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Il·LuminEm eL NaDaL
Sant Joan Despí manté ben vives la il·lusió i l’alegria 

pròpies de les festes nadalenques. Amb tota la 
prudència i sempre atenent les recomanacions 

sanitàries, hem preparat un programa d’activitats de 
Nadal i Reis que ens convida a gaudir d’aquests dies a 
la ciutat amb la nostra família, amics i amigues, veïns 

i veïnes... Són dies molt esperats pels més petits i 
petites de la casa, i per això enguany preparem una 

gran rebuda a Ses Majestats els Reis d’Orient. Durant 
els dies 2, 3 i 4 de gener, el parc de la Fontsanta es 
transformarà en un fantàstic Parc de les Il·lusions, 

on les nenes i els nens podran lliurar la seva carta a 
les i els patges reials, com a preludi a l’arribada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar, sempre amb la bona guia 

del nostre estimat Sadurní. A més, igual que l’any 
passat, les i els infants rebran a casa un sobre amb 

totes les instruccions de l’astròleg, la carta per lliurar 
als Reis i un fanalet on podran escriure la seva il·lusió 

i, alhora, il·luminar el camí que seguiran els mags 
durant la nit màgica del 5 de gener. 

Aprofito per enviar-vos els meus millors 
desitjos, tot esperant que tingueu un any 

2022 ple de salut, felicitat i oportunitats.

Belén García,
L’alcaldessa

ILuminEmOs lA NaViDad
Sant Joan Despí mantiene muy vivas la ilusión y la 
alegría propias de las fiestas navideñas. Con toda la 
prudencia y siempre atendiendo a las recomendaciones 
sanitarias, hemos preparado un programa de actividades 
de Navidad y Reyes que nos invita a disfrutar de estos 
días en la ciudad con nuestra familia, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas... Son días muy esperados por los 
más pequeños y pequeñas de la casa, y por eso este 
año preparamos un gran recibimiento para los Reyes 
Magos. Durante los días 2, 3 y 4 de enero, el parque de 
la Fontsanta se transformará en un fantástico Parque 
de las Ilusiones, donde niñas y niños podrán entregar 
su carta a las y los  pajes reales, como preludio de la 
llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, siempre con la 
buena guía de nuestro querido Sadurní. Además, al igual 
que el año pasado, recibirán en casa un sobre con todas 
las instrucciones del astrólogo, la carta para entregar a 
los Reyes y un farolillo donde podrán escribir su ilusión 
y, al mismo tiempo, iluminar el camino que seguirán los 
magos durante la noche mágica del 5 de enero. 

Aprovecho para enviarle mis mejores deseos, 
esperando que tenga un año 2022 lleno de 

salud, felicidad y oportunidades.

Belén García,
La alcaldesa
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ExPoSicIOnS i CoNCuRSoS
De l’1 de desembre de 2021
al 9 de gener de 2022

EXPOSICIÓ DE PINTURA “PINTEM
POESIA” DEL GRUP D’ART 94

Aquest any el grup ha volgut fer palès el 
lligam tan estret entre les arts, unint la 
pintura i la poesia en una exposició en la 
qual cada obra pictòrica dels i les artistes 
estarà vinculada a un vers o estrofa d’una 
determinada glossa. Els pintors i pintores 
del grup plasmen la seva visió artística més 
personal.

Lloc: Centre Jujol - Can Negre
Inauguració: 1 de desembre a les 19.30 h

Diumenge 19 de desembre de 2022 

44è CONCURS ORNITOLÒGIC
DE SANT JOAN DESPÍ

Concurs de Catalunya de totes les espècies de 
canaris i concurs de canaris de cant timbrat. 
Exposició oberta al públic i lliurament de 
premis.

Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: de 10.30 a 14 h
Entrega de premis: a les 12 h
L’organitza: Club Ornitológico Timbrado 
Español Sant Joan Despí

Del 12 de desembre de 2021
al 9 de gener de 2022 

65a EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Lloc: carrer de Rius i Taulet, 5, cantonada 
avinguda de Barcelona.
Horari: laborables de 18 a 20 h
Dissabtes i vigílies de festiu de 18 a 21 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h i de 18 a 21 h 
Grups concertats: 93 477 18 25
L’organitza: Associació de Pessebristes de 
Sant Joan Despí
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AcTivitAtS
Divendres 17 de desembre de 2021

FIRA D’HIVERN INSTITUT
JAUME SALVADOR I PEDROL

Parades de venda d’articles de Nadal i 
manualitats, actuacions musicals de l’alumnat 
de 1r i 2n d’ESO, tallers per als més petits 
amb finalitat solidària per a Càritas i la 
Marató de TV3.

Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: Pati de l’Institut
Accés: gratuït per a tothom
L’organitza: Institut Jaume Salvador i Pedrol i 
AMPA de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol

BALL DELS DIVENDRES
Ball per a la gent gran amb música en 
directe. Amb motiu de les festes de Nadal 
s’obsequiarà a totes les persones assistents 
amb un petit detall.

Lloc: Foment Cultural i Artístic
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Cal portar el certificat Covid
L’organitza: Amics del Ball

Dissabte 18 de desembre de 2021

CONCERT DE NADAL
Tradicional Concert de Nadal de l’Escola de 
Música Enric Granados amb l’actuació dels 
grups corals infantil, juvenil i adults Rhapsody 
i del grup instrumental.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Preu de l’entrada: 5 € per persona de més 
de 18 anys i 3 € per a més grans de 65 anys. 
Alumnat de l’escola i menors de 17 anys, 
entrada gratuïta.
L’organitza: Associació Cultural Escola de 
Música Enric Granados

TIÓ DE NADAL POPULAR
DEL BARRI DE LES PLANES 

Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats de Sant Joan Despí, on els 
infants passaran un per un a fer cagar el tió, 
tot acompanyat amb tallers, cançons, balls...

Lloc: plaça del Mercat de les Planes
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió Tió Popular Sant Joan 
Despí
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Dissabte 18 de desembre de 2021

L’ARBRE DELS DESITJOS
INCLUSIUS

Penjar a un arbre desitjos i missatges 
inclusius. També farem tallers amb 
pictogrames i dibuixos per pintar. Tot amb un 
ambient de festa nadalenca.

Lloc: plaça del Mercat de les Planes
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: Inclusió i Diversitat Funcional (IDF)

Diumenge 19 de desembre de 2021

TIÓ DE NADAL POPULAR
DEL BARRI CENTRE

Activitat oberta destinada a famílies i infants 
del barri per celebrar plegats una festa tan 
tradicional com el tió. Es recolliran joguines 
per a la campanya de Creu Roja Joventut.

Lloc: plaça de Mercè Rodoreda (davant Centre 
Cultural Mercè Rodoreda)
Horari: de 10.30 a 13 h
L’organitza: Comissió Tió Popular Sant Joan 
Despí

XVII DANSA SOLIDÀRIA
AMB LA MARATÓ DE TV3

Mostra de coreografies dels grups de l’ESPAI 
FÍSIC. Escoladedansa: iniciació a la dansa, 
clàssic, modern, contemporani i modern-
fusió adults; amb la participació de grups i 
companyies convidats. El comerç local també 
hi col·labora amb aportacions econòmiques i 
obsequis per al sorteig de l’intermedi.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 17.30 a 21 h
Preu de l’entrada: 10 € anticipada i 12 € el 
mateix dia. Venda d’entrades a les famílies 
de les persones participants del 13 al 15 de 
desembre. A partir del 16 de desembre, venda 
oberta per a tothom.
Recapte d’aliments: s’inicia el dimecres 1 
de desembre i s’allargarà fins al mateix 
dia de l’acte. El recapte serà gestionat per 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Sant 
Joan Despí. A tall d’exemple, els aliments a 
recollir seran: ampolles d’oli, pots de vidre de 
llegums (cigrons, llenties i mongetes), llaunes 
de tonyina/sardines, paquets d’arròs i de 
pasta.
L’organitza: Associació Dansadespí
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Diumenge 19 de desembre de 2021

CONCERT DE NADAL
Des de fa molts anys, el Cor de Flora fa el 
tradicional Concert de Cap d’Any. Enguany, 
oferim un concert de nadales i altres cançons 
tradicionals d’aquestes festes amb la 
col·laboració de la coral Despistats.

Lloc: Església Sant Joan Baptista
Horari: de 19 a 20.30 h
L’organitza: Societat Cor de la Flora

ITINERARI MODERNISTA JUJOL
A SANT JOAN DESPÍ

Visita guiada a les obres modernistes de Can 
Negre, la Torre de la Creu, façanes de Torre 
Jujol, Torre Serra Xaus i Casa Rovira.

Lloc de trobada: Centre Jujol – Can Negre
Horari: a les 11 h
Preu de l’entrada: 6 €. Menors de 10 anys, 
gratuït. Descomptes del 20% amb carnet de 
les biblioteques, per a estudiants, jubilats i 
pensionistes. 
Durada: 2.30 hores
Inscripcions: Cal concretar prèviament per 
telèfon 93 373 73 63 o per correu electrònic 
cannegre@sjdespi.net

Dilluns 20 i dimarts 21 de desembre de 2021 

PARE NOEL A LA PLAÇA
DEL MERCAT DE LES PLANES

El Pare Noel rebrà els nens i les nenes que 
vulguin anar a veure’l a la plaça del Mercat. 
No us oblideu la carta! També hi trobareu el 
nostre comerç local i de proximitat exposant 
els seus productes. 

Lloc: plaça del Mercat de les Planes i carrer 
de John F. Kennedy (comerços)
Horari: de 17.30 a 20 h
L’organitza: Associació de Veïns i Veïnes de 
les Planes de Sant Joan Despí
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i Activa Despí

Dimecres 22 de desembre de 2021

ART EN FAMÍLIA
Activitat en família on, a partir de l’expressió 
plàstica, farem elements nadalencs.

Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí
Horari: de 17.30 a 19 h
Inscripcions: Cal inscripció al 93 477 31 34
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Dimecres 22 de desembre de 2021

FESTIVAL DE NADAL
PER A LA GENT GRAN

Espectacle de màgia, música i ball per 
celebrar plegats i plegades el Nadal en 
companyia de la Gent Gran de la nostra ciutat.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: 16.30 h
Durada: 105 minuts
Accés: amb invitació que cal recollir 
prèviament al Centre Cirerers, Àrea de 
Serveis a la Persona, Centre Mercè Rodoreda 
i als Centres Cívics Torreblanca i Antoni 
Gaudí. Cal recollir invitació a partir de l’1 de 
desembre.
Servei discrecional d’autocar: s’habilita un 
servei especial d’autocar als següents punts i 
horaris de recollida i tornada.
15.45 h: barri de Torreblanca (carrer de 

Rubió i Tudurí, davant del centre cívic 
Torreblanca)

16.00 h: barri de les Planes (carrer de la 
Fontsanta, sota la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol)

La tornada es farà després de l’espectacle.
*Quan es retirin les invitacions caldrà fer la 
reserva del seient de l’autocar.
L’organitza: Departament de la Gent Gran

Diumenge 26 de desembre de 2021

BALLADA DE SARDANES
AMB LA COBLA PRINCIPAL
DEL LLOBREGAT 

Lloc: plaça de l’Ermita
Horari: de 11.30 h
L’organitza: Colla Sardanista de Sant Joan 
Despí

Dimecres 29 de desembre de 2021

TARDA DE JOCS DE TAULA
EN FAMÍLIA

Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí
Horari: de 17.30 a 19 h
Inscripcions: cal inscripció al 93 477 31 34

CUINA DE NADAL
Taller de cuina on aprendrem receptes de 
Nadal de diferents cultures.

Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí
Horari: de 17.30 a 19 h
Inscripcions: cal inscripció al 93 477 31 34

XERRADA JOC I JOGUINA
Xerrada entorn el joc, les joguines i els seus 
potencials
Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí
Horari: de 18 a 19 h
Inscripcions: cal inscripció al 93 477 31 34
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8

5 de gener de 2022 

NIT MÀGICA
La Nit de Reis és una nit especial i plena 
d’il·lusions per a tothom, però sobretot per als 
infants. Des del Club d’Esplai El Tricicle es vol 
compartir aquesta nit i ajudar-vos perquè la 
recordeu sempre.

Lloc: barris de Sant Joan Despí
Horari: de 19.30 a 1.00 h (nit del 5 al 6 de gener)
Inscripcions: als centres cívics de les Planes 
i Antoni Gaudí a partir del 9 de desembre de 
2021. Places limitades
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle

Divendres 7 de gener de 2022

BALL DELS DIVENDRES
Ball per a la gent gran amb música en directe

Lloc: Foment Cultural i Artístic
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Cal portar el certificat Covid
L’organitza: Amics del Ball

Dissabte 8 i diumenge 9 de gener de 2022

TPAN22 - V MEMORIAL
JUAN MANUEL CANO

Torneig premi d’any nou 2022 amb la 
participació de 12 equips, tant masculins com 
femenins, i 18 partits i concursos de tir en 2 
dies plens de minibàsquet.

Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 20 h (dia 8) i de 9 a 14 (dia 9)
Entrada: lliure
L’organitza: BC Sant Joan Despí 

Diumenge 9 de gener de 2022

ELS PASTORETS
Els Pastorets, obra de teatre sobre el Nadal i 
la lluita de poders entre dos mons: l’infern i el 
cel. A més, són uns pastorets especials ja que 
els actors i les actrius són els infants i els 
joves de l’esplai, els monitors i monitores i els 
pares i mares que hi han volgut participar. 

Lloc: Jacint Verdaguer, 24-26 (local de l’esplai)
Horari: d’11.00 a 13 h
Preu de l’entrada: la voluntat dels espectadors
L’organitza: Esplai El Castanyot
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CaP InFanT sENsE JoguiNA. ElS SeUs DrETs EN JoC
ELS SEUS DRETS EN JOC 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JOGUINES NOVES DE
CREU ROJA JOVENTUT 2021-2022 
Ben a prop de les festes de Nadal, creiem 
oportú fomentar els valors de la solidaritat 
del poble de Sant Joan Despí fent, un any 
més, la recollida de joguines (noves, no 
bèl·liques i no sexistes) per tal de poder 
defensar el dret del joc de tots els infants de 
la nostra ciutat. 
 
Del 7 al 27 de desembre de 2021

ELS PUNTS DE RECOLLIDA SÓN:
Centre Cívic Sant Pancraç - Centre Cívic Les 
Planes - Centre Cívic Torreblanca - Centre 
Cívic Antoni Gaudí, durant l’horari d’obertura 
dels centres
L’organitza: Creu Roja Joventut Sant Joan Despí
Contacte: 93 373 37 58

9

Dissabte 18 de desembre de 2021

RÀDIO MARATÓ AMB RÀDIO DESPÍ
CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE JOGUINES NOVES

Horari d’emissió del programa: de 10 a 20 h
Punts de recollida: plaça del Mercat a les 
Planes, supermercat Esclat a Torreblanca, 
plaça de l’Ermita al barri Centre i poliesportiu 
Salvador Gimeno
Horari dels punts de recollida: de 10.30 a 
13.30 h
L’organitza: Ràdio Despí i Creu Roja Joventut 
Sant Joan Despí
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CampAnYes I AcTivItatS Al CoMerÇ DE PrOXiMItat
Divendres 17 de desembre de 2021

CERCAVILA AL BARRI DE
TORREBLANCA

Animació i cercavila per l’eix comercial del 
barri de Torreblanca. Hi haurà batukada a 
càrrec d’Atabalats i activitats de dinamització 
comercial i comerços a càrrec d’Activadespí.
Lloc: eix comercial del barri de Torreblanca
Hora: 17 h

CERCAVILA AL BARRI DE
LES PLANES

Animació i cercavila per l’eix comercial del 
barri de les Planes. Hi haurà batukada a 
càrrec d’Atabalats.
Lloc: eix comercial del barri de les Planes
Hora: 18 h

CERCAVILA AL BARRI CENTRE
Animació i cercavila a càrrec de Sebrass 
Band per l’eix comercial del barri Centre.
Lloc: eix comercial del barri Centre
Hora: 18 h
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Dissabte 18 de desembre de 2021

CERCAVILA AL BARRI DE
LES PLANES

Animació i cercavila a càrrec de Swing Engine 
per l’eix comercial del barri de les Planes.
Lloc: eix comercial del barri de les Planes
Hora: 11 h

CERCAVILA AL BARRI CENTRE
Animació i cercavila a càrrec de Swing Engine 
per l’eix comercial del barri Centre.
Lloc: eix comercial del barri Centre
Hora: 12.15 h

CERCAVILA A LA RAMBLA JUJOL
Animació i cercavila per l’eix comercial de 
la rambla Jujol. Hi haurà batukada a càrrec 
d’Atabalats i a partir de les 17 hores activitats 
de dinamització comercial i comerços a 
càrrec d’Activadespí.
Lloc: eix comercial de la Rambla Jujol
Hora: 17.30 h

Dimarts 21 de desembre de 2021

ACTIVITATS COMERCIALS
AL BARRI DE LES PLANES

Activitats nadalenques i de dinamització 
comercial al barri de les Planes
Lloc: Barri de les Planes
Lloc: 17 h
L’organitza: Activadespí i Associació de Veïns i 
Veïnes del barri de les Planes

Del 17 de setembre al 17 de gener

TARGETA MONEDER
DEL COMERÇ LOCAL

L’Ajuntament torna a engegar una nova acció 
de suport al comerç local amb la posada en 
marxa d’una targeta moneder carregada 
amb 50 euros, 20 dels quals seran aportats 
directament per l’Ajuntamnent. El ciutadà 
o ciutadana la podrà adquirir per 30 euros, 
però estarà carregada amb 50 euros que es 
podran gastar en els comerços adherits a la 
camanya fins al 31 de març.
Sol·liciteu la targeta moneder a 
comprasantjoandespi.cat
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MeRCATS MuNiCIaLS

TaLlErs De CuiNa - EsPAi FoOdIESlaB

MERCAT DE LES PLANES
A partir del 15 de novembre, cada setmana 
sortejarem 4 vals amb valor de 50 €, tenim 
200 € per repartir!
Amb les vostres compres al mercat municipal 
de les Planes, rebreu una butlleta de 
participació per al nostre sorteig de Nadal!
Les persones guanyadores tindran temps fins 
al 28/2/22 per gastar els vals de compra a les 
parades del Mercat.
Tallers de manualitats al mercat els dies 
17 de desembre de 17.30 a 19.30 h i 18 de 
desembre d’11 a 13 h.

Divendres 17 de desembre

DOLÇOS DE NADAL
Dolços de Nadal per regalar a les amistats i 
a la família (farem només dolços per regalar 
tipus trufes, polvorons, merengues) amb 
l’Elena de Alòs.
Lloc: Espai Foodieslab. Mercat del Centre
Hora: de 18 a 20 h
Inscripcions: Centre Jujol – Can Negre

MERCAT CENTRE
A partir del 15 de novembre les compres al 
mercat tenen premi! Participa en el sorteig 
quinzenal de 140 € en compres al mercat. 
A més, el dia 22 de desembre sortegem 
dues cistelles per valor de 350 € per gaudir 
dels productes del mercat durant les festes 
nadalenques. I per als més petits i petites, 
del 22 de desembre al 4 de gener, tots 
aquells nens que ens facin arribar un dibuix 
referent al mercat entraran en un sorteig d’un 
fantàstic premi!

Dissabte 18 de desembre

RECEPTES DE NADAL
Receptes de Nadal per a tothom, sense gluten, 
lactosa, sucre i ou amb el Víctor Rodríguez.
Lloc: Espai Foodieslab. Mercat del Centre
Hora: d’11 a 13 h
Inscripcions: Centre Jujol – Can Negre
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CaSALS I CAMPus EsPoRTiUS NADALENCs
23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre
de 2021 i 3, 4, 5 i 7 de gener de 2022

CASAL D’HIVERN DEL
CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE

Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on els 
infants poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, 
excursions, cançons, jocs... i compartir tot això amb 
amics i amigues per passar-ho d’allò més bé.

Lloc: Centre Cívic Antoni Gaudí i Centre Cívic les Planes
Horari: Casal de matí de 9 a 14 h
 Casal de tarda fins a les 16.30 h
Servei d’acollida: a partir de les 8.30 h (a concretar, 
segons demanda)
Menjador: amb carmanyola de casa
Inscripcions: del 29 de novembre fins al 20 de 
desembre a la secretaria del Centre Cívic Antoni 
Gaudí i del Centre Cívic les Planes
L’organitza: Club d’Esplai el Tricicle

23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre
de 2021 i 3, 4 i 5 de gener de 2022

CASAL D’HIVERN JOVE DEL
CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE

Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on les i 
els joves poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, 
excursions, cançons, jocs... i compartir tot això amb 
amics i amigues per passar-ho d’allò més bé.

Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: Casal de matí de 9 a 14 h
 Casal de tarda fins a les 16 h
Menjador: amb carmanyola de casa
Inscripcions: del 29 de novembre fins al 20 de 
desembre a la secretaria del Centre Cívic Les Planes
L’organitza: Club d’Esplai el Tricicle

Els dies laborables del 23 de desembre
de 2021 al 7 de gener de 2022

CASAL D’HIVERN
“EL VIATGE DE L’AMÈLIA”

L’Amèlia ens convida a recórrer el món visitant 
dones que han deixat la seva empremta a la 
història més recent. Vols acompanyar-nos en 
aquesta aventura?

Lloc: Centre Cívic Sant Pancraç i Centre Cívic 
Torreblanca
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h o 15.30 h 
(segons menjador) o 17 h (casal d’acollida de tarda)
Preu: casal matí: 1a setmana 36 €, 2a setmana 90 €, 
3a setmana 72 €, casal sencer 175 €. Menjador 7 €/
dia. Acollida des de 3 €/dia
Inscripcions: del 22 de novembre al 10 de 
desembre. Inscripcions per setmanes amb 
descompte de casal sen-cer.Infants de 3 a 11 anys. 
Casal Matí de 9 a 14 h i serveis opcionals d’acollida 
matí, tarda i menjador
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus
Del 23 de desembre de 2021
al 5 de gener de 2022

CAMPUS DE NADAL 2021
Activitat esportiva i d’esbarjo adreçada a tots els 
nens i les nenes a qui agrada l’esport, les activitats 
recreatives, i que vulguin passar uns dies de 
vacances amb altres nens i nenes.

Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 14 h. Horari ampliat fins a les 17 h
Inscripcions: del 15 de novembre (a les 10 h) fins al 
12 de desembre a www.despiesport.cat 
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Del 23 al 31 de desembre de 2021

STAGE NADAL TENNIS-PÀDEL
Lloc: Tenis Despí
Horari: De 10 a 13.30 h
Inscripcions: obertes per a nens i nenes de 4 a 16 anys
Preus especials per a alumnes de l’escola

Del 27 al 31 de desembre de 2021

CAMPUS NADAL YOUNG JOKERS
Campus de tecnificació d’hoquei línia i 
d’aprenentatge de patinatge en línia

Lloc: Poliesportiu del Mig
Horari: de 9 a 17 h. Dia 31 de 9 a 14 h
Preu: 60 €
L’organitza: Club Hoquei Línia Jujol

Del 27 al 30 de desembre de 2021
i del 3 al 5 de gener de 2022

JORNADES DE TECNIFICACIÓ NADAL
Campus per millorar tècnica futbolística

Lloc: camp municipal de les Planes
Horari: de 8.30 a 13 h
L’organitza: F.C. Levante las Planas 
Del 27 al 30 de desembre de 2021

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
DE HANDBOL

Campus de tecnificació per posicions específiques 
per a nens i nenes d’11 a 16 anys

Lloc: Poliesportiu Salvador Gimeno
Horari: de 10.30 a 12.30 h i de 17.30 a 19.30 h
Torns: primer torn dies 27 i 28, i segon torn dies 19 
i 30 de desembre
Inscripcions: al web www.chsjd.com
L’organitza: Handbol Sant Joan Despí

Del 27 al 31 de desembre de 2021

CAMPUS ESPORTIU DE
NADAL 2021

Com cada any CFS organitza el campus esportiu 
de Nadal. Un campus de futbol sala amb moltes 
sorpreses

Lloc: Poliesportiu Ugalde
Horari: de 9 a 14 h
Inscripció: del 22 de novembre al 17 de desembre
L’organitza: Sant Joan Despí CFS

Del 27 al 30 de desembre de 2021

CAMPUS DE FUTBOL DE NADAL
Tecnificació esportiva a l’àmbit del futbol

Lloc: Camp municipal de futbol del barri Centre 
Horari: de 8 a 15 h
Preu: 80 € (amb descomptes per a grups de 
germans)
Organitza: F.C. Sant Joan Despí - San Pancracio
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REIs 2022
Del 13 de desembre al 5 de gener de 2022

BÚSTIES REIALS 
Aquest any, com el passat, podreu fer 
arribar la vostra carta a Ses Majestats a 
través de les 10 bústies que hi haurà a tots 
els barris de la nostra ciutat.

1. Barri Centre: rambla de Josep 
M. Jujol (plaça de la Ciutat 
Gegantera)

2. Barri Centre: plaça de l’Església
3. Barri Centre: passeig del Canal 

amb plaça del Pi
4. Barri Centre: passeig del Canal 

amb Creu d’en Muntaner
5. Barri les Planes: plaça del 

Carme
6. Barri les Planes: plaça Antonio 

Machado
7. Barri les Planes: plaça Miquel 

Martí i Pol
8. Barri Residencial Sant Joan: 

plaça de l’Estatut
9. Barri Torreblanca: plaça M. 

Aurèlia Capmany
10. Barri les Begudes: avinguda 

Onze de Setembre amb carrer 
Major

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

L’ASTRÒLEG SADURNÍ,
TAMBÉ A LES XARXES

 @astrolegSadurni
 AstròlegSadurní
 @astrolegSadurni
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Dimecres 29 i dijous 30 de desembre de 2021

TORRE DE LA CREU ENGALANADA 
L’Astròleg Sadurní ja treballa a la Torre de la 
Creu, que, com ja saps, és l’espai on viu tot 
l’any i que amb màgia i il·lusió, any rere any, 
pensa les seves idees plenes d’energia per 
anar preparant l’arribada dels Reis d’Orient. 
Veuràs el tràfec que hi ha a la Torre de la 
Creu per preparar l’arribada dels patges 
al parc de la Fontsanta i, per descomptat, 
l’arribada dels Reis. No et perdis veure en 
directe l’Astròleg Sadurní, que sortirà a 
saludar-vos, i els seus ajudants!
Lloc: Torre de la Creu
Horari: de 18 a 20 h. Activitat des de l’exterior 
de la casa. No és necessària cita prèvia

Diumenge 2, dilluns 3 i
dimarts 4 de gener de 2022

PARC DE LES IL·LUSIONS 
LLIURAMENT DE CARTES
A LES I ELS PATGES REIALS

Les i els patges reials i els seus ajudants i 
ajudantes  us esperen per recollir en mà tots 
els desitjos dels nens i nenes de Sant Joan 
Despí. Estaran en companyia de l’Astròleg 
Sadurní que, dins del seu tendal màgic, ens 
explicarà les noves aventures de la màgia de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Al Parc 
de les Il·lusions passejareu per un món màgic 
amb el carboner i l’Astròleg Sadurní.
Lloc: parc de la Fontsanta. Entrada davant 
del carrer de la Fontsanta, número 18 (cruïlla 
amb carrer Mare de Déu de la Mercè).
Horari: de 17 a 20.30 h.
CITA PRÈVIA https://citaprevia.sjdespi.cat/ a 
partir del dia 20 de desembre a les 10 h

HORA RELAXADA
Per aquells infants i adults que necessitin fer
la visita al “Parc de les Il·lusions” en unes 
condicions més relaxades, amb la música i llum 
ambient suaus i en grups més reduïts, podeu 
reservar les franges horàries de les 17 h i les 
19 h dels dies 2,3 i 4 de gener per poder fer la 
visita en aquestes condicions. 
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Dimecres 5 de gener de 2022

La ciutat està preparada per rebre SM els Reis 
d’Orient. Un espectacle que suma la màgia i 
l’encís de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
Aquest any, com ja és tradició, també és important 
la participació de tots els nens i totes les nenes, 
pares, mares, avis, àvies, famílies... en definitiva, 
tot Sant Joan Despí, per donar la benvinguda a 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 

ARRIBADA MÀGICA I BENVINGUDA
DE SES MAJESTATS ELS REIS
MAGS D’ORIENT

Com és habitual, amb la comitiva ens 
acompanyaran l’Astròleg Sadurní, els patges 
reials, les i els infants reials, els ajudants i 
les ajudantes de l’astròleg i plegats, amb els 
grups de percussió ABRAKPUM i ATABALATS, 
participarem i farem possible l’arribada 
màgica de Ses Majestats els Reis Mags. 
T’esperem! No deixis que t’ho expliquin!
Arribada màgica i benvinguda de SM els Reis 
Mags. Salutació i lliurament del pa i la sal 
com a símbol d’hospitalitat.
Lloc: Parc de la Fontsanta. A l’esplanada central
Horari: 17.30 h

Espai reservat per a persones amb mobilitat 
reduïda i necessitats especials. Cal fer reserva 
prèvia al telèfon 93 477 00 51
Traducció simutània amb llenguatge de signes.
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Dimecres 5 de gener de 2022

CAVALCADA DE SM ELS REIS MAGS D’ORIENT
Un cop Ses Majestats hagin pujat a les seves carrosses, començarà la tradicional cavalcada, 
amb un llarg recorregut per la ciutat per saludar els nens i les nenes. Hi ha poques coses tan 
màgiques com veure la cavalcada dels Reis Mags, deixar-se endur per la il·lusió dels infants i 
endolcir-se amb els caramels que llancen els patges. No hi podeu faltar! 

PER ON PASSEN ELS REIS?
18.30 h LES PLANES
 Carrer de la Mare de Déu de la Mercè
 Carrer de Josep M. Trias de Bes
 Plaça de Sant Joan
 Carrer de Josep M. Pi i Suñer
 Carrer de John F. Kennedy
 Plaça d’Espanya
 Carrer de Joan Maragall
 Plaça de Sant Joan 
 Carrer del Marquès de Monistrol

19.30 h RESIDENCIAL SANT JOAN
 Carrer del Marquès de Monistrol
 Carrer de Sant Martí de l’Erm

19.45 h PLA DEL VENT  
 -TORREBLANCA
 C. de Vallespir - av. de la Generalitat
 Avinguda de Lluís Companys
 Plaça de Maria Aurèlia Capmany
 Carrer de Torreblanca
 Avinguda de la Generalitat

20.15 h BARRI CENTRE
 Carrer de la Creu d’en Muntaner
 Carrer de Catalunya
 Carrer de Jacint Verdaguer
 Carrer Major
 Avinguda de Barcelona
 Carrer del Bon Viatge
 Carrer del Torrent d’en Negre
 Plaça de Catalunya
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Dimecres 5 de gener de 2022

ENTREGA DE LA CLAU DE LA
CIUTAT A SM ELS REIS D’ORIENT

Per aconseguir que els infants rebin els seus 
regals a casa seva, a la plaça de Catalunya es 
lliurarà a Ses Majestats la clau màgica que 
obre les portes de totes les cases.  
Lloc: plaça de Catalunya
Horari: 21 h
L’organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de 
Sant Joan Despí
Amb la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes
de Sant Joan Despí, Ràdio Despí i Creu Roja.

CANÇÓ PER REBRE ELS REIS MAGS
Us la podeu descarregar a www.sjdespi.cat i 
www.reismags.despientitats.cat
Amb la col·laboració de:
Escola de Música
Enric Granados

Mesures Covid
Tot i que l’arribada i cloenda són a l’aire lliure es 

recomana portar en tot moment la mascareta posada.

Espai reservat per a persones amb mobilitat 
reduïda i necessitats especials. Cal fer reserva 
prèvia al telèfon 93 477 00 51
Traducció simutània amb llenguatge de signes.
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20

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT
PER A LA CAVALCADA

La nit del dia 5 de gener és màgica. Arriben Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient a la ciutat i a les nostres llars! I com ja 
sabeu, és molt important que deixeu, al balcó o la finestra, 
una sabata de cada membre de la família. Però sobretot, 
abans d’anar-vos-en a dormir, recordeu que Ses Majestats i 
els camells que els acompanyen estaran tan cansats aquella 
nit que necessitaran aigua, palla i quelcom per menjar per 
recuperar forces i arribar a tots els racons de Sant Joan Despí. 

Ep! Abans de ficar-vos al llit haureu de rebre’ls i donar la 
benvinguda a la cavalcada reial, no? Aquí us deixem unes 
quantes normes que us caldrà seguir:
Abans i durant la celebració: 
- Seguiu sempre les instruccions del personal d’organització.
- Recordeu que els principals riscos són el pas de les 

carrosses i tenir un accident per haver-vos enfilat a algun 
element com ara contenidors, semàfors i senyals... No 
ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la 
celebració no us poseu en risc ni exposeu la mainada a 
possibles accidents.

- Quedeu-vos sempre darrere les tanques o la senyalització 
de seguretat del pas de les carrosses.

- No creueu mai entre carrossa i carrossa, ni us hi acosteu 
quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible. 

- No llenceu caramels a ningú, ni a les persones assistents ni 
a les que hi col·laboren. 

- Tingueu localitzades les vies d’evacuació per a una possible 
emergència i poseu especial atenció a les indicacions del 
personal de seguretat.

- No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu 
provocar una caiguda o allau; si la zona on voleu situar-vos 
està saturada o molt plena, busqueu un altre punt. 

- Si aneu amb infants porteu-los sempre de la mà. Expliqueu-
los quins són els riscos, què no poden fer i com han d’actuar 
si es perden. 

- Si trobeu cap infant perdut és important que l’acompanyeu 
immediatament a la policia local o a la zona on es troben 

els equips de seguretat. 
- No us atureu davant dels carrers d’accés a l’acte perquè 

són les vies d’evacuació que caldrà utilitzar en cas 
d’emergència. 

- Si teniu la sensació de no tenir sortida possible, busqueu 
una ubicació alternativa on poder localitzar una via 
d’evacuació. És important però, que mantingueu la calma en 
tot moment. 

- No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o a qualsevol 
altre element de caràcter inestable perquè poden ser 
perillosos i provocar un accident. 

- Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de 
forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les 
indicacions dels serveis de seguretat. 

En cas d’emergència:
- Mantingueu la calma i poseu especial atenció a les 

indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura 
dels infants i les persones amb dependència. 

- Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que 
podríeu provocar situacions molt perilloses per la gran 
quantitat de persones concentrades. 

- Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna 
persona informeu-ne als serveis d’emergència o al 112.

Consells d’autoprotecció durant la cavalcada: 
- No us apropeu a la via per agafar els caramels que quedin 

en el pas de les carrosses; us podeu distreure i no preveure 
el pas de les següents. 

- Vetlleu i controleu els infants perquè no s’aproximin a les 
rodes dels vehicles.

- Si el fred és intens, recordeu portar barret i utilitzar la 
bufanda o el mocador per no respirar directament l’aire 
fred, especialment la mainada. A més, és important que 
porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar 
problemes amb el pas de les hores.

Mesures Covid 
- Tot i que l’arribada i cloenda són a l’aire lliure es recomana 

portar en tot moment la mascareta posada.
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CaMPANYA REsIDuS 2022
UN NADAL RESPONSABLE 

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

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

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

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

• Optimitzeu l’energia i estalvieu aigua.
• Tingueu cura de l’entorn.
• Respecteu els espais públics, els prats i les 

zones enjardinades. Utilitzeu les papereres i 
contenidors de brossa (blau, groc, verd, gris i 
marró).

 

RESIDUS ESPECIALS
DEIXALLERIA LA FONTSANTA, av. del Baix 
Llobregat cantonada amb Àngel Guimerà.
Tel. 93 371 57 46

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

Punts de recollida d’arbres de Nadal del 7 al 16 de 
gener de 2022
• Pl. de l’Ermita amb c/ Bon Viatge

• Pl. del Pi
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. de Sant Joan
• Centre Cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
• Av. de la Generalitat amb av. de Lluís Companys
• Centre Cívic Torreblanca, av. de Lluís Companys 

amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

SABEU QUIN ÉS EL MILLOR REGAL?
Amb l’objectiu de recuperar el Nadal com un espai 
imaginatiu per avançar cap a societats més justes 
per a tothom, hem de reforçar totes aquelles 
iniciatives que respecten les persones i el medi 
ambient, promovent el comerç just i de proximitat. 
Un Nadal en què prevalguin els valors de solidaritat 
i cooperació. Per Nadal regala algunes d’aquestes 
propostes que t’oferim:

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

Negre 
• Regala(‘t)eatreDespí 
• Regala sessions de massatge
• Cap de setmana en una casa rural
• Un dia d’esports d’aventura 
• Experiències on et pugui dur la teva imaginació 

REGALA’M EL QUE VULGUIS.
JO HI POSO LA IMAGINACIÓ

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

BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL 
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Dilluns, dijous i dissabtes de 10 a 14 h
Horari festes de Nadal: divendres 24, divendres 
31 de desembre de 2021 i dimecres 5 de gener 
de 2022 de 10 a 14 h
Lloc: av. de Barcelona, 83-85. Tel 93 477 12 82
Correu electrònic: b.st.joand.mmp@diba.cat

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes de 10 
a 14 h
Horari festes de Nadal: divendres 24, divendres 
31 de desembre de 2021 i dimecres 5 de gener 
de 2022 de 10 a 14 h
Lloc: carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02
Correu electrònic: b.st.joand.mr@diba.cat 

AULES D’ESTUDI
Per al període desembre 2021 - gener 2022.
Biblioteca Mercè Rodoreda: els dissabtes 11 i 
18 de desembre de 2021 i 8, 15, 22 i 29 de gener 
de 2022, de 16 a 22 h.
Biblioteca Miquel Martí i Pol: els diumenges 12 i 
19 de desembre de 2021 i 9, 16, 23 i 30 de gener 
de 2022 de 10 a 14 i de 16 a 22 h.

22

CENTRE JUJOL – CAN NEGRE
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
De dilluns a dijous de 17.30 h a 20 h. Diumenges 
i festius d’11 a 14 h
Horari festes de Nadal: 24 i 31 de desembre de 
2021 i de 10 a 13 h. Dia 26 de desembre de 2021 
d’11 a 14 h
Tel. 93 373 73 63 
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net
Servei de botiga: hi podreu trobar regals de tot 
tipus com materials didàctics, joies, ceràmica, 
llibres sobre l’obra de Jujol entre molt altres.

CENTRE DE LA GENT GRAN CIRERERS
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h
Horaris especials de Nadal: els dies 24 i 31 de 
desembre de 2021 tancarà a les 17 hores
Els dies 29, 30 i 31 de desembre de 2021, 4 i 5 
de gener de 2022 el centre tancarà a les 19.00 
hores
Carrer de Sant Francesc de Sales s/n
Tel. 93 749 73 97

CENTRE CÍVIC LES PLANES 
Horari habitual: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre 
de 2021 al 4 de gener de 2022 de 9 a 19 h. 
Divendres 24 i divendres 31 de desembre de 
2021 i dia 5 de gener de 2022 de 9 a 15 h
Tel. 93 477 01 37 
Correu electrònic: cclesplanes@sjdespi.net
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CENTRE CÍVIC SANT PANCRAÇ
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 19 h. 
Divendres de 9 a 15 h
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre 
de 2021 al 7 de gener del 2022 de 9 a 15 h.
Tel. 93 477 12 11 
Correu electrònic: ccsantpancra@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC TORREBLANCA
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 
13 h i de dilluns a divendres de 16 a 19 h
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre 
de 2021 al 4 de gener de 2022 de 9 a 13 h i 
de 16 a 19 h Divendres 24, divendres 31 de 
desembre de 2021 i dimecres 5 de gener de 
2022 de 9 a 13 h. Divendres 7 de gener de 
2022, tancat
Tel. 93 477 22 68 
Correu electrònic: cctorreblanca@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC ANTONI GAUDÍ
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 h i 
de dilluns a divendres de 16 a 21 h
Horari festes de Nadal: 24 i 31 de desembre de 
9 a 14 h.
Dijous 23 de desembre, del 27 al 30 de 
desembre de 2021 i dilluns 3 i dimarts 4 de 
gener de 2022 de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
5 i 7 de gener tancat
Tel. 93 477 31 34 
Correu electrònic: ccgaudi@sjdespi.net
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NO Et PeRdIs NI un DEtAlL

El TEu NADAl A SanT Joan DEspÍ, DEs d’InSTaGRam
Participa i guanya!

Del 18 de desembre al 7 de gener feu fotografies ben maques de la il·luminació 
nadalenca als diferents elements decoratius de la ciutat, al Parc de les il·lusions i lliurament 

de cartes, o a la Cavalcada de Reis. Les millors, podran accedir a diferents premis.
Cal tenir un compte d’Instagram en obert i ser seguidor del perfil de l’Ajuntament de

Sant Joan Despí a Instagram @ajuntamentsantjoandespi. Es podrà participar a través 
de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #SOCNADALSJD 

Les xarxes socials municipals explicaran tot el que passa a Sant Joan Despí
durant els dies més màgics de l’any. Seguiu-les!

@AjuntamentSantJoanDespi

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

You Tube Despí TV

I tota la informació actualitzada a sjdespi.cat
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