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Pressupost municipal 2018: projectes importants 
L’Ajuntament destina 5 milions a noves inversions i augmenta la despesa social
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El passat mes de desembre va començar en el punt 
àlgid de la invasió d’aire fred que va iniciar-se a finals 
de novembre. D’aquesta manera, els dies més freds del 
desembre van ser els de la primera desena, amb tem-
peratures bastant per sota del que és habitual. Passat 
aquest període, la temperatura es va normalitzar ben 
bé fins pocs dies abans de Nadal que, quan semblava 
que el desembre acabaria sent un mes fred (i després 
d’un 2017 molt càlid en què només gener i setembre 
van ser mesos “freds”), la situació meteorològica va 
donar un tomb, amb l’entrada de vents de component 
oest que van escombrar l’aire fred que s’havia refermat 
damunt nostre. Aquest període càlid i ventós de finals 
de mes, amb una punta de “calor” gens habitual de 
20,2ºC el dia 30, doncs, va compensar la fredorada de 
principis de desembre. Destaca també la forta ventada 
del dia 27, amb cops de vent d’uns 90 km/h al nostre 
municipi. Gairebé no hi ha res a dir pel que fa a pluges: 
el desembre ha estat extremadament sec. El 2017 tam-
bé ha estat un any sec i ja en són tres de consecutius 
amb precipitacions bastant per sota de la mitjana. A 
més a més, cal dir que un 46,5% de tota la precipitació 
de l’any va caure només en 3 dies: el 24 de març, el 4 
de juny i el 19 d’octubre. És el clima mediterrani.       

DESEMBRE 
2017

Temperatura mitjana: 
9,5ºC
Temperatura màxima: 
20,2ºC el dia 30
Temperatura mínima:
2ºC el dia 2
Precipitació total: 
2,0 mm, amb 2 dies de pluja
Temperatura mitjana: 
17,3ºC 
Precipitació total de l’any 2017: 
515,4 mm
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

5.197 persones assolides

327 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment
84 piulades 

107 K impressions de piulades

2.828 visites al perfil

98 mencions

30 nous seguidors

Fotos amb el hashtag #REISSJD18

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.catEl més destacat del darrer mes
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Hemos comenzado 2018. El primer número del año del But-
lletí siempre destina un importante espacio a informar so-
bre el presupuesto municipal y los principales proyectos 

que llevaremos a cabo desde el Ayuntamiento en los próximos 
doce meses. En nuestra ciudad, a pesar de la actual coyuntura, 
tanto política como económica, seguimos trabajando y dedicando 
muchas horas a conseguir recursos, codo con codo con la sociedad 
civil, para hacer realidad los objetivos marcados.

Así, hemos aprobado unas cuentas que nos permiten seguir pres-
tando gran cantidad de servicios y, a su vez, seguir avanzando en 
la construcción de una ciudad que queremos que sea de calidad y 
de oportunidades.

Como podrán ver en las siguientes páginas, este año planteamos 
muchas actuaciones con un destacado capítulo de inversiones, do-
tado con cinco millones de euros, a los que hay que sumar otras 
vías de financiación conseguidas desde la gestión municipal. Son 
inversiones con un marcado carácter de mejora social porque, 
aparte de las partidas directamente dirigidas a los servicios socia-
les (que también suben considerablement en 2018), invertimos en 
nuevos equipamientos como el nuevo centro de personas mayores, 

la construcción de vivienda pública de alquiler , la reforma de más 
calles para hacer un urbanismo inclusivo y adaptado a las perso-
nas, la ampliación de servicios deportivos para fomentar una vida 
más saludable... Son actuaciones que van más allá de ‘las piedras’ 
ya que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de la 
ciudadanía. Como también lo tiene el aumento de las plazas en 
las guarderías municipales, la renovación del sistema de limpieza 
y recogida de basura o la apuesta decidida por una movilidad de 
futuro, menos contaminante y más saludable.

Asentamos, desde un equipo de gobierno centrado en la mejora 
de la ciudad, las bases de un modelo de ciudad que trabaja para 
conseguir más bienestar.

Hem començat el 2018. El primer número de l’any del 
Butlletí sempre destina un important espai per in-
formar sobre el pressupost municipal i els principals 

projectes que durem a terme des de l’Ajuntament al llarg 
dels propers dotze mesos. A la nostra ciutat, tot i l’actual 
conjuntura, tant política com econòmica, seguim fent fei-
na, dedicant moltes hores a aconseguir recursos i treballant 
braç a braç amb la societat civil per fer realitat els objectius 
marcats. 

Així, hem aprovat uns comptes que ens permeten conti-
nuar prestant gran quantitat de serveis i, a la vegada, seguir 
avançant en la construcció d’una ciutat que volem que sigui 
de qualitat i d’oportunitats.

Com podreu veure a les següents pàgines, enguany plante-
gem moltes actuacions amb un destacat capítol d’inversions, 
dotat amb cinc milions d’euros, als quals s’han de sumar al-
tres vies de finançament aconseguides des de la gestió mu-
nicipal. Són inversions amb un marcat caràcter de millora 
social perquè, a banda de les partides directament adreça-
des als serveis socials (que també puja considerablement el 
2018), invertim en nous equipaments com el nou centre de 
gent gran, la construcció d’habitatge de lloguer públic, la re-
forma de més carrers per fer un urbanisme inclusiu i adaptat 
a les persones, l’ampliació de serveis esportius per fomentar 
una vida més saludable... Són actuacions que van més enllà 
de ‘les pedres’ ja que tenen repercussió directa en la qualitat 
de vida de la ciutadania. Com també en té l’augment de les 
places d’escola bressol municipal, la renovació total del sis-
tema de neteja i recollida de brossa o l’aposta decidida per 
una mobilitat de futur, menys contaminant i més saludable. 

Assentem, des d’un equip de govern centrat en la millora 
de la ciutat, les bases d’un model de ciutat que treballa per 
aconseguir més benestar.

El pressupost municipal reflecteix que 
aquest equip de govern, tot i la conjuntura 

actual, no deixa de fer feina per la ciutat

Antoni Poveda, l’alcalde

Inversions amb 
rèdit social

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

El presupuesto municipal refleja que este 
equipo de gobierno, a pesar de la coyuntura 

actual, no deja de trabajar por la ciudad
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L’Ajuntament compta per a aquest any 
2018 amb un pressupost de més de 
44,5 milions d’euros, mentre que el 

de l’empresa municipal ADSA ascendeix a 
més de 7,4 milions. D’aquesta manera, el 
pressupost general de l’Administració local 
se situa en 52 milions d’euros, un 12,31% 
més que el 2017. Aquest creixement per-
met mantenir un elevat nivell d’inversions, 
al mateix temps que es garanteix la qualitat 
dels serveis i dels equipaments, l’atenció a 
les persones més vulnerables i el suport a 
l’activitat econòmica, que són algunes de 
les línies estratègiques del pressupost. 

Més inversió social
L’Ajuntament aposta per una inversió so-
cial molt transversal: cultura, educació, 
esport, acció social, promoció econò-
mica... per tal de garantir la cohesió so-
cial i la igualtat d’oportunitats. En l’àrea 
d’atenció a les persones, es mantenen els 
projectes i programes en tots els àmbits 
i se n’incorporaran de nous. Aquest any 
s’ampliarà el servei d’atenció domiciliària i 
es reforçarà l’atenció a les persones afecta-
des per la pobresa energètica, augmentant 
la despesa social. Pel que fa a l’educació, es 
posarà en marxa el Consell d’Adolescents, 
un nou Pla Educatiu d’Entorn i el Projec-
te Pati a les escoles bressol. En l’àmbit de 
l’esport es promourà un abonament jove 
i s’impulsaran activitats físiques a l’anella 
verda i la zona del riu. 
L’elaboració d’un nou Pla Jove i d’un Pla 
de Salut, l’ampliació de les places de casals 
d’estiu i l’increment de l’oferta formativa 
per a la gent gran són d’altres actuacions 
previstes en l’atenció a les persones. En 
l’àmbit de la cultura, el 2018 s’iniciarà la 

El pressupost municipal aposta per la 
inversió social de forma transversal

Els comptes públics creixen un 12%, fet que permet sostenir un elevat nivell 
d’inversions, alhora que es manté la qualitat dels serveis i dels equipaments

L’Ajuntament aprova un pressupost global de 52 milions per a aquest any

commemoració del naixement i la mort 
de l’arquitecte modernista Josep Maria 
Jujol i es realitzarà el mapa del patrimoni 
de Sant Joan Despí. 

L’ocupació, prioritat
En l’àrea d’ocupació i promoció econòmi-
ca, l’any 2018 es preveu la contractació di-
recta de 150 persones en situació d’atur a 
través de diferents plans d’ocupació. 
Pel que fa a l’espai públic, el medi ambient 
i la sostenibilitat l’Ajuntament farà una 
revisió de l’arbrat protegit; s’ampliaran els 
horts municipals; es desenvoluparan ac-
cions per fomentar ‘terrats verds’ als habi-
tatges; es farà un pla d’acció per a l’energia 
i el clima, i un estudi sobre l’ús de l’aigua 
regenerada i pluvial per al reg i la neteja.
Aquest any les inversions superen els cinc 
milions d’euros. Uns recursos que es desti-
naran a projectes que milloraran els equi-
paments, la trama urbana, la mobilitat i 
l’accessibilitat. Així, aquest any s’iniciaran 
les obres d’un nou centre polivalent per a 

la gent gran al barri de les Planes, la se-
gona fase de remodelació del poliespor-
tiu Salvador Gimeno, la construcció de 
quatre pistes de pàdel al Tennis Despí o la 
reforma de diferents equipaments com les 
dependències de Promodespí o el Centre 
Cívic Sant Pancraç. 

Reforma de carrers
A l’espai públic es realitzaran interven-
cions de millora i de supressió de barre-
res arquitectòniques, com ara la reforma 
integral del carrer Major o actuacions a 
John F. Kennedy o Rius i Taulet. També 
destaca la construcció d’un nou carril bici 
a l’avinguda de Barcelona i l’impuls d’un 
sistema per compartir bicicletes elèctri-
ques. L’empresa municipal ADSA iniciarà 
la construcció d’una promoció de 48 habi-
tatges de lloguer al barri de Torreblanca.
El pressupost es va aprovar en el Ple mu-
nicipal del 22 de desembre amb els vots a 
favor de PSC, ICV-EUiA i CiU, i els vots 
contraris de Síqueespot, ERC, Cs i PP.

Al gràfic s’observa la distribució del pressupost en les diferents àrees de gestió

 EL TEMA
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Sant Joan Despí 2018
Fem feina!

El pressupost municipal per a aquest any destina 5 milions 
d’euros a inversions que, juntament a altres actuacions, faran 
possible que Sant Joan Despí faci un important pas endavant 
tant en serveis d’atenció a les persones,com en qualitat dels 

equipaments i de l’espai urbà, mobilitat i sostenibilitat.
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FEM FEINA AL 2018
Els projectes de Sant Joan Despí 

En l’any que ara comença veurem encetar-se diferents projectes que faran de 
Sant Joan Despí una ciutat millor. Aquí recollim les principals actuacions previstes

 

millora de
l’espai urbà

Renovació servei de neteja viària

Reforma passatge Maluquer

Remodelació del carrer Major: 
ampliació de voreres, nova il·luminació, arbrat...

Pacificació del trànsit en diferents carrers del barri de Les Planes:
prioritat per a vianants, trams amb plataforma única...

Urbanització de nova plaça i nou 
carrer a les Planes: zona Sant 
Francesc de Sales/Cirerers

Renovació de jocs infantils
en diferents espais de la ciutat

Urbanització sector les Begudes:
carrers, espais verds i nou parc
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ciutat
accessible

equipaments
per a la gent

Escales mecàniques 
al c. Baltasar d’Espanya

Carril bici
millora i ampliació

Passarel·la
accés Torreblanca-sector FC Barcelona

Centre polivalent per a la gent gran
al barri de les Planes

Poliesportiu Salvador Gimeno:
ampliació zona fitness

Millores als camps de futbol municipals

Noves pistes de pàdel al Tennis Despí
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Renovació marquesines bus

habitatge públic de lloguer

Promoció municipal de pisos de lloguer:
inici 48 habitatges a l’avinguda de la Generalitat

Foment de la construcció
d’habitatge amb protecció oficial

2018mobilitat més sostenible
Park & Ride 
estació Rodalies

Carsharing: 
compartir cotxe

Bicisharing: 
compartir bici
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El gráfico muestra los 
pasos que se han de 
hacer para utilizar el 
servicio de Park&Ride. 
La aplicación se puede 
descargar en App 
Store (para teléfonos 
iPhone) y en Google 
Play (Android)

Entra en servicio un nuevo aparcamiento 
gratuito para los usuarios de Rodalies

Para utilizarlo es necesario descargar en el teléfono móvil la aplicación AMB P+R

El objetivo es incentivar el uso del transporte público facilitando 
la combinación con el vehículo privado

El Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha activado el Park&Ride, un 
aparcamiento con plazas reservadas 

para usuarios de Rodalies y otros medios 
de transporte público que se ha habilitado 
en la calle Jacint Verdaguer, al lado de la 
pasarela que conecta con la estación.
El aparcamiento P+R dispone de una cua-
rentena de plazas. El objetivo es incentivar 
el transporte público facilitando la combi-
nación con el vehículo privado.
Las 41 plazas del Park&Ride estaran re-
servadas para los usuarios del transporte 
público de lunes a viernes, de 5 a 23 horas. 
En la zona hay, además, dos plazas reser-
vadas para personas con movilidad redu-
cida y el resto de plazas de aparcamiento 
son libres. 

¿Cómo funciona el sistema?
Para beneficiarse del Park&Ride, es ne-
cesario descargarse la aplicación gratuita 
AMB P+R Aparcaments d’Intercanvi Me-
tropolitans, disponible en Android e iOS. 
Una vez hecho el registro en la aplicación, 
ya se pueden utilitzar las plazas de aparca-

miento de la siguiente manera: Cuando se 
aparque el vehículo, es necesario iniciar 
el servicio con la aplicación y a la vuelta 
del viaje hay que introducir el título de 
transporte en la máquina comprobadora 
ubicada en el vestíbulo de la estación, y 
por último, finalizar el servicio y liberar 
la plaza. Un equipo de informadores ex-

plicará a los usuarios el funcionamiento 
del Park&Ride: por la mañana estarán en 
la zona de aparcamiento y, por la tarde, en 
la estación, junto a la máquina comproba-
dora, para solucionar dudas. 
Podéis consultar toda la información del 
servicio en la web www.amb.cat/aparca-
mentsintercanvi y en sjdespi.cat.

A la izquierda, el aparcamiento Park and Ride (P&R) que favorecerá la mobilitat sostenible, y a la 
derecha, la máquina validadora ubicada en el vestíbulo de la estación de Rodalies

 LA CIUTAT



• Les destinades a fer que l’habitatge 
compleixi les condicions mínimes 
d’habitabilitat i la cèdula 
d’habitabilitat.

• Adaptació de les instal·lacions 
interiors (xarxa d’aigua, llum, gas, 
telecomunicacions, sanejament) i 
instal·lació de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics.

• Millores energètiques i de 
la sostenibilitat: actuacions 
d’aïllament energètic i acústic, 
incorporació de proteccions solars a 
les obertures, canvi de tancaments 
(finestres, portes de sortida a 
balcons), substitució de làmpades 
per altres de més rendiment 
energètic, il·luminació LED.. .

• Adaptació de l’accessibilitat i la 
mobilitat: substitució de banyera 
per dutxa, instal·lació d’aparells 
elevadors, eixamplament o 
adequació de portes, passadissos, 
habitacions, lavabos, cuines o altres 
estances.

Actuaciones 
subvencionables:

• Las destinadas a que la vivienda 
cumpla las condiciones mínimas 
de habitabilidad y la cédula de 
habitabilidad.

• Adaptación de las instalaciones 
interiores (red de agua, luz, gas, 
telecomunicaciones, saneamiento) 
e instalación de puntos de recarga 
para vehículos 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, iluminación LED...

• Adaptación de la accesibilidad y la 
movilidad: sustitución de bañera 
por ducha, instalación de aparatos 
elevadores, ensanchamiento o 
adecuación de puertas, pasillos, 
habitaciones, lavabos, cocinas u 
otras estancias.

Actuaciones 
subvencionables:

Tota la informació a:  www.cmh.cat   ·   sjdespi.cat

CUIDA
CASA TEVA

PROGRAMA D’ADEQUACIÓ D’HABITATGES

Ajuts per a l’adequació de l’habitatge

habitatge
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Objetivo, mejorar la ocupación
Los nuevos programas Enfeina’t y Ubicat permitirán la contratación de personas 

sin trabajo y mejorar la ocupabilidad de aquellas que buscan empleo

Comienza un nuevo año y con él diferentes programas que 
ayudarán a mejorar la formación y el acceso al mercado 
laboral de las personas que no tienen empleo. Tres son 

los ejes principales de las políticas para reactivar el empleo en la 
ciudad: formación, orientación y asesoramiento y contratación 
directa a través de planes de empleo. Este año, además, estrena-
mos dos nuevos programas Enfeina’t y Ubicat.

Planes de ocupación: 150 contratos
Si hemos acabado 2017 con más de un centenar de personas 
contratadas a través de planes de ocupación, este año el objetivo 
es llegar a las 150. Para ello, y con el apoyo de otras adminis-
traciones como la Generalitat, ya han comenzado los primeros 
programas y planes de empleo. Por un lado, en diciembre se 
contrataron a 20 jóvenes en el marco del programa Jove treballa 
al Nadal, y 13 personas más han comenzado a trabajar como 
peones, una como conserge y dos educadores de calle (en este 
último caso la duración del contrato es de un año). Además, 
en febrero se contratarán a 6 personas gracias al programa 
Enfeina’t, una iniciativa que pretende insertar laboralmente a 
personas desempleadas de larga duración, principalmente mu-
jeres. Enfeina’t va más allá de la contración, ya que las perso-
nas beneficiarias contarán con un tutor que les asesorará y les 
ayudará a encontrar trabajo una vez finalicen los seis meses de 
contrato. Para participar en este programa hay que dirigirse a 
Promodespí. Las personas contratadas realizarán trabajos rela-
cionados con funciones administrativas.

Apoyo a parados de larga duración
Además de la contratación directa, este año se inicia otro nuevo 
programa, Ubicat. En este caso, el objetivo es asesorar, orientar, 
apoyar y acompañar a personas que buscan trabajo. El progra-
ma priorizará a personas paradas de larga duración mayores 
de 45 años. Este proyecto, subvencionado por el SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) y per el Servicio de Empleo Estatal 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, permitirá atender 
en Sant Joan Despí a 45 personas que contarán con un mínimo 
de 8 horas en las que se les ayudará a mejorar la búsqueda activa 
de empleo. Para participar es necesario inscribirse en el Depar-
tament de Promodespí.
Al margen de este programa, el Club de Feina ofrece todo tipo 
de herramientas para mejorar el acceso a un puesto de trabajo, 
además de asesoramiento, apoyo y la posibilidad de participar 
en talleres para mejorar las capacidades y habilidades laborales.

Nuevos cursos de formación, orientación y asesoramiento

El apoyo del Club de Feina. Después de tres años en paro y con 
una larga experiencia en el ámbito sociosanitario, sobre todo en el del 
cuidado de las personas con discapacidad, Lola Macías decidió acudir a 
Promodespí para informarse sobre cómo mejorar su búsqueda de empleo. 
“Me ayudaron a redactar el currículum, a hacer una buena carta 
de presentación... Me sentí muy acompañada en todo el proceso”, 
comenta Lola que poco tiempo después encontró trabajo en la Residencia 
Mas i Dalmau. Su paso por el Club de Feina, donde también participó 
en diferentes talleres, la ayudó a ver su situación de otra manera, más 
positiva: “Pensaba que mi edad sería un freno pero en este caso fue al 
contrario, les gustó mi amplia experiencia”. Y no duda ni un momento 
en aconsejar a todas las personas que buscan trabajo que se dirijan a este 
servicio “sacaron lo mejor de mí”, concluye.

Programa ocupacional 
para estudiantes 
En diciembre se contrataron 
a 20 estudiantes de forma-
ción reglada para realizar 
tareas vinculadas a las activi-
dades de Navidad y la con-
cienciación sobre la gestión 
de residuos, entre otros.

Oferta de cursos ocupacionales*

• Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales
• Inglés (A2)
• Inglés: gestión comercial
• Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales
• Limpieza de superfícies y mobiliario 
en edificios y locales 

*Consulta en Promodespí la disponibilidad de plazas Ocupació
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L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí obre una aula a 
l’escola bressol municipal 
El Timbal per ampliar 
el servei i donar cobertura 
als infants més petits

L’escola bressol municipal El Timbal 
compta des d’aquest mes de gener 
amb una nova aula per donar ser-

vei a la demanda dels infants més petits, 
els que acaben de fer els quatre mesos. 
El Ple del mes de desembre va aprovar 
la modificació del contracte de la xarxa 
d’escoles bressol municipals (El Timbal, 
Sol Solet i El Gegant del Pi) per posar 
en marxa aquesta aula i poder donar 
cobertura a les famílies que tenen fills i 
filles d’aquesta edat. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí dona 
resposta a un ferm compromís amb la 
ciutadania: facilitar la conciliació fami-
liar en aquesta etapa de la vida oferint 
un servei d’escola bressol pública amb un 
alt nivel de qualitat. 

Al servei de les famílies
La matrícula en aquestes escoles es fa 
habitualment al mes de juliol, i les famí-
lies no poden matricular els infants fins 
que no tenen quatre mesos. No obstant 
això, i un cop feta la matrícula, el Depar-
tament d’Educació posa al servei de les 
famílies una llista d’espera que, segons 
la disponibilitat, permet que finalment 
l’infant es pugui matricular. Aquest any, 
i com a fet excepcional, s’ha optat per 
obrir aquest nou espai de nadons ja que 
hi havia sis famílies en llista d’espera.

Escoles bressol municipals, 
una oferta que creix

La xarxa d’escoles bressol aposta 
per un model educatiu de qualitat 
que afavoreix el desenvolupament 
integral de l’infant

Espais pensats per als infants

Aules dotades d’equipament i material 
didàctic adaptat a cada edat

Patis amplis i assolellats amb jocs

Cuina i rebost

Bugaderia

Espais polivalents

Serveis d’acollida, de menjador i de berenar 
flexibles en funció de les necessitats de les famílies

Ciutat educadora, des de ben petits
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Debat sobre la mobilitat i 
la contaminació

Aquest curs, 413 infants de zero a tres 
anys estan matriculats a les escoles 
bressol  públiques de la ciutat

Centres de referència
La xarxa d’escoles bressol municipals 
aposten per un model d’educació de 
qualitat que afavoreixi el desenvolupa-
ment integral de cada infant. Una feina 
que va més enllà dels centres ja que 
també és necessària la implicació de les 
famílies, el personal de les escoles, així 
com altres serveis i agents de la comu-
nitat implicats en el procés educatiu.
Conscients que aquesta etapa de 
l’infant és una de les més importants 
de la vida, la xarxa d’escoles bres-
sol municipal disposa d’un projecte 
educatiu comú, si bé és cert que cada 
escola el pot adaptar a les seva realitat 
o necessitat.

Educació integral 
per als infants
Les escoles bressol potencien un infant 
competent, amb curiositat i desi-
tjos d’aprendre: n’és el protagonista i 
participant actiu en la tasca conjunta 
que és l’educació. Per aconseguir-ho es 
treballa des de l’ambit físic, emocional, 
cognitiu, relacional i afectiu, un procés 
que es va construint progressivament 
al llarg de tota l’evolució de l’infant.
Tot i que aquest primer cicle de 
l’educació infantil no és obligatori, és 
fonamental per establir les bases per 
aconseguir que els infants aprenguin 
i desenvolupin capacitats que després 
els seran molt necessàries la resta de la 
seva vida educativa.

En poc més d’una dècada l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí ha posat en funcionament
tres escoles bressol municipals

La primera etapa educativa, prioritat
En poc més d’una dècada, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en 
marxa tres escoles bressol municipals, que, juntament amb la Llar d’Infants 
La Pomera, gestionada per la Generalitat, ofereixen un total de 436 places 
que donen cobertura a la demanda de la ciutadania. Dotar la ciutat d’aquest 
servei ha estat una de les prioritats del govern municipal. En l’actualitat hi 
ha 413 nens i nenes matriculats.Educació
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Jornades de portes obertes prèvies 
a la preinscripció del curs 2018-2019

Centres públics d’educació infantil i primària

Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
7 de març (15.15 h)

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
8 de març (15.15 h) i 9 de març (9.15 h)

Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
5 de març i 6 de març (17 h)*

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
27 i 28 de febrer (17 h)*

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
21 de febrer (9.15 h) i 23 de febrer (15.15 h)*

Centres concertats
Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
20 de febrer i 1 de març (15.15 h, per a 
Infantil, primària i l’ESO); 23 de febrer 
(15.15 h) infantil i primària, i 28 de febrer 
(9 h) per a infantil, primària i l’ESO*

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
27 de febrer (10.30 h) i 1 de març (15.15 h) 
per a infantil i primària; i 7 de març 
(15.30 h) per a l’ESO*

Centres públics de secundària
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
6 de març (17.30 h) per a l’ESO, i 8 de 
maig (18 h) per a batxillerat i 
cicles formatius

Institut Jaume Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
5 de març (17.30 h) 1r i 2on de l’ESO, 
xerrada explicativa al Teatre Mercè 
Rodoreda i visita als mòduls. 8 de març 
(17.30 h) per a 3r i 4rt de l’ESO i batxillerat 
a l’institut

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
9 de març (de 10 a 12 i de 16 a 18 h) i 
10 de març (de 10 a 13 h)

ICARTH
C/ Orfeó Català, 6-10,
Tel. 93 373 57 11
14 d’abril, de 10 a 13.30 h

* Cal trucar abans per concertar visita.
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L’Oficina Jove, el Casal de Joves i l’Oficina Local 
d’Habitatge milloren els horaris d’atenció 

Amb el nou any, canvi 
d’horaris a diferents 
serveis municipals

Des del 8 de gener alguns equipaments municipals han modificat el seu 
horari per donar un millor servei a la ciutadania. D’una banda, l’Oficina 
Local d’Habitatge, ubicada al Centre Miquel Martí i Pol l’ha ampliat 
i ara dona servei de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h, i els dilluns i 
dimecres de 15.30 a 19 h. També han canviat els horaris dels espais de 
referència de la gent jove: el Casal de Joves El Bulevard ara obre de 
16.30 a 21 hores de dilluns a divendres, i l’Oficina Jove de dilluns a 
dijous de 16 a 20 h; els dilluns de 12 a 14 h i els divendres de 10 a 14 h. 
L’objectiu del canvi d’horari és donar un millor servei a la ciutadania 
adaptant-se a les seves necessitats.

Nou concurs per promoure 
les relacions igualitàries

Davant el creixement de conductes mas-
clistes, sobretot en adolescents i joves que 
utilitzen les xarxes socials per a controlar, 
els departaments d’Igualtat i el d’Educa-
ció organitzen un any més el concurs de 
vídeos curts #NoEmToquisElWhatsapp 
amb l’objectiu de promoure la igualtat i 
les relacions afectives sanes entre els ado-
lescents. Hi podran participar estudiants 
de quart d’ESO dels centres de Sant Joan 
Despí que al mes de febrer assistiran al 
taller Aprenentatges de l’amor: les relaci-
ons afectives a la cultura audiovisual. Els 
vídeos han de promoure models de rela-
ció igualitaris i ser crítics amb els estere-
otips de gènere i la violència. Els finalis-
tes es donaran a conèixer al Facebook de 
l’Ajuntament i el de DonesDespí els dies 
previs a la cloenda de tallers de dones, el 
13 de juny a l’Auditori Miquel Martí i Pol, 
on es farà l’entrega de premis.

Ciutadans guanya les eleccions al Parlament de Catalunya
Ciutadans ha estat la candidatura més votada a Sant Joan 
Despí en les eleccions al Parlament celebrades el 21 de de-
sembre de 2017 amb un 31,68% dels vots emesos a la ciu-
tat. El PSC ha estat la segona força política més votada al 
municipi amb un 21,54% dels vots, seguit d'ERC (16,97%) 
i JUNTSxCAT (11,54%). 

Alta participació
La participació ha estat del 85,98%, la més elevada en 
qualsevol de les eleccions que s'han fet a la ciutat, amb un 
augment de 4,94 punts respecte als comicis de 2015.

Els resultats
Ciutadans va aconseguir 6.886 vots (31,68%); PSC va ob-
tenir 4.682 (21,54 %); ERC va arribar als 3.689 (16,97%); 
JUNTSxCAT va aconseguir 2.509 vots (11,54%); CatCo-
mú-Podem va assolir els 2.253 vots (10,37%); el PP 809 
vots (3,72%); la CUP en va sumar 512 (2,36%); el Partit 
Animalista Contra el Maltratactament Animal va obte-
nir 243 vots (1,12 %) i Recortes Cero-Grupo Verde, 74 
(0,34%). 
El total de vots va ser de 21.792, dels quals 76 (un 0,35%) 
eren en blanc i 61, nuls.

Inscripcions per participar 
en l’acte de les Noces d’Or
Les parelles que aquest any celebren 50 
anys de casats ja poden presentar una 
instància (a l’Àrea de Serveis a la Per-
sona) per participar en el tradicional 
acte d’homenatge de les Noces d’Or que 
s’organitza en el marc de la Setmana de 
la Gent Gran, que es farà del 2 al 13 de 
maig. El termini per presentar les sol-
licituds acaba el 3 d’abril.

L’Oficina Jove, al 
carrer Jacint 

Verdaguer, obre ara 
un matí més, el de 

divendres

www.sjdespi.cat

Centres concertats
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14 FEBRER Més opereta i menys Prozac 
 JAUME TORRES RODRÍGUEZ. Professor de filosofia i història de l’art L’ ÀREA

21 FEBRER Miquel Àngel 
 LAURA BENGUEREL. Historiadora L’ ÀREA

28 FEBRER Cinema musical
 JOSEP LLUÍS I  FALCÓ. Professor de música i mitjans audiovisuals de la UB.  L’ ÀREA

7 MARÇ Les dones  en el món de la medicina. Història d’una discriminació  
 SANTOS LIÑAN. Doctor en medicina L’ ÀREA

14 MARÇ Les dones inventores. Invents increïbles que van revolucionar el món
 SENIORLAB. NEUS SEVILLA I ROSA GARVÍ L’ ÀREA

21 MARÇ Visita Museu de Cera de Barcelona
 Hora de sortida: 9,15h

 Lloc: a l’estació de Renfe de Sant Joan Despí 

04 ABRIL L’ésser humà i la posibilitat del més enllà L’ ÀREA

 MIQUEL RAFECAS PLANAS. Graduat en antropologia social i cultural per la UB 

11 ABRIL L’ essència de la bellesa: de Jaume Huguet a Picasso L’ ÀREA

 MERCÈ OBÓN. Historiadora de l’Art

18 ABRIL El transistor, un gran aparell del segle XX, inventat per un santjoanenc 
 JOAN BONICH I VIVES. Veí de Sant Joan Despí L’ ÀREA

25 ABRIL Celebrem Sant Jordi
  Lectures en veu alta C.C. Mercè Rodoreda

02 MAIG La falsa moneda. La falsificació de la moneda al llarg de la història
 MARIA CLUA MERCADA. Conservadora adjunta del gabinet de numismàtica del MNAC L’ ÀREA

09 MAIG El viatge de la teva vida
 BETI COSTILLAS. COACH & TRAINER L’ ÀREA

16 MAIG El Feng Shui en la decoració occidental 
 MONTSERRAT ESTAPÉ DIGÓN. Interiorista i assessora en Feng Shui L’ ÀREA

23 MAIG La petjada arquitectònica de Josep Domènech i Massana a Sant Joan Despí 
 JAUME GONZÀLEZ. Historiador  L’ ÀREA

30 MAIG Visita al Museu del Disseny de Barcelona  
 Hora de sortida: 9,15h 
 Lloc: a l’estació de Renfe de Sant Joan Despí 

2018
FEBRER / MAIG

P R O G R A M A

L’Aula cultural és un espai 

de formació permanent que 

organitza conferències 

setmanals i visites guiades.

La formació és quelcom que 

s’ha de fer al llarg de la vida, 

no només en un moment 

puntual. L’Aula Cultural ens 

ajuda a aprofundir en dife-

rents temes d’interès socio-

cultural. Us hi esperem els 

dimecres a les 17 hores.

L’Aula Cultural

Horari de les conferències: dimecres, de 17 a 18 h
Sortides: inscripcions a l’Aula Cultural una setmana abans
Es poden produir canvis d’última hora en la programació de les sessions
      gent gran
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IBI (Impost de Béns Immobles)
Taxa d’escombraries domèstiques
Taxa de clavegueram
Taxa de guals

Calendari fiscal 2018

*Dades de pagament per als impostos i taxes que no estan domiciliats. Entre parèntesi, les dates en què es faran els càrrecs en cas que les taxes i impostos 
estiguin domiciliats. Aquest any, com a novetat, es poden fraccionar en quatre terminis totes les taxes i impostos tret del de vehicles de tracció mecànica

Del 2 de maig al 5 de juliol*
(càrrecs bancaris: 2 de maig, 2 de juliol, 
1 d’octubre i 3 de desembre de 2018)

Impost de vehicles de tracció 
mecànica 
De l’1 de març al 4 de maig 
(càrrec bancari, en cas d’estar 
domiciliat: el 2 de maig)

Maria del Mar Gaya, de Sant Feliu, ha sido la 
ganadora del concurso de la campaña comercial 
navideña Per Nadal cada ovella al seu corral rea-
lizada conjuntamente con Sant Feliu de Llobre-
gat y Sant Just Desvern y con un viaje a Irlanda 
como premio. En total se ha registrado una par-
ticipación de 510 boletos, lo que representa un 
volumen de negocio mínimo de 51.000 euros. El 
concurso proponía a la ciudadanía rellenar un 
boleto con 10 adhesivos (por cada compra de 
un mínimo de 10 euros se recibía una pegatina) 
para poder participar en el sorteo. En Sant Joan 
Despí se han recogido 193 boletos en urnas ha-
bilitadas en diferentes equipamientos.

Las personas que cumplan los requisitos 
podrán ahorrarse el pago de esta tasa

Se abre el plazo para pedir la 
exención de la tasa de basuras

Del 22 de enero al 2 de marzo

Del 22 de enero al 2 de marzo se pueden presentar las solicitudes que 
permiten estar exentos del pago de la tasa de basuras. El objetivo de 
esta medida es no gravar a las personas más vulnerables a la vez que 
contribuir a su bienestar. Pueden beneficiarse de esta medida pensio-
nistas mayores de 60 años que vivan solos y no tengan unos ingresos 
superiores al baremo mínimo establecido (537,84 euros al mes) o que 
los ingresos totales de la unidad familiar no superen los 723,15 euros. 
Entre los requisitos también consta que el beneficiario no puede tener 
más de una vivienda ni otros bienes. Las solicitudes se pueden presen-
tar en el Àrea de Serveis a la Persona y en el Centre Cívic Les Planes. 
Esta medida permitió que el año pasado 292 familias se ahorraran el 
pago de esta tasa; en total 21.316 euros.

El Ayuntamiento suprime la 
tasa anual de tenencia de 
animales de compañía

Una de las novedades de las ordenanzas fiscales 
de 2018 es la supresión de la tasa de tenencia de 
animales de compañía. A partir de este año, los 
propietarios de perros tan sólo pagarán una tasa 
de 38 euros en el momento de censar a su mas-
cota en el registro de animales de compañía, el 
ANICOM. De esta manera los ciudadanos que 
tengan mascotas efectúan un único pago, y no 
la tasa anual en vigor hasta el año pasado. El re-
gistro de animales de compañía es obligatorio. 

Más de 500 boletos en la 
campaña comercial de Navidad

El año pasado 292 familias se ahorraron el pago de esta tasa
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Àlbum fotogràfic del Nadal

Un Nadal per recordar
Caga Tió, concerts nadalencs i de Cap d’Any, Cavalcada... us deixem algunes de 
les instantànies més destacades d’aquestes festes a Sant Joan Despí

Els Pastorets d’El Castanyot 
han tancat les activitats que 
Ajuntament i entitats han 
organitzat per  celebrar el Nadal 
a Sant Joan Despí. Cantada de 
nadales dels escolars de la ciutat; 
concert de Nadal de l’Escola de 
Música; fer cagar tió als barris; 
festa de la Gent Gran; ball al 
Foment o el concert d’Any Nou 
de Cor de Flora són només 
algunes de les activitats que 
recollim en aquesta pàgina per 
recodar-vos com hem viscut el 
Nadal santjoanenc. En definitiva, 
una mostra de la implicació de 
la ciutadania en unes dates molt 
assenyalades.

18
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Es una de las actividades más tradicionales de la Navidad en Sant Joan Despí, el Belén Viviente. A pesar de que el 
último día se suspendió la actividad por el fuerte viento, 5.143 personas pasaron por el parque de Sant Pancraç. Más 
de un centenar de voluntarios del Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre hacen posible, desde hace 26 años, 
que Sant Joan Despí vuelva 2.000 años atrás para recrear las escenas más destacadas que envolvieron el nacimiento 
de Jesús, así como escenas de oficios tradicionales de la época, que vuelven a cobrar vida gracias al esfuerzo de las 
personas voluntarias que participan.

Joies d’art en petit a l’Exposició de Pessebres

I si al parc de Sant Pancraç vam veure escenes de Nadal 
de carn i ossos, l’Associació de Pessebristes ens ha 
delectat amb els seus diorames, petites obres d’art que 
any rere any són completament noves. Aquest any hem 
vist 11 escenes noves a la seu de l’entitat.

19

Más de 5.000 personas visitan el Belén Viviente
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Sadurní obre les portes de casa seva...
Visita al laboratori de l’astròleg i recollida de cartes a l’Àrea

2.516 persones no es van 
voler perdre l’oportunitat 
de visitar el laboratori que 
en Sadurní té a la Torre de 
la Creu. Allà van seguir de 
prop la feina de l’astròleg 
per guiar els Reis fins a la 
ciutat; van fer un recorregut 
per la casa i van gaudir de la 
màgia del Mag Ramó. 
Tota una experiència!

...entreguem els nostres desitjos...

Abans de la Cavalcada, els infants van poder lliurar les seves cartes als patges reials que 
van muntar el seu tendal màgic a la plaça davant de l’Àrea de Serveis a la Persona. 4.145 
nens i nenes van entregar la seva carta, i es van trobar amb l’astròleg Sadurní per rebre 
les darreres notícies de Melcior, Gaspar i Baltasar tot ajudant a preparar-ne l’arribada.

20
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...i arriben uns Reis de conte
Ses Majestats han aparegut des d’un gran llibre de contes al parc de la Fontsanta

Aquest any el fantàstic món dels contes ha estat la temàtica de totes 
les activitats lligades a l’arribada dels Reis, no només a la Cavalcada 
sinó també a l’entrega de cartes o la visita al laboratori de l’astròleg 
Sadurní. De fet, Melcior, Gaspar i Baltasar van aparèixer de dins 
d’un conte gegant que va il·luminar les cares dels centenars d’infants 
que es van aplegar a l’esplanada central del parc de la Fontsanta 
instants abans de començar la Cavalcada. Després de l’esclat 
d’alegria, les dotze carrosses dels Reis, la de l’astròleg Sadurní, les 
de la quitxalla i les de tots els ajudants van llençar més de 3.000 
quilos de caramels al llarg de tota la Cavalcada fins arribar davant 
Can Negre, on l’alcalde els va lliurar les claus de la ciutat. A partir 
d’aquest moment, la màgia dels Reis va fer la resta!
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Recollida de joguines, activitats per a la Marató de TV3...

La cara més solidària del Nadal
La ciutadania participa activament en campanyes per ajudar el més vulnerables

La ciutadania ha mostrat la seva 
cara més solidària tot participant en 
activitats com la campanya Cap infant 
sense joguina que organitza Creu 
Roja Joventut amb la col·laboració de 
22 entitats, empreses i l’Ajuntament.  
Gràcies a la iniciativa s’han recollit 
570 joguines que s’han lliurat entre 
195 infants de famílies vulnerables 
derivades de Serveis Socials. També 
durant la Festa de Nadal de la Gent 
Gran es van recollir aliments i 
productes higiènics i de neteja que 
es faran arribar a famílies amb pocs 
recursos. 
Per últim, la Marató de TV3 – dedicada 
a les malalties infeccioses– va comptar 
amb un bon grapat d’activitats com la 
XIII Dansa Solidària; la Gala Stars de 
Patinatge Artístic; curses d’slot; partits 
de futbol i futbol sala, a més d’activitats 
als poliesportius. Es van recollir 9.965 
euros.

Gent compromesa. En les fotografies superiors, un voluntari de Creu Roja rep d’una ciutadana una 
joguina per a la campanya Cap infant sense joguina, i al costat, l’alcalde, regidors i membres de Creu 
Roja Joventut que van ajudar a embolicar els regals. En les inferiors, dos actes de la Marató: una mostra 
de dansa i de patinatge
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Un bon grapat de persones ajuden a fer possible el Belén Viviente, les activitats 
d’en Sadurní o la Cavalcada dels Reis Mags

Rafi Almagro (CCA Vicente 
Aleixandre): “El punt fort del Belén 
Viviente és la seva popularitat i les 
activitats en viu”.

Antonio De la Rosa (CCA Vicente 
Aleixandre): “Aquest pessebre és la 
nostra manera d’apropar el Nadal 
als ciutadans”.

Mireia Ardid (ajudant Sadurní): 
“Volem que els nens sentin la màgia 
del Nadal i els Reis i fer-los feliços”.

Aina Garcia Sorribes (Facebook 
d’en Sadurní). “Amb la presència 
a les xarxes donem als ciutadans 
informació de primera mà”.

Imatge de grup dels integrants 
de la Comissió de Reis
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Voluntaris i voluntàries que fan Nadal

Quan s’hi entra es percep una olor de 
fum, d’animals i d’oficis tradicionals 
que transporta el visitant a l’època 

en què s’inspira aquesta recreació. Gent de 
totes les edats fa possible el Belén Viviente, 
inspirat en la tradició andalusa i que es fa al 
municipi des de fa 26 anys, tot una referència 
a Catalunya. Els que fan possible aquesta 
representació tan típica són els voluntaris del 
Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
“És un esdeveniment ple de vida i merament 
popular”, explica Rafi Almagro vocal del CCA 
Vicente Aleixandre. Nens, joves i adults fan 
ceràmica en viu, cuinen en cassoles de fang o 
s’envolten d’animals com conills i ovelles. Els 
voluntaris posen fil a l’agulla a finals d’octubre i 
hi treballen fins al mateix dia de la inauguració. 
“No tots els integrants formen part del 
CCA Vicente Aleixandre però sí que molta 
gent prové de l’escola de ball que té l’entitat 
a les Planes”, matisa Almagro. Els 140 que hi 
participen acompleixen una tasca purament 
voluntària i l’entitat no en treu cap rèdit 
econòmic. L’entrada al Pessebre Vivent és 
gratuïta i només recullen les donacions dels 
visitants. “Amb el que recaptem es paga un 
berenar als nois i noies en agraïment a les 
hores dedicades”, aclareix el president de 
l’entitat, Antonio De la Rosa. El proper any els 
hi agradaria comptar amb més gent per recrear 
oficis com els de ferrer, flequer o fuster i també 
més implicació de la gent jove. 
L’altre grup de voluntaris que es dedica a fer 
emblemàtiques aquestes dates és la Comissió 
de Reis. Són 25 persones, i de voluntaris n’hi 

ha 150. Les reunions comencen a l’estiu i 
confessen que l’exercici d’abstracció de pensar 
en Nadal vestint bermudes és complicat. Hi 
ha diverses subcomissions que decideixen 
la línia que cal seguir perquè les activitats 
programades des de Nadal fins a Reis estiguin 
connectades. Que pengin d’un mateix fil i fer 
notar als infants que hi ha relació entre el que 
fan al Laboratori d’en Sadurní, en l’entrega de 
cartes als patges i a la Cavalcada, el moment 
culminant. Enguany l’astròleg ha organitzat 
una festa abans de l’aparició dels Reis Mags 
on els protagonistes han estat personatges de 
contes com els tres porquets o la Blancaneu. Un 
altre exemple de com els contes han estat el fil 
conductor es va veure a l’entrega de cartes, on 
els infants van preparar la invitació per assistir 
a la festa. La Mireia Ardid, ajudant de l’astròleg 
Sadurní, puntualitza que “tota la feina de 
preparació de les carrosses i l’espectacle previ 
a la Cavalcada la fem per la màgia de la festa, 
per als infants”.
La principal novetat d’aquest any ha estat la 
presència d’en Sadurní a Facebook, Instagram 
i Twitter. L’Aina Garcia Sorribes, de la 
subcomissió de xarxes socials, s’encarrega del 
Facebook: “aquesta innovació vol transmetre 
com viu en Sadurní les festes. És el primer 
any que l’emblemàtic personatge és present 
a les xarxes i la voluntat era modernitzar 
la imatge del Nadal”. La iniciativa aporta 
immediatesa i apropa la figura de l’astròleg a 
pares, mares i infants. 
Els voluntaris es consideren molt ben pagats 
quan famílies i infants s’acosten i els donen les 
gràcies per la feina que realitzen.
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La nova temporada de TeatresDespí pre-
senta més d’una vintena de propostes de 
teatre, música, dansa, màgia i cinema 

per a tots els gustos i per a totes les edats. Pels 
escenaris de la ciutat hi passaran artistes de 
la talla de Clara Segura, Marlango, Blaumut o 
Goyo Jiménez. 
La temporada ha començat amb l’obra Alma-
zuela, de la companyia Roberto G. Alonso, un 
espectacle familiar dirigit a la primera infàn-
cia (fins als 3 anys aproximadament).  Un dels 
plats forts arriba ben aviat, el 2 de febrer, amb 
E.V.A., de T de Teatre, sota la direcció de Julio 
Manrique, al Teatre Mercè Rodoreda. 

Festival Zero, al febrer
En aquest mateix escenari, del 16 al 17 de fe-
brer, tindrà lloc la primera edició del Festival 

Zero, un certamen amb propostes arrisca-
des i no convencionals que busca eliminar la 
distància entre públic i artista, per dialogar i 
per interactuar. Aquesta primera edició ens 
proposa compartir escenari amb els artistes a 
través de tres obres: A.K.A (Also Known As), 
Conseqüències i Mi gran obra. Una experièn-
cia única.
A la Sala Bulevard, Txabi Franquesa estrena 
el 26 de gener els espectacles del Buleclub de 
la Comèdia amb Parlant amb Franquesa. En 
aquest escenari també podrem veure Cha-
mán. Tributo a Maná, el 23 de febrer.  Hi ha 
propostes per als més petits: el 28 de gener, la 
companyia Parpelles presenta Acluca els Ulls 
al Teatre Mercè Rodoreda; i el 18 de febrer, 
el pallasso Tortell Poltrona farà riure tothom 
amb Post-Clàssic. 

Teatre i música de qualitat en la 
nova temporada de TeatresDespí

L’obra E.V.A. de T de Teatre, l’humor de Txabi Franquesa i el Festival Zero 
d’experiències innovadores són algunes de les novetats de gener i febrer

Venda d’entrades on line al web teatresdespi.cat

Teatre                                                               

E.V.A 
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 2 de 
febrer 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)

Festival Zero, Teatre Mercè Rodoreda       

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

Teatre familiar                                                   

Cinema català  (Cicle Gaudí)                   
LA LLAMADA
Teatre Mercè 
Rodoreda, dijous 15 
de febrer • 20 hores

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

Música a la Sala Bulevard               

Entrades ja a la 
venda ‘on line’: 

teatresdespi.cat
consulteu informació i 

abonaments

El Festival Zero, adreçat a la gent jove, es 
farà el 17 i 18 de febrer

Cultura

 CULTURA



25

Del 8 al 14 de febrer, la disbauxa s’apodera de la ciutat amb el Carnaval

A punt per rebre un any més el rei més boig? Espe-
rem que sí perquè el nostre Rei Carnestoltes, en 
Joan Despítoltes, arriba aquest any amb moltes ga-

nes de disbauxa i un programa atapeït d’activitats! Aquest 
any el nostre Rei ha decidit que tornarà a aterrar a la plaça 
davant de l’Àrea de Serveis a la Persona. Serà dijous 8 de 
febrer a partir de les 17.30 h i, atenció, no oblideu de por-
tar el cap ben decorat i l’entrepà de truita per berenar. 
El punt àlgid de la festa serà la gran rua de Carnaval (dis-
sabte 10 de febrer) que aquest any comptarà amb 14 enti-
tats, a més, és clar, dels ciutadans i ciutadanes que vulguin 
sumar-se a aquesta riuada festiva.
 
DJ de Los 40 al Carnaval més jove
Si encara teniu forces, a partir de les 23 hores podreu par-
ticipar a la gran festa jove que es farà al poliesportiu del 
Mig i que, enguany, comptarà com a DJ amb el popular 
Adrià Ortega de l’emissora de ràdio Los 40 i amb la Dj 
Lady Evelyn. Les entrades es poden comprar al Casal de 
Joves i l’Oficina Jove fins a exhaurir existències. 
Joan Despítoltes ens dirà adéu dimecres 14 de febrer amb 
una gran festa a la plaça del Mercat que acabarà amb una 
sardinada popular. A banda de les activitats que recull el 
quadre del costat, es faran d’altres com el Carnaval retro 
dels anys 80&90 del Casal de Joves (9 de febrer); una festa 
per als més petits (11 de febrer) a més de carnavals per a 
la gent gran. Mireu tot el detall de les activitats al pro-
grama de mà que us arribarà a casa i al web sjdespi.cat.
En aquesta edició, coincidint amb els preparatius de per 
commemorar un any dedicat a Jujol, tant la carrossa 
d’en Joan Despítoltes com la façana de l’Ajuntament es-
taran decorades amb motius modernistes.

Dijous 8 de febrer, 17.30 h, gran festa d’arribada 
de Sa Majestat Joan Despítoltes “El Carnaval més bèstia”
plaça de l’Àrea de Serveis a la Persona
Música, cançons i ball per rebre en Joan Despitoltes.  
No t’oblidis de portar el cap molt ben decorat i  l’entrepà de truita.

Dissabte 10 de febrer, 17 h, gran rua de Carnaval
sortida des de la rambla de Josep Maria Jujol
16.15 h, concentració de comparses; 17 h, sortida de la rua rambla 
Jujol, i recorregut per Frederic Casas, camí del Mig, Jacint Verdaguer, 
Bon Viatge, av. de Barcelona, Gran Capità, Sant Antoni, Mare de Déu 
de la Mercè, JF Kennedy, plaça d’Espanya, Joan Maragall, plaça Sant 
Joan,  Marquès de Monistrol, Fontsanta i parc de la Fontsanta.

23 h, gran festa jJove de Carnaval 
poliesportiu del Mig
Amb la sessió del Dj Adrià Ortega director del progra-
ma ADN40 de Los 40, també comptarem amb la Dj 
Lady Evelyn. Premis per a les millors difresses. Venda 
entrades a l’Oficina Jove i El Bulevard, fins a exhau-
rir existències. Informa’t del servei gratuït d’autocar 
d’anada i tornada.

Dimecres, 14 de febrer, 17.30 h,  gran festa final
plaça del Mercat
Farem l’acomiadament més esbojarrat a Joan Despítoltes, amb 
música ball i moltes sorpreses. Sardinada popular a càrrec del Club 
d’Esplai el Tricicle i l’AVV Les Planes.

Activitats més destacades

El Rei Carnestoltes, a punt d’arribar!
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Iturat ha presentat recentment el seu primer llibre Allò que porto dins

“Vull que el lector senti que el 
protagonista podria ser el seu pare”

Joan Iturat fa quinze anys que viu a Sant Joan Despí. L’autor 
va donar els seus primers passos a la impremta familiar però 
es va acabar dedicant al sector comercial de la indústria far-

macèutica. Va treballar amb fàrmacs per combatre l’Alzheimer i 
quan visitava hospitals i geriàtrics va viure situacions que el van 
portar a escriure el seu primer llibre, Allò que porto dins, un viat-
ge per la ment d’un avi que pateix la malaltia amb Montserrat 
com a escenari recurrent. 

Com et definiries professionalment?
Quan et mous en aquest sector tens molta informació de la 
malaltia. El llibre ha estat revisat per geriatres i psicòlegs clínics, 
és a dir, el que s’hi explica és real. No obstant, jo no em sento 
completament identificat amb aquest món científic. T’he de con-
fessar que quan tingui l’oportunitat al que vull dedicar-me és al 
que sempre m’he sentit, que és escriptor. 

Has tardat onze anys a escriure el llibre. Per què va ser tan 
llarg el procés d’escriptura?
La idea de fer un llibre que tractés sobre l’Alzheimer em sembla-
va majúscula i vaig decidir que ho mereixia. Això d’escriure és 
un ofici i vaig aprendre’n mentre em dedicava a la novel·la. Si he 
tardat tant, és perquè sóc molt perfeccionista i entre la feina i la 
família tenia poc temps. 

Fins a quin punt trobem al llibre experiències que has vis-
cut en primera persona?
Quan feia de visitador mèdic vaig trobar-me amb molts pa-
cients i ha estat impossible encabir-les totes. Passa el mateix amb 
Montserrat. Quan hi anava era com si el protagonista caminés 
amb mi i em fes de guia  per la muntanya 
com fa al llibre. Montserrat és la seva vida 
i li fa de guardià perquè la sent com a seva. 

El protagonista és algú real que has 
conegut? 
El Gerard Verdaguer és un personatge de 
ficció però podria ser real. El que vull transmetre al lector és que 
podria ser el seu propi pare.   

Com definiries l’Alzheimer perquè ho entengués tothom i 
com afecta un nucli familiar?
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa irreversible. 

Entrevista amb l’escriptor local Joan Iturat

Després de recollir l’experiència de molts metges, sembla que 
la part psicosomàtica, les creences, el no voler recordar situa-
cions d’impacte viscudes, també poden propiciar canvis en la 
seva evolució. El que em va fer tremolar va ser descobrir que als 
hospitals hi ha molts pares i mares abandonats. Arran d’això va 
brotar la llavor del llibre. 

Per què creus que hi ha gent que abandona els seus fami-
liars malalts d’Alzheimer? 
Cada família és un món. Un dels personatges, la doctora Sandra 
Santmartí, expressa que és tan necessària la carícia d’una mare a 
un nounat com agafar la mà de l’avi quan està a punt de morir, 
per molt que hagi passat durant la vida, que han pogut passar 

coses molt greus. El que em preguntes és di-
fícil de respondre. 

Fins a quin punt ens pots explicar alguna 
cosa del secret que porta dins en Gerard 
Verdaguer? 
El protagonista té dins seu un mandat. Ha 

de fer una cosa per sentir-se tranquil abans de morir i això és 
el que el seu entorn li vol extreure. Ell no ho oblida per molt 
que pateixi Alzheimer perquè és una cosa que el va impactar de 
jove. La persona amb Alzheimer oblidarà on ha deixat les claus 
però no l’instant en què una persona li va fer mal o aquell en 
què tal persona el va fer feliç.

Joan Iturat fa 15 anys que viu a Sant Joan Despí

L’obra ens fa viatjar per 
la ment d’un avi que 

pateix l’Alzheimer
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

de l’1 al 25 de febrer
Jugant amb l’atzar
Creacions plàstiques de Xavier Solé i Emili Ametller
Centre Jujol-Can Negre (inauguració el dia 1 a les 19.30 h)

els dimarts del 6 de 
febrer al 24 d’abril
CODECLUB A LES BIBLIOTEQUES
Biblioteca Mercè Rodoreda
sessions per ensenyar infants de 9 a12 anys a aprendre 
a programar ordinadors

La Colla de Geganters ja ho té tot a punt per a la celebració 
de la Festa dels Tres Tombs, una tradició que recupera el pas-
sat agrícola tot coincidint amb la festivitat de Sant Antoni 
Abat, patró dels animals. Aquest any es farà els dies 17 i 18 
de febrer, i l’abanderat serà l’Esbart Dansaire amb motiu 
del 75è aniversari de l’entitat. 

El dissabte, a les 17 h, es farà una cercavila que recorrerà els 
carrers de Bon Viatge (des de la seu de la colla, a la masia de 
Ca l’Armand), Catalunya, Riera d’en Nofre i camí del Mig, fins 
arribar a la seu de l’Esbart Dansaire. Aquella mateixa tarda, 
però a les 19.30 h i al Foment Cultural i Artístic, es farà el ball 
dels Tres Tombs, amb l’orquestra Aura. Amb aquest ball, 
la Colla de Geganters recupera una antiga tradició, un acte 
molt celebrat per la pagesia en el passat.

El plat fort serà, però, el diumenge 18 de febrer amb la 
Cercavila dels Tres Tombs. Els carros, carruatges i cavalls 
sortiran a les 12 h des del recinte firal (avinguda de la Mare 
de Déu de Montserrat) i continuaran per l’avinguda de Barce-
lona, rambla de Josep Maria Jujol, recollida de la bandera a 
la plaça de la Ciutat Gegantera (on se servirà coca i vi), carrer 
de Baltasar d’Espanya, del Bon Viatge, de Jacint Verdaguer, 
de les Torres i avinguda de Barcelona, on començarà la 
segona i tercera volta pels carrers del Bon Viatge, de Jacint 
Verdaguer, de les Torres i avinguda de Barcelona. 

La Colla de Geganters i el Grup de Fotografia La Finestra 
organitzen el II Concurss fotogràfic dels Tres Tombs que 
premiaran les tres millores imatges. Si voleu participar heu 
d’enviar un correu a fotos3tombs@gmail.com. També es farà 
una exposició amb una selecció d’imatges a les biblioteques.

TALLER

Al febrer, Tres Tombs
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	 22	hores
 TEATRE: E.V.A.              
 Teatre Mercè Rodoreda
 la companyia T de Teatre celebra els 25 anys   
 dalt dels escenaris amb E.V.A. Comè-  
 dia dramàtica interpretada per Rosa   
 Gàmiz, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme   
 Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico i Àgata Roca.   
 L’obra està dirigida per Julio Manrique.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 2  divendres

	 12	hores
 VISITA TEATRALITZADA A LA   
 TORRE DE LA CREU             
 Torre de la Creu
 farem la visita de la mà d’un actor caracterit-  
 zat de Josep Maria Jujol que ens descobrirà   
 els espais d’aquesta arquitectura i la història 
 de Sant Joan Despí. Sortida des del Centre   
 Jujol-Can Negre. Cal inscripció prèvia al Centre  
 Jujol-Can Negre.

 4  diumenge

	 18	hores
 TARDA DE POESIA AFRICANA        
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 Ade Akinfenwa, escriptor santjoanenc d’origen   
 nigerià, presentarà el seu llibre Poesía y refra-  
 nes Yoruba i recitarà poesies acompanyat de la  
 música de Mu Mbana. 

 6  dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

 7  dimecres
	 18.30	hores
 LECTURES PER REFLEXIONAR  
 Local AV El Pi
 l’entitat proposa fer una reflexió al voltant del   
 llibre 1984 de George Orwell

 8  dijous

	 18	hores
 TALLER DE CUINA: AQUEST   
 SANT VALENTÍ CUINO JO!          
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 receptes que enamoren a càrrec de Rubèn   
 Corral. Cal inscripció al Centre Jujol-Can Negre

 3  dissabte
	 11	hores
 TALLER DE CUINA AMB 
 THERMOMIX          
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 taller gratuït. Cal inscripció prèvia 
 al Centre Jujol-Can Negre

	 17.	30	hores
 GRAN FESTA D’ARRIBADA DEL   
 REI CARNESTOLTES
 Plaça davant l’Àrea de Serveis a la Persona  
 música, cançons, ball i, el més esperat, la   
 presència del nostre Rei Carnestoltes Joan   
 Despitoltes, que prendrà possessió de la 
 ciutat. No t’oblidis de portar el cap molt ben   
 decorat i  l’entrepà de truita per menjar-te’l amb  
 la família o els amics a la festa. Tindreu espai   
 amb petit servei de bar per prendre   
 el vostre berenar

	 17	hores
 BALL DE CARNAVAL 
 DE LA GENT GRAN    
 Centre Cívic les Planes
 desfilada de disfresses i ball de Carnaval.   
 Les persones que hi participin amb una  
 disfressa s’hauran d’inscriure una
 setmana abans a l’Associació ADEGGP

	 18	hores
 HORA DEL CONTE EN ANGLÈS  
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Collage (Emilie). Edat recomanda: a  
 partir de 3 anys

	 22.30	hores
 CARNAVAL RETRO ANYS   
 80&90  
        Casal de Joves El Bulevard
 zumba, concurs de disfresses i moltes sorpre-  
 ses més. Temàtica Retro anys 80 & 90.  
 Entrada gratuïta. Per accedir-hi cal recollir la   
 invitació a El Bulevard o instructors.

 9  divendres
	 17	hores
 BALL DE CARNAVAL 
 DE LA GENT GRAN   
        Foment Cultural i Artístic
 desfilada de disfresses i ball de Carnaval.   
 Les persones que hi participin amb una 
 disfressa s’hauran d’inscriure una setmana   
 abans a l’Associació Amigos del Baile

	 11	hores
 TALLER DE CUINA: ARROSSOS        
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 a càrrec de Rubèn Corral. Cal inscripció prèvia 
 al Centre Jujol-Can Negre

 10 dissabte

	 18	hores
 FESTA DE CARNAVAL PER ALS   
 MÉS PETITS I PETITES
 Poliesportiu del Mig
 concurs de disfresses infantils i actuació d’un   
 grup d’animació. Obertura de portes i venda 
 d’entrades a partir de les 17.30 h (aforament   
 limitat). Aquest any, com a novetat es farà un   
 concurs de disfresses per a adults. Entrada 
 lliure per als infants i per a majors d’edat   
 disfressats, sense disfressa: 2 euros.
 Organitza: Grup d’Esplai El Castanyot

	 17	hores
 GRAN RUA DE CARNAVAL  
 Sortida, rambla Josep Maria Jujol
 concentració de comparses (16.15 h); inici de   
 la rua (17 h) rambla Josep Maria Jujol
 Frederic Casas, camí del Mig, Jacint Verda-  
 guer, Bon Viatge, avinguda de Barcelona,   
 Gran Capità, Sant Antoni, Mare de   
 Déu de la  Mercè, J.F. Kennedy,    
 plaça d’Espanya, Joan Maragall,  plaça Sant   
 Joan, Marquès de Monistrol, carrer Fontsanta   
 i parc de la Fontsanta, on es farà la   
 cloenda  amb molta música i ballaruca.

11  diumenge

	 23	hores
 GRAN FESTA JOVE 
 DE CARNAVAL    
 Poliesportiu del Mig
 aforament limitat. Venda d’entrades a l’Oficina  
 Jove i el Casal de Joves El Bulevard. Festa   
 amb sessió del Dj Adrià Ortega, director del 
 programa ADN40 de l’emissora Los 40, i de la  
 Dj Lady Evelyn. Hi haurà premis a les millors   
 disfresses individuals, per parelles o trio i grup.

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí

 13 dimarts

	 17.30	hores
 GRAN FESTA ACOMIADAMENT   
 DE JOAN DESPITOLTES 
 Plaça del Mercat
 farem l’acomiadament més esbojarrat amb   
 música ball i moltes sorpreses. Sardinada popu 
 lar a càrrec del Club d’Esplai el Tricicle i l’AVV 
 Les Planes. Sardinada popular a càrrec del Club  
 d’Esplai el Tricicle i l’AVV Les Planes.

 14  dimecres

	 18	hores
 TALLER: DIBUIXEM AMB CONFETI 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Víctor Lobo (EART, Espai   
 d’Educació Artística i Creació Contemporània).   
 Cal inscripció prèvia. Activitat recomanada per   
 a infants d’1 a 4 anys. Inclosa al projecte Bibliolab

	 20	hores
 CINEMA CATALÀ: LA LLAMADA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 dins del Cicle Gaudí es projectarà aquesta   
 pel·lícula interpretada, entre d’altres,   
 per Macarena García, Anna Castillo,   
 Belén Cuesta, Gracia Olayo o Richard Collins-  
 Moore. Edat recomanada: a partir de 12 anys.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 15  dijous

 16  divendres
	 18	hores
 TALLER DE CUINA: INICIACIÓ 
 AL SUSHI       
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alòs.Cal inscripció prèvia al   
 Centre Jujol-Can Negre

	 22	hores
 FESTIVAL ZERO: A.K.A   
 Teatre Mercè Rodoreda
 primera actuació del nou Festival Zero, un   
 certamen de teatre, música, dansa i creació 
 que busca eliminar la distància entre el públic   
 i l’artista. La primera actuació, A.K.A, està   
 interpretada per Albert Salazar.
 venda d’entrades teatresdespi.cat

 17  dissabte
	 11	hores
 TALLER CUINEM AMB VERDURES?    
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 a càrrec de Rubèn Corral. Cal inscripció prèvia  
 al Centre Jujol-Can Negre

	 18	hores
 ELS PRIMERS PAGESOS   
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 A càrrec d’escuelLab. Activitat recomanada per  
 a infants de 6 a 10 anys. Cal incripció prèvia.
 Activitat dins dels projectes BIBLIOLAB i   
 L’HORT A LA BIBLIOTECA.

FEBRER 



29

 
 
 
 
 
 

11  diumenge

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí

	 17.30	hores
 GRAN FESTA ACOMIADAMENT   
 DE JOAN DESPITOLTES 
 Plaça del Mercat
 farem l’acomiadament més esbojarrat amb   
 música ball i moltes sorpreses. Sardinada popu 
 lar a càrrec del Club d’Esplai el Tricicle i l’AVV 
 Les Planes. Sardinada popular a càrrec del Club  
 d’Esplai el Tricicle i l’AVV Les Planes.

 14  dimecres

	 18	hores
 TALLER: DIBUIXEM AMB CONFETI 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Víctor Lobo (EART, Espai   
 d’Educació Artística i Creació Contemporània).   
 Cal inscripció prèvia. Activitat recomanada per   
 a infants d’1 a 4 anys. Inclosa al projecte Bibliolab

	 20	hores
 CINEMA CATALÀ: LA LLAMADA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 dins del Cicle Gaudí es projectarà aquesta   
 pel·lícula interpretada, entre d’altres,   
 per Macarena García, Anna Castillo,   
 Belén Cuesta, Gracia Olayo o Richard Collins-  
 Moore. Edat recomanada: a partir de 12 anys.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 15  dijous

 16  divendres
	 18	hores
 TALLER DE CUINA: INICIACIÓ 
 AL SUSHI       
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alòs.Cal inscripció prèvia al   
 Centre Jujol-Can Negre

	 22	hores
 FESTIVAL ZERO: A.K.A   
 Teatre Mercè Rodoreda
 primera actuació del nou Festival Zero, un   
 certamen de teatre, música, dansa i creació 
 que busca eliminar la distància entre el públic   
 i l’artista. La primera actuació, A.K.A, està   
 interpretada per Albert Salazar.
 venda d’entrades teatresdespi.cat

 17  dissabte
	 11	hores
 TALLER CUINEM AMB VERDURES?    
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 a càrrec de Rubèn Corral. Cal inscripció prèvia  
 al Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 FESTIVAL ZERO: CONSEQÜÈNCIES 
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia Moveo, que presenta  
 un espectacle fruit d’un treball de creació que   
 explora les possibilitats narratives del cos i la   
 riquesa expressiva del moviment. 

 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 
	 20.30	i	22	hores
 FESTIVAL ZERO: MI GRAN OBRA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 David Espinosa presenta una obra pensada en  
 gran però representada en petit format. Una   
 proposta per a 20 persones amb prismàtics 
 que són el públic d’una Gran obra que es   
 representa sobre una taula. 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es farà el taller El món dels ratpenats: 
 fem una gimcana per coneix els ratpenats i   
 aprendre a protegir-los i al de Torreblanca 
 es farà el taller On hem de llençar els nostres   
 residus?

18  diumenge

	 12	hores
 TEATRE INFANTIL: POST-CLÀSSIC,   
 amb Tortell Poltrona   
 Teatre Mercè Rodoreda
 Tortell Poltrona ens presenta un espectacle   
 trepidant carregat d’esquetxos que han fet   
 història.Un recull dels millors números del 
 repertori de Tortell Poltrona, emmarcats en un  
 espectacle que conté l’essència del pallasso   
 de sempre i el repte d’alternatives    
 innovadores.

 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 20 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

	 18	hores
 ELS PRIMERS PAGESOS   
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 A càrrec d’escuelLab. Activitat recomanada per  
 a infants de 6 a 10 anys. Cal incripció prèvia.
 Activitat dins dels projectes BIBLIOLAB i   
 L’HORT A LA BIBLIOTECA.

	 17.30	i	18.30	hores
 DIMARTS DE CONTE PER 
 A NADONS 
 Sala Camèlies (Bibiloteca Mercè Rodoreda)
 Santi Rovira presenta L’armariet de colors. Edat  
 recomanada: fins a 3 anys Cal inscripció prèvia

 22 dijous
	 19	hores
 TALLER D’ESGRAFIAT 
 PER A ADULTS    
 Centre Jujol-Can Negre
 contingut del curs: Descobreix la tècnica que   
 s’utilitzava en les decoracions arquitectòniques 
 del modernisme, aprèn de primera mà el traç
 de Jujol en els seus esgrafiats. 

 23 divendres
	 18	hores
 TALLER DE CUINA: 3 CREACIONS  
 DE JÓ BAIXAS    
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 18	hores
 JOCS COL·LABORATIUS   
 AV El Pi
 activitat a la seu de l’entitat

 27 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es farà el taller Tinc cura de l’hort del Jardí de   
 les Papallones i al de Torreblanca es farà una   
 sessió d’Anellament d’ocells

25 diumenge
	 11	hores
 ITINERARI JUJOL
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 itinerari guiat per les principals obres de   
 l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol

	 11	hores
 9è FESTIVAL INFANTIL    
 D’ESBARTS DE CATALUNYA
 Teatre Mercè Rodoreda
 organitzat per l’Esbart Dansaire de 
 Sant Joan Despí

	 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘UNA   
 IDEA, UN RELATO Y MIL HISTORIAS  
 QUE CONTAR’    
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 de l’autora santjoanenca Concepción Mostazo
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agenda
Taller fofucha
Dilluns 5 i 12 de febrer, 18.30 h
Casal de Joves

Taller bunyols de Quaresma
Dimecres 7 de febrer, 18.30 
Casal de Joves El Bulevard

Taller de tapes per enamorar
Dimecres 14 de febrer, 18.30 h
Casal de Joves El Bulevard

Masterclass d’iniciació al rocòdrom
Divendres 16 de febrer, 18.30 h
Casal de Joves El Bulevard

Taller clauer granadura
Dilluns 19 de febrer, 18 h
Casal de Joves El Bulevard

Taller de clutch
DImecres 21 de febrer, 18 h
Casal de Joves El Bulevard

Taller Com t’ho dic?
Dimarts 13 de febrer, 18 h
Oficina Jove

Camps de treball i solidaritat
Dimecres 28 de febrer 18 h
Oficina Jove

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 5, 19 i 26 de febrer,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 6, 20 i 27 de febrer,  de 
16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 14 de febrer, 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Carnaval per 
als més joves

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

Els grups locals Delash i DJ Nosfed 
presenten el divendres 2 de febrer 
els seus darrers treballs. A partir 
de les 22 h Delash i DJ Nosfed ens 
tocaran els temes de Memorias de 
un Jedi. Com a teloners actuaran els 
Sentido Común i Revil.

Festival Zero, una 
proposta artística per 
a la gent jove

Benvinguts a la primera edició del Festival 
Zero. Un festival de teatre, música, dansa 
i creació que busca espectacles propers, 
que emocionen. Hi haurà tres actuacions 
al Teatre Mercè Rodoreda. A.K.A (16 de 
febrer, a les 22 h); Conseqüències (17 de fe-
brer, a les 19 h) i Mi gran obra (17 de febrer 
a les 20.30 i les 22 h).

Festival d’arts 
escèniques 
innovador

Aquest Carnaval la gent més jove té 
dues propostes per gaudir de valent: el 
dia 9 de febrer, un Carnaval Retro anys 
80&90 (a les 22.30 h, Casal de Joves El 
Bulevard) i el dia 10 una Gran Festa de 
Carnaval (a les 23 hores, Poliesportiu 
del Mig) amb sessió de Dj Adrià Ortega, 
director del programa ADN40, de 
l’emissora Els 40 i de la Dj Lady Evelyn. 
Entrades a la venda a l’Oficina Jove i El 
Bulevard. Afanya’t perquè l’aforament 
està limitat i les entrades es van co-
mençar a vendre el 23 de gener.

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

 

El projecte del Sant Joan Despí CFS es consolida com una apos-
ta per la formació i l’educació de joves esportistes. Al desembre, 
coincidint amb La Marató de TV3, es van presentar els 17 equips 
de l’entitat, un total de 184 jugadors i jugadores. Una jornada 
solidària amb una xocolatada per recaptar fons destinats a la in-
vestigació contra les malalties infeccioses i un partit d’exhibició 
que va enfrontar el primer equip del club amb l’Associació de 

Jugadors del Barça de Futbol Sala. Els blaugranes van vèncer per 
3 a 4. Enguany es vol consolidar la fusió amb la Penya Blanc i 
Blava de Sant Joan Despí, que va aportar els seus equips base a 
l’estructura del club. També es treballa per fer créixer el futbol 
base femení. Pel que fa al primer equip, l’objectiu és pujar a Di-
visió d’Honor Catalana. Hi ha il·lusió en el conjunt que dirigeix 
Joan Pitarque, actual líder del grup 4 de Primera Catalana. 

Aquesta temporada el club apostarà per consolidar el futbol base femení

Presentacions d’inici de temporada: Sant Joan Despí Club Futbol Sala

Unió i il·lusió com a pals de paller

Sant Joan Despí i el FC 
Barcelona sumen esforços per 
lluitar contra la diabetis

El Bàsquet Club Sant Joan Despí va organitzar diumenge 7 
de gener per quart any consecutiu el Memorial Juan Manuel 
Cano en homenatge a qui fou tresorer i un dels fundadors de 
l'entitat. El torneig premini d'Any Nou es consolida com una 
referència a la comarca per a jugadors de 8 i 9 anys. 
Al poliesportiu Francesc Calvet es va viure una gran jornada 
de bàsquet i activitats lúdiques. Van participar-hi un total de 
setze conjunts repartits en tres grups per nivell, un dels quals 
era d’equips mixts. El BC Sant Joan estava representat en cada 
grup i també van assistir a la cita clubs com el Sant Pere de 
Terrassa, el Sant Nicolau, el CB Prat o el Bàsquet Cornellà. 

Bàsquet premini per tancar 
les vacances de Nadal

A Sant Joan Despí se celebra el 28 de gener la I Caminada Familiar 
per la diabetis amb l’objectiu de recaptar fons i ajudar els científics 
en la seva tasca investigadora.
La iniciativa compta amb el suport del Futbol Club Barcelona. 
L’alcalde Antoni Poveda va ser al gener al Camp Nou per presenciar 
el partit de Copa que disputaven el FC Barcelona i el Celta. Abans 
del matx es va fer una foto amb l’Alba Jiménez, una nena diabètica 
de Sant Joan, i el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
per promocionar la I Caminada Familiar per la diabetis. 

 DESPÍ ESPORT
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El FC Levante Las Planas s’implica en la formació de joves. Acord entre el club 
i el Secretariat Gitano perquè joves que participen en el programa de Mentoring 
d’aquesta entitat puguin formar-se com a tècnics de futbol a l’escola del club de 
Sant Joan. El primer a gaudir de l’experiència ha estat en Paco, un noi de setze 
anys que estudia quart d’ESO i vol ser entrenador de futbol. El Levante el va con-
vidar a veure com es treballen els equips base i va rebre informació sobre quins 
estudis cursar per dedicar-se a allò que l’apassiona. Des del FC Levante  Las Pla-
nas estan oberts a rebre més nois i noies que vulguin seguir l’exemple del Paco. 

El Club Handbol comença l’any en plena forma
Medalles d’or i plata per a tres jugadores del club que han participat en 

els Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques

El club santjoanenc va aportar tres jugadores a les seleccions 
catalanes que van signar una molt meritòria actuació als 
Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques cele-

brats a Galícia del 2 al 7 de gener. Els sis equips catalans; infantil, 
cadet i juvenil tant en categoria femenina com masculina van 
obtenir medalla. Cinc d’aquestes van ser d’or i només la selecció 
juvenil femenina va haver de conformar-se amb la plata. 
El Club Handbol Sant Joan Despí comptava amb jugadores en 
tota la branca femenina. La lateral Ariadna Montesinos es va 
penjar l’or en categoria infantil en vèncer Castella-la Manxa a 
la final. L’equip cadet va superar el combinat de la Comunitat de 
Madrid amb l’aportació d’Elena Rodríguez sota pals. La també 
portera Carolina Vázquez va obtenir la medalla de plata en ca-
tegoria juvenil en perdre el partit pel títol enfront de la selecció 
madrilenya. A més, Xavier Alferez, format a la base del Sant Joan 
i ara jugador del FC Barcelona, va penjar-se la medalla d’or en 
categoria cadet. 

Més bones notícies
D’altra banda, l’aleví va guanyar el Torneig de Nadal que organit-
za el Futbol Club Barcelona, una experiència de primera, jugant 
contra equips de bon nivell com el CH Sant Esteve Sesrovires, 
l’Handbol Esplugues o el Sarrià de Ter a les instal·lacions de la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper. També es va aprofitar l’aturada 
nadalenca per fer un parell d’activitats de formació: un curs 
per obtenir la titulació de monitor, el primer nivell en l’escala 

Els alevins guanyen el Torneig de Nadal del FC Barcelona

de personal formatiu, que va comptar amb la participació de 
40 membres de clubs de la zona, 13 del club santjoanenc i un 
campus de tecnificació de porters de l’empresa Handporters. 
Els dies 29 i 30 de desembre Sant Joan Despí va ser una de les 
tres seus on es va realitzar l’activitat, juntament amb Cerdan-
yola del Vallès i Amposta. Al nostre municipi hi van acudir 50 
joves de clubs del Barcelonès i el Baix Llobregat. Per part de 
l’Handbol Sant Joan hi van assistir vuit jugadors i tres tècnics. 

L’Elena Rodríguez, l’Ariadna Montesinos i la Carolina Vázquez

Per festes va haver-hi una oferta variada de Cam-
pus esportius. Els del Poliesportiu Francesc Cal-
vet i l’organitzat pel Futbol Sala van ser els més 
concorreguts amb més de quaranta nens i nenes 
presents a cadascun. L’Stage del Tenis Sant Joan 
va comptar amb la participació de deu joves. 
Al campus de futbol femení que oferia el Levante 
Las Planas van participar 120 noies d’entre 8 i 16 
anys procedents de clubs d’arreu de la província 
de Barcelona. El campus de tecnificació va ser 
tot un èxit amb clínics i visites com la de Paloma 
Pujol, campiona d’Espanya de Freestyle i cam-
piona del món de malabars amb pilota petita o 
Footbag.

L’esport no s’atura al Nadal
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Esport

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

El sistema de seguridad social consiste en 
un conjunto de normas y principios des-
tinados a proteger a las personas cuando 
lo necesitan. Dentro de este derecho fun-
damental están las garantías sociales que 
protegen al trabajador y la trabajadora y, 
entre estas, el derecho a la jubilación y la 
pensión.
Empezamos el año con diferentes noticias 
sobre las pensiones: que el fondo para las 
pensiones se agota, que el gobierno del Es-
tado ha tenido que pedir un crédito para 
poderlas pagar, que los representantes del 
PP hacen reclamaciones alarmistas, como 
la señora Celia Villalobos. Esta señora y 
el Partido Popular deben saber que con 
estos temas no se juega, que es una cues-
tión de responsabilidad vigilar los temas 
que afectan a la ciudadanía cuando tienes 
un cargo público. Pero aunque lo sepan, 
parece que no les importa y, después de 
una vida trabajando y cotizando y de una 
merecida jubilación, divulgan una alarma 
social que ninguna persona trabajadora 
merece y, nos invitan a que apostemos 
por los planes de pensiones privados, que 
ahorremos 2 euros mensuales de cara a 
nuestra jubilación…
Los y las socialistas estamos en contra de 
la pérdida de poder adquisitivo de los y 
las pensionistas y creemos que el gobier-
no del Estado debería defender el sistema 
público y no crear incerteza e inseguridad 
invitando a los trabajadores y las trabaja-
doras a invertir en sistemas privados.
Por ello proponemos recuperar el Pacto 
de Toledo y el diálogo social; aprobar un 
nuevo Estatuto de las y los trabajadores 
que promueva los derechos laborales y 
una ocupación de calidad y establecer 
fondos complementarios de financiación 
de las pensiones a los Presupuestos Gene-
rales, tal como se hace en la mayoría de 
países de nuestro entorno.
Porque con las personas no se juega y este 
es un tema de justicia y dignidad. Que 
tengáis un feliz año 2018.

grup municipal PSC-CP

Quan es va posar la primera zona blava a la 
nostra ciutat, el grup municipal d’ERC  va 
votar-hi a favor, malgrat estar a l’oposició, 
perquè enteníem que s’afavoria la mobilitat 
i la rotació de vehicles a una zona de ser-
veis i comercial. Recordem els insults que 
vàrem rebre, i que també va rebre l’actual 
alcalde, en el Ple Municipal on es va apro-
var. Llavors no hi havia “procés”, però pel 
que es veu la zona blava ni “fracturava” la 
societat santjoanenca ni dividia les famí-
lies.
Una zona blava no és bona ni dolenta per si 
mateixa, sinó que és útil o viable en funció 
del teixit comercial/serveis o urbanístic on 
s’aplica.
En tot cas, l’objectiu de les zones blaves és 
fomentar la mobilitat de vehicles per acce-
dir a zones comercials o de serveis.
Sant Joan Despí té 5 zones blaves d’ús habi-
tual (de temps mínim 15 minuts), cadascu-
na amb preus diferents segons el barri, que 
a la pràctica suposa haver de pagar cada 
cop que s’utilitza, ja que un tiquet adquirit 
en una zona no serveix per una altra.
A més, cal tenir en compte que la tarifa de 
la zona blava del Broggi, utilitzada majori-
tàriament per usuaris de la sanitat pública, 
és de les més cares del Baix Llobregat.
L’any 2016, segons resposta oficial del Go-
vern, el nostre Ajuntament va obtenir un 
benefici en la gestió de les zones blaves de 
365.197,16€. Dels ingressos obtinguts en 
les 31 màquines de pagament, més d’un 
25% es concentrava en les tres màquines de 
l’entorn de l’Hospital Moisès Broggi, i arri-
ba al 40% si hi afegim les dues màquines de 
la zona del Tennis i del carrer Josep Trueta/
Jacint Verdaguer.
Ras i curt, l’equip de govern (PSC, ICV-
EUiA i CiU) no només utilitza la gestió de 
les zones blaves per ingressar diners, sinó 
que obté bona part dels ingressos de la ne-
cessitat que té la ciutadania del Baix Llo-
bregat d’anar a la sanitat pública.

Zones blaves

Comenzamos un nuevo año de trabajo 
municipal. Un año donde ejerceremos 
de nuevo el papel que nos corresponde 
en esta legislatura, el de oposición.
Lo haremos como venimos haciéndolo 
desde nuestra llegada al Ayuntamiento 
con responsabilidad pero con firmeza, 
supervisando las decisiones y el cum-
plimiento de las propuestas realizadas 
por el equipo de gobierno, en definitiva, 
velando por los intereses de todas las ve-
cinas y vecinos de Sant Joan Despí.
Nuestro grupo ha  defendido siempre la 
necesidad de la participación y la trans-
parencia en la acción política municipal. 
A día de hoy, nos parece que no se es-
tán dando unos procesos participativos 
reales, más bien creemos que se realizan 
como un mero trámite. La consecuen-
cia de ello podemos verla estos días en 
el descontento con el resultado final de 
la remodelación de la calle Bon Viatge 
entre vecinos,  vecinas y comerciantes.
Un proyecto participativo ha de hacerse 
con suficiente tiempo. Debe informarse 
a la ciudadanía. Ha de hacerse la mayor 
difusión posible. Debe realizarse un es-
fuerzo para implicar al mayor número 
de vecinos y vecinas.
Ha de abrirse una fase de debate en que 
se promueva el dialogo, se contrasten los 
argumentos y se recojan aportaciones.
Después de este trabajo, los resultados 
han de trasladarse a las personas que lo 
han realizado y al resto de la ciudadanía. 
El proceso ha ser transparente.
Y por último  hacer un seguimiento del 
proyecto que garantice que su ejecución 
cumple con lo establecido mediante el 
proceso participativo.
Creemos que los que se realizan a día de 
hoy, desde este Ayuntamiento,  no cum-
plen con estos pasos. Se parecen más al 
marketing, vendiendo un proyecto ya 
decidido, que a un proceso participativo 
ciudadano real.

Procesos participativos 
reales

Las pensiones, un tema 
de justicia y dignidad

TRIBUNA POLÍTICA



34

El resultado de las recientes obras 
de la C/ Buen Viaje no es el espe-
rado una vez más, si bien arqui-
tectónicamente el resultado está 
ahí (más de 1.200.000 € -tiempo 
ejecución = molestias a los veci-
nos y costes desorbitados) como 
era de esperar y al no haberse te-
nido en cuenta o suficientemente 
en cuenta la opinión de los veci-
nos,  al comercio y a los vecinos, 
más parece un laberinto azul con 
un parquímetro (tragaperras) al 
final, que la solución definitiva 
que todos esperábamos.
Visto lo anterior entendemos 
que el gobierno del PSC – ICV 
+ la antigua Convergencia to-
davía está a tiempo de hacer un 
ejercicio de  autocrítica: oír a los 
vecinos y comercio a los cuales 
dicen representar  e incluir sus 
demandas.
Proponemos un grupo de trabajo 
donde el comercio  y los vecinos 
puedan consensuar la instalación 
racional de pivotes, zona azul y 
horarios de uso frente al criterio 
unilateral del gobierno munici-
pal (PSC – ICV + CiU/PDCAT).
Visto lo expuesto desde el gru-
po Popular del Ayuntamiento 
de Sant Joan Despí informar que 
hemos creado el siguiente correo 
popularsdespi@gmail.com para 
recibir vuestras propuestas para 
este o cualquier otro tema.
Nos puedes encontrar en el 
Ayuntamiento por las mañanas 
de 8h a 13h de lunes a jueves.
Gracias por tu confianza.
Un saludo
 

Obras, zona azul, 
mobilidad y gobierno

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

El pasado 21-D Ciudadanos ganó 
las elecciones en Sant Joan Despí  
siendo la fuerza más votada en 
todos los barrios (todas las mesas 
electorales salvo una) y dejando 
claro que, después de muchos 
años, por fin hay una formación 
con suficientes apoyos para cam-
biar también el gobierno munici-
pal.
Entendemos estos resultados 
como un fuerte respaldo de los 
vecinos de Sant Joan al trabajo 
que realizamos cada día; donde 
ejercemos de oposición a un par-
tido socialista que hace años que 
dejó de tener propuestas para el 
futuro de nuestra ciudad. Una 
ciudad que pide a gritos un cam-
bio en sus formas de gobernar.
2018 serà el moment d’afermar 
aquest canvi en l’àmbit local, 
gairebé un 32% dels santjoa-
nencs han confiat en nosaltres 
i segur que ho faran també en 
clau local, perquè volen una 
ciutat d’oportunitats, una ciutat 
d’igualtat, més neta, més segura 
i que reparteixi els seus recursos 
de forma equitativa entre tots els 
seus habitants i tots els seus ba-
rris.
En un any escàs tocarà triar go-
vern municipal i estem segurs 
que es produirà un relleu en el 
consistori, que obrirà pas a una 
nova època. Per a això comp-
tarem amb tots els que aquesta 
vegada ens heu donat el vostre 
suport, gent que un dia va votar 
diferent, però que seguirà al nos-
tre costat perquè sap que el futur 
és taronja.

El futuro es naranja

Ja tenim aprovats els pressupostos per al 2018 
i ICV-EUiA, com a membres del govern mu-
nicipal, en fem una valoració positiva. D’una 
banda perquè la pressió fiscal a la ciutadania a 
través dels impostos és moderada i, de l’altra, 
perquè pel que fa a les despeses incorpora 
millores socials i d’inversions, que han estat 
demandes de veïns i veïnes, recollint també 
propostes del nostre programa electoral. 
Augmenten els recursos per a programes 
d’ocupació, de serveis socials, d’educació i 
solidaritat, posant l’accent en accions per 
atendre les persones de la ciutat, en especial 
les que més ho necessiten. Es faran interven-
cions per a la supressió de barreres arquitec-
tòniques, com l’escala automàtica a Baltasar 
d’Espanya/passeig Canal, millora del pavi-
ment i les voreres lliscants, creació de nous 
carrils bici, reformes en diverses escoles... Es 
construirà un equipament per a la gent gran i 
habitatges de lloguer.  
ICV-EUiA assumim directament la Regi-
doria d’Acció Social i Igualtat, amb la Mar-
gi Gual com a regidora. Per al 2018 el seu 
pressupost augmenta més d’un 13%, per 
segon any consecutiu, i permetrà l’atenció a 
les necessitats bàsiques de les persones més 
vulnerables de la ciutat (alimentació, pobresa 
energètica, habitatge) i augmentar les hores 
d’atenció domiciliària, per donar servei a to-
tes les persones en situació de dependència 
que ho necessiten. També garantir les beques 
menjador tant a primària com a secundària 
i a l’estiu, així com les beques de lleure i es-
port per a la infància, augment del servei de 
transport adaptat, la teleassistència, suport a 
l’estudi i l’educació especial, són alguns dels 
programes previstos.
 Pel que fa a les polítiques d’igualtat, s’avança 
amb l’ampliació del Servei d’Informació i 
Atenció (SIAD), amb l’objectiu de seguir tre-
ballant per la igualtat i contra les violències 
masclistes, tant en atenció a la dona directa-
ment com amb projectes i programes per una 
major implicació de tota la ciutat. I també 
amb nous programes en relació a les perso-
nes LGTBI. 
Els homes i les dones d’ICV-EUiA, estem 
essent útils per Sant Joan Despí, alhora que 
ens mantenim fidels a les propostes del nos-
tre programa electoral i rendim comptes dels 
nostres compromisos amb la ciutadania.

Rendim comptes 
a la ciutadania

TRIBUNA POLÍTICA
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Els resultats de les eleccions del 21-D han 
reflectit la majoria de les forces indepen-
dentistes (Junts per Catalunya, ERC i la 
CUP), que han assolit  el seu rècord his-
tòric de vots: 2.079.340 (70 escons). Això 
suposa 35.302 vots més que en el referèn-
dum de l’1 d’octubre i 112.832 més que a 
les eleccions del 27-S, la qual cosa acaba 
de confirmar que l’independentisme se-
gueix creixent malgrat l’ofensiva de l’Estat
Pel contrari, el bloc del 155 (Cs, PSC i 
PP) va sumar 1.902.061 vots (57 escons) i 
els comuns, 326.360 (8 escons).
La participació va ser del 79,04%. La més 
alta en unes eleccions al Parlament de 
Catalunya.
Des de Junts per Catalunya/Partit Demò-
crata (PDECAT), no podem permetre 
que l’Estat espanyol protagonitzi un frau 
democràtic no acceptant el resultat del 
21-D, que no admet discussió.
Quan el Govern espanyol i la coalició 
que dóna suport al 155 actuen igual que 
abans de les eleccions, evidencien que no 
accepten el resultat. És per això que cal 
reiterar el nostre compromís per complir 
el resultat que va emanar de les urnes, 
posant la mirada en el ple de constitució 
del Parlament i de la Mesa, com  la fita 
que permetrà restituir les institucions, 
il·legalment suspeses.
Els ciutadans ens han validat a les urnes 
els compromisos acomplerts. Hem d’estar 
orgullosos de saber que estem en el bon 
camí i que la societat ens ha permès se-
guir liderant el catalanisme, per posar 
de nou en marxa polítiques que han fet 
de Catalunya una gran potència del sud 
d’Europa. Som la garantia per revertir, 
restituir i reparar allò que en poc temps 
el 155 s’ha carregat. La gent va enviar un 
missatge molt clar: el progrés social com 
a progrés nacional. Tot com una sola 
cosa, al contrari del 155. 
Per poder defensar un país lliure, també 
ho han de ser els seus ciutadans. 

El resultat del 21-D no 
admet discussió

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió extraordinària de desembre de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el divendres 22 de des-
embre de 2017 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot se-

guit, els grups polítics municipals de Partit Popular (PP), Convergència i Unió 
(CiU), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/
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 Pressupost General 2018, amb 
el vot favorable de CiU, ICV-EUiA i PSC i el vot en contra de PP, Cs, ERC i SQP. 
A continuació, es van aprovar la plantilla de personal municipal per a l’exercici 
2018 i la relació de llocs de treball de l’exercici 2018. Aquests dos punts van sor-
tir endavant amb els vots de CiU, ICV-EUiA, Cs, SQP i PSC, l’abstenció d’ERC, 
i el vot en contra del PP.
Per unanimitat de tots els grups va quedar aprovada la modificació del contrac-
te dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o acces-
sori de la xarxa municipal d’escoles bressol, per tal d’incrementar en una aula 
l’oferta del servei. També per unanimitat, el Ple va aprovar el desistiment del 
procediment obert convocat per l’alineació del proindivís de la parcel·la 8b de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modifica-
ció puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barce-
lona, i la delegació en la Junta de Govern Local de les competències relatives 
a l’aprovació i tramitació de l’expedient per a la nova licitació i adjudicació del 
contracte, amb la finalitat que en el concurs també hi puguin participar les 
cooperatives i les empreses de caràcter social.
Amb els vots de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC, i l’abstenció de Cs i PP, 
es va donar llum verda a l’esborrany del conveni per a la cessió anticipada a 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic 
(5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit 
del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), per tal de fer possible la cessió antici-
pada de terrenys que permetin ampliar la vorera entre el carrer de la Creu d’en 
Muntaner i el barri de les Begudes.
Pel que fa a l’habitatge, hi va haver dos punts al Ple: l’addenda de la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 
2018 relatiu a l’Oficina d’Habitatge i l’addenda de la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb aquest mateix organisme per a l’any 2018 relatiu al programa 
de mediació per al lloguer social. Tots dos punts es van aprovar per unanimitat.
El Ple també va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups, la modificació 
de l’ordenança de transparència i administració electrònica per tal d’adaptar-la 
a les lleis 39/2015 i 40/2015.
Per la via d’urgència, a la part resolutiva es va incorporar un nou punt con-
sistent a rebutjar les esmenes presentades a la modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2018 i a aprovar de forma definitiva la modificació d’aquestes 
ordenances. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, 
SQP i PSC, l’abstenció d’ERC, i el vot en contra de PP i Cs.
A l’apartat de Precs i Preguntes, Cs va demanar que, en el futur, hi hagi més 
ordre i civisme en els espais electorals durant les campanyes electorals.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom 
de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.

Podeu consultar l’acta i el vídeo dels plens a sjdespi.cat i YouTube Despí TV



Sant Joan Despí

Sant Joan
Despí 

del 8 al 14 de febrer

 


