h. El complement perfecte per 
a aquest hivern. Casal de Joves El 
Bulevard

Sabors de l’Índia
Dilluns 29 de gener, de 18.30 a 20.30 h
Espècies, aromes i sabors captivants 
són algunes de les característiques 
de l’exòtic menjar indi. Casal de Joves 
El Bulevard

Tot sobre el meu fill o 
filla adolescent
Dimarts 30 de gener, de 
18 a 19.30 h. A l’Oficina 
Jove.

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 8, 15, 22 i 29 de gener,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 9, 16 i 23 de gener,  de 
16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 17 i 31 de gener, 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Canvi d’horari
a l’Oficina Jove 
i El Bulevard

Música i 
monòlegs
a la Sala 
Bulevard

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

 

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

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD

@JoveSjd

637 026 565

elbulevardsjd

@elbulevardsjd

@elbulevardsjd

La nova temporada d’espectacles de 
2018 arribarà també a la Sala Bulevard. 
Consulta al centre els packs descompte.

A partir del mes de gener l’horari de 
l’Oficina Jove es modifica i obre un matí 
més. Així, l’horari serà el següent: de 
dilluns a dijous de 16 a 20 h; dilluns de 12 
a 14 h i divendres de 10 a 14 h. El Casal de 
Joves també modifica l’horari i obrirà de 
16.30 a 21 hores de dilluns a divendres.

22 de desembre, 
dia especial al 
Casal de Joves

Serà un vespre ple d’activitats. D’una 
banda, a partir de les 18 h es farà el 
Bulekaraoke Championship on podràs 
demostrar el teu talent. L’activitat és 
gratuïta però cal inscripció prèvia... 
Hi haurà premi, dues entrades a un 
dels espectacles de la Sala Bulevard 
de la propera temporada, inclòs el Lila 
Cabaret.

Txabi Franqueses, divendres 26 
de gener, 22 hores

Chamán, tribut a Maná, divendres 
23 de febrer, a les 22 hores

V Lila Cabaret, dissabte 17 de març, a les 
22 hores (Auditori Miquel Martí i Pol)

Màgia amb The Roker, divendres 
25 de maig, a les 22 hores
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Un notable per als poliesportius
Els aspectes més ben valorats són l’atenció al client i la feina dels monitors

Els usuaris i usuàries es mostren sa-
tisfets amb els poliesportius mu-
nicipals Francesc Clavet i Salvador 

Gimeno segons la darrera enquesta de 
satisfacció realitzada per la Diputació de 
Barcelona entre 22 municipis de la pro-
víncia corresponents al servei de 2016. 
Ambdós centres esportius obtenen la ter-
cera millor valoració d’entre els vint-i-dos 
municipis participants. Els 182 enquestats 
havien de puntuar del 0 al 10 els serveis 
de neteja de les instal·lacions; l’atenció al 
client; la varietat en l’oferta d’activitats; les 
tasques que duen a terme els monitors i el 
preu que paguen pels serveis oferts.

Una nota molt notable
El grau de satisfacció general arriba al no-
table amb una valoració  de 7,62 punts, 
més de set dècimes per sobre de la mitjana 
dels altres vint-i-dos municipis que han 
participat en l’enquesta, que és de 6,90. Els 
usuaris i usuàries atorguen a l’atenció al 
client la millor nota amb 7,88 punts; men-
tre que la feina dels monitors obtenen un 
destacable 7,84; l’oferta d’activitats arriba 
al 7,74; la neteja rep un 7,47 i la nota més 
baixa i l’única que no arriba al 7 és el preu 
que es paga per fer ús dels equipaments, 
un 6,69. Bones notícies, doncs, per als 

equipaments esportius de la ciutat, dels 
més utilitzats per la ciutadania, més si te-
nim en compte que entre les poblacions 

enquestades es troben grans ciutats com 
Sadabell, Cerdanyola, Cornellà o Vilano-
va i la Geltrú.

Enquesta de satisfacció entre 22 municipis dela província de Barcelona

Enquesta de satisfacció dels 
poliesportius de Sant Joan Despí

Grau de satisfacció general: 7,62  (6,90)*
Atenció al client:  7,88  (7,27)
Monitoratge:   7,84  (7,45)
Àmbit activitats:  7,74  (7,01)
Neteja de les instal·lacions: 7,47  (6,77)
Preu de l’equipament:   6,69  (6,07)

*Entre parèntesis, la mitjana dels 22 municipis enquestats. Esport

Nit especial 
                    a l’Espai Wellness Spa

Promoció especial els dies :
26 de gener 
9 i 23 de febrer
9 i 23 de març          Horari: de 21 a 22.30 h

No ho dubteu, segur que no us en penedireu.

L’Especial Wellness Spa del poliesportiu Francesc 
Calvet torna per oferir-nos una activitat diferent 
en un ambient de llums, color, aromes de fragància 
natural i música relaxant. Us proposem gaudir, du-
rant una hora i mitja, de tres itineraris per tonificar 
la pell; relaxar-se amb la pressió de l’aigua i per a la 
millora del flux sanguini. Acabarem amb un sessió 
de relaxació i ben hidratats amb tes i sucs. 

DESPÍ ESPORT
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Variada oferta d’activitats esportives 
per a joves i infants aquest Nadal

L’Ajuntament organitza un any més casals esportius durant l’aturada escolar

Aquestes festes de Nadal els 
nens i les nenes de Sant Joan 
podran cremar els torrons 

amb les activitats esportives que 
s’ofereixen al municipi. D’una ban-
da hi ha el ja tradicional Campus 
esportiu de Nadal que es farà al po-
liesportiu Francesc Calvet al desem-
bre i gener, i que està adreçat a nens 
i nenes nascuts entre els anys 2005 i 
2013, ambdós inclosos. S’hi ofereixen 
activitats multiesportives i recreati-
ves en horari de matí i de tarda. Per 
als més petits s’han preparat tallers 
de jocs tradicionals, de relaxació, de 
treballs manuals i activitats aquàti-
ques a la piscina. Els infants tindran 
l’oportunitat de provar esports com el 
pàdel, l’hoquei, l’atletisme, el rugbi a 
més a més dels ja tradicionals: futbol, 
bàsquet i handbol. També faran jocs 
de cooperació, tallers de risoteràpia 
i dedicaran estones  a jugar a escacs 

Multiesport i tennis per les festes

Adiós a una gran deportista, 
Ana María Frías
El 12 de noviembre falleció Ana María Frias Maldonado, a la edad de 41 
años. Gran deportista, los que la recuerdan hablan de ella como una muy 
buena persona que a pesar de tener una discapacidad que la obligaba a ir en 
silla de ruedas, esto nunca representó un obstáculo para practicar deporte, 
tanto con el Club Esportiu Estel como en otras entidades deportivas de 
Barcelona. A Ana María, que fue una de las portadoras de la antorcha pa-
ralímpica a su paso por Sant Joan Despí, le gustaba practicar la natación, la 
petanca..., aunque en lo que destacó especialmente fue en slalon de silla de 
ruedas. En esta prueba, de gran esfuerzo y habilidad, Ana María se desen-
volvía con gran destreza y de hecho se proclamó varias veces campeona de 
Catalunya y de España. La última vez que consiguió la doble corona fue en 
2013, y actualmente aún mantenía el récord de España de esta prueba en su 
categoría. Una gran perdida para el deporte de Sant Joan Despí. 

Con el alcalde, Antoni Poveda, y el concejal de Deportes, 
Ferran Liesa, en 2013, después de recibir un reconocimien-
to cuando se proclamó campeona de España y Catalunya 
en la prueba de slalon en silla de ruedas.

Les festes de Nadal, una bona oportunitat de practicar esport durant les vacances

i a practicar activitats aquàtiques. El 
campus consta de dos torns, el pri-
mer els dies 27, 28 i 29 de desembre 
i el segon 2, 3, 4 i 5 de gener. Podeu 
consultar als poliesportius si encara 
hi ha places disponibles.

Tennis i pàdel per als infants
També per les vacances de Nadal hi 

ha l’opció que proposa el Tennis Sant 
Joan Despí. El Club organitza un sta-
ge de tennis i pàdel per a nois i noies 
de 4 a 14 anys, en horari de 8.45 a 14 
h, en dos torns: els dies 27, 28 i 29 
de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener. No 
esperis més per reservar plaça i apro-
fita el Nadal perquè els petits de casa 
gaudeixin de les vacances fent esport. 
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La Unió Esportiva Sant Joan Despí ha presentat els 34 equips que 
integren l’entitat fundada l’any 1906. En total, entre equips base i 
amateurs, el club compta amb més de 500 esportistes. Els reptes 
d’aquesta temporada són fer créixer el futbol base i que l’amateur 
–amb una plantilla plena de gent formada a la casa– mantingui 
la categoria en l’exigent Segona Catalana. Un dels projectes més 
engrescadors és la posada en marxa de la UE Sant Joan-Tastidis: 

dos equips de futbol 7 integrats per nois amb discapacitat psí-
quica. Es tracta d’una col·laboració amb l’associació Tastidis que 
treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual a través d’activitats esportives i de lleure. 
A més a més s’ha llançat una campanya de captació de socis per 
aconseguir fer un club gran tant esportiva com socialment per-
què la gent pugui participar en el dia a dia de l’entitat.

El club acull dos equips de Futbol 7 formats per nois amb discapacitat intel·lectual

Presentacions d’inici de temporada: Unió Esportiva de Sant Joan Despí

El Bàsquet Club Sant Joan Despí no s’atura. El 5 de novembre va 
presentar els 28 equips masculins i femenins que té l’entitat, en 
total 350 jugadors i jugadores. Des del club se segueix amb ganes 
d’augmentar en nombre d’infants i no parar de créixer en la ves-
sant competitiva. La novetat d’aquest curs ha estat la primera edi-
ció del Torneig Júnior Vila de Sant Joan Despí, amb equips de pri-
mer nivell i que va tenir lloc els dies 8, 9 i 10 de desembre. Aquesta 

temporada s’ha afegit més gent a la coordinació i es redoblen es-
forços per treballar millor en la comunicació entre entrenadors i 
junta directiva. Es vol donar imatge de club madur, en què tothom 
va en la mateixa direcció en l’àmbit de formació dels joves. Amb 
l’objectiu que el club es faci gran de mica en mica, sense allargar 
més el braç que la màniga per voler pujar categories. La filosofia: 
promocionar gent de casa i formar alhora que es competeix. 

Enguany s’ha organitzat la I edició del Torneig Júnior Vila de Sant Joan Despí

Un curs per seguir creixent

El bàsquet treballa amb ambició

Presentacions d’inici de temporada: Bàsquet Club Sant Joan Despí
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L’esport santjoanenc, en imatges

El Club Ciclista Sant Joan Despí, una entitat amb més de 50 anys 
d’història que transmet valors de companyonia, esforç i superació, 
ha organitzat el seu Campionat Social.  El lliurament de trofeus es 
va fer a la seu d’El Castanyot el 26 de novembre, on es va posar de 
manifest que cal potenciar l’ús de la bici com a element saludable.

Campionat social del Club Ciclista

El jove santjoanenc Marc Serrano Bonilla, que entrena 
al centre Mugendo de Sant Joan Despí, va aconseguir 
el tercer lloc en la modalitat de semi contact cadet, dels 
Campionat del Món d’Arts Marcials que es va celebrar a 
finals d’octubre a la ciutat italiana de Carrara. L’equip de 
Mugendo Espanya estava format per set participants, 
entre els quals, el de Sant Joan Despí (al pòdium, el 
primer a l’esquerra).

El poliesportiu Ugalde ha acollit la Primera Trobada de Promeses 
de Futbol Sala de la temporada amb la participació del Sant Joan 
Despí CFS, el CE Abrera, el Montcada FS, Palau Solità i Plegamans 
i l’Olesa FS. En aquesta jornada, dedicada exclusivament als més 
menuts del futbol sala, ha regnat l’esportivitat i el joc net, i els 
jugadors i les jugadores participants han gaudit d’aquest esport i 
del bon ambient de les grades, amb familiars i aficionats.

Trobada de Promeses Futsal

A la cita dels dies 8, 9 i 10 de desembre, organitzada pel Bàs-
quet Club Sant Joan Despí, van assistir-hi equips de primer 
nivell català i un club de renom a Espanya, el C.B. Fuenlabra-
da. El trofeu se’l va emportat el Joventut de Badalona, que 
va derrotar el Bàsquet Almeda a la final. El tercer classificat 
va ser l’equip madrileny i en quart lloc va acabar el Bàsquet 
Manresa. El CB Sant Joan Despí va ser l’últim classificat en 
perdre el partit pel cinquè i sisè lloc enfront el CB Sant Josep 
de Badalona. Tot i tancar la classificació l’experiència va ser 
molt positiva. De cara a properes edicions volen fer d’aquest 
torneig una referència a la comarca i esperen que equips com 
el Barça, el Reial Madrid i algun club europeu participin en 
l’edició del curs que ve. 

Sant Joan Despí als mundials d’arts 
marcials de Carrara, a Itàlia

Primera edició del Torneig de Bàsquet 
Júnior Vila de Sant Joan Despí

La jove santjoanenca Ju-
dit Muñoz Zambrana va 
aconseguir la medalla 
de bronze als cam-
pionats del CCC (curs 
complet d’equitació) del 
campionat de Catalun-
ya que s’han celebrat 
el mes d’octubre. El 
campionat constava de 
tres proves: doma, salt 
i cross.

Premi d’equitació

36
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TRIBUNA POLITICA

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

A Sant Joan Despí ja fa molt de temps 
que els i les socialistes treballem per-
què el medi ambient marqui la pauta 
d’actuació de la nostra ciutat.
Per això hem plantejat una ciutat que 
urbanísticament prioritza les perso-
nes, amb espais on s’afavoreixin les re-
lacions personals i on es promogui la 
vida al carrer en tots els sentits. Una 
ciutat amb zones verdes i voreres am-
ples, amb carrils bici, on la pacificació 
del trànsit sigui una prioritat i on hi 
hagi més i millor transport públic.
Sabem que si volem deixar un món 
millor a les futures generacions aques-
ta és la clau i el canvi de model ha de 
ser una prioritat, així com les mesures 
concretes que des de la proximitat po-
dem fer, com ara: la promoció de la bi-
cicleta elèctrica i dels vehicles elèctrics; 
els camins saludables que incentiven 
el desplaçament a peu per Sant Joan 
Despí; els camins escolars i passos de 
vianants amb més visibilitat; el trans-
port públic que amb les dotze línees 
d’autobús, dues de Rodalies i tres de 
tramvia  que passen per la nostra ciu-
tat ens permeten moure’ns dins i fora 
de la ciutat. En aquesta mateixa línia al 
gener es posa en marxa el park&ride de 
l’estació de trens de Rodalies, un apar-
cament amb places prioritàries per a 
persones usuàries del transport públic 
i el carsharing, un sistema de cotxes de 
lloguer per hores...
Menys contaminació és més salut i més 
salut és més qualitat de vida, per això 
aquesta és una prioritat. Treballem i 
continuarem treballant per tenir una 
ciutat socialment inclusiva, ambiental-
ment sostenible i més saludable. Apro-
fitem aquesta plataforma per desitjar 
molt bones festes a totes les santjoa-
nenques i santjoanecs, unes festes prop 
dels i les vostres i un molt feliç any 
2018!

grup municipal PSC-CP

Al passat ple d’octubre, fent-nos ressò de les 
nombroses queixes de comerciants i boti-
guers del carrer Bon Viatge i entorns, vàrem 
preguntar a l’alcalde per la data de finalització 
de les obres.
“Pel 31 de novembre..” ens va dir. 
És evident que la remodelació del carrer, en 
el moment d’escriure aquest article (18 de 
desembre...) no està finalitzada. Tanques i 
maquinària pel mig, contenidors soterrats 
inoperatius, validadors de zona blava inexis-
tents, cartells informatius “encriptats”...i tot el 
que comporta unes obres a la principal zona 
comercial de Sant Joan.
Temps hi haurà de fer-ne una valoració, 
temps hi haurà de comprovar si aquesta obra 
haurà perjudicat o suposarà un benefici. 
D’entrada, però, les molèsties   ocasionades, 
l’endarreriment de les  obres, en plena època 
de màxim consum comercial, no creiem que 
hagi suposat una gran millora. Caldrà veure 
també si la reducció de places de zona blava 
suposa una millora en la competitivitat dels 
nostres comerços, o bé aquesta reducció su-
posarà la pèrdua progressiva d’aquells clients 
que han d’gafar el vehicle per arribar a la zona.
D’altra  banda, les entitats veïnals, la ciutada-
nia i els partits polítics ens hem posat d’acord 
per reclamar a la Generalitat l’habilitació 
d’una quinzena de places de centre de dia 
al barri de les Planes. És important aquest 
acord, perquè el Govern que surti de les ur-
nes, haurà de treballar amb els tècnics dels 
Departaments per fer-ho possible. Des d’ERC 
hem treballat de forma anònima, sense bus-
car protagonisme, ni fotos, i així continua-
rem, governi qui governi, i sense utilitzar de 
forma partidista les reunions i acords que es 
generin.
Sens dubte, aquests són dos dels temes dels 
quals caldrà fer un seguiment els propers 
mesos.
No voldríem acabar aquest article sense desi-
tjar un Bon Nadal i Feliç Any a tot els santjoa-
nencs i santjoanenques, i   mostrar la nostra 
solidaritat amb les famílies dels presos polí-
tics que romanen a les presons espanyoles, i 
que no podran en dates tan assenyalades estar 
amb les seves famílies.
Bon Nadal i Bones festes!

Carrer Bon Viatge i 
Centre de Dia

Quan aquestes línies arribin als veïns i veï-
nes de Sant Joan Despí ja s’hauran celebrat 
les eleccions autonòmiques del 21D. Con-
fiem que aquestes eleccions hagin servit 
per trencar la dinàmica en què ens trobem 
immersos en els últims anys i que ha im-
pedit concentrar els esforços en el que per 
a nosaltres és prioritari, les persones.
Desitjaríem poder centrar el treball polític 
en la situació social i en el deteriorament 
que s’ha produït després de l’última crisi, 
del benestar i qualitat de vida de les classes 
populars, que constitueixen la majoria de 
la població espanyola,.
Però no a tothom li ha anat igual durant la 
crisi, a Catalunya les persones amb més ni-
vell de renda han vist com creixien de for-
ma considerable els seus ingressos mentre 
es reduïen per a la majoria de la població 
facilitant una de les majors desigualtats en 
la Unió Europea. Una qüestió intolerable.
Fa un temps que ens parlen, també des 
del àmbit municipal, de recuperació, quan 
recuperació significa tornar als nivells de 
vida anteriors a la crisi. I per descomptat 
estem molt lluny d’aconseguir-los.
Els últims governs, i els partits que els han 
donat suport, són els que han fet les refor-
mes laborals que han portat a un deterio-
rament de l’ocupació i els salaris. Són els 
que han realitzat retallades en la despesa 
pública, pensions, ajudes a les famílies, 
sanitat, educació, serveis socials, depen-
dència o habitatge social. Això s’ha de co-
rregir.
Les restriccions imposades a la despesa 
dels ajuntaments no han ajudat. Nosaltres 
fidels al nostre compromís social, conside-
rem que és possible fer més, i així ho hem 
fet saber en el debat dels pròxims pressu-
postos per a l’any 2018.
Aquest mes celebrem les festes nadalen-
ques. Desitgem que tothom pugui cele-
brar-les amb les seves famílies.  Volem 
també, des d’aquí, desitjar Bones Festes a 
totes les veïnes i veïns de Sant Joan Despí.

Compromís socialCap a una ciutat més 
sostenible
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grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal CiUgrup municipal Cs

Ja fa dies que els llums dels carrers dels 
nostres pobles i ciutats ens anuncien que 
s’acosta el Nadal. Són dies de retroba-
ments i de compartir-hi àpats. Tothom 
procura estar amb la família, i els qui 
viuen fora solen anar-hi a passar aquets 
dies.
De ben segur que molts de vosaltres ja 
heu decorat la casa. Potser heu penjat 
una garlanda a la porta o bé heu omplert 
l’arbre de Nadal de cintes o serrellets de 
Nadal.
Però, aquest any la felicitat no serà com-
pleta. Ens faltaran ells.
El passat dilluns 16 d’octubre el Jutjat Cen-
tral d’Instrucció número 3 de l’Audiència 
Nacional espanyola va acordar la presó 
provisional sense fiança dels presidents 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sán-
chez, i el  dia 2 de novembre va acordar 
la presó provisional sense fiança del vice-
president del Govern legítim de la Gene-
ralitat de Catalunya, Oriol Junqueras i de 
set consellers: Raül Romeva, Jordi Turull, 
Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Bo-
rràs, Joaquim Forn i Dolors Bassa. 
El 4 de desembre, el jutge del Tribunal 
Suprem espanyol, va aixecar la mesura 
d’empresonament cautelar contra 6 dels 7 
consellers, excepte Oriol Junqueras i Joa-
quim Forn i també ha mantingut la presó 
incondicional per a Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart. Aquesta alegria del retorn a casa, 
es veu entelada per l’absència dels que se-
guiran patint un captiveri injust.
Alhora, el nostre Govern legítim, el pre-
sident Carles Puigdemont i quatre con-
sellers: Toni Comin, Lluís Puig, Clara 
Ponsatí i Meritxell Serret, segueix a l’exili, 
impedit per la força i l’aplicació del 155 
d’exercir el mandat que el poble li va do-
nar el 27 de setembre de 2015.
No hi som tots i no pararem fins a allibe-
rar-los.
Des del Partit Demòcrata (PDECAT) us 
desitgem un Bon Nadal

Per Nadal, cada ovella 
al seu corral

Un año más desde Ciudadanos Sant Joan Des-
pí queremos aprovechar este espacio para feli-
citar a todos los “santjoanencs” estas fiestas y 
desearles un próspero Año 2018.
Un año después, desde Ciudadanos agradece-
mos a los Reyes Magos que hayan traído un 
nuevo instituto a Sant Joan Despí. El pasado 
mes de junio, en el Parlament de Catalunya, se 
aprobó nuestra propuesta demandando la eli-
minación de los barracones del Instituto Jau-
me Salvador i Pedrol para construir un nuevo 
centro de enseñanza secundaria. Dentro de 
unos años, los jóvenes de nuestro municipio 
disfrutarán de un nuevo espacio donde poder 
formarse en mejores condiciones. 
En esta línea de buscar la mejor opción para la 
ciudadanía se enmarca nuestra actuación en el 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí, donde bus-
camos mejorar la vida de nuestros vecinos con 
propuestas sociales de necesaria implementa-
ción en la ciudad. Parques adaptados para ni-
ños con diversidad funcional, reclamación de 
los derechos de los alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas con el TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) o el impulso 
de la formación en reanimación cardiopulmo-
nar son algunas de esas propuestas.
Com no podia ser d’una altra manera, el go-
vern del PSC continua mirant cap una altra 
banda amb les actuacions de les forces inde-
pendentistes, com omplir els espais públics 
amb propaganda del referèndum il·legal o com 
quan van retirar la bandera espanyola del bal-
có de l’Ajuntament sense encara depurar res-
ponsabilitats. Demanar la llibertat dels ‘presos 
polítics’ i reunir-se amb l’expresident Puigde-
mont han estat també dues de les accions prin-
cipals que han dut a terme en aquests mesos.
Esperem que els vostres desitjos es facin rea-
litat durant el proper any, nosaltres seguirem 
lluitant per aconseguir millorar la nostra ciu-
tat. 
Bon Nadal!
Per a qualsevol suggeriment o aclariment po-
den contactar amb nosaltres en el nostre email 
cs@sjdespi.net a les xarxes socials Twitter: @
CsSjDespi , Facebook , Instagram o en el te-
lèfon 617.309.215.

Gracias Reyes Magos

Des d’ICV-EUiA, treballem per la unió de les 
esquerres i a les passades eleccions del 21D 
ho hem fet com a Catalunya en Comú Po-
dem. Independentment dels resultats el nos-
tre compromís a partir del 22 de desembre 
és ferm i ve de lluny, ja sigui a l’oposició o al 
govern, a la Generalitat o al municipi, sempre 
amb un peu al carrer i l’altre a les institucions.  
Representem un nou espai polític ampli i 
progressista que el país necessita. Cal sortir 
del bloqueig en què ens trobem, entre la po-
lítica repressiva del 155 i les vies unilaterals. 
La solució no vindrà de cap dels dos blocs, 
hem de sortir del bucle i posar en marxa una 
Catalunya al servei de la gent i del bé comú. 
Els problemes reals i quotidians que tenen les 
persones no poden esperar més.
Els drets socials i nacionals han d’anar de la 
mà, i les respostes han d’incloure a tota la ciu-
tadania. Cal una reforma de la Constitució i 
un referèndum pactat. Sols podrem avançar 
des del diàleg i la negociació, i garantint per 
sobre de tot la cohesió social i la convivència. 
Sí que es pot donar prioritat a les necessitats 
socials, revertir les retallades i apostar per 
una sanitat i educació pública i de qualitat, 
controlar el preu dels lloguers i reforçar el 
parc públic d’habitatge social. Volem una Ca-
talunya inclusiva, feminista, lliure de violèn-
cies masclistes i LGTBIfòbia, que posa en el 
centre les persones, en especial els col·lectius 
més vulnerables o en situació de dependèn-
cia. 
Per fer-ho possible hem d’impulsar una refor-
ma fiscal justa i solidària, acabant amb la co-
rrupció. Cal un pla de reactivació econòmica, 
orientat a la reindustrialització, un nou mo-
del econòmic i energètic democràtics i 100% 
sostenibles, generadors d’ocupació estable i 
de qualitat. Garantint a tota la ciutadania una 
renda suficient per una vida digna.
Tenim molt en comú, i el nostre compromís 
està sempre a garantir el progrés i el desen-
volupament de Catalunya, sense deixar cap 
persona endarrere!
Des d’ICV-EUiA, aprofitem també per desit-
jar-vos unes bones festes i el millor per a l’any 
2018.

Tenim molt En Comú
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL: sessió ordinària de novembre de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat 
dijous 23 de novembre de 2017 en sessió ordinària, 
va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió 

anterior. Posteriorment, va tenir lloc el sorteig dels mem-
bres presidents i vocals, titulars i suplents, que formaran 
les meses electorals de Sant Joan Despí en les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 21 de desembre.
Fet el sorteig, es va donar lectura a les resolucions de 
l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de 
Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciuta-
dans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
Siqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents 
propostes i dictàmens:
En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, 
Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, 
es va aprovar el dictamen de redistribució de la despesa 
autoritzada en cadascun dels exercicis pressupostaris 
afectats per l’execució de la segona i última pròrroga 
del contracte formalitzat amb la societat Llinasport 
per a la prestació dels serveis esportius i altres serveis 
complementaris en diverses instal·lacions esportives de 
titularitat municipal. Aquest punt es va aprovar amb el 
vot favorable de CiU, Cs, ERC, SQP, ICV-EUiA i PSC i 
l’abstenció de PP.
També es va aprovar l’adjudicació del contracte per al 
subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja 
tensió a les dependències municipals i l’enllumenat 
públic a l’empresa Aura Energia, que va ser la que va 
obtenir la màxima puntuació al concurs. El punt va sor-
tir endavant amb el vot favorable de tots els grups, a ex-

cepció d’ERC, que hi va votar en contra.
Per unanimitat de tots els grups municipals, l’Ajuntament 
es va adherir al manifest a favor de la creació d’un cen-
tre de dia a Sant Joan Despí. Representants de les as-
sociacions de veïns van intervenir en el Ple per explicar 
el sentit d’aquest manifest. Posteriorment, es va donar 
compte del compliment de l’estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera corresponent al tercer trimestre 
de 2017.
En l’Àmbit de l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets So-
cials, amb el vot unànime de tots els grups municipals, 
l’Ajuntament es va adherir al manifest institucional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones.
En l’apartat de mocions, es va aprovar la moció presen-
tada per Cs, amb esmena del PSC, per a l’elaboració i 
aprovació del Pla Local de Seguretat de Sant Joan Des-
pí i la creació d’una comissió de seguiment d’aquest pla. 
Aquesta moció va tenir els vots a favor de CiU, PP, Cs, 
SQP, ICV-EUiA i PSC i l’abstenció d’ERC. Per la seva 
banda, ERC va presentar una moció de suport a l’escola 
catalana que va aprovar-se amb els vots favorables de 
CiU, ERC, SQP, ICV-EUiA i PSC i els vots en contra de 
PP i Cs.
A l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar per 
la comunicació a les joventuts dels partits polítics de les 
sessions participatives per al Pla Local de Joventut, per la 
retirada d’una pancarta penjada a la finestra del despatx 
del grup municipal d’ERC i per la col·locació de la ban-
dera espanyola al balcó de l’Ajuntament.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar 
amb la lectura del nom de les dones assassinades al da-
rrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.

grup municipal PP

A l’hora d’enviar aquesta publicació a la imprenta, l’article corresponent al grup municipal del Partit Popular no havia arribat a la redacció.

Una ciutat on totes
les peces encaixen

sjdespi.cat
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