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La sensació general és que el gener ha estat molt 
fred, i en part és així perquè la temperatura ha 
estat lleugerament inferior a la mitjana, però tam-
bé pel fet que des del 2010 no teníem un gener 
encara més fred. Per tant, més que l’anomalia 
d’aquest mes de gener, el més destacat és que 
en els últims 7 anys els geners havien estat més 
aviat càlids. Enguany, però, les onades de fred han 
estat protagonistes a molts indrets del centre i est 
d’Europa. Aquí no, si bé una breu entrada d’aire 
fred a mitjan mes va afavorir que la nit del dia 18 
la temperatura baixés per sota dels 0ºC al nostre 
municipi, fet que no es donava des del febrer del 
2012. D’altra banda, el gener ha estat normal pel 
que fa a pluges; totes concentrades a l’últim terç 
del mes, especialment en l’episodi de pluja dels 
dies 27 i 28, amb una breu però forta tempesta el 
migdia del dia 27. 

GENER
2017

Temperatura mitjana: 8,6ºC
Temperatura màxima: 
16,7ºC el dia 12
Temperatura mínima: 
-0,5ºC el dia 18
Precipitació total: 47,4mm, 
8 dies de pluja, un 
amb tempesta
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meteosjd.blogspot.com
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DE LES DONES
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Lactància, Club Levante Les 
Planas, Handbol Sant Joan 
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col·laboració de 
#OnSonLesDones.
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8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Per a més informació
  Àrea de Serveis a la Persona

Departament d’Acció Social i Igualtat

Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD)

Horari: de 9 a 14 de dilluns a dimecres i de 17 a 19 h dilluns i dimecres

Av. de Barcelona, 41 · Tel. 93 477 00 51
donesdespi@sjdespi.net

Segueix-nos al       donesdespi

LES DONES
COMPARTIM

SABERS
CONSULTEU LES 

ACTIVITATS A 
LA PÀGINA 20 
I A L’AGENDA 

D’AQUEST 
BUTLLETÍ, AL WEB 

SJDESPI.CAT 
I A LES XARXES 

SOCIALS 
MUNICIPALS

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
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 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
Oficina Jove 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 93 373 07 61
OMIC 93 480 80 50
Recollida mobles i olis  93 480 60 40
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

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi Despí TV
també a www.despi.tv

El Butlletí
de Sant Joan Despí

sjdespi.cat
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Este Butlletí dedica un amplio espacio al inicio del proceso de 
matriculación para el próximo curso. La elección de escuela, de 
itinerarios, de actividades extraescolares, de formación comple-

mentaria... son decisiones importantes para las familias. Ahora que 
los centros educativos de Sant Joan Despí abren sus puertas para ex-
plicar sus proyectos docentes a padres y madres, quiero aprovechar 
para reiterar una afirmación que muchos de vosotros me habréis es-
cuchado a menudo: en la ciudad, la educación es una prioridad. Re-
cuerdo que mi primera decisión como alcalde fue la construcción de 
una nueva ‘escola bressol’, para asegurar que Sant Joan Despí pudiera 
cubrir la demanda en esta etapa de la educación, no obligatoria, pero 
sin duda muy importante.

Desde un principio he trabajado codo con codo con las escuelas e ins-
titutos y, desde el Ayuntamiento, hemos intentado ser el complemen-
to necesario para que el aprendizaje a todas las edades sea un hecho 

en el municipio. Iniciativas como nuestro proyecto de inglés (con la 
instalación de la Escuela de Idiomas Modernos de la UB), el catálogo 
de actividades en la ciudad que ofrecemos a las escuelas (con una cin-
cuentena de propuestas educativas), el servicio de acompañamiento al 
estudio (que este curso ampliamos a la secundaria), la participación 
activa del alumnado en el Consell dels Infants (que queremos exten-
der también a los adolescentes), la puesta en marcha de la Oficina 
Jove... son algunas de las iniciativas que demuestran con hechos este 
compromiso de hacer de Sant Joan Despí una auténtica ciudad educa-
dora (participamos en la asociación internacional de ciudades educa-
doras). Educación y formación son al ADN de la ciudad, con espacios 
públicos llenos de opciones para el aprendizaje (en los centros cívicos, 
la escuela de arte, las bibliotecas, la escuela de adultos, la escuela de 
música, el ‘casal’ de jóvenes, Promoción Económica...).

Y todo esto comienza a dar sus frutos, mejorando resultados a nivel 
académico y con la gran participación ciudadana en las propuestas 
educativas que ofrece la ciudad. Por eso, ahora que hay que elegir es-
cuela, Sant Joan Despí es una opción con garantías de futuro.

Aquest Butlletí dedica un ampli espai a l’inici del pro-
cés de matriculació per al curs vinent. La tria d’escola, 
d’itineraris, d’activitats extraescolars, de formació com-

plementària... són decisions importants per a les famílies. Ara 
que els centres educatius de Sant Joan Despí obren portes per 
explicar els seus projectes docents a pares i mares, vull aprofi-
tar per reiterar una afirmació que molts de vosaltres m’haureu 
escoltat sovint: a la ciutat, l’educació és una prioritat. Recordo 
que la meva primera decisió com a alcalde va ser la construcció 
d’una nova escola bressol, per assegurar que Sant Joan Despí 
pogués cobrir la demanda en aquesta etapa de l’educació, encara 
no obligatòria, però sens dubte molt important. 

Des d’un principi he treballat  braç a braç amb les escoles i ins-
tituts i, des de l’Ajuntament, hem intentat ser el complement 
necessari per tal que l’aprenentatge a totes les edats sigui un fet 

al municipi. Iniciatives com el nostre projecte d’anglès (amb la 
instal·lació de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB), el catàleg 
d’activitats a la ciutat que oferim a les escoles (amb una cin-
quantena de propostes educatives), el servei d’acompanyament 
a l’estudi (que aquest curs ampliem a la secundària), la partici-
pació activa de l’alumnat amb el Consell dels Infants (que volem 
estendre també als adolescents), la posada en marxa de l’Oficina 
Jove... són algunes de les iniciatives que demostren amb fets 
aquest compromís de fer de Sant Joan Despí una autèntica ciutat 
educadora (participem a l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores). Educació i formació són a l’ADN de la ciutat, amb 
espais públics plens d’opcions per a l’aprenentatge (als centres 
cívics, l’escola d’art, les biblioteques, l’escola d’adults, l’escola de 
música, el casal de joves, Promoció Econòmica...). 

I tot això comença a donar els seus fruits, millorant resultats a 
nivell acadèmic i amb gran participació ciutadana a les propos-
tes educatives que ofereix la ciutat. Per això, ara que cal triar 
escola, Sant Joan Despí és una opció amb garanties de futur.

A l’hora de triar escola, 
els centres educatius de Sant Joan Despí 

són una opció amb garanties

Antoni Poveda, l’alcalde

Fem ciutat educadora

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

A la hora de elegir escuela,
los centros educativos de Sant Joan Despí 

son una opción con garantías



Sant Joan Despí: educació de qualitat

EL TEMA

Els centres preparen les jornades de portes obertes al mes de març • 
La preinscripció als cicles d’infantil, primària i secundària obligatòria es 

farà del 23 de març al 4 d’abril • L’oferta dels centres es completa amb un gran 
ventall de propostes educatives que organitza l’Ajuntament

Els centres educatius de la ciutat 
estan a punt per començar el pe-
ríode de matriculació del curs 

2017-2018. Abans, però, d’iniciar-lo, 
escoles bressol, centres d’infantil i pri-
mària i instituts faran jornades de por-
tes obertes per donar a conèixer a les 
famílies quins són els seus projectes 
educatius, les seves instal·lacions, pro-
fessorat, etc. Aquest any, les sessions es 
duran a terme durant el mes de març. 
A la pàgina següent podeu consultar 
els dies i les hores en què cada centre 
(d’ensenyament obligatori) organitza 
les jornades. Com veureu, una bona 
part dels centres demanen concertar 
visita prèvia per a una millor organit-
zació de les sessions. 
Un cop fetes les portes obertes co-
mençarà el procés de matriculació. 
Segons ha publicat el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
del 23 de març al 4 d’abril es realit-
zarà la preinscripció als cicles edu-
catius d’infantil, primària i secun-
dària obligatòria (ESO). Per a la resta 
d’ensenyaments no obligatoris podeu 
consultar el quadre adjunt.
Els set centres educatius (escoles i ins-
tituts) públics, a més a més dels quatre 
concertats, ofereixen un ensenyament 
de qualitat que es complementa amb 
activitats i projectes que l’Ajuntament 
posa al seu abast per ampliar la forma-
ció que reben a classe. I com a ciutat 
educadora (som una de les 480 ciutats 
d’arreu del món que formen part de 
l’Associació de Ciutats Educadores) 
l’ensenyament és un dels principals 
eixos de les polítiques municipals.

Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig

Programes de formació i inserció

Calendari de la preinscripció

Curs 2017-2018

Cicles formatius de grau superior

Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig

Cicles d’infantil, primària i ESO

Presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d’abril

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig

Escoles bressol i llars d’infants

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig

La ciutat educadora: comença el període de matriculació pel proper curs
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Jornades de portes obertes 
Centres públics d’educació infantil i primària

Centres públics d’educació secundària

Centres concertats

9 de març (17.30 h)
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. de la Generalitat, 30Tel. 93 373 16 11 iesffg@xtec.catwww.iesffg.cat/ca

6 de març, 17.30 h (alumnat de 1r, al CC Mercè Rodoreda i 

visita als mòduls de Creu d’en Muntaner) i 8 de març, 17.30 h 

(resta de l’ESO i batxillerat)
Institut Jaume Salvador i PedrolC/ de Sant Martí de l’Erm, 4Tel. 93 373 06 12iespedrol@xtec.cathttp://agora.xtec.cat/iespedrol

6 de març (15.30 h) 

Escola Roser Capdevila

C/ dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
escolarosercapdevila@xtec.cat

www.escolarosercapdevila.cat

6 de març (9.15 h) i 7 de març (15.15 h) 

Escola Joan Perich i Valls

Av. Mare de Déu de Montserrat, 22

Tel. 93 477 31 15
ceipjoanperich@xtec.cat

blocs.xtec.cat/escolajoanperichivalls

15 i 20 de març, a les 17 h

(Cal trucar per concretar grups i dies)

Escola Espai 3
C/ de Sant Martí de l’Erm, 2

Tel. 93 373 24 04
a8041684@xtec.cat
blocs.xtec.cat/elnostreespai3

10 de març (15.15 h) i 13 de març (17 h)

(Cal trucar per concretar grups i dies)

Escola Sant Francesc d’Assís

C/ Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santfrancescdassis

8 i 14 de març (15.15 h) i 9 i 16 de març (9.15 h)

(Cal trucar per concretar grups i dies)

Escola Ateneu Instructiu

Pg. del Canal, s/n

Tel. 93 373 17 16

col-ateneuinstructiu@xtec.cat

www.ateneuinstructiu.com

17 de març (de 10 a 12 h i de 16 a 18 h) 

i 18 de març (de 10 a 13 h)

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15

secretariaescola@elbrot.es

www.elbrot.es

22 d’abril (de 10 a 13 h)

ICARTH (Institució Cultural d’Arts i 

Humanitats)
C/ Orfeó Català, 6-10

Tel. 933 73 57 11

info@icarth.es

www.icarth.es

7 de març (11 h) i 9 de març (15.15 h)

(Cal trucar per concretar grups i dies)

Institució Educativa Gran Capità

C/ de Josep M. Trias de Bes, 11

Tel. 93 373 53 51

col-grancapita@xtec.cat

grancapita.com/web/

7 i 14 de març (17 h) 

Escola Pau Casals
C/ de Pau Casals, s/n

Tel. 93 373 34 60
a8026661@xtec.cat
www.ceippaucasals.net
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Sant Joan Despí, molt per aprendre
Milers d’infants i joves se sumen cada any a les propostes que prepara l’Ajuntament 

perquè els escolars “surtin” de les escoles i puguin conèixer a fons la ciutat

La primera etapa educativa, fonamental
Les escoles bressol i les llars d’infants també comencen les portes obertes al 

mes de març i s’allargaran fins l’abril

Les quatre escoles bressol públi-
ques de Sant Joan Despí també 
faran jornades de portes obertes  

aquesta primavera, al mes d’abril. La 
preinscripció es farà del 2 al 12 de maig 
de manera presencial a l’Àrea de Ser-
veis a la Persona o bé on line a través 
d’un aplicatiu al web municipal www.
sjdespi.cat per tal de facilitar que les 
famílies no es desplacin. La matrícula 
sí que s’ha de fer a l’Àrea. Els nens i les 
nenes de 0 a 3 anys de Sant Joan Despí 
tenen al seu abast unes instal·lacions 
de qualitat per iniciar la primera etapa 
educativa, que tot i no ser obligatòria, 
sí que compleix un paper molt des-
tacat i rellevant en els primers anys de 
vida dels infants. També és un servei 
que ajuda en la conciliació laboral i 
familiar. Les tres escoles bressol mu-
nicipals (Sol Solet, El Gegant del Pi i 
El Timbal) comparteixen els mateixos 
serveis i filosofia educativa.

L’Ajuntament està fermament compromès amb l’objectiu de garantir una educa-
ció inclusiva i de qualitat per a tothom. Aquest compromís es tradueix dia a dia 
amb múltiples propostes per millorar l’ensenyament dels nostres escolars des de 

ben petits i petites. Membre de l’Associació de Ciutats Educadores, el compro-
mís es fa palès amb activitats com el Catàleg de Programes i Serveis Educatius, 

que posa a l’abast de les escoles i instituts més d’una cinquantena d’activitats 
que ajuden a complementar la formació que es rep dins les aules. Una manera 
d’obrir als escolars la nostra riquesa patrimonial (visites a l’itinerari Jujol, per 
exemple); mediambiental (cuiden de les vinyes i del jardí de les papallones, al 
parc de la Fontsanta); de cooperació (amb el programa de Drets de l’Infant) o 

del funcionament de l’administració local, amb les visites a l’Ajuntament. Cuidant de les vinyes del parc de la Fontsanta

La ciutat educadora: aprenent des de nadons

La ciutat educadora: més enllà del recinte escolar

Escoles bressol: portes obertes 

Centres privats: Llar d’infants L’Estel (Pg. del Canal, 26, tel. 933735866, correu estelsjd@gmail.

com i web www.llardinfantslestel.com), 9 de març de 17.30 a 19:30 h; i Llar d’infants Les Ore-

netes (C/ Frances Macià, 44, tel. 933736740, correu les.orenetes@gmail.com i web orenetes-

blog.blogspot.com), 7 d’abril de 10 a 17 h. En tots dos casos cal trucar per confirmar assistència.

3 d’abril (17.30 h)

EBM El Gegant del Pi
C/ Fontsanta s/n, cantonada Marquès de 

Monistrol
Tel. 93 477 15 61
ebmelgegantdelpi@sjdespi.net

www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat

20 d’abril (17.30 h)

EBM El Timbal
C/ del Tambor del Bruc, 2

Tel. 93 373 09 44
ebmeltimbal@sjdespi.net

ebmeltimbal.stjoandespi.ppe.

entitats.diba.cat

24 d’abril (17.30 h)

EBM Sol Solet
Rambla de Josep M. Jujol, 5

Tel. 93 373 64 84
ebmsolsolet@sjdespi.net

www.ebmsolsolet.despientitats.cat

4 d’abril (de 9.30 a 10.45 h) i 

5 d’abril (de 15 a 16 h)

 Llar d’Infants La Pomera
Pg. del Canal, 1B
Tel. 93 373 47 54
lapomera@gmail.com

lapomeradesantjoandespi.blogspot.com
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Acompanyament a l’estudi, ara 
també a la secundària

Projecte per millorar el rendiment escolar dels infants i joves del municipi

Un estudi elaborat per l’ISGlobal (Institut de Salut Glo-
bal de Barcelona) i publicat per la revista Epidemiology ha 
detectat que la contaminació procedent del trànsit dismi-
nueix la capacitat de concentració dels infants a curt termi-
ni. Segons l’estudi, sembla que la resposta dels nens i nenes 
va ser més lenta i menys consistent en els dies amb nivells 
més alts de contaminació atmosfèrica relacionada amb el 
trànsit en l’ambient. Fa molt de temps que l’Ajuntament 
incentiva entre els escolars activitats per reduir la conta-
minació al voltant de les escoles, com els desplaçaments 
sostenibles a peu o en bicicleta. També es va crear una 
xarxa de camins escolars segurs que algunes escoles han 
desenvolupat de manera molt activa. Aquest és el cas del 
Joan Perich i Valls, que des del mes de setembre participa 
en una prova perquè els infants puguin arribar a l’escola a 
peu, en bici o en bus. Es tracta del Bus a peu, el Bici Bus i 
el Bus a bus. Els pares i mares han establert uns punts de 
recollida dels infants per arribar a l’escola d’una manera 
sostenible, a peu, en bici o en bus.

Compromesos amb la sostenibilitat
La ciutat compta amb una xarxa de camins escolars que arriba als centres 

educatius, i any rere any es treballa en millorar la mobilitat sostenible

L’Acompanyament a l’estudi és un projecte que va començar a 
caminar ara fa sis anys amb l’objectiu de millorar el rendiment 
escolar de l’alumnat. Ajudar i guiar els nens i les nenes en el 
moment de fer els deures, tot donant-los eines que els siguin 
útils per adquirir més competències i afrontar els estudis, és el 
principal objectiu d’aquest programa. Si en un principi estava 
orientat a l’alumnat de sisè de primària, des d’aquest curs també 
s’ha obert la porta a la participació d’alumnat de primer i segon 
de secundària. Els estudiants fan classe de reforç dos cops a la 
setmana a les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda 
amb professionals de la docència. Aquest curs hi participen 61 
alumnes de primària i secundària.
L’Acompanyament a l’estudi és una de les mesures que, en el marc 
dels objectius d’una ciutat educadora, treballa per promoure 
una educació integral basada en la igualtat d’oportunitats.

Cal promoure els desplaçaments sostenibles per arribar als centres educatius

Alumnat de secundària d’Acompanyament a l’estudi fan classe a les bi-
blioteques Mercè Rodoreda –a la imatge– i a la Miquel Martí i Pol

La ciutat educadora: preocupada pel medi ambient

La ciutat educadora: treballant per la igualtat d’oportunitats
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Educant des de les emocions
L’escola Roser Capdevila millora l’aprenentatge amb educació emocional

El centre desenvolupa un projecte que treballa l’empatia, l’autoestima i 
l’empoderament amb l’alumnat des d’infantil per millorar el seu rendiment

Educar la raó passa per educar 
les emocions. Aquesta és una 
afirmació que han demostrat les 

investigacions en neurociència que 
s’han desenvolupat en els darrers 20 
anys i que l’escola Roser Capdevila 
ha implantat amb l’objectiu de millo-
rar l’aprenentatge de l’alumnat, des 
d’infantil a primària. Com assenyala 
l’equip de mestres de l’escola, “la ges-
tió adequada de les nostres emo-
cions permet als nostres alumnes ser 
més creatius, més innovadors, aug-
mentant la capacitat de resilència, 
afavorint l’empatia, fent-los més se-
gurs, amb més autoestima empode-
rant-los per afrontar els reptes que 
els proposi la vida”.

Més motivats i positius
I amb aquesta premissa, des de fa tres 
anys, l’escola està immersa en aquest 
projecte d’educació emocional que 
està donant molt bons resultats: “veus 
els canvis en un termini molt curt 
de temps, i sí que hem notat com les 
seves actituds són ara més positives, 
més obertes, més col·laboradores”, 
confirma l’equip. Aquest treball amb 
les emocions es fa a través de diferents 
activitats. Per exemple, a les classes hi 
ha un emociòmetre on els infants po-
sen el seu nom sota unes emoticones 
que representen la tristesa, l’alegria, 
la por... “això permet al mestre saber 
com està l’alumne i treballar amb ells 
per buscar solucions, si cal”. També 
hi trobem la bústia amiga, on els in-
fants deixen els seus missatges o les 
tutories emocionals que es fan entre 
l’alumnat de primària. Aquest projecte 
no seria possible sense la implicació 
dels docents, i la formació permanent 
és una peça clau. En aquest procés han 

Les imatges mostren els diferents recursos que els mestres de l’escola Roser Capdevila fan servir per 
treballar les emocions amb l’alumnat 

intervingut activament l’Esther Gar-
cía, formadora del centre i membre 
de l’equip de Rafael Bisquera, cate-
dràtic de la Universitat de Barcelona, 
i un referent de l’educació emocional; 
l’exjugador de waterpolo i expert en 
coaching Pedro García Aguado; Fran-
cisco Castaño, autor de llibres com 
Aprender a educar; Mar Milán i Gem-
ma López (formadores del centre, 

coachs creatives i training executiu) o 
John Campbell, del prestigiós centre 
Growth Coaching International, per 
posar només alguns exemples. 
Una bona educació emocional no 
només facilita un millor rendiment 
acadèmic i de les relacions socials, 
sinó que també forma persones sanes, 
equilibrades, menys agressives, més 
solidàries, amb iniciativa i creativitat.
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Objectiu: una mobilitat sostenible
Iniciatives per contaminar menys i crear consciència

L’Ajuntament cedeix durant tres mesos bicicletes elèctriques a 17 estudiants i 
professors de secundària perquè les utilitzin en els seus desplaçaments

L’alumnat i el professorat que s’han sumat a l’experiència per utilitzar bicicletes elèctriques en els seus desplaçaments

L’Ajuntament continua pre-
nent mesures per fer de Sant 
Joan Despí una ciutat menys 

contaminant. Amb aquest objectiu, 
l’administració municipal ha lliurat 
17 bicicletes elèctriques a joves dels 
instituts per promoure entre aquest 
col·lectiu desplaçaments més soste-
nibles. Els joves (dels centres de se-
cundària Jaume Salvador i Pedrol, 
Francesc Ferrer i Guàrdia, i l’Ateneu 
Instructiu) podran utilitzar-les du-
rant els propers tres mesos. Aquesta 

és la tercera entrega temporal de bi-
cicletes al col·lectiu jove que realitza 
l’Ajuntament en un projecte engegat a 
l’abril de l’any passat. 

També Bicibox
L’opció de lliurar-les de manera rota-
tòria fa que puguin arribar a més es-
tudiants (de moment, ja les han pogut 
provar una cinquantena). Els joves 
que han participat als dos anteriors 
lliuraments n’han fet una valoració 
molt positiva. A més de les bicicletes, 

també se’ls cedeix una targeta del Bi-
cibox perquè puguin aparcar de ma-
nera segura a la xarxa matropolitana 
d’aparcaments de bicicletes. Durant 
l’acte d’entrega, l’alcalde, Antoni Po-
veda, va afegir: “la utilització de la 
bicicleta elèctrica és un sistema de 
transport econòmic, sostenible i 
ecològic, ideal per a un municipi 
com el nostre. Seguim així fent pas-
ses per fer de Sant Joan Despí una 
ciutat més respectuosa amb el medi 
ambient”.

6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, a les instal·lacions de TV3
L’alcalde i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, i el director 

d’Estratègia Corporativa i de Recursos Humans de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Andreu 
Martínez, i el director de TV3, Jaume Peral, van inaugurar el 
26 de gener 6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics al pàr-

quing dels treballadors de TV3, una mesura que facilitarà un 
canvi d’hàbits, més sostenibles, entre la plantilla. En total s’han 

habilitat tres equips amb sis punts de recàrrega lenta. Durant 
la intervenció, Poveda va exposar com “aquestes noves in-

fraestructures suposaran una empenta per als treballadors 
que optin pel vehicle elèctric com a mode de transport per 

accedir a la feina, permetent-ne la recàrrega in situ i facilitant 
el canvi d’hàbits vers una opció més neta i sostenible”. Els punts de recàrrega estan ubicats al pàrquing de TV3
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Tratamientos más sostenibles, mejora del arbolado replantando o eliminando 
plagas, entre las acciones más destacadas

Zonas verdes bien cuidadas
Los espacios naturales de la ciudad, objeto de especial atención

Ees uno de los aspectos mejor va-
lorados por la ciudadanía: el cui-
dado del espacio público y, espe-

cialmente, el de las zonas verdes. Sant 
Joan Despí dispone de más de 424.389 
metros cuadrados de zonas verdes y 
9.650 árboles. En los últimos años, el 
equipo de jardinería, formado por una 
plantilla de 13 personas que, ocasio-
nalmente se puede ver ampliada con 
el apoyo de otros trabajadores, ha sido 
indispensable para mantener en buen 
estado los parques, jardines y arbolado 
de la ciudad. Un trabajo diario que va 
más allá del aspecto ornamental. 

Control de plagas
Sin duda, uno de los retos es la elimi-
nación de plagas.  En los últimos años 
se han reforzado los tratamientos para 
controlar dos plagas que, en muchas 
ciudades, está acabando con especies 
tan singulares como las coníferas y las 
palmeras, afectadas por el insecto de la 
procesionaria (el primero) y del escara-
bajo picudo rojo (el segundo).
En el caso de las palmeras, los trata-
mientos contra el picudo se iniciaron 
hace más de una década. Entonces dos 
tratamientos preventivos anuales eran 
suficientes, pero en los últimos años se 
ha ampliado a cinco. Estas tareas han 
dado sus frutos ya que en todo este 
tiempo tan solo se han muerto dos 
ejemplares.
Otra de las plagas que se está exten-
diendo por los bosques de media Eu-
ropa es el insecto de la procesionaria, 
que afecta a las coníferas, sobre todo, 
al pino. La procesionaria se está repro-
duciendo con mayor intensidad en los 
últimos años, de ahí que el Ayunta-
miento haya ampliado e intensificado 

Actuación contra la procesionaria. Un operario de jardinería recogiendo las “bolsas” que crea la 
procesionaria (en la fotografía pequeña, un detalle) después de haber realizado los tratamientos 
oportunos

los tratamientos. En el último año se 
han realizado tratamientos con tram-
pas de feromonas que están dando sus 
frutos. A finales de enero se recogieron 
menos “bolsas” producidas por la pro-
cesionaria que el año pasado, y en la 
mayoría, las orugas estaban muertas. 
Además de estas acciones es muy im-
portante que, en la medida de lo po-
sible, los ciudadanos que tengan en 
sus propiedades este tipo de ejempla-
res también realicen tratamientos. En 

caso de duda sobre qué hacer en el 
departamento de Via Pública asesoran 
sobre las acciones que pueden ayudar 
a controlarlas. 

Tratamientos más sostenibles
Otro de los retos del personal de jar-
dinería es la utilización de productos 
más respetuosos con el medio am-
biente. En este sentido, en la jardinería 
municipal se han dejado de utilizar los 
glifosatos y otros herbicidas químicos 

LA CIUTAT
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de síntesis ya que su uso puede provo-
car efectos negativos en la salud y la 
contaminación en los acuíferos. Esta 
medida, que se acordó a raíz de una 
moción presentada por todos los parti-
dos políticos a iniciativa de l’Associació 
L’Esplet, ha provocado que ahora las 
hierbas que sobresalen del pavimento 
se quiten de manera manual. 
Además, en el parque de la Fontsan-
ta se utilizan tratamientos ecológicos 
con insectos para controlar las plagas, 
como el uso de mariquitas para acabar 
con los pulgones. 

Replantación de arbolado
A pesar del mantenimiento y el cuida-
do a veces hay especies que no pueden 
sobrevivir por distintas causas. Preci-
samente en este último mes, el Ayun-
tamiento ha comenzado a reponer 
árboles en los barrios de Pla del vent-
Torreblanca, Residencial Sant Joan y 
en el Centre. Por un lado se han susti-
tuido 10 encinas en la calle Sant Martí 
de l’Erm; 40 arces negundos en la calle 
Torreblanca y la avenida de Lluís Com-
panys, y se ha mejorado la valla vegetal 
del solarium del polideportivo Salva-
dor Gimeno reponiendo los cipreses 
de Leyland. En todos los casos, se han 
repuesto las mismas especies de árbo-
les, y la sustitución ha sido inevitable 
bien porque el árbol estaba muerto, 
carcomido o porque podía suponer un 
peligro de seguridad. 
Además de las intervenciones que está 

Replantación en el parque Fontsanta. El Àrea Metropolitana de Barcelona continuará los trabajos de reposición de árboles hasta finales de este 
mes. A la derecha, se aprecia uno de los troncos afectados por barrenadores que se han tenido que talar para reponerlos con ejemplares sanos

realizando el Ayuntamiento en la vía 
pública, el Àrea Metropolitana de Bar-
celona ha iniciado la segunda fase de 
reposición de arbolado en el parque de 
la Fontsanta. Después de la extracción 
de 70 ejemplares muy afectados por 
pudriciones, ramaje seco o falta de vi-
gor, ya se han comenzado a trasplantar 
los nuevos jaboneros de la China, arces 
campestres, almeces y una variedad de 
fresno de hoja estrecha. En total se 
plantarán 78 ejemplares. La zona don-

de se ha intervenido corresponde a la 
primera fase de plantación del parque, 
del año 1995. La mala calidad del te-
rreno, una excesiva densidad de plan-
tación o el hecho de que el parque se 
construyó sobre un antiguo vertedero 
que todavía emite gases, son las prin-
cipales causas del mal estado de los 
árboles sustituidos. En los trabajos de 
acondicionamiento también se cons-
truirá una red de drenaje para evitar 
encharcamientos y riego por goteo.

Renovación de árboles en los barrios. 
Nuevas encinas que se han plantado en la calle 

Sant Martí de l’Erm, en el barrio de Residencial 
Sant Joan. A la derecha, una de las copas de las 

encinas muertas que se han sustituido
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Nuevo récord de pasajeros en el bus
Incremento medio del 4,28% en las diez líneas que pasan por la ciudad

Las líneas de autobús que pasan por Sant Joan 
Despí han cerrado 2016 con buenas cifras. Las 
10 líneas operadas por Baixbus (Mohn, Ro-

sanbus y Oliveras) y por TMB han sumado 9.093.597 
pasajeros; 339.381 viajes más que el año 2015, lo que 
representa un incremento del 4,28%.
Todas las líneas de bus han incrementado el número 
de usuarios excepto la L10, que ha visto una disminu-
ción del 4,4%, y el 157, que se ha reducido en un mí-
nimo 0,4%. Los autobuses nocturnos han sido los que 
han registrado un mayor incremento, con un 11,6% 
más de viajes para el N12 y un 9,9% para el N15. La lí-
nea L79 también ha aumentado un 9,6% el número de 
pasajes, mientras que la L52 y la L46 también se han 
incrementado en 6,1% y un 4% respectivamente. El 
alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de Movi-
lidad y Transporte del Área Metropolitana de Barce-
lona, Antoni Poveda, ha destacado que “una vez más 
el transporte público metropolitano demuestra que 
tiene muchas posibilidades para crecer y para con-
tribuir a la mejora de la calidad del aire”. 

En 2016, las líneas que más han crecido han sido las nocturnas N12 y N15, y 
la L79, que han ganado casi un 10% de nuevos viajes

Mejoras que incentivan el uso del transporte público

Más frecuencia de paso en el tranvía. Desde el 1 
de febrero, el tiempo de espera de las líneas T1, T2 
y T3 del Trambaix, entre las 17 y las 20 horas, se 
han reducido en un minuto, de manera que ahora 
pasan cada cuatro. La frecuencia se ha ampliado 
a la misma que en las horas punta (de 7 a 10 h) 
después de comprobar que durante estas tres horas 
de la tarde se registra una actividad similar a las de 
la primera hora de la mañana. 

Transporte gratuito hasta los 16 años. Otra de las mejoras de 
este año en el ámbito del transporte público es la ampliación de 
la T-12, que pasa a ser la T-16. A partir de ahora, los menores de 
16 años (la fecha de caducidad de la tarjeta será el 31 de diciem-
bre del año en que el joven cumple 16 años) podrán obtener esta 
tarjeta con viajes ilimitados y de vigencia anual dentro de la zona 
tarifaria donde resida el titular. Se puede solicitar en la web de 
la ATM (Autoritat del Transport Metropolità) y del AMB (Área 
Metropolitana de Barcelona).

LOS DATOS, en número de viajes

  2016  2015  %

L46  973.544 936.534 +4
L52  1.126.400 1.061.304 +6,1
L10  1.541.840 1.612.425 -4,4
L77  360.445 358.003 +0,7
L79  1.052.994 960.512 +9,6
N12  288.348 258.466 +11,6
N15  259.225 235.875 +9,9
63   1.906.740 1.782.134 +7
78  1.008.090 970.310 +3,9
157  575.971 578.655 -0,4

TOTAL:  9.093.597 8.754.216 4,28%
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Recollida de residus 

La recollida de vidre i d’orgànica puja respecte al 2015; la resta de fraccions, baixa

Cal seguir reciclant per millorar la ciutat

Les dades de la recollida de residus 
corresponents a 2016 indiquen que, 
tot i que la ciutadania és conscient 

de la importància de reciclar i moltes 
persones ja ho fan, encara hem de seguir 
millorant. En els darrers 12 mesos ha aug-
mentat la recollida selectiva del vidre (un 
1,81%) i de l’orgànica (un 3,46%). La resta 
de fraccions disminueixen en un 1,31% el 
paper, i en un 0,14% els envasos. El rebuig 
(on van a parar tots els residus que no re-

ciclem) augmenta en un 11,64%. Segons 
les dades que publica cada any l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (fins a la prima-
vera no podrem conèixer el percentatge 
de 2016), el 2015 Sant Joan Despí recollia 
de manera selectiva el 36,5% dels residus 
(la mitjana dels municipis que formen 
part de l’AMB és del 34%), unes xifres po-
sitives però llunyanes de l’obligatorietat 
de reciclar el 50% que hem d’assolir al 
2020 segons la Directiva de Marc de Re-

sidus Europeu, o el 60% que estableix, 
també per al 2020, el PRECAT (Programa 
General de Prevenció i Gestió de Residus 
i Recursos de Catalunya 2013-2020).
No obstant això, ens hem de felicitar per 
haver aconseguit que un 36,5% dels re-
sidus que generem els separem, però no 
podem abaixar la guàrdia i hem de re-
pensar com podem incrementar aquest 
percentatge en un món cada vegada més 
afectat pels efectes del canvi climàtic. 

Camila Jorge. “Sí, ho faig perquè així aju-
dem el medi ambient. Si podem llençar les 
escombraries separades, i facilitar que es 
puguin reciclar en comptes de tornar a fabri-
car-lo, és millor, no?”. 

Franklin Pérez. “No costa gens reciclar i així 
col·laborem, en la mesura de les nostres possi-
bilitats, a fer un món millor. També és cert que 
tenim molts contenidors a prop i això facilita 
que puguem separar les escombraries”.

Pilar Muñoz. “Reciclo tot el que puc. A més 
de les escombraries diàries també faig servir 
la deixalleria mòbil, és molt pràctica. Hem de 
pensar en el futur dels nostres fills i en el món 
que volem deixar-los”.

Recicles? Per què?

*Les dades que recull el gràfic són en quilos.

Sant Joan Despí, per sobre de la mitjana metropolitana
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Asesoramiento municipal sobre las 
cláusulas suelo en las hipotecas

El servicio funcionará los miércoles, de 16 a 19 horas, a partir del día 8 de marzo

El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio con el Colegio de Abogados de 
Sant Feliu de Llobregat a través del 

cual un abogado ofrecerá un servicio de 
asesoramiento gratuito a los ciudadanos 
que puedan estar afectados por las cono-
cidas como cláusulas suelo incluidas en las 
hipotecas de millones de usuarios en Es-
paña. Este tipo de cláusulas incorporan un 
tipo mínimo que, en función de las hipo-
tecas, puede provocar que los usuarios no 
se beneficien de la reducción de la cuota. 
Así, cada miércoles, de 16 a 19 horas, a 
partir del 8 de marzo, en la Oficina Mu-
nicipal de Vivienda (primera planta del 
Centre Miquel Martí i Pol) el especialista 
asesorará a los ciudadanos previa cita en 
el teléfono de la oficina (93 373 07 61). El 
Ayuntamiento pone en marcha este servi-
cio ante las dudas de la ciudadanía respec-
to a una reciente sentencia del Tribunal de 

La Oficina Municipal de Vivienda informará de manera gratuita a los ciudadanos 
que puedan estar afectados por esta cláusula en sus hipotecas y cómo reclamar

Club de feina, millor preparats
Aquest servei, ubicat a Promodespí (carrer John F. Ken-
nedy, 8) ha preparat una nova temporada de càpsules 
formatives per ajudar les persones que estan buscant 
feina. Consulteu els tallers, i no dubteu a apuntar-vos!

• 13 i 14 de març (de 9:30 a 13:30 h): 
L'entrevista curricular versus l'entrevista per competències
• 30 de març de 9:30 a 13:30: 
Com superar una dinàmica de grup amb èxit
• 26, 27, 28 abril de 9:30 a 13:30: 
Jo ho puc aconseguir! (coach ocupacional)
• 2 i 4 de maig, a la tarda:  
Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina

Inscripcions a Promodespí 
telèfon 934808050 i e-correu: desireegt@sjdespi.net

Justicia de la Unión Europea que obliga 
a devolver el dinero cobrado de más. Re-
cientemente también se ha aprobado el 
Real Decreto Ley 1/2017 de medidas ur-
gentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo, hecho que tam-
bién ha generado muchas consultas.

El servicio de asesoramiento gratuito, en la primera planta del Centre Miquel Martí i Pol

Compra a Sant Joan Despí...
                    i gaudeix 
dels poliesportius

L’Associació de Comerciants Activa Despí 
regala aquest mes de març entre la clientela de les boti-
gues adherides 15 packs amb dues entrades per gaudir 
de les zones d’aigua, sales de fitness i totes les activitats 
dirigides dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador 
Gimeno. Informa’t de com aconseguir les entrades als 
comerços participants.

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) se traslada a Promodespí. A 
partir del 7 de marzo, este servicio, hasta ahora en el 
Mercat de les Planes, atenderá en las dependencias de 
Promoció Econòmica (calle John F. Kennedy, 8, teléfo-
no 93 480 80 50) los martes y viernes de 10 a 13.30 h.
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Un projecte de diferents centres educatius de primària i de l’Ajuntament permet 
ajudar famílies i persones de la ciutat en situació de vulnerabilitat

Els menjadors escolars eviten el 
malbaratament d’aliments

Accions que milloren la qualitat de vida de les persones amb menys recursos

Nova sala multisensorial a la Residència Mas i Dalmau

Imatges d’un mejador escolar, i un dels àpats per a les famílies vulnerables

La Residència per a Persones disminuïdes psíquiques Josep Mas i Dalmau ha 
incorporat recentment una sala multisensorial per ajudar els residents amb 

afectacions a la capacitat per rebre o interpretar estímuls de l’entorn. A la 
sala poden treballar de manera intensa i controlada la percepció, la motiva-
ció, els interessos, etc.  Aquest projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a la 

col·laboració i implicació dels familiars del residents al centre. L’associació de 
familiars ha organitzat activitats per recaptar fons i ha presentat el projecte a 

diverses entitats. Això i algunes petites donacions han fet possible materialitzar 
la sala, tot i que asseguren que “encara queda molta feina a fer”. 

“Ha estat un projecte multidimensional, en què han participat diferents 
agents socials i la col·laboració ha estat el factor principal per poder fer 

realitat el projecte”, explica la directora del centre, Dolors Colominas. “Pensem 
que hem d’anar lluitant per poder aconseguir que els nostres protagonistes 

puguin gaudir d’una vida plena”. Per aquest motiu, animen a col·laborar qual-
sevol persona que hi estigui interessada.

Per evitar el malbaratament 
d’aliments als menjadors esco-
lars, diferents centres educatius 

en col·laboració amb l'Ajuntament han 
posat en marxa un projecte per donar 
els excedents a famílies o persones en 
situació de vulnerabilitat. Aquesta ini-
ciativa va començar a mitjan any 2015 
a l’escola Espai 3 i compta en aquests 
moments amb la participació de quatre 
centres escolars: Espai 3, Sant Francesc 
d’Assís, Roser Capdevila i Joan Perich i 
Valls. 
Als menjadors escolars sempre es pre-
para més menjar per tal de no fer curt 
i els excedents normalment acaben a 
les escombraries. Amb aquesta actua-
ció, d'una banda s’evita el malbarata-
ment d’aliments en bon estat i, de l’altra, 
s’ajuda persones en situació de vulne-
rabilitat. Es tracta de menjar cuinat el 
mateix dia, sa, equilibrat i de qualitat. 
Actualment, són 6 les famílies de la ciu-

tat que es beneficien d’aquest projecte 
però s’estan fent tràmits perquè se n’hi 
acullin més. Es tracta de famílies o per-
sones soles derivades del Departament 
d’Acció Social i Igualtat.
Aquesta no és l’única actuació social 
referent a l’alimentació. L’Ajuntament 
atorga vals d’alimentació a 430 famílies 
(en 2016) en situació de vulnerabilitat 

per tal d’ajudar en la cobertura de les 
necessitats bàsiques.  A més, també hi 
ha el projecte Menjar fresc als Mercats 
Municipals; les associacions de veïns de 
Les Planes i de l’Eixample han recaptat 
fons durant l’any 2016 per crear un to-
tal de 538 vals de descompte de 5€ als 
mercats municipals per a persones que 
ho necessitin.
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15 FEBRER La història del canal de la infanta.
 JOAN BONICH  L’ ÀREA

22 FEBRER Picasso. Un geni del segle XX.
 LAURA BERENGUEREL. Historiadora L’ ÀREA

1 MARÇ El significat ocult de les imatges I: d’Altamira al Renaixement.
 MERCÈ OBÓN. Historiadora de l’Art L’ ÀREA

8 MARÇ El càncer com a malaltia crònica entre la gent gran. Prevenció i diagnòstic 
 precoç, les claus màgiques al nostre abast.
 PROFESSOR JORDI ESTAPÉ. 1r catedràtic a Espanya d’oncologia mèdica;  expert  en  càncer  
 per  l’OMS  i director científic de la Fundació FEFOC L’ ÀREA

15 MARÇ Alfred Hitchcock. Molt més que el mag del suspens. 
 Dr. JOSEP LLUÍS I FALCÓ.  Professor de música i mitjans audiovisuals. UB L’ ÀREA

22 MARÇ Egipte. La decoració de la tomba de Tutankhamon. 
 M ROSA VALLDESOGO. Egiptòloga L’ ÀREA

29 MARÇ El perquè dels mots dels carrers de Sant Joan Despí.
 JOAN BONICH  Can Negre

05 ABRIL Visita guiada al Palau de la Música. Visita de l’arquitectura modernista del Palau 
 i aquells espais més singulars de l’edifici (sala de concerts, sala de descans  oficines).
 Preu visita: 11€/pax
 hora de sortida: 10,30h Lloc: 
 Estació Renfe  
 Preu: 11€

19 ABRIL Instruments jurídics que ens ajuden a defensar els drets de la  gent gran. 
 JORDI MUÑOZ IRANZO. Advocat L’ ÀREA

26 ABRIL Lectures de Sant Jordi. 
  Pati del Diamant  C.C. Mercè Rodoreda

03 MAIG Història del moviment associatiu a Sant Joan Despí fins a 1931. 
 ALEJANDRO ROS MATEOS. Dr. en Històra UB L’ ÀREA

10 MAIG La màgia de l’òpera. Què és l’òpera, quan neix l’òpera?... 
 ROSA Mª ORTEGA JUNCOSA. Historiadora i membre de l’Associació FENT HISTÒRIA L’ ÀREA

17 MAIG Xavier Serra de Rivera.  Pintor  i gravador nascut a Sant Joan Despí. 
 JAUME GONZÁLEZ CUADRAT. Historiador L’ ÀREA

24 MAIG Història i evolució de l’anestèsia.
 SANTOS LIÑÁN. Doctor L’ ÀREA

31 MAIG Visita al Palau Nacional. Arquitectura i memòria.
 Preu visita: 5,95€/pax
 Hora de sortida: 9,15h 
 Lloc: Parada Tram Bon Viatge   
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L’Aula cultural és un espai 

de formació permanent que 

organitza conferències 

setmanals i visites guiades.

La formació és quelcom que 

s’ha de fer al llarg de tota la 

vida, no només en un 

moment puntual.

L’Aula Cultural ens ajuda a 

aprofundir en diferents temes 

d’interès socio-cultural.

Horari de les conferències: dimecres, de 17 a 18h
Sortides: inscripcions a l’Aula Cultural una setmana abans

Es poden produir canvis d’última hora en la programació de les sessions

   

L’Aula cultural
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L’Aula cultural

El Aula Cultural de la gent gran empieza una nueva tem-
porada con actividades culturales para todos los gustos 
y abiertas a todo el mundo. En el programa de febrero 
a mayo se pueden encontrar conferencias sobre temas 
de interés cultural como el cine de Alfred Hitchcock 
(a cargo del Dr. Josep Lluís Falcó, profesor de música 
y medios audiovisuales de la UB) o la decoración de 
la tumba de Tutankhamon (con la egiptóloga Mª Rosa 
Valldesogo), así como visitas guiadas al Palau de la Mú-
sica o al Palau Nacional. Otras actividades destacadas 
son una conferencia sobre los instrumentos jurídicos 
para defender los derechos de la gente mayor o un taller 
de lectura para Sant Jordi. 

El comedor de la gent gran, 
comida de calidad y en compañía

El comedor es un espacio cálido y familiar 

En el Centro Cívico Les Planes, de lunes a viernes de 13.30 a 15 horas

Este servicio proporciona una dieta equilibrada a las personas mayores y les ofrece 
un ambiente cálido y familiar donde reunirse

Cada día, de lunes a viernes de 13.30 a 15 horas (ex-
cepto festivos y durante el mes de agosto), las perso-
nas mayores de Sant Joan Despí pueden ir a comer 

al comedor de la gent gran, ubicado en el Centro Cívico 
Les Planes. Por el módico precio de 4,40 euros, pueden dis-
frutar de un menú completo con primer plato, segundo y 
postre, además de pan, agua, vino y café. Además, se ofrece 
la variedad de menú normal y de dieta. Se trata de un al-
muerzo equilibrado y sano, controlado por el servicio de 
catering que gestiona el comedor.
De esta manera, además de proporcionar una alimentación 
de calidad a las personas mayores, se les ofrece un ambien-
te cálido y familiar donde reunirse y comer en compañía. 
Dado que mayoría de los usuarios viven solos, esto resulta 
de gran importancia. De los 43 comensales que actualmen-
te asisten al comedor, 25 son hombres y 18, mujeres. En 
una encuesta realizada en julio de 2016 se observó un alto 
grado de satisfacción generalizada por la calidad de la co-
mida y del servicio.
Para poder acceder a este servicio hay que cumplir una se-
rie de requisitos: tener más de 60 años y no estar activo; 
ser mayor de 50 años y pensionista con grado de invalidez 

permanente y absoluta; o bien ser viudo o viuda mayor de 
55 años con únicamente una pensión de viudedad y tener 
plena autonomía personal. Además, también es necesario 
contar con el carnet municipal de la gent gran, como ocu-
rre con los servicios de peluquería o podología. Para más 
información, pueden dirigirse al Departamento de Gent 
Gran del Ayuntamiento, en el Àrea de Serveis a la Persona. 

Las parejas que este año celebren los 50 años de casados  ya 
pueden inscribirse para participar en el homenaje que se 
organiza en el marco de la Setmana de la Gent Gran que se 
hará el próximo mes de mayo.
Para participar tan sólo es necesario presentar una ins-
tancia y una fotocopia del libro de familia en el Àrea de 
Serveis a la Persona (avenida de Barcelona, 41) hasta el 
próximo 31 de marzo. Durante el acto, las parejas que han 
llegado hasta el medio siglo de convivencia reciben una 
placa conmemorativa y aprovechan para intercambiar ex-
periencias con otras que están en la misma situación. Un 
acto entrañable que año tras año reúne un buen número 
de matrimonios.

El Aula Cultural inicia la temporada 
con nuevas e interesantes actividades

Inscripciones para participar en el 
homenaje de las Noces d’Or
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Les masies de 
Sant Joan Despí, espai a 

descobrir i protegir
Testimonis de diferents moments històrics del municipi 

i de la seva evolució, amb gran valor cultural

L      es masies de Sant Joan Despí són 
un testimoni de la història de la 
ciutat, que s’ha mantingut viu al 

llarg dels anys i que convé preservar.  
Un recorregut per les masies és un 
recorregut per la història de la ciutat 
i els seus moments clau. Per aquest 
motiu, un cop al trimestre, el Centre 
Jujol–Can Negre organitza una visi-
ta guiada per les masies de Sant Joan 
Despí. En aquest itinerari es pot veu-
re les masies des de l’exterior, però en 

algunes activitats, com les jornades 
Open House que es van fer a l’octubre, 
s’han pogut visitar per dins Can Po 
Cardona i Can Maluquer, entre altres 
edificis històrics de la ciutat.
Algunes masies, com Can Codina 
o Cal Maset, són d’origen medieval, 
quan Sant Joan Despí comptava amb 
una població escassa repartida en al-
gunes cases de pagès i un petit nucli 
al voltant de l’església. D’altres, com 
Can Po Cardona és posterior i reflec-

Viure envoltat d’història

teix el context històric en el qual es va 
construir. Construïda al segle XVIII, 
durant l’època de desenvolupament 
econòmic i estabilitat de després de 
la Guerra de Successió i dos segles 
de decadència per guerres constants 
i epidèmies. En aquesta època es van 
construir moltes noves masies i se’n 
van renovar d’antigues. 
Les masies no s’han mantingut  inalte-
rades al llarg dels segles, sinó que s’hi 
han anat fent reformes i modificacions 
per adaptar-les als nous temps i a con-
seqüència d’això moltes mostren una 
combinació de diferents estils arqui-
tectònics. L’exemple més clar és Can 
Po Cardona, que va ser reformada 
durant la primera meitat del segle XX 
i ara combina elements noucentistes 
amb els propis del barroc català. 
Les masies de Sant Joan Despí són part 
del patrimoni històric i cultural de la 
ciutat, aporten valor al municipi i, per 
tant, convé preservar-les i donar-les a 
conèixer.

Ja fa gairebé 30 anys que el Marc Andreu (a la foto, durant les visites que es van organitzar al 
festival Open House) viu a l’antiga masia Can Po Cardona, que està rehabilitada com a habi-
tatge familiar.  La casa està dividida en tres espais on viuen tres unitats familiars: el Marc, la 
seva dona i els seus dos fills; la seva germana amb el seu marit i dues filles; i una neboda, que 
viu a les golfes. “Com que fa tant de temps que hi vivim ens sembla normal, però quan 
vénen amics a casa ens adonem que viure en un edifici amb tanta història és un privile-
gi”, explica el Marc. Ell i la seva família han fet les reformes que la casa ha necessitat, com 
per exemple canviar les instal·lacions d’aigua i de llum, però sempre han intentat respectar 
al màxim la distribució original, que volen preservar tal i com era. Al llarg d’aquests 30 anys, 
Sant Joan Despí ha anat canviant i creixent i ells han vist com Can Po Cardona ha passat 
d’estar aïllada a quedar integrada a la ciutat. “Tenim molta sort de poder viure en aquest 
edifici, és una gran arquitectura i una casa magnífica”, conclou el Marc.
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6 • Can Codina
D’origen medieval, és una de les masies 

més antigues i documentades, supo-
sadament edificada l’any 1090. Segons 
la llegenda, una nit la família va acollir 
un frare almoiner que va resultar ser 
Sant Francesc d’Assís. En gratitud per 

l’hospitalitat els va prometre que men-
tre la família habités a la casa sempre 
tindrien descendència masculina per 

tal de conservar el llinatge i cap moriria 
de forma violenta.

1 • Can Maluquer
Construïda al segle XIX amb estil ba-
rroc per Josep Maluquer i de Tirrell 

(fundador de l’Institut Nacional de la 
Previsió) quan es va casar amb Glòria 

Salvador, filla del botànic santjoa-
nenc. Actualment, l’edifici és un 

casal de gent gran de la Generalitat 
de Catalunya.

3 • Can Po Cardona
Construïda a mitjan segle XVIII. 

Cadascuna de les façanes està deco-
rada amb esgrafiats amb elements 

diferents: polítics i personatges 
públics catalans de principi del segle 

XX, músics,  les estacions de l’any i 
elements de la natura. Josep M. Jujol, 
com a arquitecte municipal, va donar 
el vistiplau al projecte de reforma del 
1927 i en un esgrafiat s’hi pot veure la 

seva signatura.

2 • Cal Maset
Masia d’origen medieval amb 
elements romànics i una gran 

finestra renaixentista. De difícil 
visió des de l’exterior, durant 
l’itinerari es mostren imatges 

dels elements més
característics.

4 • Can Pau Torrents
Masia del segle XVII que era pro-

pietat de la família Salvador, on hi 
havia el jardí botànic construït per 
Jaume Salvador i Pedrol l’any 1723. 
Posteriorment la finca va passar a 

la família Maluquer, que al segle XX 
la van vendre als seus masovers, els 

Torrents. 

5 • Can Felip
La masia és datada el 1610, però 
existeixen documents del 1134 i 
del 1439 que parlen d’una torre 
que podria ser la de Can Felip. 
Aquesta torre, rodona i d’estil 
romànic, és un dels elements 

medievals de més interès i sin-
gularitat dels que es conserven 

a Sant Joan Despí.

Reportatge elaborat amb informació dels següents llibres: Catalunya romànica volum XX El Barcelonès, el Baix Llobre-
gat i el Maresme, de diversos autors; Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, de Montserrat Pagès. Centre d'estudis 
comarcals del Baix Llobregat; La masia, evolució, arquitectura i restauració, de Rosa Congost; Sant Joan Despí un 
recorregut per la Història, d’Alvar Maduell; El Baix Llobregat el 1789, de diversos autors; Sant Joan Despí, Guia del 
patrimoni històric i artístic. CEDIP Centre d'Estudis i Divulgació del Patrimoni.
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L’Ajuntament i les entitats del Consell de Dones preparen un reivindicatiu 
programa per commemorar el 8 de març a Sant Joan Despí

Caminem cap a la igualtat

T ot a punt per commemorar una 
nova edició del Dia Internacio-
nal de les Dones per reivindicar  

la igualtat entre les dones i els homes. 
Encara que no ho sembli, hi ha molts 
àmbits de la societat en què la igualtat 
no és plena, però això, any rere any les 
associacions de dones preparen activi-
tats de conscienciació i reivindicatives 
que coincideixen amb el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. Aquest any 
la Comissió de la Dona, formada per les 

entitats de dones i l’Ajuntament, ha pre-
parat un programa on destaca una nova 
activitat, la Diada Dones Despí que om-
plirà la plaça de l’Ermita de tallers i ac-
tivitats el dia 4 de març. Classes obertes 
de country, zumba, sardanes, un concurs 
d’escriptura ràpida, i moltes més activi-
tats en una jornada que pretén ser un 
espai de convivència per a tothom, ho-
mes i dones. També hi haurà un racó de 
‘lletres liles’ on, entre d’altres activitats, 
diferents escriptores signaran llibres. Un 

dels actes més destacats de la progra-
mació és el sopar de dones, que aquest 
any es tornarà a fer al Centre Cívic Les 
Planes el divendres 10 de març. Si hi vo-
leu participar, les entrades ja estan a la 
venda al centre cívic i a l’Àrea de Serveis 
a la Persona. Una xerrada sobre expe-
riències de superació; un torneig femení 
de petanca i de futbol; sardanes, a més 
dels contes per la igualtat que organitza 
el Centre d’Esplai El Nus són algunes al-
tres de les activitats d’aquest 8 de març.

Les dones compartim sabers, lema d’aquest any

dia internacional de les dones
Divendres 3 de març:  Partit de mares
Camp de futbol municipal de les Planes, 18 h
organitza el FC Levante Las Planas

Dissabte 4 de març: Diada Dones Despí
plaça de l’Ermita, 11 h
Amb classes obertes de zumba, country, sardanes, rumba, dan-
sa amb nadons, shakti ioga, i podrem ballar amb la percussió del 
grup infantil BIM BAM NUS; activitats i tallers de mitja, patchwork, 
petites reparacions, pintar un mandala gegant al terra, marcar un 
gol al masclisme, fer-te fotos al photocall feminista, construcció de 
pancartes reivindicatives... També hi haurà un racó de les ‘lletres li-
les’ amb un concurs d’escriptura ràpida, exposició de fragments de 
relats d’escriptores, lectura de contes per a la igualtat i signatura de 
llibres amb les autores Anna López Artiaga, Carme Via Sala, Cristina 
Martín, Maria Rosa Nogué, Maricarmen Crespo, Sylvia Oussedick i 
Pepa Mayo. A les 13 hores, lectura del manifest a càrrec del Consell 
de Dones i entrega dels premis #NOEMTOQUISELWHATSAPP.

Dimarts, 7 de març: Seminari de defensa personal
Mugendo Sant Joan Despí, 21.30 h

Dimecres 8 de març: Torneig femení de petanca
Jardins del Casal de Can Maluquer, 10 h

Xerrada Després de la foscor... la llum. Experiències de supe-
ració, a càrrec de Minerva González Mendoza
Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol, 16 h. 

Divendres 10 de març: Sopar de dones
Centre Cívic Les Planes, 21.30 h
Les entrades es poden comprar a l’Àrea de Serveis a la Persona 
(de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dilluns i dimecres de 17 a 
19 h, i al Centre Cívic Les Planes, de 9 a 14 h. El preu és de 20 
euros i es vendran tiquets fins a exhaurir les places.

Diumenge 12 de març: Sardanes 
plaça de l’Ermita, 12 h 
a càrrec de la Colla Sardanista de Sant Joan Despí 

Dissabte 18 de març: Club de lectura, La modista i altres 
dones, de Carme Via Sala, guanyadora del Premi Literari Delta.
Sala Camèlies del Centre Cultural Mercè Rodoreda, 19 h

Contes per la Igualtat
Centre Cultural Mercè Rodoreda, 17.30 h
amb la Fada Menta, actuació d’un grup de percussió i xocola-
tada. Organitza, CE El Nus

Lila Cabaret
Auditori Miquel Martí i Pol, 22 h
exhibició i mostra de teatre, música, comèdia i dansa a càrrec 
de dones presentat per la guardonada maga Amelie. L’acte el 
tancarà Dolo Beltrán i el guitarrista Jordi Busquets.

Dimecres 25 de març: Ball Dia Internacional de les Dones
Centre Cívic Les Planes, 19 h. Organitza l’Associació de Dones Progressistes
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La temporada arriba al març amb una 
destacada presència femenina, i com 
sempre, amb varietat d’espectacles. 

La primera obra de la qual podrem gaudir 
és Revolta de bruixes (dia 3 al Teatre Mer-
cè Rodoreda), a càrrec de la Kompanyia 
Lliure i que forma part del projecte Teatres 
en Xarxa, del qual formem part juntament 
amb altres ciutats metropolitanes. També 
destaca la programació del Bule Club de la 
Comèdia, que ens té preparats tres espec-
tacles, tot i que no tots a la Sala Bulevard: el 
primer és La vida moderna–Live Show, un 
show còmic dels humoristes David Bron-
cano, Quequé i Ignatius Ferray (les en-
trades ja estan exhaurides), que es podrà 
veure el dia 17 al Teatre Mercè Rodoreda. 
Aquest serà un cap de setmana intens, ja 

que l’endemà tindrà lloc la cinquena edi-
ció del Lila Cabaret, a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol, una exhibició de teatre, mú-
sica, dansa, comèdia i màgia a càrrec de 
dones i presentat per la maga Amelie. I di-
vendres 24 a la Sala Bulevard arriba Vagas 
y maleantas, una obra teatral musical que 
reflexiona de manera crítica sobre el paper 
que s’ha donat a les dones en la història.
I per tancar el mes, hi trobem el con-
cert de Dàmaris Gelabert, el 26 de març. 
Aquest espectacle ha estat tot un èxit de 
venda i les entrades per a les dues actua-
cions es van esgotar durant els primers 
dies. Podeu comprar entrades per a la res-
ta d’espectacles a www.teatresdespi.cat o 
a les taquilles del Centre Cultural Mercè 
Rodoreda.
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Revolta de bruixes, el V Lila Cabaret o el concert de Dàmaris Gelabert són alguns dels 
espectacles d’aquest març intens d’espectacles

Un mes de teatre amb molta 
presència femenina

‘Vagas y maleantas’, el 24 de març a la Sala Bulevard

CULTURA
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De l’hort a la biblioteca, un projecte 
per promoure una vida saludable

La Mercè Rodoreda i la Miquel Martí i Pol duen a terme activitats relacionades amb 
els seus horts per fomentar el consum i la cuina de proximitat

La ciutadania pot col·laborar com a voluntari en el manteniment dels horts

Ja fa més d’un any que la Xarxa de Biblioteques de 
Sant Joan Despí forma part del projecte De l’hort a 
la biblioteca, coordinat per la Diputació de Barce-

lona. Hi participen 18 biblioteques del Baix Llobregat 
i l’objectiu és donar a conèixer els productes del Parc 
Agrari de la comarca, a més de promoure un estil de 
vida saludable i una dieta equilibrada. Les dues biblio-
teques de la ciutat tenen el seu propi hort, així com una 
col·lecció de llibres sobre conreu i cuina de proximitat. 
Dels horts se n’ocupa el personal de les biblioteques, 
però estan buscant voluntaris que hi vulguin partici-
par. Si voleu col·laborar tenint cura de l’hort, us podeu 
posar en contacte amb les biblioteques. Actualment, la 
Mercè Rodoreda compta amb una voluntària.
Per fomentar els horts urbans i la vida saludable, les bi-
blioteques organitzen periòdicament activitats obertes 
a tothom i emmarcades en aquest projecte. Per exem-
ple, el 14 de febrer la Biblioteca Miquel Martí i Pol va 
organitzar un taller de cuina amb llegums. Una altra 
activitat programada és Pim, Pam, Pomelo!, una pro-
posta familiar entorn als llibres i a l’experimentació. En 
Pomelo és un elefant rosa que viu a l’hort i per mitjà 
dels contes que narren les seves aventures, els infants 
i les seves famílies treballaran la lectura compartida. 
L’activitat es durà a terme el 7 de març a la Biblioteca 
Mercè Rodoreda i el 23 a la Miquel Martí i Pol. 

Dona i desenvolupament, 
eix de les Utopies al març

Desirée Bravo és la volun-
tària que s’ocupa de cuidar 

de l’hort de la biblioteca 
Mercè Rodoreda. A sota, 

l’hort  de la Miquel Martí i 
Pol, i un carret amb material 

bibliogràfic per aprendre a 
cuidar aquests 

espais de conreu

Les jornades solidàries Utopies concretes per un món millor 
tornen al març amb propostes per reflexionar. La primera utopia 
girarà al voltant de la dona i el seu paper en el desenvolupament. 
La diputada del parlament marroquí i presidenta de la comissió 
d’Interior, de les comunitats territorials i de governs locals, Za-
kia Mrini, farà la xerrada El paper de la dona en la construcció de 
la democràcia als municipis marroquins (15 de març, 19.30 h al 
Centre Cívic de les Planes). Del 10 al 20 de març, a la biblioteca 
Miquel Martí i Pol podrem veure l’exposició Dona, la força del 
canvi, de la Fundació Vicenç Ferrer.

Preparant la diada de Sant Jordi 
més participativa

Busquem la vostra participació com a:
Escriptors i escriptores locals: signatura de llibres (matí i tarda)

Lectors i lectores: explicar contes o fer lectures en veu alta
Si voleu col·laborar heu d’enviar un correu a cultura@sjdespi.net 

o a les biblioteques fins al 24 de març

D’altra banda, les entitats, partits polítics o escoles que vulguin 
instal·lar una parada de llibres i roses han de presentar la sol·licitud 

del 6 al 17 de març (ambdós inclosos) al registre de l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania, a l’Ajuntament. Les bases al web sjdespi.cat.
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

del 9 de març al 2 d’abril
Pintura i escultura
de Felip Masjoan (inauguració 19.30 h)
Centre Jujol-Can Negre

fins al 30 de març
‘Refugiats’, 
de Rubens Tosi i Carme Martí
Centre Cultural Mercè Rodoreda

8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Les dones són les pro-
tagonistes del març 
amb una gran varietat 
d’activitats per comme-
morar el Dia Internacional 
de les Dones. Aquest any, 
la novetat més descata-
da és la la Diada Dones 
Despí que se celebra el 
4 de març a les 11 hores. 
Classes obertes de coun-
try, teatre, sardanes, dansa 
amb nadons, tallers de 
mitja, concurs d’escriptura 
ràpida, actuacions musi-
cals... Enguany es torna a 
fer el sopar de dones, un 
clàssic d’aquesta pro-
gramació –ja es poden 
comprar els tiquets–. 
Podeu consultar totes les 
activitats a la pàgina 20 
del Butlletí i a l’agenda.

tot el mes
Fotografies del 
concurs Els Tres Tombs, 
CC Mercè Rodoreda, del 14 al 19 de març
i CC Miquel Martí i Pol, del 20 al 26 de març

fins al 31 de març: II Certamen de Microrelats, ‘Un Sant Jordi diferent’, organitzat per l’AVV El Pi. Bases al 
web www.avvelpi.despientitats.cat i a www.sjdespi.cat

tot el mes 
Lluites compartides 
AVV les Planes/Omnium
18 i19 de març, les Planes.
25 i 26 de març, Centre
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	 17.30		hores
 JUDICI A JOAN DESPITOLTES
  Pl. de l’Ermita
 espectacle infantil on entre tots i totes farem el  
	 judici	final	a	Sa	Majestat	Carnestol	-	 	
	 tes.	Sardinada	popular	a	càrrec	de	la	Colla	de		
	 Geganters	de	Sant	Joan	Despí	

3  divendres

6  dilluns

7  dimarts

8  dimecres

	 9.30	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN             
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut	a	peu	per	Sant	Joan	Despí

	 17	hores
 CONFERÈNCIA: EL SIGNIFICAT   
 DE LES IMATGES           
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat	de	l’Aula	Cultural.	a	càrrec	de	la	historiadora		
	 de	l’art	Mercè	Obón
 

	 19	hores
 TALLER DE PASTISSOS SEMIFREDS            
 Casal de Joves El Bulevard
 ideals	per	a	qualsevol	època	de	l’any.	Preu:		 	 	
	 5	€.	Cal	inscripció	prèvia

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 JURÍDICA/LABORAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
	 activitat	gratuïta,	cal	demanar	cita	prèvia

	 10	hores
 TORNEIG FEMENÍ DE PETANCA             
 Can Maluquer
	 organitzat	pel	Casal	de	la	Gent	Gran	amb	motiu		
	 del	Dia	de	la	Dona

	 18.30	hores
 FESTIVAL DE ‘CANTE Y BAILE’    
 Auditori Miquel Martí i Pol
 tradicional	celebració	organitzada	pel	Centro		 	
	 Cultural	Andaluz	Vicente	Aleixandre		 	
	 en	commemoració	del	Dia	d’Andalusia

	 11	hores
 DIADA DE D0NES DESPÍ
 Plaça de l’Ermita
	 classes	obertes	de	zumba,	country, sardanes,  
	 rumba,	dansa	amb	nadons,	shakti	ioga;	activi-		
 tats i tallers de mitja, patchwork,	petites	repara-	
	 cions,	fer-te	fotos	al	photocall	feminista,	
	 construcció	de	pancartes	reivindicatives...		 	
	 També	hi	haurà	un	racó	de	les	‘lletres	liles’	amb		
	 un	concurs	d’escriptura	ràpida,	lectura	de		 	
	 contes	per	a	la	igualtat	i	signatura	de	llibres
	 amb	les	autores	Anna	López	Artiaga,	Carme	 	
	 Via	Sala,	Cristina	Martín,	Maria	Rosa	Nogué,			
	 Maricarmen	Crespo,	Sylvia	Oussedick	i	Pepa			
	 Mayo.	A	les	13	hores,	lectura	del	manifest

	 11	I	12.30	hores
 TEATRE PER A NADONS: TU-TUUT     
 Teatre Mercè Rodoreda
 un	espectacle	de	contes	pensat	per	als	més		 	
	 petits	de	la	casa	i	explicats	amb	recursos	i	
	 tècniques	molt	diferents	
 venda d’entrades teatresdespi.cat

 1  dimecres

	 19	hores
 TALLER DE POSTRES JAPONESES 
           Casal de Joves El Bulevard
 Coneix	el	Japó	més	dolç.	Preu:	5	€.	Cal	
	 inscripció	prèvia

MARÇ

	 18	hores
 TALLER: CUINEM EL PORC     
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 elaboració	de	plats	amb	les	parts	menys		 	
	 conegudes	del	porc	com	són	la	ploma,	el	
 lagarto, la presa i l’abanico.	Preu:	12	euros.		 	
	 Inscripcions	a	Can	Negre

	 22	hores
 TEATRE: REVOLTA DE BRUIXES  
 Teatre Mercè Rodoreda
	 obra	de	Josep	Maria	Benet	i	Jornet	que	narra			
	 tot	allò	que	succeeix	a	sis	dones	i	un	home	en		
	 el	transcurs	d’una	nit	de	lluna	plena.	A	càrrec		 	
	 de	la	Kompanyia	Lliure
 venda d’entrades teatresdespi.cat

4  dissabte

	 11	hores
 TALLER DE BRUNCH    
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 descobreix	aquest	àpat	tan	de	moda	entre		 	
	 l’esmorzar	i	el	dinar.	Preu:	12	euros.	
	 Inscripcions	a	Can	Negre	
 

 5  diumenge
	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai	pedagògic	medioambiental.	Es	coneixeran	els		
	 ocells	del	parc	de	la	Fontsanta	i	al	de	Torreblanca		 	
	 s’explicaran	contes

	 12	hores
 MOSTRA GASTRONÒMICA   
 Centre Cívic Les Planes
 mostra	de	plats	i	postres	típics	d’Andalusia	que		
	 organitza	el	Centro	Cultural	Andaluz	Vicente		 	
	 Aleixandre	per	commemorar	el	dia		 	
 d’aquesta comunitat autònoma

	 18	hores
 TALLER DE BURGERS GOURMET        
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 Preu:	12	€.	Inscripcions	a	Can	Negre

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA: PIM,  
 PAM, POMELO! 
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)
 espai	on	treballar	la	lectura	compartIda.		 	
 Activitat dins el projecte De l’hort a   
 la Biblioteca.Cal	inscripció	prèvia

	 16	hores
 XERRADA: DESPRÉS DE LA 
 FOSCOR... LA LLUM         
 Centre de Formació de Persones Adultes
 experiències	de	superació,	a	càrrec	de	Minerva		 	
	 González	Mendoza.	Activitat	organitzada	pel	Centre		
	 de	Formació	per	a	Persones	Adultes	Arquitecte	Jujol

	 18	hores
 PARTIT DE MARES 
 Camp de Futbol Les Planes
 l’organitza:	F.C	Levante	les	Planas

	 19.30	hores
 5 MINUTS DE SILENCI             
 Pl. de l’Ermita
 organitzat	per	l’Associació	Violeta

	 17.30	hores
 XERRADA SOBRE CLÀUSULES TERRA 
           Àrea de Serveis a la Persona
	 a	càrrec	dels	advocats	Gregorio	Ferrer	i	Juan			
	 Ignacio	Sanz

	 21.30	hores
 TALLER DE DEFENSA 
 PERSONAL FEMENINA
 Mugendo Sant Joan Despí
 activitat gratuïta

	 18		hores
 PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL   
 ‘ASTRAL’
  Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
	 el	periodista	Jordi	Évole	(director	i	guionista)		 	
	 ens	explica	la	història	d’Astral, un veler de  
		 luxe	que	l’entitat	ProActiva	Open	Arms	 		
	 va	reconvertir	en	un	vaixell	per	ajudar	a		
	 rescatar	refugiats	al	Mediterrani

24
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6  dilluns

7  dimarts

8  dimecres

9  dijous

 12 diumenge

	 19	hores
 TALLER DE PASTISSOS SEMIFREDS            
 Casal de Joves El Bulevard
 ideals	per	a	qualsevol	època	de	l’any.	Preu:		 	 	
	 5	€.	Cal	inscripció	prèvia

10 divendres

13 dilluns 

	 18	hores
 TALLER D’INTERCANVI JUVENIL   
 I VOLUNTARIAT INTERNACIONAL           
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol	tots	els	teus	dubtes.	Activitat	gratuïta,	cal		
	 inscripció	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 21.30	hores
 SOPAR DE DONES
 Centre Cívic Les Planes
 tradicional	sopar	dins	els	actes	del	Dia	de	la	Dona.		 	
	 Compra	de	tiquets	a	l’Àrea	i	al	Centre	Cívic	Les	Planes

	 17	hores
 CONFERÈNCIA: EL CÀNCER 
 ENTRE LA GENT GRAN          
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat	de	l’Aula	Cultural,	a	càrrec	del	professor		 	
	 Jordi	Estapé
 

	 19	hores
 TALLER: GRAFITEJA AMB XOCOLATA           
 Casal de Joves El Bulevard
 un	dibuix	per	llepar-se	els	dits.	Gratuït.	Cal	
	 inscripció	prèvia.	De	12	a	16	anys

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: MALETA DE 
 CIÈNCIA
          Biblioteca M. Martí i Pol (Sala Petits Lectors)
 a	càrrec	de	Gisela	Llimona

	 22	hores
 TALLER DE ZUMBA SENTAO
 El Bulevard
 amb	els	instructors	Irene	Cia	i	Jordi	Giralde.
	 Preu:	5	€.	Cal	inscripció	prèvia

11 dissabte 
	 12	hores
 DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS  
 AMB FARMYARD           
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a	càrrec	de	Kids&Us

	 11	hores
 ITINERARI PELS EDIFICIS 
 SINGULARS           
 Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 descobrint	la	seva	història,	el	model	d’arquitectura	i		
	 el	seu	ús.	Preu:	3	€.	Inscripcions	a	Can	Negre

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai	pedagògic	medioambiental.	Es	cuidarà	de	l’hort			
	 del	jardí	de	les	papallones	parc	de	la	Fontsanta	i	al		
	 de	Torreblanca	es	faran	mandales	amb	elements		 	
 naturals

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut	a	peu	pel	Baix	Llobregat

	 18	hores
 TALLER D’ARROSSOS 
 MEDITERRANIS    
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 prepararem	rissotto	i	paella	amb	productes	de		
	 temporada	12	euros.	Inscripcions	a	Can	Negre

	 9.30	hores
 TALLER: L’ENTREVISTA DE FEINA           
 Promodespí (c. John F. Kennedy, 8)
 Taller	en	dues	sessions.	La	segona	serà	l’endemà,
	 dia	14,	a	la	mateixa	hora.	Inscripcions	a	
	 Promodespí.

14 dimarts

	 12	hores
 SARDANES PEL DIA DE LA DONA           
 Pl. de l’Ermita
 a	càrrec	de	la	Colla	Sardanista	de	Sant	Joan	Despí

	 18	hores
 TALLER: L’AUTOESTIMA DEL MEU  
 FILL ADOLESCENT        
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 per a pares i mares. Activitat gratuïta, cal   
	 inscripció	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 19.30	hores
 5 MINUTS DE SILENCI             
 Pl. de l’Ermita
 organitzat	per	l’Associació	Violeta

	 17.30	hores
 XERRADA SOBRE CLÀUSULES TERRA 
           Àrea de Serveis a la Persona
	 a	càrrec	dels	advocats	Gregorio	Ferrer	i	Juan			
	 Ignacio	Sanz

	 17	hores
 CONFERÈNCIA SOBRE ALFRED   
 HITCHCOCK           
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat	de	l’Aula	Cultural.	A	càrrec	del	DoctorJosep		
	 Lluís	i	Falcó,	professor	de	música	i	mitjans	
	 audiovisuals	de	la	Universitat	de	Barcelona

15 dimecres
	 17	hores
 TALLER DE MICRORELATS       
 Local de l’AVV El Pi
 per	a	joves	de	12	a	16	anys

	 18	hores
 DIA MUNDIAL DE LA POESIA
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 el	Círculo	Artístico	Semillero	Azul	organitza	una		 	
	 lectura	de	poemes	en	commemoració	d’aquest	dia

	 17.30	hores
 XERRADA: ‘RABIETAS Y LÍMITES’
          Foment Cultural i Artístic
 a	càrrec	de	la	periodista	especialitzada	en		 	
 maternitat i paternitat i consultora de   
	 criança,	Míriam	Tirado.	Preu:	7	euros,	menors		
 d’edat gratuït

	 19	hores
 TALLER DE CAPSES FLORALS 
 AMB DECOUPAGE           
 Casal de Joves El Bulevard
 mai	decorar	una	capsa	havia	estat	tan	fàcil.	
	 Preu:	5	€.	Cal	inscripció	prèvia

	 19.30	hores
 XERRADA: LA DONA EN LA 
 CONSTRUCCIÓ DE LA DEMOCRÀCIA 
 ALS MUNICIPIS MARROQUINS
 Centre Cívic Les Planes
 a	càrrec	de	Zaika	Mrini,	diputada	al	Parlament		 	
	 del	Marroc	i	presidenta	de	la	Comissió	d’Interior,		 	
	 Comunitats	Territorials	i	Governs	Locals.	Activitat		 	
	 inclosa	en	les	jornades	solidàries	Utopies concre-  
 tes per un món millor

17 divendres
	 18	hores
 TALLER DE CUINA AMB 
 FORMATGES  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 repàs	a	diferents	tipus	de	formatges,	que	són			
 l’ingredient principal d’alguns plats com la 
	 fondue	i	la	raclette,	entre	d’altres.	Preu:	12		 	
	 euros.	Inscripcions	a	Can	Negre

	 22	hores
 LA VIDA MODERNA - LIVE   
 SHOW   
 Teatre Mercè Rodoreda
	 espectacle	còmic	amb	els	humoristes	David		 	
	 Broncano,	Quequé	i	Ignatius	Ferray
	 entrades	exhaurides

	 17.30	hores
 CONTES PER LA IGUALTAT           
 Sala Camèlies (Mercè Rodoreda)
 amb	la	Fada	menta,	grup	de	percussió	i	
	 xocolada.	Organitzat	per	l’Esplai	El	Nus	dins		 	
	 dels	actes	del	Dia	de	la	Dona

18 dissabte

	 19	hores
 CLUB DE LECTURA: LA MODISTA
  I ALTRES DONES           
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 organitzat	per	la	Biblioteca	Mercè	Rodoreda	amb
		 motiu	del	Dia	de	la	Dona

	 Matí	i	tarda
 EXPOSICIÓ ‘LLUITES COMPARTIDES’           
 Barri de les Planes
 els	dies	18	de	març	(d’11	a	19	h)	i	19	de	març	(d’11		
	 a	15	h)	l’Associació	de	Veïns	i	Veïnes	de	les	Planes		
	 se	suma	a	la	campanya	d’Omnium	Cultural	Lluites   
 compartides amb	un	recull	fotogràfic	del	barri	de	les		
	 Planes	des	dels	anys	50		fins	a	l’actualitat	amb	
	 les	lluites	veïnals	com	a	protagonista.	En	l’activitat			
	 col·laboren	les	associacions	veïnals	de	les	Planes,			
	 d’El	Pi,	Totes	som	Migrants	i	l’Ajuntament
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19 diumenge
	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai	pedagògic	medioambiental.	Al	parc	de	la		 	
	 Fontsanta	es	farà	paper	reciclat	i	al	de	Torreblanca			
	 s’observarà	la	vegetació	singular

	 19	hores
 CAMPIONAT DE PING-PONG           
 Casal de Joves El Bulevard
 cal	inscripció	prèvia.	El	premi	són	dues	entrades
  per anar al cinema

	 22.30	hores
 V LILA CABARET
        Auditori Miquel Martí i Pol
 mostra	de	teatre,	circ,	música,	màgia,	comèdia	
	 i	dansa	a	càrrec	de	dones

20 dilluns
	 18	hores
 TALLER DE BIJUTERIA AMB 
 ROBA         
 Centre Jujol-Can Negre
 deixa	volar	la	teva	imaginació	i	crea	peces	
	 úniques.	Inscripcions	a	Can	Negre

21 dimarts
	 9.30	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN             
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut	a	peu	per	Sant	Joan	Despí

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 JURÍDICA/LABORAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
	 resol	tots	els	teus	dubtes.	Activitat	gratuïta,	cal		
	 demanar	cita	prèvia

	 18	hores
 CONTE + TALLER D’HORT 
 CASOLÀ ‘ON ÉS EL PAGÈS?’            
 Pati del Diamant (CC Mercè Rodoreda)
 activitat dins el projecte De l’hort a   
 la Biblioteca.Cal	inscripció	prèvia

	 18	hores
 TALLER D’INTRODUCCIÓ A 
 LA CUINA MOLECULAR 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 aprendrem	tècniques	bàsiques	per	aconseguir		
	 portar	la	màgia	de	la	cuina	als	nostres	plats,		 	
	 senzill	i	sorprenent.Preu:	12	euros.	Inscripcions		
	 a	Can	Negre

22 dimecres

23 dijous
	 18	hores
 TALLER DE CÒCTELS SALUDABLES
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 taller	sobre	l’alcohol	al	món	de	la	festa	jove.		 	
	 Activitat	gratuïta,	cal	inscripció	prèvia

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA: PIM,  
 PAM, POMELO! 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 espai	on	treballar	la	lectura	compartida.	
 Activitat dins el projecte De l’hort a la Biblioteca

24 divendres
	 18	hores
 DEBAT: MOBILITAT VS. 
 CONTAMINACIÓ
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 dins	el	cicle	“Desenvolupament	econòmic	al		 	
	 Baix	Llobregat	i	l’Hospitalet”.	Cal	inscripció	a		 	
	 coordinacion@bcncontentfactory.com

	 18	hores
 TALLER DE CUINA MEXICANA 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 elaboració	d’un	menú	complet	amb	plats	
	 típics	de	la	cuina	mexicana.	Preu:	12	euros.		 	
	 Inscripcions	a	Can	Negre

	 22	hores
 TEATRE: VAGAS Y MALEANTAS  
 Sala Bulevard
	 obra	de	teatre	amb	actuacions	musicals	que		 	
	 reflexiona	de	manera	crítica	sobre	el	paper	de
	 	la	dona	a	la	història	utilitzant	el	símil	de	la		 	
 dona com a corista  
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE MOBILITAT   
 INTERNACIONAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
	 activitat	gratuïta,	cal	demanar	cita	prèvia

	 17	hores
 CONFERÈNCIA SOBRE LA   
 TOMBA DE TUTANKHAMON          
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat	de	l’Aula	Cultural.	A	càrrec	de	l’egiptòloga		 	
	 Maria	Rosa	Valldesogo		 	

	 19	hores
 TALLER DE CUINA PER A 
 TUPPERS
 Casal de Joves El Bulevard
 Plats	saludables,	originals,	fàcils	i	ràpids	
	 de	preparar.	Preu:	5	€.	Cal	inscripció	prèvia

	 17	hores
 TALLER: AIGUA NETA          
 plaça davant del CC Mercè Rodoreda
 amb	motiu	del	Dia	Munidal	de	l’Aigua.	Adreçat
	 a	un	públic	familiar

25 dissabte

	 18	hores
 TALLER DE CUINA PER A 
 CONVIDATS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 s’elaborarà	un	menú	sencer	amb	un	preu	reduït		
	 i	amb	el	qual	es	podrà	sorprendre	els	convidats.
	 Preu:	12	euros.	Inscripcions	a	Can	Negre	(tel.		
	 93	373	73	63)

	 19	hores
 BALL DIA INTERNACIONAL 
 DE LES DONES
 Centre Cívic les Planes
 l’Associació	de	Dones	Progressistes	organitza		
	 aquest	abll	amb	motiu	del	Dia	Internacional	de		
	 les	Dones
 

26 diumenge
	 9	hores
 MARATÓ DE RELLEUS
 PER EQUIPS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 la	sortida	es	farà	des	de	la	zona	del	pícnic	a	les	
	 9.45	h.	Les	inscripcions	es	poden	fer	al	web	
	 www.cursapopular.es.	Activitat	organitzada	pel	Club		
	 Atletisme	Despí

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai	pedagògic	medioambiental.	Al	parc	de	la		 	
	 Fontsanta	es	farà	un	taller	sobre	estalvi	d’aigua	i	al		
	 de	Torreblanca	es	faran	refugis	per	als		 	
 ratpenats del parc

	 11hores
 ITINERARI MODERNISTA           
 Centre Jujol-Can Negre
 coneix	l’obra	de	Jujol	a	Sant	Joan	Despí.	
 Inscripcions  al correu cannegre@sjdespi.net o 
	 al	telèfon	93	373	73	63

	 10.30	i	12.30	hores
 DÀMARIS GELABERT 
 EN CONCERT           
 Teatre Mercè Rodoreda
 actuació	de	la	popular	artista	on	farà	un	repàs		
	 dels	seus	temes	més	coneguts.	
	 entrades	exhaurides

	 18	hores
 PETITS MOMENTS MUSICALS           
 L’Àrea de Serveis a la Persona
 organitzat	per	l’Escola	de	Música	Enric	
 Granados

	 Matí	i	tarda
 EXPOSICIÓ ‘LLUITES COMPARTIDES’           
 Barri Centre
 els	dies	25	de	març	(d’11	a	19	h)	i	26	de	març	(d’11		
	 a	15	h)	l’Associació	de	Veïns	i	Veïnes	de	les	Planes		
	 se	suma	a	la	campanya	d’Omnium	Cultural	Lluites   
 compartides amb	un	recull	fotogràfic	del	barri	de	les	
	 Planes	des	dels	anys	50		fins	a	l’actualitat		 	
	 amb	les	lluites	veïnals	com	a	protagonis	 	
	 ta.	En	l’activitat	col·laboren	les	associacions		 	
	 veïnals	de	les	Planes,	d’El	Pi	,	Totes	som	Migrants	
 i l’Ajuntament	 17.30	hores

 XERRADA SOBRE LES
 CLÀUSULES TERRA        
 Sala La Fàbrica (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 organitza	l’Associació	de	Consumidors	i	la	Diputació		
	 de	Barcelona

	 18	hores
 XERRADA: QUIROPRÀCTICA EN NADONS
 Bilioteca Miquel Martí i Pol
 taller-xerrada	per	conèixer	més	sobre	aquesta		
	 teràpia	entre	els	infants	de	0	a	3	anys

26
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Cap de setmana de tradició.  Tot i la 
previsió de pluges, finalment el temps 
va respectar la Festa dels Tres Tombs, 

que va omplir de tradició els carrers del 
barri Centre el 12 de febrer. Aquest any, 
una vuitantena de cavalls, ases, mules, 

i carruatges van desfilar en una tradició 
que té el seu origen en la festivitat de 

Sant Antoni Abat, patró dels animals. 
Durant les tres voltes es van veure les 

imatges més tradicionals d’aquesta 
festa: la cercavila d’animals, la benedic-

ció a les portes de l’església Sant Joan 
Baptista, la degustació de vi i coca... 

Aquest any, el Centre d’Esplai el Nus va 
ser l’entitat abanderada amb motiu del 

seu 30è aniversari.

29

ELS TRES TOMBS EN IMATGES

	 Matí	i	tarda
 EXPOSICIÓ ‘LLUITES COMPARTIDES’           
 Barri Centre
 els	dies	25	de	març	(d’11	a	19	h)	i	26	de	març	(d’11		
	 a	15	h)	l’Associació	de	Veïns	i	Veïnes	de	les	Planes		
	 se	suma	a	la	campanya	d’Omnium	Cultural	Lluites   
 compartides amb	un	recull	fotogràfic	del	barri	de	les	
	 Planes	des	dels	anys	50		fins	a	l’actualitat		 	
	 amb	les	lluites	veïnals	com	a	protagonis	 	
	 ta.	En	l’activitat	col·laboren	les	associacions		 	
	 veïnals	de	les	Planes,	d’El	Pi	,	Totes	som	Migrants	
 i l’Ajuntament
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 EN IMATGES

Festival d’Esbarts Infantils.  L’Esbart Arrels de Lleida, l’Esbart Dansaires 
de L’Hospitalet i L’Esbart Dansaire de Granollers van compartir escenari 
el 12 de febrer amb els grups infantils i juvenil de l’Esbart Dansaire de 
Sant Joan Despí. Un festival que mostra com el relleu generacional està 
assegurat en el món dels esbarts dansaires.

28

Ceràmica a Can Negre  Fins al 5 de març encara estem a temps de visitar l’exposició 
de ceràmiques Estats, de l’autora Montse Llanas –a la imatge, el dia de la inaugu-
ració de la mostra–. Una bona oportunitat per activar les funcions cognitives de 
l’individu, les emocions i els sentiments mitjançant els diferents estats.

Marató de sang.  120 persones van donar sang els dies 
18 i 19 de gener a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits 
que es va instal·lar als barris Centre i de les Planes. Aques-
tes donacions beneficiaran 360 persones. La ciutadania va 
respondre a la crida que han fet les autoritats sanitàries ja 
que, després de Nadal, les reserves estaven sota mínims.

Premi d’Activa Despí.  Al centre de la 
imatge, la guanyadora del xec de 600 euros 
de la campanya nadalenca de l’Associació 
de Comerciants Activa Despí. 

Exposició sobre els refugiats.  Fins al 30 de març podem veure a la 
biblioteca l’exposició Refugiats que han preparat els artistes Rubens Tosi 
i Carme Martí. L’original mostra, que està repartida per tot el CC Mercè 
Rodoreda, vol conscienciar-nos sobre la dura realitat que estan vivint 
milers de persones que han marxat de casa seva per la guerra.

Pepa Mayo presenta nou llibre.  La prolífica autora santjoa-
nenca va presentar el 25 de gener el llibre Ada, Nico y las esfe-
ras del tiempo. Operación Moonwalker a la Sala Camèlies del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda. Una bona aventura plena de 
fantasia, humor i acció per a tots els públics.
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Alumnes de 3r curs de primària visiten l’Ajuntament. Al gener van començar les visites escolars que els infants de tercer de 
primària de les escoles fan per conèixer com funciona l’Ajuntament. Durant aquesta trobada, l’alcalde, Antoni Poveda, respon 
a les preguntes que els infants han preparat a classe, i resol els dubtes que puguin tenir sobre què es fa des de l’Ajuntament. 
Aquestes trobades, que s’allargaran fins al març, són una primera pressa de contacte dels petits i petites perquè sàpiguen com 
es gestiona la ciutat.

29

Joan Perich i Valls

Pau Casals

Sant Francesc d’Assís

Roser Capdevila

VISITES ESCOLARS
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Els dies 4 i 5 de febrer, el poliesportiu municipal Salvador Gimeno va acollir la fase 
final del Campionat de Catalunya Aleví Femení nivell I, on el conjunt local del CH 
Sant Joan Despí es va proclamar campió de la categoria. Junt amb l’equip local, 
participaven en aquesta fase final els conjunts de la Roca, Gavà i Ascó.
Les santjoanenques es van classificar per la final tot guanyant les tarragonines de 
l’Ascó per 12-4.
A la final, les amfitriones es van enfrontar a l’Handbol Gavà. El partit va ser molt 
disputat i es va resoldre per 9-7 a favor de les noies del CH Sant Joan Despí que es 
van proclamar, així, campiones de la categoria.

L’aleví femení es proclama campió de Catalunya

Reconeixement a l’handbol local que ha 
contribuït a l’èxit de la selecció catalana

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, va fer un acte de reconei-
xement a les persones santjoanen-

ques -10 entre jugadors i tècnics- que, 
a començament de gener, van contri-
buir a l’èxit de la selecció catalana en el 
Campionat d’Espanya per autonomies 
d’handbol base en les categories juvenil, 
cadet i infantil.
Aquest campionat, en què s’han acon-
seguit els millors resultats en tota la 
història de la selecció catalana en han-
dbol base, es va celebrar per primera 
vegada a casa nostra, dins els actes del 
75 aniversari de la Federació Catalana 
d’Handbol. Concretament, a les locali-

tats gironines de Blanes i Lloret, però 
també amb seus a Calella, Malgrat de 
Mar i Mataró.
Un total de quatre ors, una plata i un 
bronze fan que l’handbol base català si-
gui, de llarg, el millor de tot Espanya.
Dintre d’aquest gran èxit, cal destacar 
la important presència de l’handbol de 
Sant Joan Despí a les diferents selec-
cions catalanes, la majoria components 
del club de la nostra ciutat i d’altres que 
estan en altres clubs. Concretament, les 
jugadores de l’Handbol Sant Joan Des-
pí Carolina Vázquez, Elena Rodríguez 
i Carla Cerezo es van proclamar cam-
piones d’Espanya en categoria cadet. 

Claudia Sabaté (Handbol Sant Joan) i 
Eli Cesáreo (Handbol Sant Vicenç) van 
ser subcampiones d’Espanya en catego-
ria juvenil, categoria que va tenir Gisèle 
Guerrero (Handbol Sant Quirze) com a 
delegada.
D’altra banda, altres components de 
l’Handbol Sant Joan Despí han aconse-
guit la medalla d’or com a entrenadors o 
delegats. És el cas de José M. Herrero i 
Pep Zaguirre a categoria juvenil mascu-
lina o Xavi Aros a la infantil masculina.
Finalment, Roser Espert (Handbol 
Castelldefels) ha obtingut una medalla 
de bronze formant part de l’staff tècnic 
a la categoria infantil femenina.

DESPÍ ESPORT

Una desena de jugadors i tècnics santjoanencs, al Campionat d’Espanya
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Matrícula gratuïta fins 
al proper 31 de març

Aviat serà primavera, posa’t en forma als 
poliesportius municipals

A la temporada d’hivern sempre 
ens baixen una mica el bio-
ritmes i ens costa una miqueta 

més sortir de casa. Tenim més tendèn-
cia a la vida sedentària i el nostre cos 
ho nota, però l’esport no s’atura, ens 
hem de cuidar i estar en forma.
Aviat serà primavera, arriba el final de 
l’hivern. Per no baixar el nostre ritme 
d’activitat física i per facilitar les nos-
tres relacions socials, els poliesportius 
municipals fan una oferta molt espe-
cial. Totes les inscripcions que es facin 
abans del 31 de març de 2017 tindran 
matrícula gratuïta.
La inscripció té la característica que 
dóna la possibilitat de gaudir de dos 
magnífics poliesportius pel preu d’un. 
Amb el carnet d’abonat/da es pot ac-
cedir, indistintament, al poliesportiu 
Francesc Calvet i al Salvador Gimeno. 
Les possibilitats de pràctica esportiva 
són molt àmplies i diverses, amb cinc 

piscines, dues sales de fitness, set 
sales d’activitats dirigides, tres pis-
tes de pàdel, una zona de wellnes 
(spa) de 350 m2, zona de solàrium, 
etc.
També s’ofereixen més 200 classes 
dirigides, tant a sala com a piscina. 
La varietat d’activitats és molt gran: 
pilates, tai-txi, zumba, body pump, 
aquadynàmic, aiguagym, postural, 
body silver, fit boxe, etc.

Hi ha quatre tipus d’abonaments di-
ferents: Despí aigua, Despí wellness, 
Despí total i Despí plus.
Finalment, cal destacar que l’oferta de 
pista de pàdel que hi ha al poliespor-
tiu Francesc Calvet a les properes set-
manes millorarà i augmentarà. D’una 
banda es renovarà la gespa artificial 
de les pistes existents i, de l’altra, se’n 
construirà dues de noves, i incremen-
tarà l’oferta a cinc pistes de pàdel.

Les pistes de pàdel seran millorades i es faran dues de noves

El Centre Poliesportiu Ugalde és una instal·lació que està en 
constant millora. Durant aquestes últimes setmanes s’ha fet el 
tancament frontal de la instal·lació i s’han realitzat altres accions 
complementàries que milloren la qualitat de les prestacions de 
l’equipament i el seu confort.
Però aquí no acaben les actuacions de millora previstes per 

aquest any. A l’estiu s’hi col·locarà un nou paviment sintètic, 
especialment dissenyat per a la pràctica del futbol sala, que és 
l’especialitat esportiva més practicada en aquesta instal·lació. 
Amb la col·locació d’aquest nou paviment es reubicarà lleugera-
ment l’espai de joc, que guanyarà en amplitud i comoditat per a 
la pràctica esportiva. 

El Centre Poliesportiu Ugalde guanya confort amb noves millores

El tancament del frontal permet més 
confort a esportistes i públic de la 
instal·lació



3232

Nova junta directiva al Club Ciclista Sant Joan Despí

L’esport santjoanenc, en imatges

El Club Ciclista Sant Joan Despí disposa de nova Junta per als 
propers quatre anys, presidida per James Salter -qui ja estava a 
l’anterior directiva com a tresorer-. Comptarà amb Marta Oms com 
a secretària, Rafael Gómez com a tresorer, i els vocals Jordi Tadeo, 
Joan Admetlla i Daniel Campos. 
La nova junta pretén continuar la bona gestió de la directiva sortint 
i planifica un calendari ple d’activitats diverses. El campionat social 

(sortides en bici en grup) està en plena marxa; d’altra banda, el club 
ha començat col·laborant amb l’entitat Aprenem en una activitat 
ludicoesportiva al Parc Ciclista adreçada a infants amb espectre au-
tista, i al març s’organitzarà la primera carrera de l’any, la 6a Cursa 
Popular Infantil de BTT també al Parc Ciclista, emmarcada dins el 
renovat Campionat de Ciclisme Escolar organitzat entre cinc clubs 
ciclistes de la comarca.

L’infantil del CHL Jujol triomfa a Lliga Nacional Alan deixa la UE Sant Joan Despí després de 18 anys

El grup Quartet del CPA Sant Joan Despí, 9è al Campionat de Catalunya
Prèviament a la disputa del Campionat de Catalunya, els dies 14 i 15 
de gener a Vilanova i la Geltrú es va realitzar el Campionat de Barce-
lona Grups Xous, on van participar el Xou Juvenil i Quartet del Club 
Patinatge Artístic Sant Joan Despí. El Quartet, amb el seu número  “Al 
Ritme de l’Havana” aconseguia la 5a posició, que li donava la classi-
ficació per al Campionat de Catalunya. D’altra banda, el Xou Juvenil 
competia amb “Ballant amb l’aigua”, i aconseguia la 12a posició, 

però va quedar fora del Campionat de Catalunya per una penalit-
zació, tot i així  competirà a la Copa Catalana del proper més d’abril.
Els dies 4 i 5 de febrer a Fontajau- Girona es reunia tot l’espectacle 
del patinatge català en grups xous, al Campionat de Catalunya. El 
Quartet del CPA Sant Joan Despí va aconseguir la 9a posició, que li 
va donar pas al Campionat d’Espanya, en el qual lamentablement 
per motiu  de la lesió d’una patinadora de l’équip no podrà participar. 

Sant Joan Despí va acollir els passats 28 i 29 de gener la Lliga Elit fe-
menina i la Lliga Nacional infantil d’hoquei línia. Els resultats van ser 
molt positius per l’equip de la nostra ciutat, el Club Hoquei Línia Jujol. 
Els infantils van guanyar els tres partits i l’equip femení aconseguia 
un merescut 4-0 contra les Ice Fighters de Vila-Real. En total es van 
disputar 16 partits al poliesportiu del Mig.

L’emblemàtic jugador de la UE Sant Joan Despí Alan Benedicto, de 24 
anys -a la foto a la dreta- emprèn un nou repte i fa el salt a Tercera 
Divisió a les files del Santfeliuenc. Alan era un dels capitans, jugador 
clau i titular indiscutible al primer equip. Ha estat 18 temporades al 
club santjoanenc, on va ingressar als sis anys. Alan continuarà, però, 
vinculat al club com a monitor, ja que entrena al prebenjamí C.
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TRIBUNA POLITICA

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

¿En qué momento nos hemos olvi-
dado de dónde venimos y quiénes 
somos? ¿Cómo podemos permitir 
en pleno siglo XXI cerrar nuestras 
fronteras a personas, muchos de 
ellos niños y niñas, que se ven en 
la obligación de huir de sus países a 
causa de la guerra?
Seguro que estas preguntas y mu-
chas más os las habéis hecho en los 
últimos tiempos. Y es que en Sant 
Joan Despí, en el Baix Llobregat, en 
Catalunya y en España conocemos 
por experiencia la realidad del asilo 
político y del fenómeno migratorio. 
Nuestra sociedad ha sido escenario 
de fuertes oleadas migratorias des-
de finales del siglo XIX, así como de 
miles de personas que se vieron y se 
ven obligadas a emprender el cami-
no del exilio.
Ante una situación tan grave y la 
inactividad real por parte de Euro-
pa, que dista mucho de ser la Euro-
pa unida y solidaria que la mayoría 
querríamos, afortunadamente que-
da la voz del pueblo, una gran parte 
de la sociedad que clama a buscar 
soluciones ya, a exigir la acogida de 
refugiados y refugiadas. 
Nuestra implicación y solidaridad 
nos obliga a exigir soluciones para 
aquellas personas que viven el dra-
ma de un exilio obligado y a exigir 
que se apliquen los tratados interna-
cionales, de los derechos humanos 
y de las normas europeas de asilo. 
Este es el momento de estar a la al-
tura de la circunstancias.
La sensibilidad, el respeto, la im-
plicación y la voluntad de todas las 
partes deben hacer posible la aco-
gida,  porque estamos hablando de 
dignidad humana y porque creemos 
que un mundo más justo es posible.

Casa nostra, 
casa vostra

grup municipal PSC-CP

Les Planes és un barri de Sant Joan on des 
de fa molts anys la seva AVV fa una tasca 
lloable, no tan sols des d’un punt de vis-
ta de constant reivindicació veïnal, sinó 
també organitzant activitats culturals o 
de suport a la gent gran, com el projecte 
Aula Actual.
Malauradament, sovint des de l’Equip 
de Govern  (PSC, ICV-EUiA i CiU), es 
menysté la feina de l’Associació, per exem-
ple no informant-la dels processos urba-
nístics que afecten els terrenys de l’antiga 
empresa Solera Almirall, quan aquesta va 
ser una de les moltes lluites que els veïns 
i veïnes del passeig Gran Capità van tenir 
durant molts anys. També, no donant su-
port amb el suficient compromís el pro-
jecte Aula Actual, en el qual participen 
any rere any una bona quantitat de gent 
gran, precisament la que menys recursos 
té, i de la qual membres d’ERC del barri 
vàrem poder conèixer en primera perso-
na la seva gran utilitat social.
Darrerament, i malgrat que les estadísti-
ques oficials puguin dir el contrari, s’ha 
posat de manifest una creixent preocupa-
ció pels robatoris produïts tant a vehicles, 
com a cases particulars o a establiments 
comercials. La sensació entre el veïnat és 
que aquesta mena de delictes augmenten, 
i és evident que la situació d’interinitat 
de la direcció de la Policia Local (alguna 
cosa deu passar quan l’excap de la Policia 
local no ha durat ni un any al càrrec i ha 
preferit marxar a treballar a un altre lloc), 
no afavoreixen un millor servei i coordi-
nació cap a la ciutadania.
Però no tot són problemes. També hi ha 
entitats culturals, com el CCA Vicente 
Aleixandre, que són motiu d’orgull per al 
barri, i que fins i tot varen merèixer un re-
portatge al programa Andalucia Directo, 
de Canal Sur.
Des d’ERC-Les Planes, continuarem tre-
ballant per ser útils tant a la ciutadania 
com a les entitats del barri.

Parlem de les Planes

Al gener de 2016 vam organitzar un acte 
en defensa dels nostres drets socials. Drets 
a un habitatge digne i a una educació i una 
sanitat públiques, de qualitat i gratuïtes.
En el ple del mes de gener passat, vam 
votar a favor d’una moció que demanava 
mesures per solucionar el problema de les 
urgències mèdiques. Nosaltres ja treba-
llàvem en això des del mes de novembre, 
i al desembre vam convocar treballadors 
sanitaris i usuaris. D’aquest acte, va sorgir 
la Marea Blanca de Sant Joan Despí, en de-
fensa de la dignitat dels pacients i de les 
condicions de treball del personal sanitari.
El nostre hospital de referència, el Moisès 
Broggi, arrossega problemes estructurals 
des de la seva inauguració. El nostre Ajun-
tament, a més d’altres institucions,  forma 
part del seu Consell Rector, per això ens 
preguntem, i vam preguntar en el Ple, si no 
existia amb anterioritat un coneixement 
de la situació del servei d’urgències.
En el ple de gener de 2016, és a dir, fa una 
mica més d’un any, es va aprovar el ma-
nifest per la defensa de la Salut Pública a 
Sant Joan Despí.
En els seus punts 2 i 3, aquest manifest ad-
voca per treballar col·lectivament amb els 
actors socials i abordar la problemàtica es-
pecífica de la nostra ciutat per millorar els 
aspectes d’atenció primària, hospitalària i 
sociosanitaris vinculats.
Hem de treballar, per l’atenció sanitària 
que mereixen els nostres veïns i veï-
nes, però també perquè hi hagi un parc 
d’habitatge social que cobreixi les seves 
necessitats i unes instal·lacions educatives 
que no incloguin barracons. Hem de tre-
ballar pels nostres drets socials.
Som conscients, a més, que en la nostra 
ciutat es donen també molts dels proble-
mes que es donen en altres ciutats. Roba-
toris, desnonaments i actes de violència 
masclista. No podem viure d’esquena a 
aquesta realitat. Per això continuarem tre-
ballant  per fer propostes que puguin aju-
dar a solucionar aquests problemes.

Preocupats pels 
nostres drets
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Según fuentes presentes en la anterior Jun-
ta Local de Seguridad de Sant Joan Despí, 
el alcalde tiene una visión un tanto equi-
vocada de cómo debe ser la seguridad en 
nuestra ciudad.
A estas Juntas se nos tiene prohibido el 
acceso a los representantes de los partidos 
políticos; desde el PP lo hemos solicitado 
varias veces y se nos ha negado este dere-
cho, será que no quieren que nos entere-
mos de lo que están haciendo, vaya ejemplo 
de transparencia...
Decimos que el alcalde se vuelve a equivo-
car porque considera que el trabajo de la 
policía es controlar los semáforos y perse-
guir las cacas de los perros, y que para la 
seguridad ciudadana ya están los Mossos 
d’Esquadra. 
Además considera que la policía local no 
debe recoger denuncias, que no solo es un 
agravio para todos los vecinos, sino que así 
puede vender una visión idílica de nuestra 
ciudad que no es cierta, ya que al no reco-
ger denuncias en Sant Joan Despí, las esta-
dísticas no son reales y nos quieren dar a 
entender que aquí no pasa nada.
Con estas políticas sobre la seguridad 
ciudadana que están aplicando estamos 
teniendo serios problemas en Sant Joan 
Despí. 
Estamos siendo testigos de como están ro-
bando en nuestros trasteros, en nuestros 
garajes. Están entrando y desvalijando en 
los comercios, bares, estancos, farmacias, 
tiendas... Están violando nuestra intimidad 
entrando en nuestras casas. Están robando 
a los payeses de nuestra ciudad, la fruta y 
verdura y la maquinaria para trabajar. Esta-
mos sufriendo robos en la calle a plena luz 
del día. Nos están atracando cuando vamos 
a sacar dinero de los cajeros. 
Desde el PP no buscamos crear una alarma 
social, más bien lo contrario, queremos que 
los vecinos de nuestra ciudad sepan lo que 
está pasando, por eso queremos denunciar-
lo públicamente para que el alcalde y el go-
bierno de Sant Joan Despí cambien su polí-
tica de seguridad equivocada y se pongan a 
trabajar de una vez para hacer de Sant Joan 
Despí una ciudad segura.

La seguridad en Sant Joan Despí, esa 
gran desconocida por el gobierno

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal C’s

Hace unos días los partidos políticos con repre-
sentación en el pleno municipal fuimos convoca-
dos por responsables de la AVV Las Planas para 
debatir sobre su preocupación ante la repentina 
acumulación de hechos delictivos en el barrio.
Vaya por delante que no es nuestra intención 
causar ningún tipo de alarma social al respecto 
pero con los datos que nos presentaron en mano 
y los que nos han hecho llegar vecinos de otros 
barrios es más que palpable cierta intranquilidad 
por la subida de actos delictivos en nuestro mu-
nicipio.
Tampoco queremos buscar los culpables dentro 
del gobierno municipal, los culpables son los 
que son y contra ellos tenemos que luchar todos 
a una, vecinos, comerciantes,  entidades, respon-
sables políticos y los propios policías locales, to-
dos aportando su cuota correspondiente, todos 
hacemos Sant Joan Despí.
Pero no queremos dejar de escapar la oportuni-
dad para reivindicar un mayor y mejor apoyo de 
nuestro gobierno a nuestra Policía Local.
Hace pocas fechas nos ha dejado el hasta ahora 
Inspector-jefe, no llevaba un año en el cargo, y 
según nuestras informaciones las discrepancias 
con el gobierno municipal a la hora de desempe-
ñar su tarea han tenido mucho que ver.
También nos consta que varios de nuestros poli-
cías han solicitado ser destinados a otras locali-
dades para seguir realizando su labor profesional 
ya que aquí no pueden desempeñar las funciones 
para las cuales fueron formados, movilidad que 
repercute en el conocimiento de los agentes de 
las realidades del municipio.
Desde Cs Sant Joan denunciamos  la falta de 
material (Chalecos antibalas), el mal estado de 
algunos coches patrulla (sin calefacción en pleno 
invierno), la falta de criterios políticos, carencias 
que no ayudan a que nuestros agentes puedan 
realizar su trabajo en plenas condiciones.
¿Se llegará algún día a disponer de una planti-
lla policial al completo y estable para el bien de 
todos?
Para cualquier sugerencia o aclaración pueden 
contactar con nosotros en nuestro email san-
tjoan.despi@ciudadanos-cs.org en las redes so-
ciales Twitter: @CsSjDespi , Facebook o en el 
teléfono 617309215.

Preocupación vecinal

El passat diumenge 29 de gener es va 
donar el tret de sortida d’un nou espai 
polític i social que ha de ser una eina 
per caminar cap a un país més just, de-
mocràtic, fraternal i divers. 
A partir d’aquell moment arreu de 
Catalunya s’està fent difusió del que 
s’anomena Ponència 0, un document 
on es recull l’ideari d’aquest nou sub-
jecte polític i que, a partir d’ara i fins l’1 
d’abril, anirà incorporant totes les apor-
tacions que es vagin realitzant.
El document final serà el full de ruta 
d’un partit d’esquerres, ecologista i fe-
minista que vol acabar amb la desigual-
tat, la pobresa, l’atur i la precarietat; 
que defensa la qualitat dels serveis pú-
blics i amb capacitat de donar resposta a 
les necessitats bàsiques de totes les per-
sones, treballant per la conquesta de la 
igualtat entre dones i homes.
Els grans canvis que el país necessita 
només es podran fer en comú. Som un 
poble que s’articula a partir de la seva di-
versitat, reconeixent que per damunt les 
diferències generacionals, territorials, 
de gènere i d’origen, venim a construir 
una alternativa per a tot el país, que faci 
de la diversitat la nostra major fortale-
sa, en què cada territori i cada municipi 
pugui esdevenir una llavor del canvi. 
Venim de lluny i anem molt més lluny 
encara, a fer un pas endavant perquè 
ningú no hagi de fer més passes enrere.
Per això ICV-EUiA us volem animar a 
participar en aquest moment històric 
pel país i construir en comú aquest 
projecte. Us podeu inscriure a unpais-
encomu.cat.  A Sant Joan Despí conjun-
tament amb d’altres organitzacions el 
dia 20 de febrer es va realitzar un taller 
de presentació i seguim treballant amb 
molta il·lusió. T’hi esperem!!
Per contactar amb nosaltres podeu 
escriure’ns icvea@sjdespi.net.

Fem un país en comú
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Si bé l’Estatut de Catalunya havia de supo-
sar un nou pacte entre el Govern espanyol 
i el català, va ser tot al contrari. Si els cata-
lans havien avalat el nou Estatut, una sen-
tència del Tribunal Constitucional buidava 
Catalunya de competències, fet que propi-
ciava un nou deteriorament de les relacions 
Catalunya-Espanya avançant cap a nous 
moviments populars de protesta en forma 
de manifestacions. Va ser a partir d’aquí 
que l’independentisme català va adquirir 
més rellevància en l’escenari polític català
Davant l’agitació social, el president Mas 
es va reunir amb el president del Govern 
espanyol, demanant el pacte fiscal que so-
lucionés bona part dels problemes dels 
catalans sobre l’ofec econòmic que patien. 
Davant la negativa, el president Mas va de-
cidir convocar eleccions l’any 2012 per tal 
de donar veu als catalans entenent que no 
es podia obviar la voluntat dels ciutadans 
Com a resultat d’aquestes el Parlament va 
aprovar la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya. Més 
tard, va demanar al Congrés dels Dipu-
tats la delegació de competències per a la 
celebració d’un referèndum, una petició 
que va ser rebutjada. Davant la negativa 
espanyola, el Parlament va aprovar la Llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana que permetria con-
vocar una consulta a tots els catalans el 9 
de novembre de 2014. A les hores, va ser 
justícia espanyola qui va actuar suspenent 
la llei. Finalment es va acabar transformant 
en un procés participatiu que preguntava si 
Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat 
i si aquest havia de ser independent. Dels 
2.344.828 participants 1.897.274 van optar 
per la via independentista 
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està 
fent tot el procés, l’Estat espanyol ha po-
lititzat els seus tribunals utilitzant-los per 
obrir querelles i portar davant els tribunals 
representants polítics 
Ara, uns anys més tard, el 6 de febrer, Artur 
Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han passat 
a seure al banc dels acusats per posar les 
urnes el dia 9 de novembre de 2014, i pro-
perament ho farà Francesc Homs.

Les urnes no es jutgen

CRÒNICA DEL PLE:
sessió ordinària de gener de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 26 de gener de 
2017 en sessió ordinària, va aprovar diferents dictàmens i mocions.
En l’àmbit de l’urbanisme i l’espai públic, es va aprovar inicialment el Pla 

de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos a la parcel·la del carrer 
de les Planes, 1A, carrer Gran Capità i carrer de la Indústria, núm. 2B. En 
aquests terrenys, que corresponen a l’espai que històricament havien ocupat 
les empreses Soler Almirall i Hayes Lemmerz, una iniciativa privada ha pre-
sentat un projecte per fer naus i oficines. El dictamen es va aprovar amb els 
vots favorables dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA; l’abstenció de CiU, 
Ciutadans (C’s), ERC i Síqueespot (SQP), i el vot en contra del PP.
També es va aprovar, en aquest cas per unanimitat de tots els grups, la xifra 
oficial de població de Sant Joan Despí que, amb data 1 de gener de 2016, és 
de 33.502 habitants.
En l’apartat de mocions, va entrar per caràcter d’urgència una proposta de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i del Fons de Cooperació Local (FCL) per a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la campanya Casa nostra és casa vostra 
de suport a la població refugiada i que promou una manifestació que vol ser 
multitudinària el proper dissabte, 18 de febrer, a Barcelona. Tots els grups hi 
van votar favorablement, a excepció del PP, que es va abstenir.
Ja dins l’ordre del dia establert, es van fusionar en una de sola dues mocions que 
havien presentat SQP i ERC, per donar suport i defensar els interessos de les 
persones afectades per les clàusules sòl, i pel seu acompanyament i assesso-
rament en el procés de reclamació. A banda dels grups promotors, van donar 
suport a la moció la resta de partits (PSC, ICV-EUiA i CiU), abstenint-se C’s. 
Per tant, la moció va ser aprovada.
Els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA van presentar una moció sobre 
la saturació de les urgències hospitalàries per demanar a la Generalitat que 
recuperi el nivell pressupostari que la sanitat pública catalana tenia abans de 
la crisi. Tots els grups hi van votar favorablement, a excepció d’ERC i CiU, que 
es van abstenir.
El grup municipal C’S va presentar una moció per la mobilitat sostenible mi-
tjançant la dotació de les infraestructures necessàries  per incentivar l’ús de 
vehicles purament elèctrics i híbrids. Va comptar amb els suport de tots els 
grups, menys SQP, que es va abstenir.
Finalment, el grup municipal PP va presentar una moció en defensa del desen-
volupament socialment sostenible, comercial i de desenvolupament urbà de 
les Planes, directament relacionada amb el dictamen que havia discutit el Ple 
anteriorment sobre l’ordenació d’activitats i usos d’una parcel·la del polígon in-
dustrial d’aquest barri. La proposta només va comptar amb el vot favorable del 
PP. CiU, C’s i ERC es van abstenir i PSC, ICV-EUiA i SQP van votar en contra.
En l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la marxa del fins ara 
cap de la Policia Local, que, segons l’alcalde, ha escollit anar a un altre municipi. 
C’s, que també volia plantejar el tema, va aprofitar per fer un agraïment públic a 
la resposta que s’ha donat en un cas de violència masclista al municipi.
Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones as-
sassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes precisament de violència de gènere.

La sessió plenària, en vídeo, al web municipal sjdespi.cat i al canal You 
Tube de Despí TV (amb emissió en directe).




