
Gràcies 
a tots i a totes

L’Ajuntament fa front als efectes de la COVID-19: 
destina 1,6 milions d’euros a la reactivació 
econòmica, a la creació de llocs de treball i a 
protegir les persones més vulnerables
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Actuem amb 
responsabilitat

#StopCovidSJD
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L a ciudad despierta poco a poco a la ‘nueva normalidad’ en la 
que no debemos perder de vista que aún estamos superando 
una emergencia sanitaria que sigue necesitando de la respon-

sabilidad de todos. Esta pandemia ha abierto heridas importantes en 
nuestra sociedad: miles de personas han perdido la vida o han sido 
afectadas por este coronavirus que ha puesto el mundo del revés. De-
bemos mantener vivo su recuerdo y seguir atendiendo a las personas 
afectadas al igual que estos días también hemos estado junto al per-
sonal sanitario y asistencial, cuerpos de emergencias, de seguridad, 
etc. que han hecho una tarea ingente.

Durante las primeras semanas de confinamiento, hemos dedicado 
todo nuestro tiempo y esfuerzo a atender las urgentes necesidades 
que día a día se producían en Sant Joan Despí: llamando a miles de 
personas mayores que viven solas, llevando a domicilio comida y 
medicamentos, repartiendo ayudas de comedor... atendiendo, en de-
finitiva, las necesidades de los más vulnerables y de las personas que 
han parado el primer golpe de la pandemia desde primera línea. A 
todos y todas, en nombre de la ciudad, mi enorme agradecimiento.

Ahora toca mirar adelante, porque esta crisis sanitaria deja un re-
guero de consecuencias sociales y económicas que nos obligan a ac-
tuar de manera inmediata y con medidas extraordinarias y urgentes 
para disminuir el impacto de la paralización de la actividad que ha 
supuesto el estado de alarma, por otra parte, necesario. Urge una re-
construcción valiente y decidida del tejido comercial y empresarial, 
con ayudas directas y sin olvidar al colectivo de personas vulnera-
bles. Por ello, hemos aprobado el plan ‘Reiniciamos Sant Joan Despí’ 
que destinará 1,6 millones de euros a acciones concretas y directas, 
como la financiació de la contratación de personas para el sector del 
comercio; ayudas económicas para hacer frente a gastos generales o 
inversiones, etc.

Ahora toca reiniciar la ciudad, y ¡lo haremos con más fuerza que nunca!

La ciutat desperta de mica en mica a la ‘nova normalitat’ en 
la qual no hem de perdre de vista que encara estem supe-
rant una emergència sanitària que segueix necessitant de la 

responsabilitat de tothom. Aquesta pandèmia ha obert ferides 
importants a la nostra societat: milers de persones han perdut 
la vida o han estat afectades per aquest coronavirus que ha cap-
girat el món. Hem de mantenir ben viu el seu record i seguir 
atenent a les persones afectades, igual que aquests dies també 
hem estat al costat del personal sanitari i assistencial, dels cossos 
d’emergències, de seguretat, etc. que han fet una tasca ingent.   

Durant les primeres setmanes de confinament, hem dedicat tot 
el nostre temps i esforç a atendre les urgents necessitats que dia 
a dia es produïen a Sant Joan Despí: trucant a milers de persones 
grans que viuen soles, portant a domicili menjar i medicaments, 
repartint ajudes de menjador... atenent, en definitiva, les neces-
sitats dels més vulnerables i de les persones que han parat el pri-
mer cop de la pandèmia des de primera línia. A tots i totes, en 
nom de la ciutat, el meu enorme agraïment.

Ara toca mirar endavant, perquè aquesta crisi sanitària deixa 
un reguitzell de conseqüències socials i econòmiques que ens 
obliguen a actuar de manera immediata i amb mesures extraor-
dinàries i urgents per minvar l’impacte de la paralització de 
l’activitat que ha comportat l’estat d’alarma, d’altra banda, ne-
cessari.  Urgeix una reconstrucció valenta i decidida del teixit 
comercial i empresarial, amb ajudes directes i sense oblidar el 
col·lectiu de persones vulnerables. Per això, hem aprovat el pla 
‘Reiniciem Sant Joan Despí’ que destinarà 1,6 milions d’euros a 
accions concretes i directes, com el finçament de la contractació 
de persones per al sector del comerç; ajudes econòmiques per fer 
front a despeses generals o inversions, etc. 

Ara toca reiniciar la ciutat, i ho farem amb més força que mai! 

Urgeix una reconstrucció valenta i 
decidida del teixit comercial i 

empresarial, amb visió de futur 

Antoni Poveda
l’alcalde

Urge una reconstrucción valiente y 
decidida del tejido comercial y 

empresarial, con visión de futuro

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

Reiniciem la ciutat i 
ajudem les persones
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Sant Joan Despí, preparada 
per a la ‘nova normalitat’

Després del confinament, la ciutat s’ha adaptat a una realitat diferent amb la 
reobertura de serveis i una nova manera segura de moure’ns a l’espai públic

Després de més de dos mesos de confinament, amb 
sortides restringides per fer tasques imprescindibles 
com feines essencials o la compra d’articles de pri-

mera necessitat, degut a l’estat d’alarma decretat per frenar 
la pandèmia de la COVID-19, el 4 de maig Sant Joan Despí, 
com la resta de territoris de l’Estat espanyol, començava la 
fase 0 de la desescalada cap a una ‘nova normalitat’. Aquest 
terme, encunyat per les diferents administracions i les auto-
ritats sanitàries per anomenar la deses-
calada per fases, ens ha de fer molt cons-
cients que la crisi sanitària no ha acabat, 
tot i que s’ha reduït el risc de col·lapse 
sanitari, els contagis i les morts. 
Durant aquests dos mesos a casa, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha estat 
capaç de mantenir l’activitat telefòni-
cament i telemàticament amb horaris ampliats de dilluns a 
divendres al matí i la tarda (tant l’Ajuntament com l’Àrea de 
Serveis a la Persona) i d’assegurar serveis essencials com la 
recollida de brossa al carrer o la neteja a l’espai públic.

Primeres sortides al carrer 
Les primeres mesures de flexibilitació del confinament van 

començar amb la sortida al carrer dels infants, el 26 d’abril, i 
una setmana més tard, el 2 de maig, ja ho podien fer la resta 
de la població per caminar i fer esport en franges horàries 
concretes per evitar aglomeracions i protegir la població més 
vulnerable, sobretot, la gent més gran de 70 anys. 
Aquestes primeres sortides, juntament amb l’obertura 
dels establiments comercials i de restauració, ha fet que 
l’Ajuntament hagi pres mesures a l’espai públic per protegir 

la salut ciutadana tot ampliant els espais 
per a vianants per afavorir el distancia-
ment, i per tant la seguretat. S’han tan-
cat parcialment carrers, com el de Creu 
d’en Muntaner o l’avinguda de Barcelo-
na; s’han reorganitzat zones blaves i de 
descàrrega a carrers cèntrics i comer-
cials, com Bon Viatge o Joan Maragall; 

s’han pintat al terra senyals per recomanar que a les voreres 
caminem, en el nostre sentit, a la dreta, i s’ha creat un nou 
espai ciclable a l’avinguda de Barcelona amb el carrer Maria 
Tarrida fins a la rambla Josep Maria Jujol. 
Accions per garantir la salut pública que s’aniran ampliant a 
mesura que la ciutat es torni a reobrir, a poc a poc, a aquesta 
“nova normalitat” que acabarà les properes setmanes. 

Parcs, places i carrers conviden a 
gaudir de l’exterior amb seguretat
Les primeres sortides al carrer per passejar o fer 
esport, fan palesa la nova normalitat en la qual cal 
mantenir les distàncies de seguretat, i prendre al-
tres mesures, com portar mascareta a l’espai públic 
si no es pot mantenir la distància de 2 metres

Mascaretes i distància, 
claus per mantenir la 
seguretat als carrers 

i establiments
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Seguretat a l’espai públic

Al carrer, a 2 metres de distància, per 
la vorera de la dreta i amb mascareta

Senyals que ens ajuden a moure’ns.  Davant el desconfinament, l’Ajuntament està adaptant l’espai públic als requeriments de seguretat 
i higiene necessaris per tal d’evitar la propagació de la COVID-19 i preservar la salut de la ciutadania. Una de les mesures promou que la circulació 
dels vianants es faci per la vorera de la dreta, segons el sentit de la marxa, per evitar creuaments de persones. Per ajudar-nos a recordar aquesta nova 
mobilitat, l’Ajuntament ha senyalitzat amb fletxes que indiquen el sentit de la marxa, en especial en voreres inferiors a 3 metres o amples, però molt 
concorregudes per estar a prop d’equipaments o zones comercials. 

Cartells per respectar les distàncies. Des de fa setma-
nes, els passos de vianants semaforitzats, les parades d’autobús i 
les entrades a parcs i a la zona agrícola, incorporen cartells com el 
de la imatge per recordar-nos que cal respectar una distància de 
seguretat mínima de 2 metres.

Al transport públic, amb 
mascareta. A mesura que avacem cap 
al desconfinament, l’activitat al carrer va en 
augment i per això, és indispensable seguir 
les recomanacions segons els serveis. Recor-
deu que des del 4 de maig és obligatori dur 
mascareta al transport públic. L’Ajuntament 
va intensificar el repartiment d’aquesta pro-
tecció al carrer davant aquest anunci, així 
com durant els dies en què es van permetre 
les primeres sortides al carrer. D’altra banda, 
l’AMB ha començat a instal·lar mampares 
de seguretat per protegir la salut dels con-
dutors i conductores.

Sempre protegits. Els comerços que durant el confinament no han pogut obrir 
portes en no vendre productes de primera necessitat, també s’han hagut d’adaptar. 
Mascaretes, solucions hidroalcohòliques o guants, són ara elements de protecció 
habituals. Recordem, però, que cal respectar els aforaments, s’ha de portar mascareta 
i si hem de fer cua a l’exterior, cal deixar una distància mínima de 2 metres.

Fotografia cedida per 
l’AMB©Robert Ramos 
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La ciudad se adapta para 
desplazarnos con mayor seguridad

Carril bici en calzada en la avenida de Barcelona
El Ayuntamiento ha creado un nuevo espacio ciclable de 1.600 
metros de longitud que enlaza la avenida de Barcelona, desde 
la intersección del paseo del Canal, con la calle Maria Tarrida 
hasta el parque del Mil·lenari. Al final de la calle Maria Tarri-
da, el carril bici continúa por la calle de Riera d’en Nofre hasta 
conectar con la acera bici de la rambla de Josep Maria Jujol. 
Una nueva infraestructura que forma parte del plan de me-
didas para facilitar la movilidad segura y saludable contra la 

propagación del COVID-19. El espacio, inscrito en la calzada, 
comparte espacio con los vehículos de motor, y sigue los cri-
terios de señalización del catálogo de movilidad sostenible del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), para garantizar una 
buena coexistencia entre los diferentes medios de transporte 
en una zona donde la velocidad máxima es de 30 km/h. Estos 
nuevos espacios buscan adaptar las calles para que los despla-
zamientos sean más seguros.

Itinerarios saludables, a punto. El Ayuntamiento 
ha repintado la señalización de los itinerarios saludables 
que nos ofrecen la posibilidad de pasear por zonas tan 
saludables como los parques o el espacio fluvial. Una alter-
nativa más para salir de paseo con seguridad.

Un nuevo carril bici en la avenida de Barcelona, el cierre parcial del tráfico en la calle 
Major o la señalización de itinerarios diferenciados para peatones o ciclistas en la 

zona fluvial, entre las actuaciones que ya se han realizado

Seguridad en el espacio público

Más espacio para los peatones en zonas concurridas. Entre otras 
acciones para ampliar los espacios peatonales, el Ayuntamiento ha anulado las 
zonas azules de calles comerciales muy transitadas, como Joan Maragall o Bon 
Viatge, donde también se ha centralizado en un único lugar la zona de carga y 
descarga para disponer de más espacio, y por tanto, mayor seguridad.

Más de 1,5 km de nuevo carril
El nuevo espacio ciclable enlaza la avenida de Barcelona 
con el parque del Mil·lenari por la calle Maria Tarrida
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Mantener la distancia en la vía 
pública es una cuestión de salud, 
y por eso el Ayuntamiento am-
plió los espacios para peatones 
recurriendo al cierre parcial del 
tráfico en calles muy transita-
das. La calle Creu d’en Muntaner 
(entre la avenida de la Generalitat 
y la calle Major,) y la calle Major 
(entre Creu d’en Muntaner y la 
calle Manuel Vázquez Montalbán 
-antigua calle Sud, en el sector de 
les Begudes-) restringieron el paso 
de vehículos de lunes a viernes de 
20 a 23 h, y los sábados y festi-
vos de 8 a 10 h y de 20 a 23 h. La 
última vía en incorporarse fue la 
avenida de Barcelona, en el tramo 
entre Mare de Déu de Montserrat 
y la calle Frares.

Carreteras 
para el paseo 
y el deporte

Accesos más ordenados al 
espacio fluvial de la ciudad

El espacio fluvial es una de las zonas más utilizadas ahora que 
está permitido pasear y hacer deporte. Por este motivo, el Ayun-
tamiento han reorganizado la movilidad en la zona aconsejando 
cuatro itinerarios para pasear, correr o ir en bicicleta.  Las rutas 
se pueden consultar en los tres puntos de salidas: en la carretera 

de la Dreta, en Riera d’en Nofre y en el Camí de la Moixeta. 

Nuevas maneras de disfrutar de la ciudad
La restricción del tráfico permitió crear un gran espacio libre de 
vehículos entre las calles de Creu d’en Muntaner y Major

Mar Segoviano,
“Me parece buena idea 
porque tenemos más 
espacio, y ahora que he 
cogido el hábito de caminar, 
puedo hacerlo en mejores 
condiciones”.Lo
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Xavier Cruset,
“He notado que respecto 
al principio, ahora es más 
cómodo caminar, aunque 
se concentra mucha  gente 
en la zona de la Ciutat 
Espotiva del Barça”.

Sílvia Solano,
“Me parece perfecto por-
que al principio coincidía-
mos mucha gente y no te 
sentías del todo segura. 
Ahora tenemos  mucho 
más espacio”.

Míriam Guerra,
“Para las personas que 
practicamos deporte, 
disponer de más calle es 
básico para mantener las 
distancias de seguridad 
requeridas”.

Mari Jarque y Amadeo Aguilar
“Es una medida muy saluda-
ble, en la línea de recuperar 
las calles para los peatones. 
Ojalá  se pudiera mantener 
más allá de una medida por 
lo que ha pasado”.
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L’Ajuntament destinarà 1,6 
milions d’euros a la recuperació 
social i econòmica de la ciutat

Ajudes econòmiques i subvencions als comerços, incentius a la contractació, plans 
d’ocupació i atenció als més vulnerables, prioritats del Pla REINICIEM SJD

És hora de tornar a començar. Sant Joan Despí ha consensuat amb tots els grups municipals, un pla de reactivació econòmica i social, 
Reiniciem Sant Joan Despí’ per fer front a les conseqüències derivades de la crisi de la COVID-19. En la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, amb la i 
els portaveus de tots els grups municipals durant la signatura del document, el 25 de maig, al Teatre Mercè Rodoreda

La pandèmia del coronavirus COVID-19 ha requerit 
mesures extraordinàries per evitar-ne la propagació i 
atendre les persones afectades per una crisi sanitària, 

social i econòmica. Malauradament, hi ha moltes perso-
nes i activitats econòmiques afectades per les conseqüèn-
cies derivades de la crisi, i per això l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí ha elaborat un pla de recuperació i reactivació, 
batejat com Reiniciem Sant Joan Despí, amb la participa-
ció dels diferents sectors socials, polítics i econòmics del 
municipi. El pla inclou gairebé 90 mesures que veuen la 
llum amb l’objectiu de crear les condicions per reactivar 
l’activitat i ajudar les persones i les activitats econòmiques 
que més hagin patit les conseqüències de l’emergència sa-
nitària. L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i els 
portaveus de tots els grups municipals amb representació 
al Ple, van signar el 25 de maig aquest pla flexible i dinà-
mic, amb una ràpida capacitat de resposta, atesa la situació 
d’incertesa i canviant, amb una dotació econòmica de 1,6 
milions d’euros. 

Contractacions i ajudes a l’activitat econòmica
La paralització ha afectat de ple a l’atur i per aquest motiu, 
el pla contempla un bon grapat d’actuacions adreçades a 
la contractació. Segons les dades d’abril, a Sant Joan Despí 
hi havia 1.630 persones aturades, sense comptar les afec-
tades per un expedient de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO). Fins al mes d’abril s’han registrat 343 expedients 
amb 2.558 persones en aquesta situació. 
Així, Reiniciem Sant Joan Despí inclou ajudes econòmi-
ques de fins a 600 euros a comerços, a més d’incentius a 
la contractació tant en aquest àmbit com en l’empresarial;  
plans d’ocupació adreçats a col·lectius que s’han quedat 
sense feina (es preveu un centenar de contractacions a 
programes vinculats a l’activitat comercial i de primera 
oportunitat per a joves); suport al consum cultural, sub-
vencions per a l’adquisició de material pedagògic o educa-
tiu per a infants de famílies amb necessitats, i ajuts per als 
desplaçaments en transport públic i la mobilitat sostenible 
per a joves. 
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Aquesta reactivació de la ciutat, tan necessària en el con-
text actual, girarà al voltant de cinc eixos d’actuació; re-
activació econòmica del petit comerç i les petites i mitja-
nes empreses; atenció a col·lectius vulnerables; foment de 
l’educació, la cultura i l’esport; transformació digital i ciu-
tat sostenible. 

Reiniciem Sant Joan Despí donarà continuïtat al gran 
esforç que ha fet l’Ajuntament des d’un primer moment 
per respondre a l’emergència des de tots els fronts, donant 
suport i acompanyant les demandes dels sectors sanitaris, 
socials o residencials, i en col·laboració amb la ciutadania, 
les entitats així com el teixit comercial i empresarial. 

Primeres mesures urgents
En una primera etapa, l’Ajuntament va aprovar un paquet 
de mesures econòmiques i fiscals ajornant el cobrament 
dels principals impostos; eliminant el cobrament de les 
taxes d’ocupació de la via pública en el cas de les terras-
ses de bars i restaurants; minvant al 50% el cobrament de 

la taxa de residus comercials; suspenent el pagament de 
quotes i rebuts dels serveis no prestats; potenciant la crea-
ció d’un punt d’informació i acompanyament per a perso-
nes afectades per un ERTO, persones autònomes i petites 
empreses locals, etc. A més, s’ha donat suport en la gestió 
de les ajudes relacionades amb els lloguers d’habitatges i 
s’ha atès a les famílies vulnerables a través d’ajudes de beca 
menjador o vals d’alimentació. 
En el seu conjunt, les primeres mesures han tingut un 
impacte econòmic d’uns 250.000 euros, al qual s’ha de 
sumar un fons de contingència de 380.000 euros a través 
d’una modificació pressupostària, per fer front a les ne-
cessitats del dia a dia i garantir la prestació dels serveis 
públics durant les primeres setmanes de la pandèmia. Des 
de l’Ajuntament es calcula que les conseqüències derivades 
directament de la crisi sanitària tindran un efecte directe 
sobre les finances municipals d’uns 4 milions d’euros, cosa 
que obliga a modificar el pressupost previst a la vegada 
que reajustar-lo per finançar les accions contemplades al 
pla Reiniciem Sant Joan Despí.

El Pla suma 90 
mesures que s’han 
de desenvolupar 

aquest mateix 
any 2020

L’Ajuntament 
reorganitza el 

pressupost municipal 
per poder fer front a 
les despeses del Pla

Les ajudes
 econòmiques es 
combinen amb 

accions de formació, 
suport i 

assessorament

La pandèmia també 
tindrà efecte negatiu  

sobre les finances 
públiques, calculat 

en 4 milions d’euros

L’Ajuntament de Sant Joan Despí posarà en fun-
cionament l’Oficina Reiniciem per tal de coor-
dinar, amb suport tècnic i administratiu, totes les 
accions previstes en aquest pla. 
Aquest nou servei estarà coordinat per la primera 
tinent d’alcalde i coordinadora del govern, Belén 
García, acompanyada de Lucía Albardíaz, que 
serà la tècnica municipal de referència. El contac-
te amb l’Oficina Reiniciem es podrà fer per co-
rreu electrònic reiniciem@sjdespi.cat i a través 
del telèfon 93 480 60 00.

L’Ajuntament 
habilitarà una oficina 
per gestionar el pla

Belén García, primera tinenta 
d’alcalde i coordinadora del 
govern,  s’encarregarà de la 
coordinació de l’Oficina que 
gestionarà el Pla Reiniciem 
Sant Joan Despí
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inversió
 1,6M€

accions 
90

consulta el pla al web sjdespi.cat 

Ampliació de les zones WIFI lliure a la 
ciutat, augment de l’oferta de formació 
en temes digitals i foment de les relacions 

entre la ciutadania i l’Administració 
100% digital.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

SUPORT AL 
COMERÇ LOCAL

Bonificació de taxes. Del 
100% de la taxa de terrasses de 
bars i restaurants, i 50% de la taxa 
de gestió de residus comercials als 
comerços que han aturat l’activitat.

Ajudes econòmiques. 
Retorn a l’activitat amb ajudes a 
comerços afectats que podran 
destinar a inversions i a despeses 
generals (de fins a 600 euros per a 
digitalització i mesures preventives 
i de protecció; i de 300 euros per al 
pagament de despeses).

Venda on line. Impuls d’una pla-
taforma de venda on line del comerç 
local, campanya de promoció i incenti-
vació del consum al comerç local.

Descomptes a les zones blaves.

Creació d’un servei de mediació 
entre llogaters i arrendataris dels 
locals comercials.

Formació i assessorament al comerç  
i promoció dels 

mercats municipals
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRESARIAL

Potenciació de l’Oficina 
d’Atenció Econòmica i
Empresarial.

Subvencions a PIMES i 
autonòms del 50% del cost 
contractual de treballadors per 
un període mínim de 12 mesos.

Transformació de 
l’activitat del polígon industrial 
que impulsi la creació de nous 
llocs de treball i de valor afegit.

Creació de nous espais de 

coworking per a autònoms.

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Contractacions. Programa 
Treballa a l’estiu al comerç local, 

adreçat a persones 
aturades amb dificultats 
d’accés al mercat laboral. 
L’Ajuntament finançarà el 100% 
de la contractació per part del 
comerç local d’un màxim de 50 
persones a l’estiu. 

Assessorament legal per 
temes d’ERTO i ajuts derivats de 
la COVID-19.

Nous plans d’ocupació 
i adaptació a perfils derivats 
de la crisis de la Covid (as-
sistències a persones grans, 
lliuraments a domicili, etc.).

50 contractes per a 
joves que han acabat 
els estudis. Potenciació 
del programa de primera 
oportunitat laboral Work 
Experience, adreçat a una 
cinquantena de gent jove, 
per treballar a l’estiu (juliol i 
agost). 

IMPULS DIGITAL
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inversió
 1,6M€

accions 
90

consulta el pla al web sjdespi.cat 

ATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES

L’Oficina Local d’Habitatge cen-
tralitza el suport a les persones en 

les gestions d’ajudes per fer 
front a les despeses associades a 
l’habitatge. 

HABITATGE

Pròrroga dels contractes que vencien (mínim, 4 mesos) als habitatges 

municipals l’any 2020 i reducció dels imports del lloguer al 
50% per a les famílies amb necessitats mentre duri l’estat d’alarma i per 
un màxim de 4 mesos als habitatges municipals.

Crear un sistema àgil d’accés a 

ajudes d’urgència, a través 
d’una normativa amb criteris i 
procediment sistematitzat.

Seguiment a les necessitats bàsiques 
de la ciutadania, tot garantint els 

recursos econòmics per atendre 
situacions d’emergència 
assegurant l’alimentació, la higiene, la 
salut, la roba i els subministraments 
bàsics.

Garantia del servei 

d’àpats a domicili 
per a persones en situació 
d’incapacitat de mobili-
tat a través d’un conveni 
amb la Creu Roja.

CULTURA

Manteniment dels compromisos 
adquirits amb els sectors cultu-
rals, incentivar el consum cultural, 
incrementar els fons destinats 
a la compra de llibres per a les 
biblioteques i altres serveis educa-
tius i culturals, i foment l’atractiu 
patrimonial.

EDUCACIÓ

Manteniment de programes i 
serveis i subvencions per cobrir 
despeses de material pedagògic o 
educatiu a infants de famílies amb 
necessitats i petició a la Genera-
litat del manteniment de beques 
menjador en períodes no lectius.

ESPORT

Dinamització esportiva de la ciuta-
dania, mitjançant la reprogramació 
d’activitats esportives a espais 
que garanteixin la distància social, 
ajuts als clubs esportius, i ajuts per 
fer front a les quotes dels serveis 
esportius.

Ajudes de fins a 200 
euros per als desplaça-
ments en transport públic i a 
la mobilitat sostenible per a 
joves.

Donar preferència a la ciutadania en 

l’ús de l’espai públic a través 
d’accions com canvis de freqüència 
semafòrica, senyalització dels passos 
de vianants i de direccions prefe-
rents…

Foment de l’ús de la bicicleta 
i  foment de l’accés i ús de vianants 
a les zones de més afluència de la 
ciutadania per garantir que l’espai 
públic sigui per als ciutadans i 
ciutadanes.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

RECUPERACIÓ SOCIAL

CIUTAT EDUCADORA, CULTURAL 
I ESPORTIVA

CIUTAT SOSTENIBLE
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Tornada a l’activitat

Biblioteques, deixalleria i 
Tennis Despí, entre els primers 

equipaments que obren
Las biblioteques comencen a oferir el servei de préstec i retorn de llibres amb 

cita prèvia • Tennis Despí i el Francesc Calvet reobren per a la pràctica del pàdel 
de manera individual, i la deixalleria ja atén a particulars

Les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda 
han tornat a obrir portes per reiniciar l’activitat pre-
sencial. Es poden agafar documents en préstec i retor-

nar els que han estat prorrogats, però no es pot accedir a la 
col·lecció de documents, i es recomana demanar-los abans 
per correu electrònic o telèfon perquè ja estigui preparat en 
el moment de la recollida. En aquesta fase no es pot utilitzar 
l’espai per a l’estudi, així com tampoc es poden fer anar els 
ordinadors ni s’ofereix el préstec interbibliotecari. La biblio-
teca Mercè Rodoreda funciona de dilluns a dijous de 15.30 a 
19.30 h, i els divendres de 10 a 14 h, i la Miquel Martí i Pol, 
de dimarts a divendres de 15.30 a 19.30 h, i els dimarts de 
10 a 14 h. Els centres s’han dotat de mesures de seguretat i 
higiene, amb espais delimitats per mantenir la seguretat in-
terpersonal. 

Reobren les pistes de pàdel del poliesportiu 
Francesc Calvet i Tennis Despí 
D’altra banda, des del 25 de maig, Tennis Despí ha tornat a 
l’activitat esportiva individual a les pistes de pàdel amb cita 
prèvia. Durant aquesta fase, no es poden utilitzar ni els ves-
tidors ni les dutxes, i les persones usuàries han de portar gel 
desinfectant, mascareta i guants per a l’entrada i la sortida.  
Dies després, el pàdel va tornar a les pistes del poliesportiu 
Francesc Calvet, també amb reserves a través del web des-
piesport.cat o trucant al telèfon 93 477 27 09. 

Deixalleria fixa, també per a particulars
També en aquesta fase ha reobert la deixalleria per donar 
servei també a particulars amb nou horari i aforament 
màxim de tres persones. L’horari és de dilluns a divendres, 
no festius, de 10 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h; dissabtes, no fes-
tius, de 9 a 13.30 h, i primer diumenge de mes, de 9 a 13.30 h.  
Us recordem que tots els serveis municipals s’aniran recu-
perant en funció de les fases i el que marquin les autoritats 
sanitàries. Per disposar de tota la informació actualitzada, 
consulteu el web i les xarxes socials municipals. 

Préstecs a les biblioteques

Torna el pàdel però amb cita prèvia

La deixalleria reobre per a particulars
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El Mercat de Pagès torna al parc de Torreblanca

50% de terrasses als bars 

Centre Jujol-Can Negre, obert per a informació
El Centre Jujol-Can Negre 
ha reobert amb un horari 
reduït (dimarts i dijous de 
10 a 13 h, i dimecres de 18 
a 20 h) per atendre con-
sultes sobre l’Escola Mu-
nicipal d’Art i com a Punt 
d’Informació Turístic. 
La resta d’espais, incloses 
les sales d’exposicions, 
romandran tancades al 
públic en aquesta fase.

Tot i que des de la fase 
0,5, els bars i restaurants 
atenen serveis de recollida 
a domicili, des del 25 de 
maig ja poden obrir, però 
només les terrasses i amb 
una ocupació màxima del 
50%. Els espais han de 
complir amb la separació 
de dos metres entre taules.

Anem al comerços  sense cita prèvia
Inicialment, els começos 
de menys de 400 metres 
quadrats van tornar a 
l’activitat l’11 de maig però 
amb cita prèvia. Des del dia 
25, la clientela ja pot anar 
a comprar sense reservar 
hora però sempre tenint en 
compte l’aforament, i les 
mesures de distanciament 
i higiene. 

Feines als horts 
municipals

La primera setmana de maig, els 
adjudicataris dels horts munici-
pals de la Moixeta i Pont Reixat 
ja podien anar a fer feines al seu 
hort. L’Ajuntament va establir un 
sistema d’accés altern, en franges 
horàries i en funció del núme-
ro de parcel·la, de forma que la 
presència de persones usuàries 
queda distribuïda al llarg del dia.

També s’han reprès diferents 
obres municipals que havien 
quedat aturades durant el con-
finament, com la instal·lació de 
l’escala mecànica al carrer Bal-
tasar d’Espanya (a  la imatge) o 
feines d’urbanització del carrer 
Major, al sector de Les Begu-
des, que guanyarà una nova 
zona verda i un aparcament en 
superfície.

Amb el canvi de fase, el cemen-
tiri  ha tornat a obrir en el seu 
horari habitual: de dimarts a 
dissabte, de 9 a 13 h, i de 16.30 a 
19 h, i diumenges i festius, de 9 a 
13 h. Es recomana mantenir les 
distàncies de seguretat.

El cementiri obre en 
l’horari habitual

Represa d’obres 
municipals

El Mercat de Pagès del 
parc de Torreblanca ha 
reobert el diumenge 31 
de maig amb els millors 
productes de proximitat. 
Els paradistes han pres 
mesures per mantenir la 
seguretat interpersonal, 
com ara tanques de sepa-
ració entre la clientela, o 
pantalles de protecció per 
als venedors. L’horari és 
l’habitual, de 10 a 14 h.
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Continua l’atenció 
telefònica i telemàtica

Fins que es decreti la recuperació de l’atenció presencial, podeu contactar amb els diferents serveis 
municipals als següents telèfons i correus electrònics.

*També trobareu informació d’altres serveis a les xarxes socials de l’Oficina Jove, 
l’OMIC, les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda, Dones Despí, etc.

Seguiu les xarxes socials i el web municipals per estar al dia

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

telèfon 93 480 60 00
(de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres)

correu electrònic
 ajuntament@sjdespi.cat

Cita prèvia per a tràmits de càracter urgent i 
pels quals no s’hagi habilitat canal telemàtic

L’Ajuntament
telèfon 93 477 00 51

(de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)
correu electrònic 

asp@sjdespi.net

L’Àrea de Serveis a la Persona

telèfon 93 480 80 50
(de 9 a 13.30 h, de dilluns a divendres)

correu electrònic
 promocio@sjdespi.cat

Promodespí telèfon 93 480 60 10 
24 hores, de dilluns a diumenge

correu electrònic 
policialocal@sjdespi.net

Policia Local

correu electrònic siad@sjdespi.net

Servei d’Informació i Atenció 
a la Dona (SIAD)

Si ets víctima d’una agressió masclista truca al 900 
900 120 o al 016, 671 778 540 (whatsApp)
correu electrònic 900900120@gencat.cat 

Si et trobes en situació de risc o perill, truca al 112 

Oficina Local d’Habitatge i ADSA
telèfon 93 477 03 11

correus electrònics 
olhsantjoandespi@ad-sa.com

adsa@ad-sa.com
(de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 

18.30 h, i divendres de 9 a 14 h)
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Durant les setmanes de confinament, l’Ajuntament ha adaptat tots els serveis per 
oferir atenció telefònica i telemàtica a la ciutadania

Tot i que l’actual fase de desescalada no permet recu-
perar la pràctica totalitat dels serveis municipals de 
forma presencial, l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

continua atenent les peticions de la ciutadania per via te-
lefònica o telemàtica. Des d’un primer moment, un dels 
grans reptes ha estat el manteniment dels serveis i l’atenció 
a la ciutadania tot i la impossibilitat d’atendre’ls de manera 
presencial. Així, tret de serveis essencials, s’ha mantingut 
telefònicament i telemàticament la pràctica totalitat de 
l’activitat de tots els departaments, i s’ha donat resposta a 
peticions de manera presencial quan s’ha requerit davant 
la impossibilitat de resoldre problemàtiques de manera 
virtual o telefònica.

Prop de 5.000 trucades
Des del 16 de març, quan va començar l’estat d’alarma, fins 
al 27 de maig, l’Ajuntament ha rebut 4.542 trucades, amb 
un increment molt destacat al maig, amb 2.451. Només del 
16 al 31 de març va rebre 702 trucades. Per tal de fer més 
accessibles les consultes l’Ajuntament va centralitzar les 
trucades en un mateix número a través del qual es podia 
accedir més ràpidament a la consulta demanada. La majo-
ria de les trucades han estat relacionades amb problemàti-

El repte de mantenir serveis 
sense l’atenció presencial

L’Ajuntament ha rebut aproximadament 4.500 trucades en dos mesos i mig

Continua l’atenció 
telefònica i telemàtica

Sessió plenària virtual. 
Les plataformes de videocon-
ferències s’han fet servir per 
mantenir de l’activitat i els 
serveis municipals.  Durant 
el confinament, s’ha fet per 
primera vegada el Ple muni-
cipal de manera telemàtica. 
A la imatge, l’alcalde, Antoni 
Poveda i els regidors i regido-
res durant el Ple virtual

ques derivades de la COVID-19. D’altra banda, durant el 
confinament s’han rebut 1.236 correus al compte ajunta-
ment@sjdespi.cat. En aquest temps s’han gestionat de ma-
nera telemàtica 339 peticions de volants d’empadronament 
i convivència, i s’han rebut 276 peticions relacionades amb 
la gestió del padró, algunes de les quals s’han rebut en for-
mat electrònic. Tot un esforç per a la ciutadania que s’ha 
hagut de donar d’alta en el sistema idCAT mòbil per poder 
realitzar peticions a través de la seu electrònica, en cas de 
no disposar de certificats electrònics propis. 
Durant aquest temps l’horari de l’Ajuntament s’ha ampliat 
a les tardes de dilluns a divendres per tenir una major ca-
pacitat de resposta. Un altre dels equipaments municipals 
que va rebre moltes trucades en el primer moment de l’estat 
d’alarma va ser l’Àrea de Serveis a la Persona, la majoria re-
lacionades amb Serveis Socials o cancel·lacions d’activitats. 
L’Oficina Local d’Habitatge o Promodespí també ha estat 
dels serveis que més peticions de consulta han rebut. Des 
d’aquest mes de juny, l’Ajuntament atén de forma presen-
cial a través de cita prèvia per tràmits que tinguin caràcter 
urgent i pels quals no s’hagi habilitat el canal telemàtic per 
a la seva tramitació. Per demanar cita s’ha de trucar al te-
lèfon 93 480 60 00.
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Más recursos para atender a 
las personas vulnerables

Durante el estado de alarma el Ayuntamiento ha reforzado los servicios destinados a 
las personas mayores, con dependencia o personas en situación de emergencia social

Desde el inicio del estado de alarma, 
el Ayuntamiento ha sumado esfuer-
zos para atender a las personas más 

vulnerables. Personas mayores, con depen-
dencia o en riesgo de emergencia social, 
han sido una prioridad desde el primer 
momento. Los equipos de Serveis Socials se 
han reorganizado de manera presencial -en 
los centros cívicos de les Planes y Sant Pan-
craç- y telefónica, a través un único número 
que ha centralizado la atención a personas 
vulnerables y la atención domiciliaria, para 
simplificar el acceso. 
Paralelamente al trabajo de Serveis Socials, 
un equipo de trabajadores municipales ha 
realizado un seguimiento telefónico diario 
que se estima ha alcanzado a unas 4.000 per-
sonas mayores de 65 años. Un seguimiento 
que ha ayudado a reducir el aislamiento y a 
detectar necesidades, como la articulación 
de un servicio de entrega de medicamentos 
con la ayuda de Creu roja. De estas personas, 
300 han requerido una valoración y/o aten-
ción específica por parte de Serveis Socials. 
La mitad de ellas, no habían sido atendidas 

con anterioridad en el servicio. Por otro 
lado, de las 180 familias que reciben ayudas 
de alimentación o de compra de productos 
de higiene y de limpieza, más de la mitad 
han recibido un apoyo extra al empeorar su 
situación. Respecto al Servicio de Atención 
Domiciliaria, que actualmente ofrece aten-
ción en 170 domicilios, se han gestionado 20 
nuevas altas, mientras que en el caso de la 
teleasistencia se ha articulado un nuevo ser-
vicio  de urgencia para personas mayores de 
65 años, con 50 nuevas altas que se suman a 
las 521 ya existentes. 
En cuanto a los recursos económicos destina-
dos a familias con menores,  el Ayuntamien-
to ha repartido 500 tarjetas al alumnado de 
guarderías, educación infantil y secundaria, 
360 correspondientes a los beneficiarios de 
las becas comedor que distribuye el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat y 140 a los que 
reciben la ayuda municipal. Por último, el 
comedor de la gent gran del centre Cirerers 
ha ofrecido menús a domicilio a 35 personas, 
tanto usuarias del centro como casos deriva-
dos de Serveis Socials.

Para simplificar el acceso telefónico, se centralizó la atención a personas vulnerables y la atención domiciliara en un único número, el del 
Ayuntamiento. A la derecha, entrega de lotes de productos frescos distribuidos por la Confederació de Federacions d’Associacions de Veïns de 
Catalunya (CONFAVC), tarea que en el caso de Sant Joan Despí recepcionó la Asociación de Vecinos de les Planes,  que cedió la mayoría de lotes a 
25 familias de la Taula Social de Coordinació, que agrupa a las entidades sociales de la ciudad

Seguimiento
 telefónico 

permanente a unas 
4.000 personas

Incremento de las 
ayudas a familias 

en situación de 
emergencia social

Comida a domicilio 
para usuarios del 
comedor de ‘gent 
gran’ del centro 

Cirerers

El número de personas que requiere de más ayudas ha aumentado
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Promodespí aumenta los 
servicios virtuales

El Departamento de Promoción Económica ha continuado operativo durante el 
confinamiento, y entre otras iniciativas, ha incorporado la orientación laboral on line

A pesar de la situación de excep-
cionalidad, la totalidad de ser-
vicios municipales se han man-

tenido, e incluso aumentado durante el 
confinamiento decretado para evitar la 
propagación del virus. Uno de los de-
partamentos que ha requerido de más 
atención por parte de la ciudadanía en 
estos meses de incertidumbre laboral, ha 
sido el de Promodespí que ha  mante-
nido sus servicios mediante una oficina 
virtual. A pesar de que en la actualidad 
no hay atención presencial, se pueden 
realizar gestiones, dudas o consultas a 
través del correo electrónico promo-
cio@sjdespi.net.
Así, la Oficina Virtual de Promodes-
pí ofrece asesoramiento a las personas 
emprendedoras; se atienden trámites y 
consultas para autónomos, empresas y 
comercios, se realiza atención y orien-
tación laboral a personas en situación 
de desempleo a la vez que se informa de 
ayudas o subvenciones relacionadas con 
este sector. 

Formación on line
La situación de confinamiento ha pues-
to de manifiesto la utilidad de las herra-
mientas on line para seguir ofreciendo 
servicios, e incluso ampliarlos. Duran-
te este periodo se ha puesto en marcha 
formación y asesoramiento virtual a 
empresas, comercios y personas que ne-
cesitan orientación laboral. Una de las 
iniciativas más seguidas han sido los ta-
lleres de orientación laboral que a través 
del formato webinar (talleres on line en 
tiempo real) ha sumado 343 participan-
tes en 13 sesiones realizadas.
Durante estas semanas, 131 personas 

han participado en acciones formativas 
para empresas, y 18 empresas han sido 
asesoradas en materias relacionadas 
con las TIC. Quienes también han apro-
vechado el confinamiento para mejorar 
su formación han sido los comerciantes 
a través de cápsulas formativas y cursos 
on line. En los 7 cursos realizados han 
contado con 172 asistentes. 
Por último, la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor también ha 

continuado con su servicio habitual, 
aunque de manera telemática a través 
del correo omic@sjdespi.net. Desde el 
16 de marzo hasta el 31 de mayo, 53 
personas han realizado consultas, 17 
de las cuales han derivado en reclama-
ciones. La mayoría de las consultas han 
estado relacionadas con problemáticas 
derivadas del coronavirus, como can-
celaciones de vuelos o incumplimientos 
de contratos. 

Más de 600 participantes en acciones formativas on line

Multitud de oportunidades. Las herramientas digitales a través de las redes socia-
les, webs o aplicaciones de vidoeconferencias han favorecido la comunicación a distancia 
en momentos donde la atención presencial se ha parado a consecuencia del estado de 
alarma. Consulte todas las novedades en la web y redes sociales de Promodespí.

@promodespiPromodespipromodespi.sjdespi.net

Correu electrònic: promocio@sjdespi.net
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Al costat del comerç local
L’Ajuntament posa en marxa iniciatives econòmiques per donar suport a un dels 
col·lectius més castigats per la crisi, el petit comerç  • Treball conjunt per engegar 

un directori d’establiments on line que faciliti les compres

E l teixit comercial i de restauració, 
una bona part dels quals no han 
pogut obrir durant l’estat d’alarma, 

han estat un dels sectors més colpejats a 
causa de l’aturada provocada per l’estat 
d’alarma. Durant les setmanes de confi-
nament, el servei municipal de Promo-
despí ha fet un seguiment dels sectors 
per atendre consultes i problemàtiques 
derivades de l’impacte de la pandèmia. A 
banda de l’acompanyament, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí ha posat a l’abast del 
comerç formació on line que ha obtingut 
un seguiment tan positiu que es mantin-
dran en els propers mesos. 

Abastits gràcies al comerç local
Durant el confinament, el petit comerç 
que sí ha pogut mantenir les persia-
nes aixecades per vendre productes de 
primera necessitat, ha estat al costat 
de la població tot fent un esforç ingent 
per mantenir-la abastida en una situa-
ció complicada i incerta. A més, i amb 
l’objectiu de facilitar l’accés a les compres 
a col·lectius vulnerables, com la gent 
gran o amb problemes de mobilitat, una 

Ara més que mai, les botigues de Sant Joan Despí són la millor opció

Asesoramiento a trabajadores
y empresas afectados por un ERTE
El Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Sant Feliu 
de Llobregat han firmado un convenio para dar apoyo le-
gal a los trabajadores, autónomos y empresas afectados por 
la crisis. Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento pone a 
disposición de  la población una herramienta de asesora-
miento individualizado y gratuito que realizan abogados 
vía telemática o telefónica. La práctica paralización de la 
actividad económica ha generado inquietud entre la ciu-
dadanía afectada por un ERTE (expedientes de regulación 

temporal de empleo), por las medidas respecto al empleo o 
la revisión de la normativa laboral. 
Para acceder a una consulta hay que presentar una solici-
tud través de la página web promodespi.sjdespi.net. El so-
licitante recibirá una comunicación informándoles del día 
y hora asignada. El servicio se realiza los martes y jueves 
de de 15 a 19 horas. En la ciudad se han registrado, con 
datos actualizados hasta el mes de abril, 343 expedientes 
con 2.558 personas afectadas.  

bona part dels comerços d’alimentació 
i de parades dels mercats del Centre i 
de les Planes han activat serveis de re-
partiment a domicili. De fet, moltes de 
les parades i altres establiments encara 
mantenen aquest servei  (podeu consul-
tar-los al web municipal sjdespi.cat). 
Ara, amb les persianes de nou aixecades 
però amb aforaments limitats i restric-
cions en funció de les fases de deses-
calada, l’Ajuntament continua oferint 
suport al teixit comercial amb accions 

com el lliurament de packs de protec-
ció (mascaretes, hidrogel i cartells amb 
missatges de seguretat, com la necessi-
tat de mantenir la distància) per alleu-
gerir les despeses que els està generant 
la tornada a la normalitat. De fet, durant 
el confinament, en què els comerços 
de primera necessitat restaven oberts, 
l’Ajuntament va proporcionar material, 
com pantalles de protecció als paradis-
tes dels mercats municipals de les Pla-
nes i del barri Centre. 

Les botigues, preparades per tornar a l’activitat en aquesta nova normalitat
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16 personas se incorporan a un 
nuevo plan de empleo
Las personas contratadas han comenzado a trabajar en el Ayuntamiento gra-
cias al plan de ocupación ‘Treball als barris’ del Servei d’Ocupació de Catalun-
ya. La declaración del estado de alarma, aplazó su incorporación hasta el mes 
de mayo. De las 16 personas, 14 trabajan en la brigada de mantenimiento, y 
dos personas más desarrollan funciones de ecoinformadoras. En su mayoría, 
las personas contratadas tienen más de 45 años, son personas desempleadas 
de larga duración o pertenecen a colectivos vulnerables. Como se aprecia en 
la imagen el personal contratado participó en una formación virtual, cum-
pliendo con todas las recomendaciones sanitarias de seguridad y protección. 

Un sector que s’adapta. Després de setmanes de 
confinament, el petit comerç comença a tornar a la 
normalitat. En les fotografies superiors, dos paradistes 
dels mercats del Centre i de les Planes amb viseres 
entregades per l’Ajuntament per augmentar la seva 
seguretat. Sobre aquestes línies, material de seguretat 
i prevenció liurat per l’Ajuntament als establiments 
comercials durant la primera fase de desescalada 

Directori on line i campanya de 
promoció comercial
Recentment, l’Ajuntament ha apro-
vat el pla Reiniciem Sant Joan Despí 
amb ajudes directes als comerços no 
només per afrontar despeses generals 
i d’inversions, sinó també per a la con-

tractació de personal de cara a l’estiu. 
De fet, el teixit comercial i l’Ajuntament 
treballen en la creació d’un directori on 
line que afavoreixi el manteniment de 
les vendes de manera telemàtica, una 
modalitat que ha crescut a causa del 
confinament. També s’està dissenyant 

una campanya de promoció comarcial 
que incidirà directament en els avan-
tatges de comprar als establiments de 
proximitat de Sant Joan Despí. Podeu 
consultar aquestes i altres mesures de 
reactivació econòmica a les pàgines 10 
i 11 d’aquest Butlletí.

“El comerç de proximitat ha 
respost a les necessitats de la
ciutadania durant el confinament. 
Ara cal seguir al seu costat”

El personal contratado, en la sesión de formación virtual 
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La Policia Local de Sant Joan Despí ha estat un 
dels departaments més actius durant aquesta cri-
si. Durant les setmanes de confinament, la feina 

dels i les agents del cos ha estat clau per fer complir 
les restriccions derivades de l’estat d’alarma. Des de 
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el 14 de març, i 
fins al 25 de maig, la Policia Local ha identificat 5.758 
vehicles i 2.070 persones, i inspeccionat 21 empreses, 
tramitant un total de 602 denúncies per incompli-
ments relacionats amb la situació de confinament. Els 
221 dispositius de control de desplaçaments de vehi-
cles, i els 218 realitzats en controls a peu, han ajudat 
a mantenir el confinament per frenar l’expansió de la 
pandèmia.
Els agents han tret la seva part més solidària tot 
col·laborant en entregues de material de protecció a les 
residències Sophos i San Rafael Arcángel, o felicitant 
l’aniversari a 65 infants a través de vídeos personalit-
zats que demanaven les famílies per correu electrònic.

La Policia Local tramita més de 600 
denúncies durant el confinament
Des de mitjan de març fins al maig, el cos ha identificat 5.758 vehicles i 2.070 

persones en els dispositius de control desplegats a la ciutat

També ha col·laborat en entregues de material de protecció i seguretat

La Policia Local no ha deixat de fer controls als 
principals accessos de la ciutat per comprovar 
que els moviments estaven justificats

ADSA ha assessorat sobre 
ajudes al lloguer a persones 
afectades per la COVID-19
Durant les setmanes de confinament l’empresa municipal 
ADSA, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, 
ha estat vehiculant l’assessorament de les ajudes convo-
cades per la Generalitat per pagar el lloguer de famílies 
amb dificultats econòmiques derivades de la crisi de la 
COVID-19. 
D’altra banda, la Generalitat també ha obert una con-
vocatòria d’ajuts al pagament del lloguer destinada a 
sectors de població en risc d’exclusió social. En aquest 
cas, el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 3 
de juliol. L’Oficina Local d’Habitatge atén les consultes i 
els dubtes de la ciutadania de manera telefònica (93  373 
0761) o telemàtica (olhsantjoandespi@ad-sa.com).
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L’Arxiu Municipal de Sant Joan Despí ha demanat la col·laboració 
de la ciutadania per ajudar a conservar i documentar el moment 
històric de la crisi sanitària de la COVID-19. 
Els responsables de l’Arxiu recorden que un moment com aquest ens 
obliga també a tenir cura d’objectes que ajudaran a contextualitzar la 
història a les futures generacions. Testimonis d’iniciatives sorgides 
per confeccionar material de protecció, xarxes ciutadanes d’ajuda a 
les persones més vulnerables o vídeos dels carrers buits. Es poden 
enviar fotografies, vídeos, cartells, dibuixos infantils, etc. tant en 
suport paper com en format digital. En cas de fer-ho digitalment el 
material recopilat s’ha d’enviar al correu arxiuhistoric@sjdespi.net. 
Col·laborem per no oblidar la transcendència d’aquesta pandèmia.

L’Arxiu Municipal demana col·laboració 
per documentar la pandèmia

Dol oficial i minut de silenci per 
les víctimes de la COVID-19

L’Ajuntament de Sant Joan Despí s’ha 
sumat al dol oficial de deu dies decre-
tat pel Govern de l’Estat en memòria 
de les persones que han mort com a 
conseqüència de la pandèmia de la CO-
VID-19, i en solidaritat amb les seves 
famílies i amistats. 
Les banderes oficials han onejat a mig 

pal a la façana de l’Ajuntament en record 
de tots els veïns i veïnes que ens han 
deixat en les últimes setmanes. També 
en senyal de record, el 27 de maig es va 
convocar un  minut de silenci a les por-
tes de l’Ajuntament amb la participació 
de l’alcalde, Antoni Poveda, i regidors 
i regidores en representació de tota la 

ciutadania. Una representació d’agents 
de policia també es va concentrar da-
vant la seu de la Policia Local de Sant 
Joan Despí. L’Ajuntament va demanar a 
la població que hi participés des del lloc 
on es trobessin, davant la impossibilitat 
de fer-ho davant de la casa consistorial a 
causa de les mesures de seguretat.

Les banderes de l’Ajuntament han onejat a mig pal en senyal de solidaritat 

L’alcalde, Antoni Poveda, amb regidors i regidores durant el minut de silenci davant les portes de l’Ajuntament



22

ducació 
    postobligatòria 20202021

Preinscripció: fins al 29 de juny. Per fer la
preinscripció presencial, cal demanar cita prèvia a través
 de la web de l’escola agora.xtec.cat/cfajujol. La preins-
cripció també es pot fer de manera telemàtica 
al mateix web.

Oferta formativa 

Llengües: català (A1, A2 i B1), castellà (A1, A2 i B1), anglès 
(A1, A2 i A2.2), francès (A1)
Formació reglada: Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, Formació Instrumental
Competic: Inicial, 1, 2 i 3
Preparació a les proves lliures: proves d’accés a grau 
mitjà, proves d’accés a grau superior, proves d’accés a la 
universitat per a majors de 25 i 45 anys

C/ Tambor del Bruc, 2 • cfajujol@xtec.cat • 93 373 67 58

Oberta la preinscripció 
del Centre de Formació 
de Persones Adultes
El Centre de Formació de Persones Adultes Arqui-
tecte Jujol ha obert el període de preinscripció del 
curs 2020-2021 que s’allargarà fins al proper 29 de 
juny. L’actual situació sanitària ha fet que l’escola 
opti preferentment per fer aquest tràmit de manera 
telemàtica, a través del seu web, tot i que també es 
pot fer presencialment però amb cita prèvia. En 
cas de fer-ho de manera presencial, cal trucar al 
telèfon 93 373 67 58 o entrar al web agora.xtec.
cat/cfajujol per demanar cita prèvia. Al quadre 
adjunt podeu consultar tots els estudis que es 
poden fer a l’escola.

La neteja al carrer, una prioritat. 
El servei de neteja viària ha estat 
clau per prevenir la propagació de 
la COVID-19. Des d’abril, els equips 
de neteja han utilitzat productes 
desinfectants incidint, sobretot, al 
mobiliari urbà i als accessos a espais 
molt concorreguts, com ara als mer-
cats o el mobiliari urbà. A la imatge, 
un operari a l’exterior del mercat de 
les Planes

La neteja al carrer s’ha reforçat 
durant el confinament

Seguint les directrius de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament ha intensificat 
la neteja tot utilitzant productes desinfectants

El confinament ha aturat, però només 
parcialment, l’activitat. Un dels ser-
veis que no només no ha deixat de 

funcionar sinó que, fins i tot s’ha reforçat, 
ha estat la neteja viària de l’espai públic. 
Després d’una primera reorganització 
dels serveis de neteja i jardineria degut a 
l’estat d’alarma, a l’abril es va reforçar la 
neteja amb productes desinfectants indi-
cats per les autoritats sanitàries (hipoclo-

rit), sobretot al mobiliari urbà, les zones 
de contenidors i les de més trànsit, com 
accessos als mercats o ambulatoris, per 
evitar la propagació del coronavirus. Per 
fer més eficient la neteja es va potenciar 
l’ús d’equips d’aigua a alta pressió.
Un altre dels serveis que no ha deixat de 
funcionar, sinó que s’ha ampliat en deter-
minades zones, ha estat el de la recollida 
diària de les deixalles dels contenidors, 

i el de la recollida de trastos vells. Tot i 
que en aquest darrer cas, ha estat clau 
la col·laboració ciutadana per reduir el 
llançament de trastos vells.
En el cas de la jardineria, a l’abril es van 
recuperar les tasques de manteniment, 
molt necessàries per evitar que les zones 
verdeses degradessin, fet que ha per-
mès que la tornada a la ‘normalitat’ sigui 
menys costosa.
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MATRÍCULA 
OBERTA
PÀGINA WEB
escolademusicaenricgranados.
despientitats.cat
CORREU ELECTRÒNIC
egranadosdespi@gmail.com

A causa de la situació sanitària, els centres educatius han prioritzat la preinscripció 
als ensenyaments obligatoris i postobligatoris de manera telemàtica

Els centres educatius han fet un esforç titànic 
per fer arribar a casa l’escola de la millor mane-
ra possible, a través d’una finestra ben diferent: 

ordinadors i tauletes. Les escoles i instituts van ser 
dels primers a confinar-se, i el fet de concentrar un 
alt nombre de persones en espais on és dificil man-
tenir les distàncies de seguretat i el contacte, fa més 
complicada la tornada. No obstant, la Generalitat ha 
presentat una pla de desescalada que permet reobrir, 
amb unes condicions molt específiques de seguretat 
i aforament, en la fase 2. 

Matriculació telemàtica
Mentrestant, el procés de matriculació del curs 2020-
2021 de tots els ensenyaments (obligatoris i posto-
bligatoris) s’ha iniciat amb la preinscripció que s’ha 
hagut de fer de manera telemàtica preferentment per 
evitar contagis. Un repte que han assolit amb èxit 
i amb la complicitat de les famílies que han hagut 
d’adaptar-se a les limitacions establertes per les au-
toritats sanitàries per frenar la propagació del coro-
navirus. En el cas de les escoles bressols municipals, 
tot i que la preinscripció es fa de manera on line des 
de fa més d’una dècada, aquest any s’han incorporat 
al món virtual altres processos, com el sorteig per 
determinar l’ordre de presentació de les sol·licituds. 

Educació en temps de pandèmia
Els centres escolars, dels primers a confinar-se

Sol·licituds dels ajuts individuals 
de beca menjador

El Consell Comarcal ha realitzat de manera telemàtica el 
procés de presentació de les sol·licituds d’ajuts individuals 
de menjador a través del web elbaixllobregat.cat. Tot i 
que el termini va finalitzar el 17 de juny, les famílies que 
no disposin de cap mitjà electrònic per fer-les telemàti-
cament podran fer-ho del 18 de juny al 3 de juliol (po-
den trucar l’Ajuntament, indicar la seva dificultat i fer la 
sol·licitud per altres mitjans). 
D’altra banda, durant el confinament l’Ajuntament va fer 
arribar a les cases 500 targetes moneder de beca menjador 
a l’alumnat beneficiari de les beques que distribueix el 
Consell Comarcal, i de les ajudes municipals que comple-
menta l’Ajuntament.
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“La ciutadania ha estat exemplar”
Els centres d’atenció primària s’han reorganitzat prioritzant l’atenció telemàtica

Els centres d’atenció primària (CAP) 
han estat també en primera línia 
d’actuació. El tancament del CAP 
Les Planes va obligar a reorganitzar 
els serveis, prioritzant les actuacions 
en funció de l’evolució de la pandè-
mia. La directora del CAP Verda-
guer, Tamara Louro, ens explica com 
han viscut aquests dies.

Quins han estat els principals 
reptes en aquestes setmanes?
Hem hagut de reorganitzar-nos per 
donar sortida a les necessitats de la 
població, noves per a tothom, i ens 
ha adjudat molt la tecnologia, la vir-
tualització de les consultes, via tele-
fònica o via correu electrònic. Però 
vull destacar el comportament de la 
ciutadania que ha estat exemplar i ha 
entès el missatge de contactar-nos 
primer per una via no presencial. 

Com s’han reorganitzat els cen-
tres d’atenció primària?
El Verdaguer ha estat l’ambulatori 
obert de referència, i hem treballat 
plegats amb els professionals de Les 
Planes, organitzant-nos per donar 
els serveis. Part dels professionals ha 
donat suport a l’Hotel Salut, habilitat 
a l’Hesperia,  també a les residències, 
a persones de la tercera edat amb 

gran vulnerabilitat i als hospitals. Al 
centre hem establert circuits tancats i 
diferenciats de la resta per als usuaris 
amb clínica compatible amb SARS-
CoV2; una àrea, també separada, per 
a pediatria, i una planta diferent per 
visitar la resta de pacients. Als do-
micilis sempre hem intentat anar en 
parella, un metge i un infermer.

Quines recomanacions volen 
transmetre a la ciutadania ara 
que comencem a desescalar-
nos?
La població ha interioritzat les reco-
manacions d’iniciar com a primera 
opció un contacte telemàtic o telefò-
nic, i hem de seguir aquesta dinàmi-
ca. Ara més que mai és molt recoma-
nable fer ús de  l’aplicatiu La Meva 
Salut,  on els ciutadans poden enviar 
una E-consulta virtual. També es pot 
descarregar la medicació per anar 
a la farmàcia, consultar proves, etc. 
Pel que fa a atenció telefònica, l’ICS  
ha habilitat una web de programació 
de visites, un telèfon call center o es 
pot trucar directament al CAP. És 
molt important trucar abans, que els 
pacients no vinguin acompanyats, 
llevat que no sigui imprescindible, 
i que tothom asseguri fer una bona 
higiene de mans.

Tamara Louro, metgessa de família i directora del Centre d’Atenció Primària Verdaguer

El ambulatorio de les Planes recupera la atención presencial
La normalidad también se está recobrando paulatina-
mente en los  centros de atención primaria que han 
visto modificada su atención a raíz de la pandemia. A 
principios de abril, el departamento de Salut de la Gene-
ralitat reorganizó el servicio de los ambulatorios con-
centrando la atención presencial en el CAP Verdaguer, 
que se convirtió en el centro de referencia para toda la 

población. El CAP de les Planes continuó con la aten-
ción teléfonica y la asistencia a domicilios, hasta que 
el pasado 2 de junio se recobró la atención presencial.  
No obstante, el ambulatorio recuerda que la población 
utilice preferentemente la via telemática, a través del 
aplicativo La Meva Salut, o la telefónica, para realizar las 
consultas y evitar desplazamientos.

En la fotografia superior, la directora del CAP Ver-
daguer, Tamara Louro, que recomana a la població 
continuar fent el màxim de consultes de manera 
telefònica o telemàtica
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Suport municipal a l’hospital 
Moisès Broggi i les residències

L’Ajuntament ha fet costat a la dura situació viscuda, espe-
cialment, a l’Hospital Moisès Broggi i la residència de la 
gent gran Sophos. Des d’un primer moment, l’Ajuntament, 

empreses, comerços i persones es van implicar per elaborar mas-
caretes, una de les primeres necessitats per protegir el personal. 
En un temps rècord, un centenar de voluntaris, a través del taller 
de costura l’Escola Municipal d’Art, van cosir 4.600 mascaretes, 
a les quals s’en sumarien milers més. Empreses de la ciutat també 
van lliurar material de seguretat  com ara pantalles, ulleres, ba-
tes, guants, mascaretes, solucions desisfectants o  granotes. Més 
enllà de l’aportació material, el contacte amb l’hospital ha estat 
prioritari, i entre d’altres iniciatives, l’Ajuntament ha assumit el 
servei de bugaderia i de neteja (aquest darrer, amb l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern) de l’hotel Novotel on han pernoctat sani-
taris de l’hospital per facilitar el seu descans. Fins i tot, es va ha-
bilitar un hospital de campanya al poliesportiu Francesc Calvet 
en cas que fos necessari davant el col·lapse sanitari.

La residència Sophos, molt afectada pels contagis
D’altra banda, la residència de gent gran Sophos ha estat molt 
castigada pels contagis tant entre pacients com personal, amb 
prop d’una vintena de defuncions diagnosticades de COVID-19. 
L’Ajuntament va establir diferents línies de col·laboració, a més 
de l’aportació d’equips de protecció individual (EPI), bates, mas-
caretes o guants. L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va 
traslladar al departament de Salut, la seva preocupació per l’alt 
nivell de contagis entre residents i treballadors, així com per la 
manca de recursos de seguretat, i  va demanar actuar amb un pla 
de xoc urgent per protegir el col·lectiu. A més, l’Ajuntament va 
donar suport actiu a la recerca de personal per cobrir places de 
l’àmbit sociosanitari, en un moment de dificultat per contractar, 
i va demanar, a instàncies de la residència i de la petició efec-
tuada per l’alcalde a la delegació del Govern, la intervenció de la 
Unitat Militar d’Emergències (UME) que va realitzar una neteja 
i desinfecció intensiva al centre. 

Més enllà de proporcionar material de protecció i seguretat, l’Ajuntament també ha 
fet un seguiment de les necessitats sanitàries i assistencials de la ciutat

Tots i totes, contra la pandèmia. En la fotografia superior, l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i els portaveus dels grups municipals repre-
sentats a l’Ajuntament, donen un últim homenatge al personal sanitari i al cos policial i d’emergències per la ingent tasca que han fet durant aques-
tes setmanes. En les petites, d’esquerra a dreta, entrega de bates a la residència Sophos, i mascaretes a la San Rafael Arcángel, i hospital de campanya
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GRÀCIES
a tots i totes
La feina desinteressada i voluntària de moltes persones, 
entitats, empreses i comerços de la ciutat han estat claus 
perquè l'ajuda hagi arribat a tothom en moments tan 
complicats.
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Festa Major des de casa
S’organitzaran activitats on line i cercaviles que la ciutadania podrà seguir des de 

casa seva • La nit del 24 de juny, es convida a sortir al balcó amb bengales, espelmes 
o llanternes per ‘il·luminar la ciutat’ per l’esperança

Aquest any viurem una Festa Major molt diferent, 
però amb el mateix esperit de germanor que la 
caracteritza. La situació fa inviable el format ha-

bitual, però Ajuntament i entitats han treballat per fer 
arribar a casa una programació més reduïda i prudent que 
gaudirem a les xarxes socials municipals, i amb actuacions 
itinerants que podrem seguir des de balcons, terrasses i 
finestres del 19 al 24 de juny. Per fer-la més participati-
va, us convidem a guarnir els exteriors de casa vostra amb 
garlandes, llumetes, dibuixos o llençols decorats.
Les xarxes socials faran possible que ens arribi a casa un 
pregó virtual (19 de juny, 21.30 h, Instagram i Facebook) 
que faran representants de Creu Roja, dels sectors sanitari 
i comercial, així com de voluntaris. Un reconeixement a 

les persones que han estat en primera línia. Des de casa, 
també podrem seguir cercaviles amb actuacions d’artistes 
locals com els Abra-kpum, la Bárbara Sweet i Frank Nico-
làs. Una de les cercaviles més destacades serà l’espectacle 
itinerant Moltes Gràcies, que l’artista i veí de Sant Joan 
Despí Quim Masferrer farà el dia 24 a les 19.30 h. Dalt 
d’un escenari mòbil, el seu  objectiu serà que els veïns i veï-
nes expliquin històries i les comparteixin amb tothom. La 
festa es tancarà el dia 24 amb la tronada i focs de fi de festa 
Il·luminem la nit per l’esperança, que ens convida a sortir 
als balcons, terrasses o finestres i encendre (quan soni el 
tercer avís previ a l’inici dels focs) una bengala en senyal 
de solidaritat. Consulteu totes les activitats al programa de 
mà i les xarxes socials i web municipals. 

Revetlla amb seguretat
Prohibició de llençar petards de risc mitjà i alt, 
excepte en zones habilitades
Davant la situació actual i atenent a les recomanacions de les autoritats, 
l’Ajuntament ha establert una sèrie de mesures que, en cas que així ho permeti el 
procés  de desescalada, permetin celebrar la revetlla de Sant Joan amb garanties 
de seguretat. S’habilitaran espais senyalitzats destinats al llençament de petards, 
on s’hauran de mantenir les distàncies de seguretat i de prevenció necessàries. Recinte firal

Pista esportiva de Torreblanca 
(al costat pistes de petanca)

Espai central parc de la Fontsanta

Aparcament regulat carrer Creu d’en Muntaner 
(al costat dels mòduls de l’IES Jaume Salvador i Pedrol)

Espais senyalitzats destinats al 
llançament de petards F2 i F3

• Prohibit llençar petards de categoria F2 (risc mitjà) i F3  (risc 
alt) a tot el casc urbà llevat dels llocs destinats a tal efecte. 
Cal observar sempre la categoria, que ha d’estar degudament 
indicada a l’embolcall.

• S’ha de respectar la distància mínima obligatòria vers el petard i 
els límits d’edats: F1 (12 anys i 1 metre); F2 (16 anys i 8 metres) i F3 
(18 anys i 15 metres).

• Cal evitar aglomeracions a l’espai públic.

Més informació: sjdespi.cat

GRÀCIES
a tots i totes
La feina desinteressada i voluntària de moltes persones, 
entitats, empreses i comerços de la ciutat han estat claus 
perquè l'ajuda hagi arribat a tothom en moments tan 
complicats.
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Des de casa gaudint de la cultura local 
Aquest ha estat un confinament molt creatiu en el qual fins i tot, s’ha fet el primer festival cultural comarcal on 
line amb Sant Joan Despí com un dels 20 municipis impulsors • Tampoc hi ha faltat el primer Sant Jordi virtual

La cultura no té límits... des de casa, el jardí, la terrassa o el pati, Sant Joan 
Despí no ha deixat de gaudir de múltiples propostes que han posat de 
relleu el talent creatiu i artístic de la ciutat. Impulsades per l’Ajuntament 

o les mateixes entitats, les xarxes socials han anat plenes de propostes santjoa-
nenques. Una de les seguides, és el canal d’Instagram CulturaacasaSJD que 
suma més de 2.000 followers fidels a les cites amb xerrades; tallers infantils; 
contacontes; teatre, presentacions de llibres... Va ser a través d’aquesta finestra i 
d’altres xarxes socials municipals, que vam viure a distància però ben entretin-
guts un Sant Jordi diferent però ple de l’esperit d’aquesta festa. Els infants van 
enviar els seus punts de llibre; es va convidar la ciutadania a recomanar llibres 
i es van fer presentacions amb escriptors i escriptores de Sant Joan Despí; la 
representació de la llegenda de Sant Jordi; tallers per fer roses cassolanes... Fins 
i tot, van poder enviar roses amb dedicatòries virtuals.

El Baix és cultura
L’Ajuntament de Sant Joan Despí i19 municipis més del Baix Llobregat, ha estat 
un dels impulsors del primer festival de cultura on line de la comarca. Del 8 al 
10 de maig, els artistes locals van emetre de manera simultània més d’un cen-
tenar de propostes a la xarxa social Instagram. Una manera de donar suport i 
visibilitat a la feina d’un col·lectiu sovint oblidat. Sant Joan Despí, que va eme-
tre les actuacions al mateix canal que Cornellà, Esplugues i Sant Just Desvern 
(zona Fontsanta) va aportar les actuacions dels mags Ramó i The Roker, a més 
de les creacions de l’artista Natalia Luque, o la música de la Bárbara Sweet. 
Problemes tècnics van impedir l’actuació del Dj Doble V.
Les xarxes socials també han permès que les biblioteques continuessin amb 
els clubs de lectura; els joves assessorats a través de l’Oficina Jove i passant-ho 
d’allò més bé al canal d’Instagram del Casal de Joves El Bulevard i, fins i tot 
el canal Dones Despí ha donat suport a les dones amb la psicòloga del SIAD.

El festival comarcal on line El Baix és 
Cultura va tenir més de 9.000 visualitzacions al canal on 

participaven els artistes i creadors de  Sant Joan Despí

A les imatges, algunes de les activitats que es 
van fer per celebrar Sant Jordi al canal Culturaa-
casaSJD com la representació de la llegenda, un 
taller de manualitats, presentació de llibres (a 
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Des de casa gaudint de la cultura local 
Aquest ha estat un confinament molt creatiu en el qual fins i tot, s’ha fet el primer festival cultural comarcal on 
line amb Sant Joan Despí com un dels 20 municipis impulsors • Tampoc hi ha faltat el primer Sant Jordi virtual

Les xarxes socials municipals, 
claus per informar-se

En poc més de dos mesos, les xarxes socials municipals d’Instagram, Facebook i 
Twitter de l’Ajuntament de Sant Joan Despí han guanyat 2.016 seguidors nous posant 
de relleu l’interès de la ciutadania per informar-se i seguir tot allò que estava passant. 
La xarxa que més seguidors ha conquerit ha estat Instagram (1.001), seguida de Face-
book (760) i de Twitter (255). Les notícies que més impacte han generat han estat les 
solidàries, com ara l’homenatge al personal sanitari de l’hospital Moisès Broggi, o la 
habilitació d’un hospital de campanya al poliesportiu Francesc Calvet.

Els perfils oficials de l’Ajuntament sumen més de 2.000 
nous seguidors des de l’inici del confinament

Post de Facebook amb més ‘m’agrades’, 977, amb 
32.481 persones assolides i 13.579 interaccions

la imatge, la Irene Funes), o el concurs 
de punts de llibre. El Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre també va 
fer la seva Cruz de Mayo.

Post d’Instagram amb més ‘m’agrades’, 856, 
i 3.907 visualitzacions
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Sant Joan Despí prepara els 
casals d’estiu i campus esportius

Els poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno ofereixen 90 places de 
campus esportius cada setmana des de final de juny a setembre
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Imprès en paper ecològic 

El Butlletí
de Sant Joan Despí N Ú M E R O

E S P E C I A L
ABRIL 2020
w w w . s j d e s p i . c a t

L’Ajuntament posa en marxa un pla de xoc amb 
mesures socials i econòmiques, i garanteix el manteniment 

dels serveis essencials

Sant Joan Despí 
     es queda a casa

Plantem cara al virus COVID-19

 #joemquedoacasa
 #yomequedoencasa

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Tornem a les
 bústies
L’edició en paper del Butlleti, torna 
aquest mes de juny a les bústies 
de Sant Joan Despí després que al 
mes d’abril només es va compartir 
un especial coronavirus a través del 
web i les xarxes socials.
La portada de fa poc més d’un mes 
mostrava una ciutat buida que havia 
estat responsable i “es va quedar a 
casa. Ara 
Actuem amb responsabilitat
#StopCovidSJD

L’Ajuntament i les entitats treballen 
per organitzar aquest estiu els casals i 
campus esportius municipals seguint 

les recomanacions del protocol del Comitè 
Tècnic del Pla PROCICAT respecte a les 
mesures de seguretat i prevenció que cal 
prendre. L’excepcional situació ha com-
portat molts canvis, entre els quals, la re-
ducció del nombre de places. En el cas dels 
campus esportius municipals, s’oferiran 90 
places setmanals al poliesportiu Salvador 
Gimeno, i 90 més al Francesc Calvet. Les 
inscripcions s’han de fer de manera tele-
màtica a través del web www.despiesport.
com. Fins al 18 de juny es podrà fer la pe-
tició de torn (s’assignarà un número per si 
cal fer sorteig en cas que hi hagi més peti-
cions que places) i el 19 de juny es podrà 
consultar el resultat al web. Tanmateix, 
aquest espai web recull tota la informació 
sobre els serveis, horaris, preus, etc.  Ten-
nis Despí també realitzarà les seves estades 
d’estiu tot oferint 99 places setmanals.
D’altra banda, els esplais CE El Nus i el CE 

El Tricicle, en conveni amb l’Ajuntament, 
també organitzen casals d’estiu per a in-
fants i joves, i un d’específic en anglès. Els 
dos esplais ofereixen 600 places setma-
nals, una oferta que es complementa amb 
campaments oicolònies. Podeu consultar 
l’oferta i com fer la inscripció al web www.
estiusantjoandespi.org.
Per la seva banda, el Grup d’Esplai El Cas-
tanyot, així com entitats esportives, AM-

PAs i escoles també preparen casals i cam-
pus, per això us recomanem que seguiu les 
seves xarxes socials i webs per disposar de 
tota la informació actualitzada. Al web sj-
despi.cat també trobareu l’oferta. 
Els casals d’estiu i campus esportius do-
naran cobertura a les necessitats de con-
ciliació de les famílies de Sant Joan Despí 
des de finals de juny, juliol, agost i part del  
mes de setembre. 

Podeu consultar l’oferta de campus i casals al web municipal sjdespi.cat
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4.300 persones han fet servir el 
canal ‘DespíEsport a casa’

Mitjançant els poliesportius municipals s’han fet sessions d’activitat esportiva a 
Instagram perquè la ciutadania es mantingui en forma des de casa

Les sessions esportives a través de les xarxes 
socials d’Instagram i Youtube ens han permès 
fer esport des de qualsevol dispositiu

Més de 4.300 persones han fet ús de la iniciativa de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per mantenir-se 
en forma en el període de confinament.

Mitjançant els poliesportius municipals es va posar en 
marxa un canal propi a Instagram, @despiesportacasa, 
amb sessions de dilluns a diumenge d’entrenament en 
directe, per viure de for-
ma activa l’estada a casa 
a conseqüència de la crisi 
sanitària de la COVID-19 
i mantenir una bona salut 
física i mental.
Aquestes sessions d’activitat física, d’entre 30 i 60 minuts 
de durada, es podien seguir des de qualsevol dispositiu 
mòbil en directe, o bé quan a la persona usuària li anés 
millor, ja que funcionaven durant les 24 hores següents. 
Els materials no han estat un problema, ja que els exercicis 
es proposaven amb objectes que tothom té a casa.
L’oferta era molt variada, amb 24 sessions d’activitats aerò-

biques, de força i exercicis de flexibilitat i mobilitat arti-
cular, adaptades al nivell de cada persona, de forma que 
es proposaven diferents nivells de dificultat dels exercicis 
en funció del criteri personal de cada persona usuària. 
Hi havia classes de pilates, dance, estiraments… Després 
es va ampliar l’oferta amb més horaris a la graella i noves 

activitats com ara ioga, ab-
dominals, balance, spinning 
o entrenament en família. 
Amb l’ampliació van ser 40 
sessions, amb 15 tècnics dels 
poliesportius.

La iniciativa ha tingut una magnífica resposta. Dels 200 
seguidors inicials es va passar a 4.323 amb data del 21 de 
maig.
A posteriori es va obrir un canal de YouTube a Despí Es-
pot, amb vídeos de pilates, d’exercicis de mobilitat o de 
prevenció de lesions i mal d’esquena a conseqüència del 
teletreball, amb 820 visualitzacions el dia 12 de maig.

Sessions diàries d’exercici on line

A més d’un canal a Instagram, els monitors 
dels poliesportius mantenen les activitats 

físqiues a través de Youtube
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Els clubs de Sant Joan Despí se les han enginyades per fer un confinament 
ple d’activitat dels seus jugadors i socis

Les entitats esportives de la 
ciutat recorren a la imaginació

Handbol Club Sant Joan Despí
Tots els entrenadors i entrenadores del 
club han mantingut un vincle actiu amb 
el seu equip, amb videotrucades per 
proposar activitats i entrenaments per 
mantenir-se en forma. El club també ha 
creat, mitjançant les xarxes socials una 
graella d’activitats formatives, recreati-
ves, lúdiques i socials, com ara un canal 
d’activitat física a casa o un de psicolo-
gia de l’esport.
D’altra banda, han organitzat activitats 
de caràcter cultural, com un concurs de 
dibuix amb el lema “Handbol i valors“ 
i també un concurs de relats breus i de 
poesia, tot coincidint amb Sant Jordi.
A més, al llarg del període de confina-
ment han creat una línia de passatemps 
oberts a la participació dels membres 
del club: mots encreuats, jocs de  les di-
ferències, passaparaula... i un torneig de 
parxís amb els jugadors i les jugadores 
dels primers equips del club. Fins i tot 
han creat un canal de cuina.
Finalment, han recollit imatges de com 
passaven el confinament els compo-
nents del club: els seus entrenaments in-
dividuals o en família, i vídeos divertits.

Bàsquet Club Sant Joan Despí
El club ha fet arribar informació a tots 
els components del club mitjançant 
Whatsapp, i ha fet servir altres xarxes 

socials, com ara l’Instagram, Twit-
ter i Facebook per enviar consells i 
suggeriments d’activitats per fer du-
rant el confinament.
D’altra banda, va sol·licitar als socis 
l’enviament de vídeos d’activitats 
que han fet per tal de fomentar el 
sentiment d’unió. 
Des del club han animat els socis 
perquè es mantinguin actius, pen-
jant a les xarxes vídeos amb exer-
cicis. També hi ha equips que han 
fet videoconferències per seguir 
en contacte i compartir les rutines 
d’entrenament.
Durant el període de confinament, 
el club ha treballat en una prepara-
ció física per evitar possibles lesions 
després de l’aturada i s’està acabant 
de donar forma a un projecte propi 
d’aprenentatge del bàsquet.

UE Sant Joan Despí
La Unió Esportiva ha compar-
tit a les xarxes socials sessions de 
consells alimentaris i una guia 
d´entrenament a casa per a man-
tenir-se en forma durant el con-
finament. També van publicar un 
cartell  d´un partit simbòlic en què 
s’enfrontaven a la covid-19, amb 
consignes de quedar-se a casa i mis-
satges per donar ànims.

La paralització de l’activitat esportiva a conseqüència del 
coronavirus ha afectat molt seriosament la dinàmica de les 
entitats. A més del daltabaix econòmic, totes coincideixen 
en que aquest període ha generat molta incertesa, ja que no 
se sabia quan ni com acabarien les competicions, fins que 
les respectives federacions prenguessin una determinació 

d’acord a la situació sanitària del moment. Durant el pe-
ríode de confinament, les entitats de Sant Joan Despí  s’han 
esforçat perquè els seus esportistes i associats tinguessin 
l’oportunitat de mantenir-se en forma i també d’entretenir-
se. Fem un repàs de com se les han enginyades durant aques-
tes setmanes de confinament. 

Esportistes locals a casa, però sempre actius

Confinament actiu. Partida d’escacs on line; Marxa nòrdica al terrat; Cartell 
contra el Covid-19 de la UE Sant Joan Despí; Infants del SJD Club Futbol Sala dibuixant i 
jugador del San Pacracio, tècnic d’ambulància
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Alguns equips han fet videotrucades 
per fer sessions d´entrenament i man-
tenir el contacte. Altres han organitzat 
reptes diaris i, un cop fets, enviaven el 
vídeo.
Alguns monitors van enviar als infants 
una sèrie de jocs o tests amb preguntes 
sobre el seu equip, els companys, els en-
trenadors, l’entitat, etc., per fomentar el 
vincle amb el club.

FC Levante Las Planas
El club va demanar als seus entrenadors 
que mantinguessin contacte amb els 
jugadors i jugadores mitjançant grup 
de Whatsapp. A les xarxes socials, va 
donar  instruccions als coordinadors 
perquè els entrenadors dels 33 equips 

enviessin directrius amb la finalitat de 
mantenir exercicis bàsics i, posterior-
ment, es van compartir vídeos que mos-
traven els entrenaments a casa i altres 
de reptes amb jocs molt divertits per a 
tothom.

UD San Pancracio
El San Pancracio ha fet videoconferèn-
cies per mantenir el contacte dels qui 
formen l’entitat. També van elaborar 
unes plantilles d’exercicis per als juga-
dors i es van plantejar uns reptes a les 
xarxes socials.
Han difós iniciatives dutes a terme per 
diferents jugadors de la plantilla: un que 
ha creat mascaretes amb una impresso-
ra 3D i les ha repartit als hospitals o les 

experiències d’un que és conductor i 
tècnic d’ambulància, i un altre infer-
mer en un CAP. La idea del club ha 
estat mantenir la cohesió del grup i 
estar en contacte d’una forma conti-
nuada amb els seus membres.

SJD Club Futbol Sala
Utilitzant les seves xarxes so-
cials, el club ha fet recomanacions 
d’activitats per realitzar durant el 
confinament amb taules per fer 
exercici a casa; ha compartit direc-
trius institucionals i ha donat ànims 
a la seva massa social.
Paral·lelament, han organitzat rep-
tes: fer tocs de pilota utilitzant rot-
llos de paper higiènic i redactar re-
lats o fer dibuixos. 
D’altra banda, molts components 
del club s’han organitzat per reco-
manar llibres, pel·lícules i activitats 
per aprofitar  la situació de confina-
ment. 

Club d’Escacs SJD
L’entitat va facilitar material educa-
tiu a l’alumnat de l’escola d’escacs 
perquè anessin fent a casa i ho po-
guessin enviar al club. Es tractava de 
dibuixar peces d’escacs, fer la taula 
de multiplicar amb peces...
Donades les característiques 
d’aquest esport, el club ha tin-

gut la sort de poder entrenar on line. 
També han disputat torneigs, com el 
d’Intercomunitats, en el qual van que-
dar segons per darrere de les Illes Ba-
lears. Els components del club han 
pogut gaudir també d’un torneig per 
equips on line, al qual han tingut la pos-
sibilitat d’enfrontar-se a antics socis que 
ara viuen en altres comunitats o fins I 
tot a l’estranger.

Club Tir amb Arc Despí
El club ha fet arribar als seus socis, a 
través del correu electrònic, les recoma-
nacions de la federació d’aquest esport. 
Es va posar en marxa un servei mèdic 
per videotrucada que donava cobertura 
a tots els arquers federats i que ajudava 
a resoldre els seus dubtes. 
Quan la situació es normalitzi, el club 
vol inaugurar el seu local per practicar 
tir amb arc -que s’havia d’estrenar al 
març- i organitzar una jornada de por-
tes obertes.

Club Patinatge Artístic SJD
Durant el confinament, el club va pen-
jar a les xarxes rutines per continuar en 
forma. A més, va demanar fotos de mo-
nes de Pasqua casolanes per compartir-
les a les xarxes i  per Sant Jordi, punts de 
llibre i recomanacions de lectures.

Slot Car SJD
L’Slot Car ha donat consells i informa-
ció sobre la pandèmia a través de seu 
grup de WhatsApp .
D’altra banda, donada la impossibili-
tat de fer cap pràctica de Slot, tots els 
que han volgut han pogut fer curses de 
playstation en grup.

Centre Excursionista SJD
El Centre Excursionista va participar a 
les 4 hores virtuals de Nording Walking, 
una activitat organitzada pel CD Lan-
dederra d’Alaba, un club que té secció 
de marxa nòrdica. Tot caminant amb 
bastons de muntanya, gent d’arreu del 
món des de casa va poder participar en 
aquest enginyós repte. Els marxadors 
van compartir les seves fotos i vídeos a 
les xarxes.

Confinament actiu. Partida d’escacs on line; Marxa nòrdica al terrat; Cartell 
contra el Covid-19 de la UE Sant Joan Despí; Infants del SJD Club Futbol Sala dibuixant i 
jugador del San Pacracio, tècnic d’ambulància



34

La pandèmia del COVID-19 ens ha situat en 
un estat d’alarma com mai havíem viscut. Una 
crisi sanitària que ens ha obligat a estar con-
finats a casa des de mitjans del mes de març i 
que ha obligat a tancar moltes empreses i co-
merços, a la vegada que ha portat el país en 
una situació com no es recordava.
Una crisi que deixa més de 54.000 persones 
infectades a Catalunya i més de 6.000 morts. 
Des de JuntsxSantJoan volem enviar el nostre 
més sincer afecte i suport a totes les famílies 
de Sant Joan Despí que han patit el virus i que, 
malauradament, han patit la pèrdua d’un fa-
miliar o amic. 
JuntsxSantJoan vol aprofitar per agrair tota la 
gran feina que han fet els sanitaris, els cossos 
policials, els serveis de neteja i manteniment i 
tots els comerços que han estat al peu del canó 
en unes condicions molt dures i amb una ten-
sió que molts de nosaltres no som capaços 
d’imaginar. A tots ells i elles, moltes gràcies!
No ens oblidem dels nostres infants i joves. 
A vosaltres, que ens heu donat una gran lliçó 
de comportament i maduresa i que heu estat 
valents i forts, moltes gràcies! 
Amb el pas de les setmanes, sembla que anem 
guanyant terreny al coronavirus i amb els 
canvis de fase tot comença a “normalitzar-se”. 
És d’agrair el bon comportament de tota la 
ciutadania de Sant Joan Despí durant aquest 
temps, quedant-se a casa i complint les re-
comanacions que des del Govern s’anaven 
donant. Ara us preguem que continueu amb 
aquest comportament exemplar durant les 
properes fases, ja que el nombre d’infectats i 
morts ha baixat, però el risc encara hi és.
Ara toca tornar a començar. Ara toca tornar a 
obrir a poc a poc, tornar a sortir al carrer per 
a la recuperació econòmica, per a la construc-
ció del país i més que mai hem de fer comerç 
local i de proximitat. Sense les botigues, el 
nostre poble no té vida. 
Ara és hora de fer pinya i demostrar que a Sant 
Joan Despí som solidaris amb la nostra gent. 
Des de Junts per Sant Joan Despí, malgrat es-
tar a l’oposició i no estar d’acord amb algunes 
de les mesures preses pel govern de Madrid 
del PSOE que de forma indigna ha retirat les 
còmpeteencies que durant tota la democràcia 
exercia el Govern de la Generalitat sempre ac-
tuem amb responsabilitat i al servei de la gent. 
Per això hem donat i seguirem donant suport 
a l’equip de govern municipal, per tal d’ajudar 
en la recuperació de Sant Joan Despí.

La força d’un poble

TRIBUNA POLÍTICA

Tras el COVID19 el mundo cambiará, aun-
que todavía no sabemos cuánto. La pande-
mia nos ha dejado el dolor, al que nos su-
mamos, de tantas familias que han sufrido 
la pérdida de seres queridos y el sufrimiento 
de tantas personas que han luchado por so-
brevivir. Una pandemia especialmente cruel 
con las personas mayores y sobre todo con 
los usuarios de las residencias.
Nos ha dejado también el esfuerzo y la abne-
gación de los sanitarios, que se han enfrenta-
do a la situación prácticamente sin medios, 
después de años de recortes y privatizacio-
nes, y el de todas aquellas personas que han 
cumplido con su trabajo, a pesar del riesgo, 
a todos ellos nunca les estaremos suficiente-
mente agradecidos.
Para hacer frente a una crisis como esta se 
necesita consenso y unidad de acción. Por 
ello desde el primer momento Podemos SJD 
transmitió su apoyo al equipo de gobierno 
y la disposición de trabajar junto a ellos en 
su gestión.
Tras la crisis sanitaria se avecina una crisis 
económica de la de desconocemos su alcan-
ce. Estamos convencidos de que la salida de 
esta crisis solo se conseguirá desde la defen-
sa del bien común, de la mejora de la vida y 
el bienestar de la mayoría de la población. 
También en Sant Joan Despí.
Ante la gravedad de la situación y con la 
convicción de la defensa del bien común 
ante quienes quieran de nuevo anteponer los 
intereses particulares en las políticas públi-
cas,  desde el primer momento propusimos 
la realización de un Plan de Reactivación so-
cial y económica para Sant Joan Despí.
Un Plan que hemos firmado todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento. #Reiniciem 
Sant Joan Despí, un plan con medidas para 
la recuperación social, la atención a los co-
lectivos vulnerables, con medidas de apoyo 
a la vivienda, a la educación, a la cultura y 
hacia un modelo de ciudad sostenible. Un 
Plan con medidas para la reactivación del 
comercio local, los autónomos, las Pymes y 
la Industria. 
En Sant Joan Despí esta vez nadie se quedará 
atrás

Esta vez nadie se 
quedará atrás

Aquesta crisi sanitària ha posat encara més 
de relleu la importància dels serveis públics 
i la necessitat que siguin de qualitat i d’accés 
universal, tal i com sempre hem defensant 
des de Sant Joan Despí En Comú. També 
el gran paper de tots els treballador@s de 
l’àmbit sanitari, els serveis socials, els que 
fan atenció i cura a les persones, els que ens 
garanteixen els subministraments i necessi-
tats bàsiques i serveis essencials, i també la 
seguretat i les emergències, alguns d’ells molt 
invisibles. Treballant des d’institucions, enti-
tats, comerços, empreses... Persones que ens 
ajuden a la resta, assumint riscos i que algu-
nes d’elles ocupen llocs de treball en situació 
precària o insuficientment reconeguts i so-
vint especialment feminitzats. A tots i totes 
moltes gràcies. 
També el reconeixement a la ciutadania en 
general que respon amb gran responsabilitat 
i alhora a les iniciatives solidàries i de volun-
tariat que emergeixen. 
Des del govern de la ciutat hem posat en 
marxa des de l’inici de l’estat d’alarma mesu-
res des de tots els àmbits: econòmiques, en 
l’espai públic, de mobilitat... i especialment 
en l’àmbit social per donar suport i acom-
panyament als col·lectius més vulnerables. 
Persones en situació de pobresa, infància, 
dones víctimes de violència masclista, per-
sones grans, amb dependència, persones que 
es posen malaltes, persones que estan soles o 
sense xarxa de suport... I també des del go-
vern de l’estat del qual formem part hem po-
sat en marxa un paquet de mesures perquè 
aquesta crisi no la pagui, com l’anterior, la 
classe treballadora. I amb el mateix objectiu 
aquests dies hem impulsat l’aprovació  amb 
tots els grups polítics del consistori un Pla 
municipal per la reactivació social i econò-
mica. Un pla que està obert a les propostes 
que de manera participada vagin fent arribar 
els diferents agents socials i econòmics,  enti-
tats i ciutadania.
Volem aprofitar per mostrar  el nostre con-
dol més sentit a les persones i famílies que 
han perdut els seus éssers estimats. En 
aquests moments tan difícils transmetre for-
ça a tothom i el compromís de treballar per-
què ningú vegi els seus drets vulnerats, que 
ningú quedi enrere!

Que ningú quedi 
enrere

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Siga la información actualizada 
en los canales oficiales

El grupo municipal Ciudadanos Sant Joan 
Despí quiere expresar sus condolencias a to-
das aquellas personas que han sufrido la pér-
dida de algún familiar o ser querido durante 
esta terrible pandemia provocada por el virus 
Covid-19.
Desde que el pasado catorce de marzo en que 
quedamos confinados y
bajo el estado de alarma hemos vivido una de 
las peores crisis desde la guerra civil.
Una crisis que ha dejado sin vida a cerca de 
28.000 ciudadanos españoles y que ha parali-
zado la economía dejando sin empleo a casi un 
millón de trabajadores y con la persiana bajada 
a la mayoría de autónomos.
Desde el primer dia nuestro grupo municipal 
ha estado al lado del gobierno municipal apo-
yando sus decisiones y aportando ideas, pen-
samos que es momento de remar todos juntos 
para salir de esta terrible situación y no enten-
demos otra manera que la de sumar esfuerzos 
en la busqueda de soluciones.
Hemos facilitado al gobierno municipal un 
documento con medidas para la recuperación 
económica y social de nuestro municipio y he-
mos tomado parte de la Mesa por la recupera-
ción socioeconómica de Sant Joan Despí, crea-
da por la Plataforma de Autónomos y Pymes 
afectados por la crisis y a la cual se sumarán 
todos los partidos políticos además de diferen-
tes entidades sociales y vecinales.
Queremos agradecer desde aquí a todos aque-
llos vecinos y vecinas que han sabido estar a la 
altura de la situación, en primer lugar los que 
han estado al frente en hospitales y centros de 
salud, desde medicos, el personal de enferme-
ría, celadores, administrativos, informaticos, 
limpieza, mantenimiento, seguridad...sin olvi-
dar a los que han trabajado en aquellas tareas 
imprescindibles para que la vida no se detenga, 
policias, camioneros, funcionarios, limpieza, y 
todo el sector de la alimentación desde la pri-
mera empleada de las fabricas hasta la última 
cajera...
No entendemos otra manera mejor que agra-
decer todo este esfuerzo que sumando esfuer-
zos, queda mucho camino y lo vamos a reco-
rrer juntos.

Tiempo de sumar

Voldríem  donar el condol i ànims a tota la 
ciutadania que ha perdut algú proper du-
rant la pandèmia i agrair als treballadors i 
treballadores de tots els àmbits i a perso-
nes o entitats que amb la seva solidaritat 
i esforç ajuden a superar aquesta crisi. El 
nostre grup municipal ha continuat treba-
llant durant aquests mesos. Ho fem amb 
esperit constructiu i col·laboració insti-
tucional. Així ho vàrem manifestar al Ple 
extraordinari telemàtic de finals de març i 
ja hem fet nombroses propostes al nostre 
Govern Municipal.
Esquerra va demanar, a la Junta de Por-
taveus del 7 d’abril que els partits polítics 
renunciéssim a l’assignació del mes d’abril 
per fer una acció conjunta, però malaura-
dament no va ser possible l’acord. 
També vam ser el primer grup polític que 
va ajudar la Plataforma d’Autònoms i PI-
MEs de Sant Joan Despí, sorgida des de la 
base del nostre teixit comercial i empresa-
rial. Ara té el suport unànime de tots els 
partits, tot i que quan en vam demanar el 
suport de l’Ajuntament el passat 14 d’abril 
tampoc va ser possible l’acord.
Durant aquests mesos de pandèmia,  hem 
vist exemples poc gratificants de baralles 
partidistes, tant des de les institucions 
com des de diferents càrrecs públics. Tots 
hem de posar-hi sentit comú.
Tot i que creiem que el Govern de la ciu-
tat ha donat sovint notícies esbiaixades, 
el més important és anar tots a una per 
a resoldre aquesta crisi. Transparència 
i col·laboració institucional per part de 
l’Equip de Govern. Som conscients també, 
que depenem de les ajudes i mesures  que 
es prenguin des d’altres administracions. 
Volem animar a tothom a continuar res-
pectant les directrius de les autoritats i 
seguir lluitant per a fer que aquesta crisi 
tingui el mínim impacte a la ciutadania.

Ens en sortirem

Les primeres paraules no poden ser 
altres que les del condol per tots 
aquells veïns i veïnes que ens han 
deixat en aquesta pandèmia. El nos-
tre més sentit record per tots i totes i 
les seves famílies.
Les següents paraules han de ser 
MOLTES GRÀCIES Sant Joan Des-
pí, moltes gràcies a tots els veïns i 
a totes les veïnes que han fet, i en-
cara fan cada dia, aquesta pandè-
mia més suportable i més humana. 
GRÀCIES pel civisme, el suport i el 
respecte que tots i totes heu mostrat. 
GRACIES per la dedicació, la pro-
fessionalitat, les hores de dur treball 
i l’entrega en la lluita contra aquesta 
pandèmia. 
Una pandèmia que ha fet emergir el 
que ja sabíem de la nostra ciutat, que 
Sant Joan Despí és única, i la seva 
ciutadania encara més. Tenim una 
ciutat per passejar, per descobrir, 
per gaudir, diversa i biodiversa, amb 
riu, parc agrari i un espai públic en-
vejat i envejable al servei de tothom.
GRÀCIES, també,  al voluntariat i 
als molt i  molts oferiments desin-
teressats de temps, coneixements i 
treball  i als i les professionals de tots 
els àmbits que han mantingut viva la 
ciutat acompanyant als i a les qui ho 
necessiten i donat suport a les vulne-
rabilitats de la ciutat.
La ciutat es va aturar. L’activitat 
econòmica va caure a mínims i la 
factura d’aquesta pandèmia la co-
mencem a veure. Ara toca REINI-
CIEM, un pla municipal que posa el 
focus en tornar tots i totes, plegats 
i plegades, a la nova normalitat, 
evitant que ningú es quedi enrere i 
posant tots els esforços en fer de la 
nostra ciutat, la que ha estat sempre, 
la millor ciutat. Junts i juntes REINI-
CIEM Sant Joan Despí.

Gràcies 
Sant Joan Despí

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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