
façanes, ascensors, subministraments energètics, 
barreres arquitectòniques, adequació de dutxes...

Ajudes a la 
rehabilitació
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí, en col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha iniciat una cam-
panya destinada a ajudar els propietaris d’habitatges a 

resoldre els problemes que puguin tenir als seus immobles. 
Mantenir en bones condicions els habitatges és fonamental, 
tant per l’habitabilitat com per la qualitat de vida dels seus 
ocupants. Ara, la situació de crisi econòmica fa difícil per 
a moltes comunitats o propietaris dur a terme les actua-
cions necessàries i, per això des de l’Administració muni-
cipal volem donar un cop de mà per fer possibles reformes 
com ara l’adequació de façanes, instal·lacions d’ascensors, 
eliminació de barreres arquitectòniques, millores en les 
instal·lacions de subministraments, etc. Són ajuts econò-
mics que van des d’un 35% del total del cost de projecte i 
que, en alguns casos, poden fins i tot arribar al 50%.

Tenir la ciutat en bon estat és un repte permanent per a 
l’Ajuntament. Tenim nombrosos exemples d’actuacions 
que fem a la nostra via pública, als carrers, places i jardins. 

Aquest estiu mateix 
s’han millorat un bon 
grapat de cruïlles i 
punts de pas per fa-
cilitar l’accés dels via-
nants, i continuem 
amb la reforma de 

carrers. Ara han començat les obres del carrer d’Àngel Gui-
merà i del carrer d’en Ribes, i en poc temps començarem 
també la remodelació del carrer de Montilla. També hem 
començat a arranjar alguns espais que necessitaven man-
teniment a la Torre de la Creu, una de les nostres grans 
joies modernistes que volem tenir a punt de cara al proper 
Nadal.

Tot això, pensat per tal de seguir avançant en el nostre mo-
del de ciutat, al mateix temps que impulsem el Pla de Mobi-
litat Urbana que acabem de presentar i que inclou accions 
per seguir treballant cap a una situació més sostenible i 
ecològica amb més transport públic, vehicles menys conta-
minants, voreres amples... En els darrers anys hem fet molt 
camí, però encara tenim feina per fer.

El manteniment de la via 
pública, repte constant 
per a l’Ajuntament

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, en colaboración con el 
Àrea Metropolitana de Barcelona, ha iniciado una campa-
ña destinada a ayudar a los propietarios de viviendas a re-

solver los problemas que puedan tener sus inmuebles. Mantener 
en buenas condiciones las viviendas es fundamental, tanto para 
la habitabilidad como para la calidad de vida de sus ocupantes. 
Ahora, la situación de crisis económica hace difícil para muchas 
comunidades o propietarios llevar a cabo las actuaciones nece-
sarias y, por ello, desde la administración municipal queremos 
echar una mano para hacer posible reformas como la adecua-
ción de fachadas, insta-
laciones de ascensores, la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas, mejo-
ras en las instalaciones 
de suministros, etc. Son 
ayudas económicas que 
van desde un 35% del to-
tal del coste de proyecto y que, en algunos casos, pueden incluso 
llegar al 50%. 

Tener la ciudad en buen estado es un reto permanente para el 
Ayuntamiento. Tenemos ejemplos de actuaciones que hacemos 
en nuestra vía pública, en las calles, plazas y jardines. Este ve-
rano mismo han mejorado un buen número de cruces y puntos 
de paso para facilitar el acceso de los peatones, y continuamos 
con la reforma de calles. Ahora han comenzado las obras de la 
calle Àngel Guimerà y de la calle d’en Ribes, y en poco tiempo 
empezaremos también la remodelación de la calle de Montilla. 
También hemos comenzado a arreglar algunos espacios que ne-
cesitaban de mantenimiento como la Torre de la Creu, una de 
nuestras joyas modernistas que queremos tener a punto de cara 
a la próxima Navidad. 

Todo ello, para seguir avanzando en nuestro modelo de ciudad, 
al mismo tiempo que impulsamos el Plan de Movilidad Urbana 
que acabamos de presentar y que incluye acciones para seguir 
trabajando hacia una situación más sostenible y ecológica, con 
más transporte público, vehículos menos contaminantes, aceras 
anchas... En los últimos años hemos recorrido mucho camino, 
pero aún tenemos trabajo por hacer.

El mantenimiento de la vía 
pública, reto constante 

para el Ayuntamiento

Impuls de l’economia local: 
habitatges en bon estat

Antoni Poveda, alcalde

a Sant Joan Despí...
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Expectatives cobertes
Firadespí treu milers de ciutadans al carrer per gaudir de la festa 
comercial i de la restauració més emblemàtica, pàg. 18-19

Ajudes a la rehabilitació
L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana subvencionen rehabilitacions 
per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica, pàg. 4-5

Vico Micià, el Sant Joan Despí romà
L’exposició sobre el passat romà de Sant Joan Despí, fins al 30 de 
novembre al Centre Jujol-Can Negre,  pàg. 20-21

Festa per obrir els 
poliesportius
Un munt d’activitats van inaugurar, el 
14 de setembre, la nova temporada dels  
poliesportius, pàg. 28

Més sostenibles
L’Ajuntament treballa en accions per millorar i afavorir que la ciutadania 
aposti per una mobilitat més sostenible, pàg. 6-9
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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, en colabo-
ración con el Área Metropolitana de Barcelona, 
ha puesto en marcha una campaña destinada a 

ayudar a la rehabilitación de los edificios y viviendas 
de nuestra ciudad. El objetivo de este programa es me-
jorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y 
eficiencia energética de las viviendas, así como favore-
cer el mantenimiento de nuestro pai-
saje urbano en buen estado. Por ello, 
se pone al alcance de los propietarios 
y propietarias una línea de ayuda 
económica, con subvenciones a par-
tir  del 35% del valor de las obras, 
para afrontar la reforma de fachada, 
la instalación de ascensores, la solución de problemas 
estructurales, la adecuación de las instalaciones ener-
géticas, la eliminación de barreras arquitectónicas para 
favorecer la movilidad y la sustitución de bañeras por 
duchas. 

Se trata, en definitiva, de mejorar la calidad de vida de 
las personas en su casa y de mantener nuestro parque de 
viviendas en buen estado. La situación de crisis econó-
mica puede en muchos casos retrasar actuaciones que 
son necesarias, tanto para el buen estado del inmueble, 
como para la calidad de vida de sus propietarios y, por 
ese motivo, estas ayudas económicas pretenden favore-

cer que se lleven a cabo. 
La iniciativa tiene también un be-
neficio en el ámbito laboral, ya que 
se incentiva la actividad económica 
en un sector duramente castigado 
por la crisis económica. 
Los propietarios o comunidades in-

teresados en acogerse a este programa de ayudas, tan 
sólo deben ponerse en contacto con la empresa muni-
cipal ADSA (teléfono 93 477 03 11) situada en el Centre 
Miquel Martí i Pol (av. de Barcelona, núm 83-85). Allí 
se les informará con detalle.

La medida incentiva 
también a empresas y 

negocios de un sector muy 
castigado por la crisis 

EL TEMA

Plan de ayudas para la 
rehabilitación de viviendas

El Ayuntamiento y el Àrea Metropolitana de Barcelona ofrecen apoyo económico 
para llevar a cabo trabajos de reparación y mejora en los edificios de la ciudad

Las subvenciones, a partir del 35% del coste total del proyecto

• Instalación de ascensores

• Colocación de rampas y  eliminación de barreras 
arquitectónicas

• Adaptación de escaleras para personas con problemas 
de movilidad

• Reparación de grietas, humedades...

• Tratamiento de la aluminosis

• Adecuación de las instalaciones de agua, gas o 
electricidad

• Instalación de placas solares y calderas más 
eficientes

• Reducción de la demanda energética

• Aislamiento térmico o acústico

• Cambio de bañeras por duchas  para personas con 
problemas de movilidad

5

Comunidades y propietarios pueden solicitar estas ayudas

¿para qué se pueden pedir 
ayudas económicas?

Adpatar la ducha 
para personas con 
necesidades especia-
les, eliminar barreras 
arquitectónicas 
de los edificios o 
instalar un ascensor, 
algunas de las 
actuaciones subven-
cionadas por el plan 
de ayudas
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Full de ruta per millorar 
la mobilitat a Sant Joan Despí

El document, elaborat també amb participació ciutadana i pel qual s’han fet 
800 enquestes, proposa mig centenar de mesures per avançar cap a una mobilitat 

més amable, amb menys contaminació i que prioritzi les persones

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha presentat les conclu-
sions del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. Es tracta 
d’un document que proposa prop d’una cinquantena 

d’actuacions per tal de seguir avançant cap a una mobilitat més 
sostenible, segura i eficaç i, segons ha manifestat l’alcalde, Anto-
ni Poveda,  “seguir treballant per tenir una ciutat amb millor 
transport públic, que prioritzi els vianants i que aposti per la 
sostenibilitat”. El punt de partida del pla ha estat una anàlisi 
de la situació actual, amb un estudi sobre els desplaçaments que 
es realitzen a Sant Joan Despí (basat en 802 enquestes a veïns 
i veïnes): a la ciutat es fan un total de 102.800 desplaçaments 
diaris en dies feiners, dels quals un 48,5% són a l’interior del 
municipi. Del total de desplaçaments, un 43,6% es fan a peu o 
en bici, mentre que un 37,7% es realitzen en transport privat i 
un 18,7% en transport públic.
L’anàlisi prèvia estableix, en línies generals, el bon nivell general 
de la xarxa viària i de transport. Com a exemple, apunta que  
un 63% dels metres lineals de voreres tenen amplada de pas 
superior al 1,8 metres, com estableix la Llei de mobilitat. De 
fet, l’alcalde va recordar que “en l’àmbit metropolità, la nostra 
ciutat treu la nota més alta pel que fa l’amplada de les vore-
res”. Els carrils bici, l’oferta de transport públic o les zones 30, 
són altres temes ben valorats.

L’objectiu del Pla de Mobilitat és, però, seguir treballant per mi-
llorar la situació i avançar cap a un nou model de mobilitat. 
Per això, estableix la necessitat de dur a terme mig centenar 
d’actuacions de millora adreçades als vianants (continuar amb 
la reforma de carrers o la millora dels guals de vianants);  a la 
utilització de la bicicleta (connectar alguns trams de carril bici 
o creació d’una anella verda, amb itinerari que enllaci els parcs 
i les zones verdes); a la potenciació de transport públic (mi-
llora en algunes parades d’autobús o la creació d’un park and 
ride a l’estació de Rodalies), i a la utilització del vehicle privat i 
l’aparcament (millorant la seguretat en alguns carrers i cruïlles 
o la potenciació de vehicles de més eficiència energètica, com 
ara elèctrics).

Pla metropolità
El pla de mobilitat local s’ha elaborat també amb un criteri su-
pramunicipal, tenint present el que s’albira als municipis del 
voltant i sota el paraigua del que serà una proposta d’àmbit me-
tropolità. L’alcalde va refermar el seu compromís de materialit-
zar la gran majoria de les propostes, “en moltes de les quals ja 
s’està treballant”, va assegurar. El Pla de Mobilitat de Sant Joan 
Despí tindrà diferents fases d’aplicació i té una vigència de 12 
anys, tot i que serà revisat als 6 anys.

els vianants
Eixamplar les voreres que encara 
estan per sota dels 1,8 metres 
d’amplada • Millora dels passos 
elevats • Semàfors amb compta-
dors de temps davant urgències 
de l’Hospital • Potenciar els camins 
escolars 

776

LA CIUTAT

Presentat el Pla de Mobilitat Urbana

les bicicletes
Ampliació de la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes •  
Homogeneïtzació de disseny i senyalització •Xarxa integrada 
amb municipis veïns • Anella verda • Més aparcaments de bicis 
• Campanyes de conducció eficient

el transport públic
Directrius disseny i adaptació al pas d’autobusos • Millores al servei de bus al terme 
municipal • Millora de l’estació de rodalies • Més informació a les parades d’autobús 
• Definició de criteris per a l’accés a les parades • Park and ride a l’estació de tren • 
Regulació aparcament a les Planes • Nova línia ferroviària Castelldefels-Cornellà-Zona 
Universitària • Carril bus a la C245 

vehicle privat
Carril Bus VAO a la B23  • més seguretat 
en determinades cruïlles • Estudi per a la 
pacificació de trànsit de l’av. de Barcelona, 
carrer de la Fontsanta i Bon Viatge •  Eficièn-
cia energètica i sostenibilitat: potenciar el 
cotxe elèctric • Vehicles elèctrics a la flota 
municipal • Punts de recàrrega a la ciutat

algunes propostes del 
pla de mobilitat

Desplaçaments per l’interior 
de Sant Joan Despí

77,7%    a peu o en bici
17,7%   en vehicle privat

4,7%     en transport públic

Desplaçaments externs
20,8%    a peu o en bici

63,9%   en vehicle privat
15,3%    en transport públic

Desplaçaments de connexió a altres municipis
(anar a la feina, estudiar...)

10,2%    a peu o en bici
55,5%   en vehicle privat

34,3%    en transport públic

L’alcalde, Antoni Poveda, durant la presentació del Pla amb persones de la societat civil que hi han col·laborat
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Moure’ns per un aire més net
La reducció dels gasos contaminants provocats pel trànsit, un dels objetius per 

aconseguir un aire més net. Sant Joan Despí ja va fent camí en aquest sentit

La bici, estrella de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
Més de 720 persones van participar, diumenge 28 de setembre, a la passejada 

comarcal en bicicleta que recorre set municipis del Baix Llobregat

Que la mobilitat, dins i fora de les 
ciutats, ha de ser cada vegada més 
sostenible és una evidència que ja 
ningú posa en dubte. Per això, du-
rant el mes de setembre i dins de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura, es van organitzar activi-
tats de sensibilització per fer-nos-

en més conscients. Una de les més 
multitudinàries va ser la passejada 
en bici, que enguany va comptar 
amb 725 participants de Sant Feliu, 
Sant Just Desvern, Sant Boi, Esplu-
gues, Cornellà, l’Hospitalet, 96 de 
les quals eren de la nostra ciutat. 
La bici, els patins i els patinets van 

agafar protagonisme en l’activitat 
Anem a l’escola en bici. 239 infants 
van anar al col·legi utilitzant uns 
mitjans tan sostenibles com aquests. 
Durant aquesta setmana es van fer 
altres activitats, com la presentació 
del Pla de Mobilitat o control de so-
roll a vehicles.

A la fotografia gran que obre pàgina, els participants en la passejada en bici es dirigeixen al parc de Torreblanca, on va cloure l’activitat amb el sorteig 
de quatre bicletes (sobre aquestes línies, a l’esquerra, l’alcalde lliura una de les bicis), i diferents accessoris com cascos o motxilles. A la dreta, infants de 
l’escola de primària Sant Francesc d’Assís que van participar en l’activitat Anem a l’escola en bici. Un total de 239 infants de la ciutat es van apuntar a la 
iniciativa d’anar en bici o patins el dia 25 de setembre

Cada cop són més els informes i estudis que donen 
la veu de l’alerta sobre com la contaminació està 
reduint la qualitat de l’aire, fet que influeix direc-

tament en la nostra salut. La situació afecta sobretot les 
ciutats més grans i industrialitzades, com és el cas de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, els con-
taminants que provoquen més problemes de salut són 
les partícules en suspensió, una bona part de les quals 
es produeixen a causa del trànsit.
Aquesta realitat fa que cada cop siguin més necessàries 
les accions encaminades a afavorir una mobilitat més 
neta i respectuosa amb el medi ambient que ajudi a 
reduir les emissions de gasos. Sant Joan Despí fa anys 
que treballa en aquesta direcció. Pioner en l’impuls 
d’ordenances mediambientals, ara cal fer un pas més. 
Un d’aquests és l’aposta per l’impuls de vehicles alterna-
tius menys contaminants. En aquesta línia, l’alcalde de 
Sant Joan Despí i vicepresident de Transport i Mobilitat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, 
va presentar al setembre un paquet d’accions d’àmbit 
metropolità per afavorir la implantació del vehicle elèc-
tric i la bicicleta.

Afavorim una mobilitat més neta
Un dels eixos serà la millora en la xarxa metropolitana 
de carrils bici, que en el cas de Sant Joan Despí signifi-
carà la connexió amb Esplugues. A més, el futur carril 
bici que es construirà a la C-245 estarà entroncat amb 
un seguit d’infraestructures construïdes per l’Àrea Me-
tropolitana a l’espai fluvial, entre les quals es troba el 
gual inundable que connecta Sant Joan Despí amb Sant 
Boi. Estendre l’ús del vehicle elèctric també serà una de 
les prioritats: s’afavorirà que els ajuntaments comprin 
vehicles elèctrics per a la seva flota (a Sant Joan Despí se 
n’incorporarà un a la Brigada Municipal); s’implantarà 
una xarxa de punts de recàrrega ràpida ubicats en llocs 
molt accessibles (al carrer de TV3 amb Jacint Verda-
guer, al costat de la sortida de la B23), i se cediran bici-
cletes elèctriques als Ajuntaments per afavorir la mobi-
litat entre els empleats públics. En aquest cas, ens han 
lliurat quatre unitats. 
En definitiva, mesures que ajudin a millorar la qualitat 
de l’aire, i per tant, la qualitat de vida de la ciutadania.

Subvencions per comprar una bici elèctrica. 
Cada vegada són més les ajudes per facilitar als 
ciutadans la compra d’una bicicleta elèctrica. Ara 
per ara, en col·laboració amb l’AMB hi ha dues 
promocions. D’una banda, a través del Bicibox 
s’ofereix la possibilitat d’estalviar-se 450 euros 
en la compra d’una bici que es pot comprar per 
terminis i sense interessos. Podeu consultar les 
condicions a bicibox.cat. D’altra banda, l’Àrea 
ofereix un descompte de 250 euros als 500 
primers ciutadans que comprin una bici elèctrica. 
Aquesta campanya, que començarà l’1 de novem-
bre, es farà a través d’una xarxa de botigues que 
seran les que apliquin els descomptes, que en el 
cas de Sant Joan Despí es farà a l’establiment SJD 
Bikes. D’altra banda, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat ha subvencionat 
l’adquisició de tres noves bicicletes elèctriques 
que s’han incorporat a la flota de vehicles elèctrics 
de l’Ajuntament.

La bicicleta i el cotxe elèctric, alternatives ecològiques que a poc a poc s’obren pas

Obert el termini per sol·licitar un hort urbà per a gent gran
L’Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’adjudicació de 
quatre horts urbans , i a més a més, per formar part de la llista d’espera. Del 3 al 21 
de novembre es poden presentar les sol·licituds i documentació a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (planta baixa de l’Ajuntament), tot i que també es pot demanar informació 
i la documentació necessària als centres cívics i l’Àrea de Serveis a la Persona. Entre 
els requisits per adquirir a un d’aquests horts cal tenir més de 60 anys; ser pensionis-
ta o jubilat, no disposar de cap altre hort, etc. El sorteig es farà al desembre.
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Calle Montilla: próxima remodelación
Entre las calles Mare de Déu de la Mercè y Gran Capità

El Ayuntamiento prevé iniciar las obras el próximo trimestre • Se ensancharán las 
aceras, se sustituirá el alcantarillado y se plantarán árboles en la vía

Los vecinos de la calle Montilla –tramo entre Mare de 
Déu de la Mercè y Gran Capità– conocieron en sep-
tiembre las propuestas del Ayuntamiento para mejo-

rar esta vía situada en el barrio de Les Planes y finalmente 
se decantaron por la opción que permitirá crear dos ace-
ras de 2,35 metros, plantar árboles en ambos lados de la 
calle y concentrar el aparcamiento en uno de los lados.

Mejora de la movilidad
La mejora más evidente será la ampliación de las aceras 
que pasan de 1,20 y 1,40 metros a 2,35 metros cada una. 
Este cambio mejorará notablemente la movilidad de los 
peatones ya que la actual situación dificultaba la construc-

ción de pasos de peatones adaptados según la normativa 
de accesibilidad. Después de las obras (la previsión es que 
se inicien en los próximos meses y se alarguen aproxima-
damente durante cuatro meses y medio) el aparcamiento 
será en  línea y se ubicará solamente en uno de los lados 
de la calle; se plantarán árboles en ambas aceras; se mejo-
rará el alcantarillado y el drenaje, y además se cambiarán 
y aumentarán los puntos de luz sustituyendo las actuales 
lámparas de vapor por una de tipo halogenuro que dispo-
nen de la misma potencia pero que consumen menos. Por 
último, se eliminarán los cables aéreos de electricidad de 
las colindantes calles Andalucía e Industria, mejorando el 
aspecto general de estas calles.

La sessió plenària celebrada 
el 9 d’octubre va aprovar per 
unanimitat el calendari de les 
festes locals corresponents a 
l’any 2015. Les dates festives se-
ran l’1 de juny, Segona Pasqua, 
i el 24 de setembre, festivitat de 
la Mercè.  L’aprovació d’aquest 
punt al Ple oficialitza el calen-
dari festiu del proper any 2015.

Davant el previsible augment de 
persones que visitaran el cemen-
tiri durant la festivitat de Tots 
Sants, l’Ajuntament ampliarà 
l’horari per millorar el servei. 
Així, del dimarts 28 al divendres 
31 d’octubre, i l’1 i 2 de novembre 
obrirà ininterrompudament de 
9 a 17 hores, ampliant l’horari 
habitual d’aquest servei.

Estado actual de un tramo de la calle Montilla, en el barrio de Les Planes

El Ple de setembre va acordar per una-
nimitat declarar Sant Joan Despí Ciutat 
solidària amb l’Alzheimer fet que supo-
sa, entre d’altres, l’adhesió a la declara-
ció institucional que promou la Confe-
deración Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzheimer y 
otras Demencias. L’objectiu és donar su-
port la sensibilització i la conscienciació 
social sobre aquesta malaltia.

El Ple aprova les festes 
locals de l’any 2015

El cementeri amplia 
l’horari per a  Tots Sants

Sant Joan Despí, ciutat 
solidària amb l’Alzheimer

TRANSPORT PÚBLIC
J

Des de Sant Joan Despí, 
diferents línies 
d’autobús ens porten 
cada dia a l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, 
per anar treballar, a la 
universitat...

Des del barri Centre 
(Eixample): L79 i 
des de Residencial Sant Joan 
(hospital Moisès Broggi): 
L67, 78 i 567.

jo sJD́ www.sjdespi.cat

amb el bus, la Diagonal 
és aquí mateix
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Objectiu: estalviar energia
És una qüestió econòmica, però també mediambiental. Reduir la factura de la llum és segu-
rament un dels propòsits que es fan moltes famílies per disminuir les despeses domèstiques. 
Com deiem al principi, reduir-la té un pes econòmic, però també és una manera de protegir el 
medi ambient ja que com menys consum, menys emissions de gasos a l’atmosfera. Amb aquest 
objectiu conscienciador i estalviador, l’Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot amb 
una vintena de voluntaris que durant tres setmanes tindran instal·lat a casa un aparell mesura-
dor conegut com a Efergy, que permetrà saber, en tot moment, el consum que s’està produint. 
Un cop passin aquests dies, la informació que ha emmagatzemat l’aparell s’analitzarà per saber 
en quins moments es gasta més, si la potència contractada és l’adient o si el ciutadà pot fer un 
canvi de tarifa en funció de l’ús que fa de la llum. 

Carrer d’en Ribes

Calle Àngel Guimerà

Mejorando la ciudad...
Comienza la remodelación de las calles d’en Ribes y Àngel Guimerà, así como la 
rehabilitación exterior de la modernista Torre de la Creu

Torre de la Creu

En las últimas semanas se han iniciado los trabajos de re-
modelación de dos nuevas calles, una en el barrio de les 
Planes, la calle Àngel Guimerà, y otra en el Centre, la d’en 
Ribes. En ambas, el cambio será muy notable. Siguiendo 
los parámetros que caracterizan a otras obras en la vía ur-
bana: los peatones ganarán más espacio con la ampliación 
de aceras (en Àngel Guimerà pasarán de  tener 1,40 a 2,27 
metros,  y en la d’en Ribes de un metro a los 2,20 metros), 

se plantarán árboles, mejorará la iluminación y se sustituirá 
el alcantarillado. La previsión es que ambas finalicen en 
diciembre. 
También han comenzado los primeros trabajos para 
rehabilitar el exterior de la Torre de la Creu, y se traba-
ja simultáneamente en la sustitución de las características 
persianas, la limpieza de sus cúpulas y el pintado de una de 
les arquitecturas modernistas más destacadas de la ciudad.

Moció a favor d’una 
consulta legal sobre 
el futur de Catalunya

L’Ajuntament reclama a la 
Generalitat el pagament del 
deute de les escoles bressol
L’administració autonòmica deu a l’Ajuntament més 
de 3,1 milions d’euros, 474.500 euros corresponen
al curs 2011-2012 de les escoles bressol

La Generalitat de Catalunya té un 
deute amb l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí de més de 3,1 milions 

d’euros en prestació de serveis i pro-
jectes com les escoles bressol, la llei 
de barris, serveis socials o foment de 
l’ocupació, per posar alguns exemples. 
L’Ajuntament ha enviat un reque-
riment al Departament d’Educació 
perquè faci efectiu el pagament del 
deute que el Govern català té amb 
l’Administració municipal en concep-
te del cofinançament de les escoles 
bressol municipals, segons el conveni 
signat el febrer de 2013. La Generalitat 
deu, per aquest concepte, un total de 
474.500 euros –corresponents al curs 
escolar 2011/12–, al qual s’haurien 
d’afegir els interessos de demora co-
rresponents. El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat ratificar aquest requeriment 
així com la formalització, amb efectes 
retroactius, dels corresponents conve-
nis de finançament dels cursos poste-

riors (2012-2013, 2013-2014 i 2014-
2015). L’acord de l’Ajuntament –votat 
per unanimitat– estableix, igualment, 
que en cas de desestimació d’aquesta 
demanda, es podran dur a terme “les 
actuacions administratives i judi-
cials pertinents”. Històricament, la 
Generalitat havia col·laborat en el fi-
nançament d’aquests centres amb un 
terç del cost (els altres dos terços es 
repartien entre l’Ajuntament i les fa-
mílies). 
La crisi i les retallades van començar a 
fer minvar les aportacions del govern 
autonòmic, a la vegada que han hagut 
d’augmentar les aportacions des de 
l’àmbit municipal. Per a l’alcalde, An-
toni Poveda, “el servei de les escoles 
bressol municipals és fonamental 
per a l’educació dels infants, així com 
per la conciliació de la vida laboral i 
familiar. És una peça fonamental de 
l’estat del Benestar que veiem com es 
desbastella dia a dia”.

El Ple celebrat el passat 9 d’octubre va 
aprovar, amb els vots favorables del PSC, 
ICV-EUiA i CiU, i els en contra del PP, una 
moció conjunta donant suport a una consul-
ta dins del marc legal sobre el futur polític 
de Catalunya. El text argumenta que com 
qualsevol altre poble del món, els catalans i 
catalanes “aspirem a decidir el nostre fu-
tur. Un futur que s’emmiralla en una cul-
tura, una llengua i unes tradicions pròpies 
avalades per segles d’història”, i manifesta 
que “sols una estratègia unitària de tot el 
catalanisme permetrà una sortida positiva 
de la situació actual (...). Un poble s’ha de 
poder manifestar democràticament i ha de 
poder votar”. Per això, la moció dóna suport 
a una convocatòria respectant l’ordenament 
jurídic, amb el compromís de l’Ajuntament 
de col·laborar en la seva realització, en 
reconeixement a la voluntat majoritària del 
poble català. “Amb aquesta voluntat vam 
recolzar la Llei de Consultes populars no 
referendàries aprovada pel Parlament”, 
conclou la moció.

Estudi ornitològic de l’espai fluvial 
El Centre Mediambiental l’Arrel ha iniciat la segona fase de l’estudi ornitològic a 
l’espai fluvial amb una sessió d’anellament que a més a més va resultar excepcional 
amb la identificació de 82 exemplars de 15 espècies diferents, entre les quals cal desta-
car l’alt nombre l’aus migratòries, com la Boscarla  de canyar o el mosquiter de passa. 
L’estat actual de la llera del riu, després de múltiples accions per millorar-la, presenta 
símptomes de recuperació i la presència d’aus n’és un bon indicador.

Exemplar de cotxa blava que 
es va anellar en la sessió del 
passat 21 de setembre al riu

Setmana Europea de 
Prevenció de Residus, 
participeu-hi

Sant Joan Despí s’afegirà a la commemora-
ció d’aquesta setmana que s’organitza arreu 
d’Europa del 22 al 30 de novembre. El 24 
de novembre es farà un taller sobre guarni-
ments nadalencs amb objectes d’aprofitament 
(Centre Cultural Mercè Rodoreda, 17.30 h); 
el 26 de novembre es farà un taller de cuina 
d’aprofitament (17.30 h, al Centre Cívic Sant 
Pancraç); el 27 de novembre s’instal·larà un 
estand amb informació sobre el malbarata-
ment alimentari (plaça Antonio Machado, 
de 10 a 14 h), i per últim, el 30 de novembre 
es farà un taller sobre l’hort urbà a l’hivern 
(11 h als horts de Pont Reixat). Per par-
ticipar en els tallers cal inscripció prèvia. 
Més informació al perfil de facebook Despi 
Sostenible (Departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament).
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Arriba, la zona verde , en funcionamiento desde el 1 de septiem-
bre. A la derecha, el alcalde, Antoni Poveda, con Antonio Gámez, 
presidente de la asociación de vecinos de les Planes y Yolanda 
Díaz, presidenta de la asociación de comerciantes, durante la 
firma del convenio de colaboración

La tasa de desempleo se sitúa en el 12,8%
En septiembre, el paro descendió un 1,7% respecto al mes anterior, situándose casi dos 
puntos por debajo de la media catalana. En la ciudad hay 2.189 personas desempleadas

El Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicado 
el informe mensual del paro registrado en la comarca en 
el mes de septiembre que refleja, en el caso de Sant Joan 

Despí, un descenso del 1,7% respecto al mes anterior situan-
do la tasa de desempleo en un 12,8%. Este porcentaje está por 
debajo de las cifras de la comarca, con una tasa del 15%; del 
Àrea Metropolitana de Barcelona, con un 14,8%, y de Cata-
lunya, que es de un 14,6%. Según el informe correspondiente 
al mes de septiembre, las personas sin trabajo en la ciudad 
ascendían a 2.189. 

Las cifras, al detalle
Por edades, las personas de más de 44 años registran la cifra 
más alta de desempleo, con 1.103 personas; seguida de los que 
se sitúan entre los 25 y los 44 años con 960 desocupados, fren-
te a las 126 personas sin empleo entre los menores de 25 años.
En este último mes, Sant Joan Despí registró un descenso del 
10,34% respecto al mismo mes del año pasado y al mismo 
tiempo presenta, por cuarto mes consecutivo, datos de paro 
inferiores a los registrados en el mismo periodo de hace cua-
tro años registrándose una variación del -2,8%.

El índice de desempleo está por debajo de la media comarcal y metropolitana

El Gobierno Central puesto en marcha una  reubicación de las 
frecuencias de televisión TDT para dejar espacio libre a la te-
lefonía móvil de alta velocidad (4G). Esto hace necesario reali-
zar adaptaciones en las instalaciones de antena colectiva de los 
edificios para continuar recibiendo la oferta completa  de ca-
nales. Los edificios de tamaño medio o grande –mayoritarios 
en nuestra ciudad– equipados generalmente con monocanales 
o centralitas programables, deben realizar las adaptaciones de 
sus antenas, para lo que requerirán de asistencia técnica. Se-
gún fuentes gubernamentales, el coste “puede andar sobre los 
25 euros por vecino”. El Gobierno ha anunciado un plan de 
ayudas para las comunidades de propietarios, que se tramita-
ría de forma posterior a la adaptación. Las viviendas unifami-
liares, dotadas con antena individual no tienen, en principio, 
que realizar adaptaciones, solo será necesario resintonizar el 
televisor. Las nuevas frecuencias se pueden sintonizar desde el 
26 de octubre.

Los edificios deberán adaptar de 
nuevo las antenas para ver la TV

La Generalitat ha decidido finalmente reembolsar 
mediante transferencia bancaria la tasa del euro por 
receta a aquellos catalanes que la reclamen mediante 
un formulario que se puede encontrar en la Oficina 
Virtual de Trámites de la Generalitat, después de que 
el Tribunal Constitucional suspendiera el impuesto y 
lo declarara inconstitucional. 
Para cobrar el dinero, hay que ir a la página web de la 
Generalitat www.gencat.cat y, en la Oficina de Trá-
mites, buscar Solicitud de retorno de la tasa del euro 
por receta. En este espacio se encuentra el formulario 
que cuenta con el sello del Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut). Los usuarios que hayan pagado la 
tasa durante su periodo de vigencia deben rellenar 
sus datos personales y bancarios. Los usuarios deben 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y no 
tener ninguna deuda con el gobierno catalán.

Recuperar el euro por receta,
a través de la web gencat.cat

Els 
tallers 
s’omplen

Tallers de dones, de joves, de gent gran... 
els equipaments municipals han iniciat el curs amb 1.300 participants

La inquietud ciutadana per aprendre es podria mesurar de 
moltes maneres, una d’aquestes és l’interès que desperten els 
tallers. Els passadissos dels equipaments municipals on es fan 

tallers i cursos viuen aquests dies el tràfec de persones disposades a 
aprendre. Aquest trimestre, aproximadament 1.300 persones s’han 
inscrit en algun dels tallers amb una ocupació aproximada del 90% 
en funció dels tallers i cursos. 

Tallers de gent gran, ple al quinze
Al 100%, i amb llista d’espera. Així estan els tallers que el Depar-
tament de la Gent Gran ofereix a aquestes persones. Enguany s’hi 
han matriculat 381 persones que, com s’ha detectat en els darrers 
anys, es decanten més per les activitats físiques, com la gimnàstica 
integral, a més dels idiomes.

Joves, sempre actius
Per la seva banda, els tallers del casal de joves El Bulevard també 
estan al 100%, tret del d’alemany (un 75%) i els de músics (classes 
individuals), que encara tenen places. En total, 73 alumnes. A més 
dels tallers trimestrals, el Bulevard organitza fins al desembre dos 
tallers setmanals de curta durada, molts dels quals ja estan plens, 
tot i que és millor adreçar-se a l’equipament per veure la disponi-
bilitat de places.

Centres cívics, moltes opcions
Concentren la majoria dels tallers que es fan a la ciutat. Els centres 
cívics Antoni Gaudí i Torreblanca han iniciat el curs amb 523 ins-

crits, amb una ocupació aproximada del 80%. Torreblanca compta 
amb 385 inscrits, un 84% de l’ocupació total. Ara bé, també hi ha 
cursos que no han pogut començar per falta d’alumnes, com ale-
many nivell intermedi, francès conversa o dansa oriental inicial. 
En el cas de l’Antoni Gaudí, els tallers s’han omplert fins al 70% 
amb 138 persones inscrites. Com a Torreblanca, hi ha cursos que 
no s’han pogut iniciar per falta d’alumnes (com anglès, gospel o 
guitarra), per això és molt recomanable en tots dos casos informar-
se dels canvis.

Escola Municipal d’Art, la proposta  més artística
Amb una ocupació mitjana del 90% (11 dels 18 cursos que han co-
mençat han arribat al 100%) l’Escola Municipal d’Art ha començat 
les classes dels cursos anuals amb 253 alumnes. Encara, però, 
hi ha algunes classes que no han pogut començar per la manca 
d’alumnes, com fotogra-
fia inicial o una de les 
sessions de cuina. En el 
cas de la resta de tallers 
trimestrals i mensuals, 
encara queden places.

Tallers de dones
També han omplert gairebé totes les places, amb una ocupació del 
88,5%. Country, creació literària, patchwork i teatre han arribat al 
100%, mentre que queden places en sevillanes i ball espanyol, i de-
fensa personal. 

Els tallers abasten 
un ampli ventall de 

propostes

El paro en el Baix Llobregat*
municipio desempleados  porcentaje

Castelldefels  4.235  12,2%
Cornellà   7.503  16,9%
El Prat de Llobregat 5.360  16,1%
Esparreguera  2.018  17,3%
Esplugues  3.259  13,8%
Gavà   3.642  14,8%
Martorell   2.552  17,2%
Molins de Rei  1.666  12,7
Olesa de Montserrat 2.109  16,9%
Sant Andreu de la Barca 2.213  15%
Sant Boi de Llobregat 7.457  17%
Sant Feliu de Llobregat 3.365  14,8%
Sant Joan Despí  2.189  12,8%
Sant Vicenç dels Horts 2.965  19,7%
Viladecans  5.759  16,5%

Baix Llobregat  63.979  15%
Catalunya  575.812  14,6%

*Municipios de la comarca con más de 20.000 habitantes
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Sant Joan Despí suma totes les veus 
contra la violència de gènere
Entitats i Ajuntament organitzen activitats per conscienciar-nos i posicionar-
nos contra la violència que pateixen les dones en l’àmbit familiar

El 25 de novembre es commemo-
ra el Dia Internacional contra la 
violència de gènere, una data per 

recordar-nos i conscienciar-nos envers 
els maltractaments que avui dia encara 
pateixen moltes dones. Sant Joan Des-
pí, i sota el lema Contra la violència de 
gènere totes les nostres veus, se sumarà 
a aquesta commemoració amb activi-
tats que recordaran com, avui dia, en 
ple segle XXI, les dones encara moren 
a mans de les seves parelles o expare-
lles.
Cites clàssiques com No te olvido, que 
Violeta, associació contra la violència 
de gènere, organitza per recordar les 
víctimes (enguany ja han estat 42 les 
dones que han mort per violència de 
gènere); la lectura del manifest o la II 
Marxa comarcal contra la violència en 
què participen diferents municipis del 
Baix Llobregat.

Del 19 al 26 de novembre, actes contra la violència masclista

Promoure els valors del parc de la Fontsanta; oferir un espai de joc i ex-
perimentació en família i ser un punt d’informació de la Xarxa de Parcs 
Metropolitans, són els objectius principals de la nova jugatecambiental 
que el 19 d’octubre es va posar en marxa. Amb aquest nou servei, Sant 
Joan Despí té dos de les tres jugateques de la xarxa de parcs que gestiona 
l’Àrea Metropolitana. L’altra és a Torreblanca. Així, cada diumenge i fins 
al proper 14 de desembre, la jugateca de la Fontsanta ofereix un espai de 
lleure amb una col·lecció de jocs gegants fets amb material reutilitzable, 
amb un espai on els infants més petits puguin experimentar, un servei 
de préstec de material per gaudir del parc, itineraris guiats per desco-
brir el parc i tallers puntuals.També cada diumenge, però fins al 30 de 
novembre, la jugoteca del parc de Torreblanca ofereix aquest espai per 
conèixer millor els nostres parcs. Consulteu els tallers previstos als webs 
www.sjdespi.cat i www.amb.cat, i al perfil de facebook Despi Sostenible.

Els infants juguen a conèixer els parcs 

La jugotecambiental del parc de la Fontsanta, un nou servei di-
dàctic i divertit per a les famílies en plena natura

Avanç de les activitats
Divendres, 21 de novembre, 18 h, centre cívic Les Planes

Teatre de sensibilització sobre la violència de gènere
•

Dissabte, 22 de novembre, 18.30 h, pl. de l’Ermita
No te olvido, encesa d’espelmes per recordar les víctimes

•
Dissabte, 22 de novembre, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, plaça de l’Ermita i d’Antonio Machado

Compromís ciutadà: el meu compromís. Informació al carrer
•

Diumenge 23 de novembre, 10 h, punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona 
El Baix Llobregat camina contra la violència de gènere

•
Dimarts, 25 de novembre,18.30 h, Àrea de Serveis a la Persona

Acte central: cadena humana i lectura del manifest (18.45 h)
• 

Dimecres, 26 de novembre, 18 h, plaça Mercè Rodoreda
Acte de Compromís

•
Dimecres, 26 de novembre, 19.30 h, plaça de la Sardana, baixos

Taller d’autoestima i creixement personal

Dones actives contra el càncer de mama
250 dones responen a la crida de DACMA i participen en la Cursa de la Dona 
que va aplegar més de 25.000 corredores a Barcelona

Primer premi a l’entitat amb més dones que hi participen

A dalt, imatge del grup de les 250 dones que van donar suport a DACMA en 
la Cursa de la Dona contra el càncer de mama. A l’esquerra, representants de 
DACMA recollint les dues copes que van guanyar. A la petita, Vinyet Bigordà, 
que va quedar en segona posició en la categoria de 12 a 15 anys

Més de 25.000 dones van córrer el diumenge 19 d’octubre pels 
carrers de Barcelona per mostrar les seves ganes de lluitar, to-
tes juntes, contra el càncer de mama. L’entitat DACMA (Do-
nes Afectades per Càncer de Mama) va aplegar 250 dones de 
Sant Joan Desí per participar en aquesta cursa, un clàssic so-
lidari que va inundar Barcelona de samarretes de color rosa. 
I no només van aportar-hi el seu gra de sorra desinteresa-
dament, sinó que a més a més van aconseguir dues copes: el 
primer premi a l’entitat que més participants va aportar a la 
cursa, i una altra perquè l’entitat, en la seva totalitat, va acon-
seguir el segon millor temps. La també santjoanenca Vinyet 
Bigordà, va ser la primera en la seva categoria (de 12 a 15 
anys) que va fer el recorregut, 7,8 kilòmetres, en 38 minuts i 
20 segons. 
Un any més, les dones de DACMA s’han mostrat molt 
contentes i han agraït a les santjoanenques la implicació i 
col·laboració en aquesta cursa a la qual any rere any se sumen 
noves persones per donar suport a la lluita contra el càncer.

Coixins per ajudar les dones amb càncer de mama. A la imat-
ge, l’alcalde, Antoni Poveda, amb Maria Pérez (esquerra) i Pepa Hens 
(dreta), presidentes de DACMA i l’Associació de Dones Progressistes 
respectivament, durant el lliurament de 15 coixins que aquestes 
últimes han teixit per regalar a les dones afectades per càncer de 
mama. Aquests coixins, per la seva forma, ajuden a relaxar la tensió 
muscular en la convalescència de les dones que han estat intervin-
gudes. Arran del projecte Almohada Corazón, impulsat per la Fun-
dació Oncollida, les Dones Progressistes van posar els coneixements 
en costura a fer alegres coixins que han regalat a DACMA.
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El 4 d’octubre, la fira va aplegar una bona mostra del teixit comercial local

Firadespí omple els carrers del 
barri Centre de comerç i activitat

El bon temps va acompanyar la darrera edició de Fi-
radespí que es va celebrar el 4 d’octubre als carrers 
del barri Centre. Una esplèndida jornada comercial 

i festiva on vam poder conèixer de prop les propostes co-
mercials i els serveis dels 80 establiments que van respon-
dre a la crida de sortir aquest dia al carrer. Una manera 
pròxima d’acostar-nos al teixit comercial local alhora que 
gaudir d’un munt de propostes paral·leles que han dotat 
aquesta fira d’un caire més festiu.
El fet de ser un esdeveniment obert i a l’aire lliure fa difícil 
quantificar el nombre de persones que van visitar la fira, 
però la majoria de comerços participants coincideixen a 
destacar la gran afluència de públic i l’assoliment de les 
expectatives que es van generar davant l’esdeveniment. El 
que sí s’ha pogut quantificar és el número de tiquets que 

van vendre els establiments adherits a Firatapa, 7.000, als 
quals s’han de sumar els 3.000 que es van despatxar a la 
carpa que el mercat del Centre va instal·lar a la plaça de 
l’Ermita. És a dir, 20.000 euros de volum de negoci.

Actuacions, demostracions, tallers
Més enllà de les xifres econòmiques, Firadespí és una 
festa al carrer. I aíxi va quedar palès en una assolellada 
jornada, on els ciutadans van poder participar d’un bon 
grapat d’activitats molt diverses i per a totes les edats i 
gustos. Des de provar vehicles elèctrics, a informar-nos 
sobre mesures d’estalvi energètic, aprendre a fer horts en 
taules o gaudir de les actuacions i espectacles que van po-
der veure a les places de l’Ermita i la de Catalunya amb la 
col·laboració de les entitats.

Inauguració. L’alcalde, Antoni Poveda, amb la presidenta de l’Associació de Comerciants, Yo-
landa Díaz, durant la inauguració de la fira. Al costat d’aquestes línies, algunes de les actuacions 
als escenaris de la plaça de l’Ermita i de Catalunya

600 euros per gastar. A les imatges, Aurora 
Urbano, dona d’Arturo Alcaide, premiat amb el xec 
de compra de 600 euros que es va sortejar a Firades-
pí. Aurora mostra les compres que va realitzar: una 
torradora, una planxa i un televisor a la botiga Tien 
21, i una planta a la floristeria Palmira, establiment 
on va segellar la butlleta guanyadora.

Activitats a dojo. A la fotografia gran, un grup de joves tastant les tapes de Firatapa; a les 
petites, detalls d’algunes de les activitats com la batucada; l’estand informatiu per estalviar energia;  
mostra d’horts urbans en taules; de vehicles elèctrics, i la desfilada de moda

El taller de zumba va engrescar molta 
gent a moure el cos

Dansadespí va fer una mostra de 
coreografies a la plaça de l’Ermita

Danses populars catalanes amb 
l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí

En la imatge, una original demostració 
de Ball Despí

L’Associació Ball Despí en plena 
demostració de country 

La Fira, plena de ritme
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Inauguració, a dalt, els assis-
tents a la inauguració al costat de 
la maqueta del Sant Joan Despí 
romà que ha fet l’Associació de 
Pessebristes (observeu la desem-
bocadura del Llobregat, a tocar de 
la ciutat); a sota, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, amb el 
regidor de Cultura, Àlex Medrano 
i la coordinadora del Centre Jujol-
Can Negre i una de les comissàries 
de la mostra, Sònia Planas, a la 
inauguració que va aplegar prop 
de 200 persones

El Centre Jujol-Can Negre fa un repàs a la història romana de Sant Joan Despí, 
època en què la localitat rebia el nom de Vico Micià 

Múltiples activitats al voltant de l’exposició. 
No s’ha volgut perdre l’oportunitat d’ampliar el nostre coneixement 
sobre aquesta època i per això, s’han programat diferents activitats 
al voltant d’aquesta mostra, com tallers familiars amb visita guiada 
inclosa; itineraris per la Via Augusta al Baix Llobregat (8 de novembre, 
per la Barcelona romana (13 de novembre) o per l’Empúries romana 
(29 de novembre). A banda de la conferència del passat 14 d’octubre 
(fotografia superior), dins de l’Aula Cultural es farà una altra el dia 5 de 
novembre. Podeu consultar totes les activitats a l’agenda del Butlletí.

Un tomb per 
Vico Micià

Els romans van estar a Sant Joan 
Despí des del segle I abans de 
Crist fins al IV després de Crist. 

Cinc segles que van deixar una ma-
nera de viure que s’ha pogut recons-
truir a través de textos i dels jaciments 
romans que s’han trobat a la ciutat. 
Aquesta rica història és la que po-
dem recuperar i conèixer a través de 
la mostra Vico Micià, Sant Joan Despí 
en època romana que es va inaugurar 
el 8 d’octubre (es podrà visitar fins al 
dia 30 de novembre) al Centre Jujol-
Can Negre. Per entendre com eren 
d’importants aquests avantpassats 
Can Negre s’ha transformat. Una de 
les sales –decorada com una domus, 
una casa romana- acull una vintena 
de peces recuperades dels jaciments, 
mentre que l’altra ensenya, a través de 
plafons molt il·lustratius, els detalls 
històrics d’aquella vil·la romana que 
rebia el nom de Vico Micià.

Sant Joan Despí torna a 
l’època romana

LA CULTURA

Inici del curs escolar, un dia abans de la inauguració oficial, el professorat dels centres educatius de la ciutat va obrir el curs escolar visitant la mostra. Allà també van conèixer les 
propostes pedagògiques que s’han preparat perquè els infants i estudiants puguin aprofitar la mostra i altres recursos per aprendre més sobre l’època romana (imatge inferior)

Entendre el passat, algunes de les peces que es poden veure a la mostra a través de les 
quals fem un recorregut pel nostre passat romà. Totes han estat trobades als cinc jaci-
ments que s’han excavat a la ciutat, i corresponen als segles I aC i IV dC. Monedes, àmfores, 
plaques de marbre, agulles i ceràmiques que ens diuen com vivien en aquella època.

Conferència, el doctor en història antiga per la UB i director del Museu d’Història de 
l’Hospitalet, Josep Maria Solías, va fer una conferència, el 14 d’octubre, sobre Sant Joan 
Despí i la part baixa del Baix Llobregat a l’època romana.

Un esquellot únic, és una de les peces més singulars de la mostra. Datat entre els 
segles I-III i trobat al jaciment del carrer Bon Viatge, és únic ja que no hi ha constància 
de la troballa d’una altra peça d’aquestes característiques a Catalunya
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Jujol i la seva obra prenen la paraula en dues exposi-
cions que podem veure aquests dies a Barcelona. D’una 
banda, i fins el 30 d’octubre, el Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya exhibeix una col·lecció de plànols i de dibuixos 
inèdits de diferents arquitectures, entre elles la Torre de la 
Creu i Can Negre. Els documents formen part de l’arxiu del 
Col·legi. Per la seva banda, al Museu Nacional d’Art de Ca-

talunya (MNAC) exposa fins l’11 de gener Maniobra, de Jau-
me Perejaume, un recorregut des del barroc fins al segle XX 
a través de 130 peces de diversos creadors. I entre aquests 
creadors es troba Josep Maria Jujol amb aportacions com un 
detall exageradament ampliat de l’escala que l’arquitecte va 
fer a Can Negre. En paraules de Perejaume la mostra és un 
intent d’utlitzar les obres existents per a crear una de nova.

Jujol, al MNAC i al Col·legi d’Arquitectes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci Teatre set-des OK.pdf   1   16/10/14   17:53
El Col·legi exposa plànols i dibuixos inèdits de la Torre de la Creu i Can Negre. 

Jujol, també present a la mostra Maniobra, de Perejaume, al MNAC

Castanyes per 
rebre la tardor

L’Aula Cultural va obrir el 8 d’octubre 
una nova temporada a l’Àrea de Serveis 
a la Persona amb una interessant re-
flexió sobre els arquitectes que no feien 
modernisme en temps del modernisme. 
Obertes a tota la població, l’Aula Cultu-
ral ens proposa xerrades i sortides amb 
temàtiques molt variades cada dime-
cres a partir de les 17 hores. Una xerra-
da –en aquest cas a Can Negre– sobre 
l’exposició Vico Micià, Sant Joan Despí 
en època romana (5 de novembre) o un 
visita al centre d’interpretació del cava, 
a Sant Sadurní d’Anoia (19 de novem-
bre), són algunes de les properes cites.

Els Reis busquen 26 infants 
que hagin nascut el 2003 i 
vulguin acompanyar-los en 
les carrosses de la Calvacada. 
Si hi vols participar has de 
fer una inscripció, de manera 
presencial, a l’Àrea del 24 al 
28 de novembre, i de l’1 al 5 
de desembre. El sorteig per 
escollir els 26 infants acom-
panyants es farà el 16 de 
desembre a les 19 hores a 
l’Àrea de Serveis a la Persona.

Vols ser un dels infants acompanyants 
dels Reis a la Cavalcada?

Participa com a 
voluntari per Nadal
Els preparatius de Nadal ja han començat. Si 
t’animes a participar com a voluntari en les 
múltiples activitats (recollida de cartes, Caval-
cada de Reis, etc.) que s’organitzen, adreça’t a 
l’Àrea de Serveis a la Persona. Si ho vols fer al 
Belén Viviente has d’adreçar-te a l’entitat.

A la fotografia del dalt, Jaume Perejaume davant d’un detall ampliat de l’escala de Can Negre en la 
presentació de l’exposició Maniobra que es podrà visitar al MNAC fins l’11 de gener. Les altres dues 
fotografies són dibuixos inèdits que es conserven a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Nova temporada de 
l’Aula Cultural

Conferències, visites culturals... l’Aula fa més de quinze 
anys que ens il·lustra sobre temàtiques molt diverses

Els dimecres, a les 17 h a l’Àrea de Seveis a la Persona

Imatge d’arxiu d’una sessió d’Aula Cultural

La ciutat tornarà a fer olor de castan-
yades d’aquí uns dies. El CE El Nus 
farà una castanyada (al seu local i la 
plaça de l’Ermita) el 31 d’octubre a 
partir de les 17.30 h. El CE El Tricicle 
farà el mateix els dies 4, 5, 6 i 7 de 
novembre (a partir de les 17.30 h), 
davant del Centre Cívic Les Planes, 
mentre que el dia 8 ho faran a la plaça 
del Mercat amb l’actuació d’un grup 
d’animació.

Trobada dels 
infants adoptats
El 23 de novembre, a les 11 h al Centre 
Cultural Mercè Rodoreda, es farà la 
Trobada de les famílies amb infants 
adoptats, un espai de relació per inter-
canviar experiències. Per participar 
cal recollir invitació al departament 
d’Alcaldia. Podeu trucar al 93 480 60 01 
per fer la reserva.
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• centenària • congrés de dones del Baix Llobregat • recollida solidària • portes obertes a l’ Escola d’art • festes 
a Residencial Sant Joan • intercanvis culturals • fotos de biodiversitat • premis La Finestra

EN IMATGES

les entitats 
viatgen

24 25

cent anys plens de salut
L’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora de Gent Gran, Fuensanta 
Fernández, van visitar Rosario García Gallén que el 17 de setem-
bre va arribar al cent anys plena de salut. Felicitats!

congrés de dones
Sant Joan Despí ha estat subseu del IV Congrés de Dones del 
Baix Llobregat. Sota el lema “Les dones com agents de canvi 
social i econòmic”, al Centre Cívic Les Planes es va visionar el 
documental Por cuenta ajena i després es va fer un debat 
amb les investigadores que l’han realitzat.

art al carrer
L’Escola Municipal d’Art va fer el 19 de setembre unes jorna-
des de portes obertes a la plaça de Catalunya. Els visitants 
van participar en totes les disciplines artístiques que el 
centre desenvolupa al llarg de l’any. A la foto, uns infants 
observen com es modela el fang en el torn.

solidaritat a Les Orenetes
Un any més, la llar d’infants Les Orenetes va acollir, 

el 4 d’octubre, una festa solidària de recollida de fons 
que es destinaran a la investigació contra el càncer in-

fantil a través de l’hospital infantil Sant Joan de Déu.

Residencial Sant Joan 
celebra les seves festes 
amb molta participació

Residencial Sant Joan va cele-
brar a final de setembre les festes 

de barri amb moltes propostes. 
A les imatges, el popular sopar 

de veïns i veïnes, i el ball amb 
orquestra que va posar música a 
la vetllada. L’Associació de Veïns 

i Veïnes de Residencial Sant Joan 
va preparar un atapeït progra-
ma d’activitats amb propostes 
per a infants,  una botifarrada 

popular, una mostra de comerç, 
tornejos esportius, etc. Els veïns i 
veïnes aprofiten aquests dies per 

conviure i interelacionar-se.

Les entitats han mostrat el 
seu bon fer per tota la geo-
grafia espanyola i europea. 
Si l’Esbart Dansaire va ba-
llar a Berlín (a la imatge, a 
la porta de Brandenburg); 
el Centro Cultural Anda-
luz Vicente Aleixandre va 
realitzar un viatge cultural 
a Sevilla (a la imatge supe-
rior, a Lora del Río), mentre 
que Laud’Ars va actuar 
a les Segundas Jornadas 
García Matos, a Plasència 
(a l’altra imatge).

Premis a les imatges de l’estiu
En el marc de Firadespí, celebrada el 4 d’octubre, es van lliurar 
els premis del concurs Les fotos de l’estiu que organitza 
l’entitat fotogràfica La Finestra. A l’esquerra, Mireia Pasqual i 
Marina Fort recollint un dels premis, (al costat, la imatge que 

van presentar al concurs, presa a Berlín), i a la dreta, Margarida 
Esteve, també amb la imatge que va enviar al concurs, feta a 
Nova York, recollint el seu premi. Al Butlletí de setembre es van 
publicar totes les fotos que han participat al concurs.

El 5 d’octubre una desena de persones va fer el tercer mostreig fotogràfic (testing) de 
la biodiversitat. El grup va prospectar els marges del riu i va obtenir més d’un miler 
d’imatges, entre aquestes hi ha una quizena de noves espècies que fan ascendir la 
biodiversitat coneguda a 927. Les fotos es bolquen a la plataforma www.biodiver-
sidad.org on són identificades per un equip d’especialistes. De fet, en la sessió es va 
trobar un bolet que és la primera vegada que es registra en aquesta web. Les dades 
serviran per fer realitat el Catàleg de la Biodiversitat que està fent l’Observatori Ciu-
tadà de la Biodiversitat i que podeu seguir en www.biodiversitat.despientitats.cat.

fotografiant la biodiversitat
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 
del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

eXPOSICIOnS
fins al
30 de novembre
‘Vico Micià, Sant Joan Despí 
en l’època romana’
Centre Jujol-Can Negre

 16 diumenge

5   dimecres
 17  hores
 AULA CULTURAL: VISITA GUIADA   
 EXPOSICIÓ VICOMICIÀ, SANT   
 JOAN DESPÍ EN ÈPOCA ROMANA  
 Centre Jujol-Can Negre  

nOVEMbRE
 2  diumenge
 De 10.30 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE TORREbLANCA
 plaça de la Torre
 espai de jocs, servei de préstec i taller   
 Fem panellets per la castanyada

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE LA FONTSANTA
 mòdul al costat de les vinyes
 visita als horts de Pont Reixat (d’11.30 a 12.30), 
 espai de jocs, servei de préstec i taller Aprenem a fer  
 oli d’orenga (de 12.30 a 14 h)
  11 hores
 CAMINADA CULTURAL PER   
 LES MASIES
 punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre  
 cal inscripció al correu cannegre@sjdespi.net o 
 al telèfon 93 373 73 63

 

4  dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG GENT GRAN
 Creu de Muntaner amb passeig del Canal
 recorregut a peu per la ciutat

 17.30 hores
 CASTANYADA
 plaça  del Centre Cívic Les Planes
 el CE El Tricicle farà castanyades aquest dia, i el 5,  
 6 i 7 de novembre 

3  dilluns
 19 hores
 TALLER: APRENDRE A FER 
 CARTERES XXL 
 casal de joves El Bulevard
 el taller es farà els dies 3 i 10. Cal inscripció prèvia

 18.30 hores
 TALLER OCUPA’T: Com superar   
 els processos de selecció?  
 casal de joves El Bulevard
 gratuït. Cal inscripció prèvia

 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: ‘El Moliner’  
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Pengim-Penjam. Espectacle de titelles   
 recomanat a infants a partir de 5 anys

6  dijous
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE: 
 ‘THANKSGIVING    
 AND AUTUMM’ 
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 hora del conte en anglès

7  divendres
 19.30 hores
 26a CAMINADA A MONTSERRAT
 sortida: església del Carme
 es pot pujar en autocar el dia 9. Inscripcions, dijous  
 i divendres a l’església

 22 hores
 TEATRE: ‘PER UN SÍ O PER UN NO’
 teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per Lluís Soler i Manel Barceló.
 entrades a www.teatresdespi.cat

8  dissabte

 17.30 hores
 CASTANYADA I GRUP    
 D’ANIMACIÓ
 plaça del Mercat
 

 19 hores
 TRObADA LLAUDÍSTICA   
 auditori Miquel Martí i Pol
 
 22 hores
 CONCERT DE ROZALÉN
 teatre Mercè Rodoreda
 entrades exhaurides

 9  diumenge
 8.45 hores
 CURSA ENTREPONTS
 sortida: poliesportiu Salvador Gimeno
 cursa de 5 km i 10 km per la ribera del riu Llobregat. 
 Inscripcions al Club d’Atletisme Despí

 10 hores
 RECORREGUT PER LA VIA 
 AUGUSTA DEL bAIX LLObREGAT
 punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
  cal inscripció prèvia a Can Negre

 11.30 hores
 TALLER ARTÍSTIC PER A 
 FAMÍLIES, EL SANT JOAN 
 DESPÍ ROMÀ
 Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada i taller didàctic per l’exposició Vico 
 Micià. Adreçada a infants de 3 a 5 anys.
 

14 divendres

15 dissabte
 12 hores
 DISSAbTE DE CONTE EN ANGLÈS
 biblioteca Mercè Rodoreda
 adreçada a infants de 3 a 12 anys

12 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: ‘UN TASTET 
 A LA MITOLOGIA GREGA I   
 ROMANA’
 sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona
 amb Jaume González, estudiant d’història de l’art

 21 hores
 CONCERT SOPAR MARINA 
 bbFACE & THE bEATROOTS
 casal de joves El Bulevard
 entrades a www.teatresdespi.cat

13 dijous
 17 hores
 RECORREGUT PER LA 
 bARCELONA ROMANA 
 lloc de trobada estació de Rodalies (16 h) 
 cal inscripció prèvia a Can Negre

 De 10.30 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE TORREbLANCA
 plaça de la Torre
 itinerari teatralitzat pels racons del parc (cal inscripció prèvia  
 al Museu de les Ciències Naturals de Barcelona 
 (93 256 22 20 o activmuseuciencies@bcn.cat)

 18.30 hores
 TALLER OCUPA’T: Vols treballar  
 per Nadal?   
 casal de joves El Bulevard
 gratuït.©èvia

19 dimecres
 8.15 hores
 AULA CULTURAL: VISITA AL 
 CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
 DEL CAVA
 sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 inscripció prèvia 15 dies abans a l’Aula Cultural

21 divendres
 18 hores
 PRESENTACIÓ DEL CURT ‘SANT   
 JOAN DESPÍ RODA SOLIDARITAT’
 teatre Mercè Rodoreda
 realitzat per© del PQPI-PTT

23 diumenge

 12  hores
 TEATRE FAMILIAR: MINUTS, 
 AMb MARCEL GROS 
 teatre Mercè Rodoreda
 

 23.30 hores
 TALLER NO T’ADORMIS ZUMbA   
 SENTAO
 casal de joves El Bulevard
 transforma la teva cadira en el teu company de   
 ball. Cal inscripció prèvia

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE LA FONTSANTA
 mòdul al costat de les vinyes
 espai de jocs, servei de préstec i taller Fem una   
 cursa d’orientació familiar (de 12.30 a 14 h)
 

 De 10.30 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE TORREbLANCA
 plaça de la Torre
 espai de jocs, servei de préstec i activitat 
 La gimcana de la tardor

22 dissabte

 De 10 a 14 i de 17 a 19 hores
 CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
 GÈNERE: COMPROMÍS CIUTADÀ
 places de l’Ermita i d’Antonio Machado
 

24 dilluns
 17.30 hores
 SETMANA EUROPEA DE 
 PREVENCIÓ DE RESIDUS: TALLER
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 taller de guarniments nadalencs amb objectes de   
	 reaprofitament.	Cal	inscripció	prèvia

 11.30 hores
 TALLER ARTÍSTIC PER A 
 FAMÍLIES, EL SANT JOAN 
 DESPÍ ROMÀ
 Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada i taller didàctic per l’exposició Vico 
 Micià. Adreçat a infants de 6 a 10 anys
 

25 dimarts
 18 hores
 TALLER: CREA EL TEU PROPI   
 MONSTRE DE COLORS  
 AMb bOLES DE LLANA 
 Sala Camèlies
 cal inscripció prèvia. Adreçat a infants de 4 a 8 anys

 18.30 hores
 ACTE CENTRAL CONTRA LA 
 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 davant de l’Àrea de Serveis a la Persona  
 lectura del manifest contra la violència    
 de gènere. Abans de la lectura es farà    
 una cadena humana 

26 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: ORÍGENS II. 
 DE LA FORMACIÓ DE LA TERRA   
 FINS ALS NOSTRES DIES 
 Àrea de Serveis a la Persona   
 a càrrec del físic Hèctor Garcia

 19 hores
 TALLER: CREPES
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

 De 10.30 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE TORREbLANCA
 plaça de la Torre
 espai de jocs, servei de préstec i tallerDescobrim   
 els arbres del parc, itinerari per la vegetació singular 

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE LA FONTSANTA
 mòdul al costat de les vinyes
 itinerari Les vinyes del parc de la Fontsanta (d’11.30 a 12.30 h) i taller  
 Pintem un quadre amb l’ajuda de la natura (de 12.30 a 14 h)
 

 8.15 hores
 V CAMINADA POPULAR
 sortida, seu social de la Penya Barcelonista  
 a l’ermita de Sant Ramon. Inscripcions a la seu, al telèfon  
 669 282 241 i al correu pbsantjoandespi@hotmail.com

 D’11 a 14 hores
 JUGATECAMbIENTAL PARC 
 DE LA FONTSANTA
 mòdul al costat de les vinyes
 espai de jocs, servei de préstec i taller Fabriquem   
 caixes niu per als ocells (de 12.30 a 14 h)
 

 10 hores
 CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
 GÈNERE: MARXA A PEU
 sortida, Àrea de Serveis a la Persona
 caminada	a	peu	comarcal	fins	al	parc	de	Torreblanca		
 contra la violència de gènere

 17.30 hores
 SETMANA EUROPEA DE 
 PREVENCIÓ DE RESIDUS: TALLER 
 centre cívic Sant Pancraç   
 taller	de	cuina	de	reaprofitament

27 dijous
 De 10 a 14 hores
 SETMANA EUROPEA DE 
 PREVENCIÓ DE RESIDUS: ESTAND  
 INFORMATIU
 plaça Antonio Machado   
 estand informatiu sobre el malbarata-   
 ment dels aliments

del 14 al 28 de novembre
‘Dibuixos del concurs dels 
Drets dels Infants’
Centre Cultural Mercè Rodoreda

del 17 al 25 de novembre
‘Sant Joan Despí roda solidaritat’
Centre Cultural Mercè Rodoreda

18 dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG GENT GRAN
 plaça del Mercat
 recorregut a peu per la ciutat

 18 hores
 TEATRE DE SENSIbILITZACIÓ   
 SObRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 centre cívic Les Planes
 

 10 hores
 TRObADA SARDANISTA I 
 EXPOSICIÓ DE PINTORS
 parc de Torreblanca   
 

 19  hores
 TRObADA DE CORALS 
 teatre Mercè Rodoreda
 

 18.30 h
 CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
 GÈNERE: ‘NO TE OLVIDO’
 plaça de l’Ermita
 

 22.30 hores
 TEATRE: LO TUYO Y LO MÍO
 casal de joves El Bulevard
 entrades a www.teatresdespi.cat

 18.30 hores
 TALLER D’AUTOESTIMA 
 plaça de la Sardana, baixos   
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L’activitat de moda, el zumba, va aplegar un 
bon nombre de persones

Molta participació en la festa 
inaugural dels poliesportius

Un any més, una gran  festa esportiva al Salvador 
Gimeno va servir –diumenge, 14 de setembre– 
per posar en marxa la temporada als poliesportius 

municipals. La festa va comptar amb diferents activitats 
con ara una master class d’ spinning i una altra de zum-
ba, que van tenir una gran participació. A més, davant del 
poliesportiu es van instal·lar diferents inflables, un mini 
gimnàs i una carpa amb activitats de pintura, per tal que 
els més petits poguessin participar i gaudir d’aquesta festa.

Aquest dia al poliesportiu Salvador Gimeno l’entrada 
era gratuïta i tothom va poder gaudir de les magnífiques 
instal·lacions i conèixer-les de més a prop.  
Cal significar que, per segon any, la festa va tenir un cai-
re solidari i els participants van aportar aliments com a 
ajuda a les famílies amb dificultats econòmiques de Sant 
Joan Despí. Es van recollir més de 1.000 quilos d’aliments 
que la Taula Solidària de Sant Joan Despí s’encarregarà de 
distribuir.

Es van recollir més de 1.000 quilos d’aliments per a famílies necessitades

DESPÍ ESPORT

Master class d’spinning i zumba, així com altres activitats lúdiques i esportives per 
donar el tret de sortida a la temporada dels equipaments municipals

A la dreta, espai destinat a la recollida solidària d’aliments, que 
va aconseguir recaptat una tona de productes. A dalt, els inflables 
situats a l’exterior del poliesportiu Salvador Gimeno

La temporada comença amb més força que mai
Poliesportius municipals: hi han serveis i activitats per a tots els col·lectius i edats

Des de l’1 d’octubre, els poliespor-
tius municipals Francesc Calvet 
i Salvador Gimeno estan ja a ple 

rendiment, i la seva dinàmica esportiva 
en el seu punt més àlgid.
El programa de natació escolar ha ini-
ciat el curs 2014-15, amb un lleuger in-
crement d’alumnes, a l’entorn de 1.600 
infants. En aquest programa participen 
16 centres escolars i escoles bressol de 
Sant Joan Despí, però també de Sant Fe-
liu, Cornellà o Barcelona. D’altra banda 
hi ha una àmplia oferta de cursos, tant 
d’activitat aquàtica com física. En total 
97 cursos diferents d’activitat aquàti-
ca per a totes les edats: nadons, infants, 
adults i gent gran.
En les activitats aquàtiques destaquen 
també els grups de natació per a dones 
embarassades, per a persones amb fibro-
mialgia i un grup específic adreçat a per-
sones amb discapacitat psíquica.
En el cursos d’activitat física destaquen 
els programes d’iniciació esportiva per a 
nens i nenes petits, l’aeròbic infantil i el 
ZUMBA JÚNIOR, adreçat a nois i noies 
fins a 15 anys, que ha tingut una gran èxit 
en la seva implantació.
Com a programa especial de salut està la 
gimnàstica terapèutica. Aquesta és una 
activitat física dirigida per fisioterapeu-
tes i sota control mèdic, que està adreçat 
a persones amb dolors musculars i cir-
culatoris. Tots els cursos tenen un gran 
nivell d’utilització:  la ocupació de places 
s’ha incrementat aquest curs un 6%.

Els poliesportius, centres de referència per a la pràctica esportiva a la nostra ciutat

En relació als abonaments de les dife-
rents modalitats, l’oferta és molt àmplia 
en possibilitats, horaris i tipologies. Hi 
ha diferents tipus d’abonaments: DESPÍ 
AIGUA, DESPÍ WELLNES, DESPÍ TO-
TAL i DESPÍ PLUS.
El DESPÍ TOTAL és l’abonament que 
incorpora més nombre d’abonats i abo-
nades, més de 4.000. Permet fer d’ús de 
les piscines, la sala de fitness, la zona 
wellness i poder gaudir de 218 classes 
dirigides setmanals. Quan a les classes 
dirigides d’activitat física es pot desta-
car ZUMBA, pilates, despinning, in-
doorwalking, body shape, step, postu-
ral, fit boxe o tai-txi. En total 163 classes 
d’activitat física i 55 d’activitat aquàtica.
Dintre de l’abonament DESPÍ TOTAL 
destaca especialment l’abonament jove, 

que ha crescut molt durant els últims 
mesos, fins als 1.030 usuaris. Adreçat a 
joves entre el 16 i els 25 anys, permet la 
utilització de totes les activitats i espais 
a un preu reduït de 25’5€. 
Finalment, amb l’inici del present curs, 
cal destacar dues novetats significati-
ves: d’una banda. la sala de fitness del 
poliesportiu Francesc Calvet s’ha vist 
millorada amb la instal·lació de quatre 
noves cintes de footing que potencien 
l’oferta d’aquest espai. D’altra banda, cal 
destacar també que la gestió dels polies-
portius que realitza el servei d’Esports 
de l’Ajuntament estarà acompanyada 
amb la prestació de serveis d’una nova 
empresa: LLINARSPORT, S.L. (Funda-
ció Claror + Escola Ginebró de Llinars 
del Vallés).

Més de 4.000 persones disposen de l’abonament DESPÍ TOTAL

Nova promoció de l’Escola Infantil de Ciclisme
El Consell Esportiu del Baix Llobregat posa en marxa una nova promoció de 
l’Escola Infantil de Ciclisme que es desenvoluparà al Parc Ciclista del Llobregat. 
L’activitat es realitza els dimarts i els dijous de 18 a 19 hores i té un preu total de 
25 euros al mes. L’escola està adreçada a infants d’entre 6 i 14 anys. Es realitzen 
jocs i activitats per aprendre i millorar la tècnica de conducció de la bicicleta. 
Podeu trobar tota la informació actualitzada a la web del Parc: www.parcciclista-
llobregat.cat
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El Bàsquet Sant Joan 
es presenta guanyant el seu torneig

La Cursa Entreponts, una forma de combinar  esport i natura

Com ja és norma durant les últimes tem-
porades, el 7 de setembre es va disputar 
el Torneig Ciutat de Sant Joan Despí de 
bàsquet, que serveix alhora per fer la pre-
sentació davant l’afició del primer equip 
de bàsquet de la nostra ciutat, que recent 
ment ha ascendit a la Primera Categoria 
Catalana. Com a preliminar, va fer la seva 
presentació l’equip sènior femení que, en 
un disputat encontre es va imposar al BC 
Tecla Sala per un punt de diferència.
Després d’aquest partit, va venir el plat 

fort, la celebració del torneig que porta 
el nom de la ciutat entre el Bàsquet Sant 
Joan i el Centre d’Esports IPSI. El partit 
va ser molt disputat amb l’equip santjoa-
nenc que va avançar en un principi en el 
marcador, però mai amb clara diferència 
perquè la forta defensa dels visitants no 
els ho permetia. Els últims minuts van 
ser d’infart, amb el partit molt igualat, 
i finalment el Sant Joan es va imposar, 
també per un punt de diferència i el tro-
feu va anar a parar per primer cop en 

tres anys a les prestatgeries de l’entitat 
de la nostra ciutat. El partit va comptar 
amb la presència de la primera tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, Belén García, 
que, un cop finalitzat el partit va fer lliu-
rament al capità de l’equip santjoanenc 
de l’esmentat trofeu. 
D’altra banda, el 19 d’octubre a la tarda es 
va fer la presentació de l’Escola de Bàs-
quet. En total 30 equips i 350 jugadors 
i jugadores a un Francesc Calvet ple de 
gom a gom.

Jugadors i jugadores de l’escola de bàsquet del club

La nova prova atlètica permet gaudir d’un recorregut pels camins rurals del municipi

El proper diumenge 9 de novembre al matí tindrà lloc a Sant 
Joan Despí la Cursa Entreponts 10 km-5km, una prova que dis-
corre en part per terreny asfaltat i en part per camins de ribera 
en paral·lel al riu Llobregat.
La primera edició de la Cursa Entreponts resulta ideal per 
aquells corredors que desitgin gaudir d’un matí d’esport amb 
l’atractiu afegit de córrer per camins de terra, al costat del riu 
Llobregat.
La Cursa ofereix dos recorreguts: un de llarg, de 10 km, amb 

sortida a les 8.45 hores, per asfalt i pista de terra, que puntuarà 
a la Lliga Championchip; i un de curt, de 5 km, a les 10.15h, tot 
d’asfalt. Les dues modalitats tindran sortida i arribada al polies-
portiu Salvador Gimeno.
La primera edició de la Cursa Entreponts està organitzada pel 
Club Atletisme Despí amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. Cronometrarà Championchip. Les inscrip-
cions es poden fer on line (www.cursapopular.es) o presencial-
ment als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet.
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Handbol Sant Joan: 28 equips, 360 esportistes
El club es troba en un moment dolç, amb un fort planter i el sènior a categoria Nacional

El 28 de setembre va tenir lloc l’acte de presentació 
dels equips de l’Handbol Sant Joan per la temporada 
2014/15. La jornada va començar amb una botifarrada 

popular i amb la “paradeta” de pastissos de les sèniors per re-
captar fons per als viatges de la portera mallorquina del club, 
Marga.
Després de l’obligatòria sessió de fotografies, una sonora i rít-
mica batucada per part del grup local Abra K Pum va donar 
pas a la presentació de les banderes del club i la presentació 
dels 28 equips, començant amb els prebenjamis i acabant amb 
els sèniors. Un total de 360 jugadors i jugadores; l’equip tèc-
nic, format per més de 30 persones i els més de 50 delegats i 
delegades. 
L’acte va servir per fer un acte de reconeixement a dues jugado-
res: Núria Jiménez i Júlia Travesset, campiones d’Espanya de 
categoria infantil amb la selecció catalana, i a quatre jugadors 
que s’han retirat al club. Dos van col·laborar de forma molt 
especial en l’ascens del sènior a Primera Nacional. Exemples 
d’entrega, sacrifici i lluita, i que aquesta temporada han decidit 
retirar-se: David López i Dani Molina. Un altre, Dani Jiménez, 

jugador de l’equip sènior masculí durant moltes temporades, 
retirat fa dues temporades, continua la seva vinculació com 
a entrenador, a qui es va agrair la seva dedicació i implicació 
amb l’entitat i, finalment, Fernando Garcia, tota la seva vida 
esportiva dedicada al club que, amb la seva humilitat, sacrifici 
i dedicació és un gran exemple per a totes les generacions de 
joves jugadors d’handbol.

El sènior s’adjudica el Trofeu Salvador Morell
Després de la presentació, es va disputar el setè Trofeu Salvador 
Morell, en memòria del fundador del club, amb la presència de 
la seva filla, Anna Morell.Es va jugar un partit de molt bon 
nivell de Primera Nacional sènior masculí, coincidint amb la 
segona jornada de lliga, entre el Sant Joan Despí i el Vendrell 
que va finalitzar 31 a 25 a favor del conjunt santjoanenc.
L’equip sènior de l’Handbol Sant Joan ha tingut un molt bon 
inici en el seu debut a Primera Nacional, on pretén aconseguir 
la permanència. Un equip ple d’il·lusió, jove, amb força gent 
formada a la casa i també amb jugadors que van ser claus en 
l’ascens i que aporten qualitat i experiència en la categoria.

El dia 7 octubre es va celebrar a sala La Vagoneta de Sant Just el primer acte de reco-
neixements Juga Verd Play, un model de competició dissenyat pel Consell Esportiu del 
Baix Llobregat on la finalitat és educar en valors a través d’un programa que implica tots 
els agents possibles i que potencia el treball en valors. El Club Handbol Sant Joan Despí 
ha estat guardonat amb tres premis: com a club per donar suport al programa gràcies 
a la implicació dels tècnics i tutors de grada; a l’equip benjamí A i, individualment, a 
l’entrenador Dani Jimenez pel suport donat al programa gràcies a la seva ‘participació 
activa, efectiva i constant’.

El club rep reconeixements del programa Juga Verd Play

L’entrenador Dani Jiménez

Foto de grup de tots els equips de l’Handbol Sant Joan, un dels clubs més emblemàtics de la ciutat

L’Escola de Bàsquet de l’entitat compta amb 30 equips amb uns 350 jugadors i jugadores
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El futbol sala local presenta la nova temporada

La UE Sant Joan Despí 
potencia el futbol base

La Unió Esportiva Sant Joan Despí 
ha anat creixent els últims anys fins 
arribar als 31 equips (1 amateur, 2 
juvenils, 4 cadets, 4 infantils, 7 ale-
vins, 7 benjamins, 5 prebenjamins 
i 1 debutant). “Volem ser un equip 
potent, que destaqui en el futbol 
base al Baix Llobregat, és el nostre 
objectiu”, declara Juan Carlos Fer-
nández, qui ha assumit la presidèn-
cia aquesta temporada, després de 
ser directiu als últims anys.
Fernández apunta que “es manté 
la filosofia de potenciar al màxim 
l’escola, perquè vagin sortint ju-
gadors que, a curt o llarg termini, 
passin al primer equip”. Un pri-
mer equip, que milita a Segona Ca-
talana, i que està dirigit enguany 
per un entrenador experimentat, 
l’argentí Claudio Festa. “Pretenem 
que l’amateur estigui als llocs ca-
pdavanters i també intentar que 
el juvenil pugi a Preferent, però la 
prioritat és que els equips de base 
estiguin en les màximes categories”, 
assenyala el president.

L’entitat segueix creixent i disposa ja de 31 equips

La EFS Blanc Blava Despí i el nou 
Sant Joan Despí FS, a escena

Els amants del futbol sala de la nostra localitat poden pre-
parar-se per gaudir del seu esport favorit ja que a Sant Joan 
Despí, als ja tradicionals equips de base de l’Escola de Futbol 
Sala de la Penya Blanc Blava, se suma aquesta temporada per 
primera vegada l’equip sènior de la recentment creada entitat 
Sant Joan Despí FS, que donarà continuïtat en les categories 
de juvenil i sènior a la tasca formativa de l’escola. 
Les dues entitats han signat un conveni de filiació i treballaran 
perquè el nostre futbol sala local segueixi creixent com fins 
ara, tant esportivament com en la seva faceta de formació in-
tegral de la persona mitjançant l’esport. 
El passat 5 d’octubre, al Poliesportiu Ugalde, es va realitzar 
l’acte de presentació de tots i cadascun dels seus jugadors i 
tècnics, davant unes tres-centes persones que van gaudir 
d’una matinal plena de bon ambient, il·lusió i música; amb el 
futbol sala com a eix principal de la festa. 
El colofó   dels actes va ser la disputa del partit de la segona 
jornada de lliga del sènior del Sant Joan Despí davant el Cas-
tellbisbal que, després d’acabar amb 1-0, dóna el lideratge de 
la seva categoria a l’equip santjoanenc.

Presentació del FC 
Levante Las Planas

En un acte senzill i divertit, el FC Levante Las Planes 
va realitzar la presentació dels seus 23 equips per a la 
temporada 2014-15. En total 350 esportistes.
Va animar la jornada la mascota Joana Despí.
El club manté la seva filosofia de formar persones a tra-
vés del futbol per sobre dels resultats que obtinguin els 
equips.
Un altre dels aspectes que des del club es fomenta és 

el futbol femení, del que és un referent a Catalunya. 
Actualment hi han 6 equips i 102 jugadores. Les dues 
últimes temporades l’equip senior va tocar sostre i va 
militar a la Primera Divisió. A l’actual, després del des-
cens, està fent un magnífic paper a Segona. 
També ha tingut un inici espectacular el primer equip, 
que es troba als llocs capdavanters del seu grup de Ter-
cera Catalana.

Disposa de 23 equips que apleguen 350 esportistes

Els moments previs a la sortida van
 estar marcats per la pluja

Un any més, i ja són 19 edicions, el Club Ciclista Sant Joan Des-
pí va organitzar la pedalada ciclista en BTT Sant Joan Despí / 
Montserrat, la popular ‘Travessa’. Aquest any es van obrir ins-
cripcions per a 1.200 ciclistes màxim, que es van cobrir i, fins i 
tot, hi va haver qui es va quedar sense dorsal. Enguany la peda-
lada va estar protagonitzada per la pluja inicial i per la novetat 
de l’ús del xip. Just mentre es muntava la sortida va caure una 
tempesta, que va fer que molts participants se n’anessin. 
En donar la sortida, però, a les 8 del matí, va parar la pluja, i el 
dia va anar millorant, i va respectar els ciclistes durant tota la 
prova. Dels 1.200 inscrits, només uns 700 valents van prendre la 

sortida. D’aquests, 558 van arribar a l’arribada de Santa Cecília. 
El primer va ser David Mateu amb un temps de 3 hores 38’19’’, 
seguit de Raül Castelló (3 hores 40’ 08”) i en tercer lloc, Magin 
González (3 hores 47’02”). En fèmines, els tres primers llocs van 
ser per a Roser Flavia (5 hores 37’57”), Simone Friedrich (6 ho-
res 11’ 33”) i Marta Sánchez (6 hores 26’58”). 
La prova va ser més dura que altres anys, el fang i la penúltima 
pujada, al Coll de les Bruixes, va passar factura a molts ciclistes. 
L’últim valent a arribar a meta va invertir-hi 8 hores 54’, i va 
demostrar així l’esperit de sacrifici de tot ciclista. L’organització 
va comptar amb l’ajuda de 138 col·laboradors.

La Travessa Sant Joan Despí-Montserrat, més dura que mai



34 35

www.despi.tv

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/despitelevisio

Darrers vídeos incorporats a la programació

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

TRIBUNA POLITICA

Desde el Partido Popular de Sant Joan Despí 
siempre habíamos creído que los Plenos del 
Ayuntamiento eran para debatir y decidir so-
bre aquello que afecta a Sant Joan Despí y a sus 
vecinos directamente, por eso nos sorprendió 
que en la pasada Comisión informativa del 
Pleno del 9 de octubre, hubiera una moción 
presentada conjuntamente por el PSC, CiU e 
ICV cuyo único punto era la petición de apoyo 
al proceso independentista. Nos sorprende que 
pudiendo haber hecho como en Hospitalet, Vi-
ladecans, Esplugues o Cornellá, localidades en 
las que el PSC no se ha posicionado a favor de 
la independencia, el alcalde Poveda decidiera 
sumarse a ICV y CiU y votar a favor de la in-
dependencia en lugar de trabajar por los pro-
blemas que afectan a todos los ciudadanos de 
Sant Joan Despí.
También nos sorprendió la actitud de la ANC, 
presionando desde las puertas del Ayunta-
miento para que apoyáramos esta moción. La 
realidad es que a los ciudadanos de Sant Joan 
Despí les preocupa la situación de Sant Joan 
Despí, por eso había más policías manifestán-
dose para conseguir unas condiciones dignas 
de trabajo que miembros de la ANC, a los que 
el ayuntamiento parece escuchar más que a sus 
propios trabajadores.
Desde el Partido Popular, la oposición seria y 
responsable, estamos trabajando por las Orde-
nanzas de Sant Joan Despí, por eso pedimos 
que el Gobierno Municipal cambie sus priori-
dades en los Presupuestos 2015, incrementan-
do el gasto en atención social, equipamientos 
educativos, sanitarios y deportivos, inversiones 
de barrio y el apoyo a la empresa y el empleo, 
reduciendo gasto corriente innecesario e in-
troduciendo la colaboración público-privada, 
entre otras actuaciones.  Asimismo, también 
pedimos que se introduzcan rebajas selectivas  
en las Ordenanzas Fiscales 2015 que apoyen a 
aquellos colectivos más sensibles afectados por 
la crisis económica, como las familias, disca-
pacitados, parados, autónomos y pequeñas y 
medianas empresas.
Los populares seguiremos trabajando por solu-
cionar los problemas reales de Sant Joan Despí, 
y demostrando que somos los únicos que de-
fendemos la legalidad y la libertad.

Seguimos 
trabajando por ti

grup municipal de CiU

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats de setembre/octubre

• ESPECIAL FIRADESPÍ • 
ART ABSTRACTE I FIGURATIU A CAN NEGRE • LA CIUTAT JA TÉ UNA AVINGUDA DE L’ONZE 

DE SETEMBRE • PAELLA DE GENT GRAN MULTITUDINÀRIA • NOVA TEMPORADA ALS 
POLIESPORTIUS

grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP grup municipal del PSC

Uno de los grandes problemas que tie-
ne la ciudad de Barcelona y, como con-
secuencia, las ciudades de su entorno, 
es la contaminación atmosférica, que 
afecta de forma directa al cambio cli-
mático y a la salud de las personas.
En este sentido nuestro principal obje-
tivo, es llevar a cabo todas las medidas 
posibles para conseguir tener una ciu-
dad cada vez más sostenible en todos 
los sentidos. Atender las necesidades 
de Sant Joan Despí, de sus vecinos y 
vecinas, teniendo muy presente el fu-
turo que queremos dejar a nuestros hi-
jos y a las generaciones futuras.
Llevar a cabo acciones que permitan 
poner nuestro granito de arena para 
tener una calidad del aire mejor, con 
menos contaminación y menos rui-
dos, que repercutan directamente en 
la salud de la personas y en su calidad 
de vida.
En Sant Joan Despí no podemos ni de-
bemos parar en nuestro empeño por el 
que llevamos muchos años trabajando. 
Por ello acabamos de presentar el Plan 
de Movilidad de la ciudad con la parti-
cipación ciudadana, donde se marcan 
las principales líneas que se deben se-
guir para tener unos óptimos despla-
zamientos. 
Por ello, también, hemos trabajado, lo 
estamos haciendo y lo seguiremos ha-
ciendo en tener más y mejor transpor-
te público; potenciando el transporte 
alternativo como la bicicleta, también 
la eléctrica, haciendo carriles bici que 
conecten la ciudad y con el resto de 
municipios; aceras anchas y abiertas 
para nuestras calles; parques y zonas 
verdes, etc. Medidas todas ellas que 
ayudarán a combatir el cambio climá-
tico y a tener un Sant Joan Despí me-
jor. Porque hay temas urgentes, temas 
importantes, pero también hay temas 
imprescindibles y necesarios.

Hacia una ciudad 
mejor, más sostenible

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

El Govern espanyol va presentar al Con-
grés dels Diputats, el 30 de setembre de 
2015, el Projecte de llei de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2015.
Un any més la proposta de pressupostos 
que planteja el govern espanyol suposa 
una nova asfíxia i reducció de la inversió 
de l’Estat a Catalunya. Concretament, per 
a l’any 2015 la inversió a Catalunya serà 
del 9,5% del total, el percentatge més baix 
dels darrers 17 anys i situa Catalunya com 
el territori de l’Estat amb menys inversió 
en termes relatius. Des que Mariano Ra-
joy és president del Govern espanyol les 
inversions estatals a Catalunya han dismi-
nuït un 58%. 
Mentre que Catalunya genera gairebé el 
20% del PIB del conjunt de l’Estat espan-
yol, la inversió que rebrà és menys de la 
meitat del que li correspondria d’acord 
amb el seu pes en el PIB global. És impos-
sible reactivar l’economia espanyola amb 
uns pressupostos que asfixien el territori 
que més riquesa genera. 
Els recursos del model de finançament 
autonòmic i les transferències de l’Estat a 
les comunitats autònomes (polítiques ac-
tives d’ocupació, dependència, etc.) per al 
2015 són un 18% inferiors a les del 2012. 
Aquesta és una política que atempta di-
rectament contra l’estat del benestar, ja 
que són les comunitats autònomes les que 
presten la gran majoria de serveis socials 
com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a 
les persones dependents. 
Els pressupostos de l’Estat per al 2015 no 
donen resposta a cap de les 23 mesures 
d’àmbits com l’economia, les polítiques 
socials o les infraestructures que el presi-
dent Mas va traslladar a Mariano Rajoy a 
la reunió que van mantenir el passat mes 
de juliol. Aquests pressupostos van com-
pletament en la direcció contrària de la 
voluntat de diàleg amb Catalunya que Ma-
riano Rajoy ha manifestat darrerament. 

El Govern espanyol 
ens asfíxia

En aquestes setmanes, cada dia s’estan 
produint canvis i posicionaments di-
versos respecte del 9N i la participació 
de la ciutadania de Catalunya opinant 
sobre el futur del nostre país. El govern 
de CiU ha informat que la consulta 
que s’havia acordat amb la majoria 
dels partits representats al Parlament 
no es pot fer a causa de la suspensió 
del TC i ha proposat un procés parti-
cipatiu.
ICV-EUiA considerem que el procés 
participatiu que ofereix el govern no 
és un instrument democràtic i digne 
per assegurar que Catalunya decideixi 
el seu futur polític escoltant totes les 
veus. La transparència del procés i 
l’accés a la informació per part de tota 
la població són requisits indispensable 
per poder votar. 
Entenem que no es garanteix la neutra-
litat ni la imparcialitat, tant pel que fa a 
la possible votació, com al recompte o 
a l’expressió dels resultats si tot es deixa 
en mans de persones voluntàries. Un 
procés d’aquestes característiques no-
més assegura la implicació de la gent 
més militant i, per tant, no va adreçat 
al conjunt de la ciutadania, requisit 
imprescindible de qualsevol consulta 
amb rigor i legitimitat democràtica.
A escala internacional aquest succe-
dani, que no consulta, no tindrà cap 
credibilitat i ningú validarà que sigui 
un procés que garanteixi de forma de-
mocràtica la decisió sobre el futur del 
país, a més que pot generar descon-
fiança en futures consultes.
ICV-EUiA ha mantingut en tot mo-
ment i seguirà treballant per tal de 
consensuar una alternativa unitària 
per al 9N, perquè entenem que el Dret 
a Decidir és una demanda de gran part 
del poble de Catalunya i volem deci-
dir-ho tot.

Consulta o procés 
participatiu?

SETEMBRE
2014

Temperatura mitjana: 22,9ºC
Temperatura màxima: 29,1ºC el dia 7 
Temperatura mínima: 15,9ºC el dia 26
Precipitació: 130,7 mm en vuit dies de 
pluja, quatre  amb tempesta. 
Màxima precipitació diària: 84,9 mm, el dia 28

Un any més, per aquestes dates és notícia l’alta 
temperatura, i és que fa uns anys en què l’estiu té 
tendència a allargar-se pel final. Prova d’això és que 
aquest setembre (i l’octubre va pel mateix camí) 
ha estat molt càlid. De fet, s’ha quedat molt a prop 
del setembre de 2011, que va el més calorós des del 
1987. Tanmateix, no hem tingut cap onada de ca-
lor, simplement les temperatures s’han mantingut 
altes durant tot el mes, sobretot les nocturnes. En 
canvi, aquest setembre d’estiu ha estat molt plujós, 
però, això sí, cal dir que més de la meitat de la preci-
pitació va caure el dia 28. Un diumenge plujós, amb 
diversos aiguats repartits entre el matí i la tarda 
i que van acabar acumulant 85 litres per metre 
quadrat. Aquesta ploguda, que va afectar tota 
la comarca, també va comportar una important 
crescuda del riu Llobregat. De fet, des del setembre 
de 2006 no plovia tant en un sol dia. 



FINS AL 30 DE NOVEMBRE 
AL CENTRE JUJOL- CAN NEGRE

SANT JOAN DESP I
EN EPOCA ROMANA
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