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Sant Jordi, llibres, espectacles, exposicions, concerts, correfoc, 
teatre, dansa, sortides en bici, flors... i un munt de propostes més

La ciutat s’omple d’activitats

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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Les dades de temperatura del passat mes de 
febrer són més pròpies d’un mes de març 

normal, i això que veníem d’un gener força 
fred. L’any passat el febrer va ser molt càlid, i 
res feia pensar que enguany encara ho seria 
més. No s’ha observat cap màxima especial-

ment elevada ni hi ha hagut cap onada de 
calor, però la temperatura s’ha mantingut 
constantment alta durant tot el mes. Ja es 
pot dir, doncs, que aquest febrer ha estat 
el més suau des de l’any 1990. En aquella 

ocasió les temperatures van ser més pròpies 
d’abril.

Pel que fa a les pluges, el febrer ha estat 
lleugerament sec, amb quatre dies de 

precipitació ben repartits durant el mes. 
D’altra banda, a més de la temperatura i la 

precipitació, també cal esmentar el fort vent 
del nord-oest del dia 5 de febrer, amb ratxes 
que van rondar els 80 km/h a la nostra zona.  
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Temperatura mitjana: 
12,2ºC
Temperatura màxima: 19ºC 
el dia 23
Temperatura mínima: 5,1ºC 
el dia 9
Precipitació total: 32,8mm, 
4 dies de pluja
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Estos días han comenzado las obras de transformación de 
la calle Bon Viatge, una de las principales arterias de Sant 
Joan Despí, por su carácter comercial. Remodelamos 

esta calle después de haber recabado la opinión de vecinos y 
comerciantes, adoptando un modelo de calle pensado para los 
peatones, con plataforma única, aceras anchas, iluminación 
más eficiente, mejor recogida de residuos, nuevo arbolado... 
criterios que aplicamos al resto de actuaciones urbanísticas, 
como las ahora en planeamiento (calle Major, el Paseo de Ma-
luquer, Rius i Taulet o JF Kennedy). La reforma de esta calle es 
también un ejemplo del tipo de ciudad que estamos constru-
yendo, una ciudad con calidad de vida, medioambientalmente 
sostenible, con oportunidades y respuestas a las necesidades 
de su gente.

Un modelo de ciudad que es también un modelo de socie-
dad, para vivir y para convivir. Para seguir avanzando hacia 
este objetivo, el Ayuntamiento ha aprobado su Plan de Acción 
Municipal, que establece las prioridades que nos marcamos y 
las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años. Un plan 
con 340 actuaciones que hemos elaborado no sólo con nuestro 
programa electoral, sino que se ha abierto a la reflexión y a 
las aportaciones de las ciudadanas y los ciudadanos que han 
querido sumar su granito de arena en el diseño de la ciudad. 
De hecho, ya con esta idea organizamos el proceso participati-
vo Sant Joan Despí 2025, con 900 participantes y un millar de 
propuestas, donde se marcaban las grandes líneas estratégicas 
del desarrollo futuro del municipio. Las primeras concrecio-
nes llegan ahora, con el PAM 2016-2019, que también se ha 
nutrido de aportaciones ciudadanas y que ha ratificado el Ple-
no municipal sin ningún voto en contra.

Es nuestra manera de trabajar, buscando el acuerdo y con 
ideas que acaban siendo realidades en nuestra ciudad. Una 
ciudad que, ahora que llega la primavera, llena de vida y de 
actividades. Espero que las disfrutéis.

Aquests dies han començat les obres de transformació 
del carrer del Bon Viatge, una de les principals artè-
ries de Sant Joan Despí, pel seu caràcter comercial. 

Remodelem aquest carrer després d’haver copsat l’opinió 
de veïns i de comerciants, adoptant un model de carrer més 
pensat per als vianants, amb plataforma única, voreres més 
amples, il·luminació més eficient, millor recollida de residus, 
nou arbrat... criteris que apliquem a la resta d’actuacions 
urbanístiques ara en planejament (carrer Major, passeig de 
Maluquer, Rius i Taulet o JF Kennedy). La reforma d’aquest 
carrer és també un exemple del tipus de ciutat que estem 
construint, una ciutat amb qualitat de vida, mediambiental-
ment sostenible, amb oportunitats i respostes a les necessi-
tats de la seva gent. 

Un model de ciutat que és també un model de societat, 
per viure i per conviure. Per seguir avançant cap a aquest 
objectiu, l’Ajuntament ha aprovat el seu Pla d’Acció Mu-
nicipal, que estableix les prioritats que ens marquem i les 
actuacions a dur a terme en els propers anys. Un pla amb 
340 actuacions que hem elaborat no només amb el nostre 
programa electoral, sinó que s’ha obert a la reflexió i a les 
aportacions de les ciutadanes i els ciutadans que han volgut 
sumar el seu granet de sorra en el disseny de la ciutat. De 
fet, ja amb aquesta idea vam organitzar el procés participa-
tiu Sant Joan Despí 2025, amb 900 persones participants 
i un miler de propostes, on es marcaven les grans línies 
estratègiques del desenvolupament futur del municipi. Les 
primeres concrecions arriben ara, amb el PAM 2016-2019, 
que també s’ha nodrit d’aportacions ciutadanes i que ha 
ratificat el Ple municipal sense cap vot en contra.

És la nostra manera de treballar, cercant l’acord i amb idees 
que acaben sent realitats a la nostra ciutat. Una ciutat que, 
ara que arriba la primavera, s’omple de vida i d’activitats. 
Espero que en gaudiu.

El Pla d’Actuació Municipal recull 340 
accions a desenvolupar, moltes sorgides 

d’aportacions de la ciutadania

Antoni Poveda, l’alcalde

Idees que seran realitats

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

El Plan de Actuación Municipal recoge 340 
acciones a desarrollar, muchas surgidas de 

aportaciones de la ciudadanía



La participació, clau en el disseny 
de la ciutat dels propers anys

El Ple aprova el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 que recull 340 
accions, la meitat de les quals han estat aportacions de la ciutadania

L’Ajuntament de Sant Joan Despí prioritza l’atenció i els serveis a les persones

CIutadania participativa. A les imatges, els dos 
processos participatius que han donat forma al PAM 
2016-2019. A l’esquerra, una de les sessions que es van 
fer al carrer en el marc del SJD 2025, i, sobre aquestes 
línies, una de les sessions del PAM

Finalment, el Ple del mes 
de febrer va aprovar  el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 

2016-2019 que recull les principals 
actuacions que es faran a Sant Joan 
Despí en aquests pròxims anys. El 
PAM va comptar amb el suport del 
PSC, ICV-EUiA, CiU i Ciutadans, 
mentre que Síqueespot, ERC i el PP 
es van abstenir. 
El PAM recull les prioritats del go-
vern al voltant de quatre eixos bàsics: 
Equilibri i Sostenibilitat; Emprene-
doria i Innovació; Prioritat les Perso-
nes, i Govern Obert i Transparència. 
Uns eixos que concreten accions i 
projectes que ens han de portar a la 
ciutat que volem tots i totes.
Aquest pla veu la llum després d’un 
procés en què l’opinió de la ciutada-
nia ha estat clau perquè es puguin 
acordar 340 actuacions que han es-

tat elaborades tenint en compte les 
161 aportacions que s’han recollit en 
un procés participatiu dut a terme el 
2016. Una setantena de ciutadans i 
ciutadanes es van implicar de valent 
participant en sessions de treball pre-
sencials o de manera on line debatent 
i argumentant les propostes del do-
cument base que va servir de punt de 
partida per treballar.
De fet, la llavor d’aquest PAM es va 
plantar precisament en un altre pro-
cés participatiu obert a la ciutada-
nia que es va fer el 2014 i que es va 
batejar com ‘Sant Joan Despí 2025’. 
Aquell debat, en què van participar 
al voltant de 900 persones que van 
aportar un miler de propostes, ens va 
obrir els ulls a repensar la ciutat que 
volíem per al futur. Aquest procés 
ens va servir per elaborar un docu-
ment base, font de treball de les per-

sones que s’han implicat en el procés 
participatiu realitzat el 2016. 
En la seva intervenció al Ple, l’alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
va destacar la implicació i participa-
ció ciutadana, a més de les aporta-
cions de tots els grups, com un dels 
trets més significatius del PAM “la 
participació és clau i prioritària per 
avançar cap a una nova societat”.

Seguiment del procés
EL PAM és un compromís públic 
d’acció de govern i qualsevol ciutadà 
podrà fer un seguiment de la imple-
mentació de les accions, a més de 
tenir a l’abast les novetats o incidèn-
cies que es puguin produir durant 
l’execució. El document complet i la 
seva implementació es poden con-
sultar a través del web municipal 
www.sjdespi.cat. 

 EL TEMA
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Com s’ha gestat el PAM?
1: SJD 2025, la ciutat que 

volem per al futur
(procés participatiu de 

debat i aportació d’idees)

Els quatre eixos i les accions més destacades

EIX PRIORITAT LES PERSONES 
educació, gent gran, envelliment i ciutadania activa; joventut; sanitat; cooperació i nova ciutadania; cultura, promoció associativa; turisme; esports; acció social i igualtat

Mantenir l’èxit escolar i reduir l’abandonament prematur; incremen-
tar els recursos dels centres; facilitar la transició escola-treball; donar 
més suport a les AMPAS; oferir opcions d’adaptar els habitatges de 
gent gran; desenvolupament del Pla Local de Joventut; punt jove de 
voluntariat; promoció de salut (prevenció i educació); cardioprotecció 
d’espais públics; desenvolupament del nou Pla Director de Cooperació; 
promoure el patrimoni artístic i cultural; millora de les instal·lacions 
esportives i foment de l’esport; suport a les famílies més vulnerables 
amb programes específics per a la dependència, infància, etc.

EIX GOVERN OBERT I 
TRANSPARENT
bon govern, canals de comunicació, 
administració més àgil i accessible

Difusió del codi ètic i de 
bon govern de l’Ajuntament; 
desplegar l’estratègia digital 
per a la participació ciutada-
na; desenvolupar i adaptar 
l’ordenança reguladora en 
matèria de transparència i ad-
ministració electròmica, etc.

2: Document inicial del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM)

2015-2016, inclou propostes 
del SJD 2025

3: Procés participatiu 
sobre el document inicial del 

PAM (sessions presencials i de-
bat on line amb 66 ciutadans) 

4: Aprovació del PAM al Ple de 
febrer (inclou 340 actuacions, 

161 de les quals han estat apor-
tacions dels ciutadans)

EIX EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
ocupació, formació, empresa, comerç, consum i 
mercats

EIX EQUILIBRI I SOSTENIBILITAT
urbanisme, via pública i transport; medi ambient, mobilitat sostenible; espai  fluvial i educació ambiental

Reforma dels carrers Bon Viatge; Major; Francesc Macià, etc.; millo-
res en la gestió municipal dels residus; construcció d’habitatge de llo-
guer; obres de millora en equipaments esportius, culturals i cívics;  in-
crementar la connectivitat dels barris i l’accessibilitat dels carrers per 
a les persones amb discapacitat; elaborar un pla per lluitar contra el 
canvi climàtic; ambientalitzar la flota de vehicle municipals; millorar 
la connexió dels carrils bici i crear-ne de nous –Creu d’en Muntaner i 
Av. de Barcelona–; impuls als productes de Km 0; projecte de custòdia 
fluvial Som Riu, impulsar la Xarxa d’Esoles per la Sostenibilitat, etc.

Incorporació de clàusules de 
caràcter social als contractes 
municipals; potenciació de la 
contractació de persones de la 
ciutat; foment de l’emprenedoria 
en l’àmbit educatiu; incentius 
a la contractació; atracció de 
talent al polígon industrial 
Fontsanta, etc.

Podeu consultar 
el document 

sencer del PAM a 
sjdespi.cat
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Comencen les obres de remodelació 
del carrer del Bon Viatge

Les feines s’allargaran durant més de mig any

Els treballs es faran per fases per minimitzar l’impacte en la mobilitat i les molèsties•  
La primera, al tram entre Baltasar d’Espanya i Torrent d’en Negre

El carrer del Bon Viatge ja ha començat a remodelar-se. 
Al “nou” carrer, els vianants tindran més protagonis-
me, una decisió que parteix dels mateixos veïns i veï-

nes del carrer que al maig de l’any passat van participar en 
una enquesta realitzada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Fruit de l’opinió del veïnat del carrer i dels comerciants, s’ha 
elaborat el projecte de reforma, que es decanta per un carrer 
que mantindrà el trànsit rodat en una plataforma que unifi-
carà la calçada i les voreres.

Primera fase en marxa
Per tal de minimitzar les molèsties que representen unes 
obres d’aquesta envergadura, els treballs es dividiran en 8 
fases. La primera, al tram situat entre els carrers Baltasar 
d’Espanya i de Torrent d’en Negre s’allargarà aproximada-
ment un mes. Al plànol de la pàgina següent podeu consultar 
el canvi de direcció dels carrers adjacents mentre durin les 
feines d’aquesta primera fase. La previsió és que les obres de 
tot el carrer estiguin acabades la propera tardor.
Així, la banda dreta del carrer (en direcció a Jacint Verda-
guer) concentrarà l’espai d’aparcament, càrregues i descà-

rregues, a més a més de dues bateries de contenidors que 
estaran soterrats. La idea és que també n’hi haurà una altra 
a la banda de contenidors soterrats a la banda de la plaça de 
l’Ermita.
Les obres també deixaran un carrer més ben il·luminat (es 
passaran dels 20 punts actuals a 40, tots de leds, i, per tant 
més eficients); amb més d’una trentena d’arbres, –es con-
servaran part dels ja existents–, i un renovat mobiliari urbà 
que a més de papereres, sumarà cadires perquè els vianants 
gaudeixin més del carrer, i pilones per definir la zona de via-
nants de la calçada. Per últim, es renovarà la pràctica totalitat 
del clavegueram, des del carrer de Baltasar d’Espanya fins a 
l’avinguda de Barcelona. Les obres tenen un pressupost esti-
mat d’1,3 milions d’euros.

Mobilitat durant les obres
La preocupació per l’impacte que poden suposar aquestes 
obres ha fet que l’Ajuntament demanés un Pla de Mobilitat a 
la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na per oferir les millors alternatives mentre duren els treballs 
de transformació d’aquest carrer tan important de la ciutat.
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Una obra en vuit fases. Remodelar Bon Viatge i minimitzar l’impacte de les obres entre el veïnat no és gens fàcil. Per això, l’obra es farà en 
vuit fases que permetran anar obrint al trànsit els trams acabats del carrer i adaptant la mobilitat viària durant el desenvolupament de cadascuna 
d’elles. Al plànol podeu observar les fases de cada tram

LA CIUTAT
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El passeig de Maluquer també es renovarà aquest any
Els veïns i veïnes es mostren molt satisfets amb la reforma proposada per l’Ajuntament

A dalt, imatge virtual aproximada de com es planteja la reforma. Sota aquestes línies, a la imatge de l’esquerra, inici dels primers treballs del tram entre 
Baltasar d’Espanya i la plaça de l’Església. A la dreta, plànol on podeu consultar les modificacions de canvis de sentit mentre duren les obres del primer 
tram, entre Baltasar d’Espanya i Torrent d’en Negre. Degut a les obres es permetrà l’accés des del carrer Jacint Verdaguer a Torrent d’en Negre. La direcció 
de la resta de carrers es manté igual

L’Ajuntament de Sant Joan Despí remodelarà aquest any el passeig de Ma-
luquer, al barri Centre. La proposta de reurbanització ja s’ha presentat als 

veïns i veïnes –que l'han rebuda favorablement– i ara es farà la redacció del 
projecte amb l’objectiu que les obres comencin aquest mateix any. La proposta 

preveu una ampliació de les voreres, ara molt estretes, que passaran a tenir 
una amplada d'1,80 metres, i se suprimirà l’espai d’aparcament d’una de les 

dues bandes, per tal de guanyar més espai per als vianants. Un altre canvi 
important que es durà a terme és el soterrament del cablejat aeri, amb nova 

il·luminació, així com la construcció de nou del clavegueram.També es plan-
tarà nou arbrat. Aquesta remodelació segueix la mateixa línia que altres obres 

que s’estan duent a terme a Sant Joan Despí en els darrers anys, com ara als 
carrers de Frederic Casas, de Montilla o de la Mare de Déu de Núria. L’objectiu 
és construir un passeig més amable per als vianants, que afavoreixi la mobilitat 
a peu i faciliti els desplaçaments a la gent gran i les persones amb dificultats de 

mobilitat, amb voreres més amples i passos de vianants adaptats. Estat actual del passeig Maluquer
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Medidas para reducir la contaminación
Objetivo: ciudades más sanas

Que la contaminación es la causan-
te de miles de muertes al año ya 
nadie lo pone en duda. Las ad-

ministraciones trabajan desde hace años 
en la puesta en marcha de medidas que 
logren reduir la polución que ahora se 
han concretado con acciones que se de-
sarrollarán en los próximos años. El 6 de 
marzo, la Generalitat, el Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), la Diputació y 
los Ayuntamientos participaron en la Pri-
mera Cumbre de la Calidad del Aire en 
la conurbación de Barcelona donde se al-
canzaron acuerdos que tienen como obje-
tivo reducir en un 30% las emisiones vin-
culadas al tráfico en el plazo de 15 años.
Según manifestó el alcalde y vicepre-
sidente de Mobilitat i Transport  de la 
AMB, Antoni Poveda, “acogemos con 
satisfacción esta cumbre y el consenso 
de las administraciones del territorio 
que permitirá dar fuerza y ampliar el 
ámbito de las medidas que, desde hace 
meses, estamos trabajando en el AMB”. 
Así, el acuerdo afecta a los municipios 
de Ámbito-40 declarados como  ‘Zonas 
de Protección Especial del Ambiente 
Atmosférico’, entre los que se encuentra 
Sant Joan Despí. Así, a partir del 1 de 
diciembre, en situaciones de episodios 
ambientales declarados por la Generali-

La Generalitat, el Àrea Metropolitana, la Diputació y los ayuntamientos aprueban 
un compromiso para reducir en un 30% las emisiones vinculadas al tráfico

En la fotografía superior, los 
representantes de las diferentes 
administraciones que participaron 
en la Cumbre de la Calidad del 
Aire celebrada en Barcelona. A la 
izquierda, imagen de uno de los 25 
medidores de óxido de nitrógeno 
que se instalaron en la ciudad en-
tre el 15 de febrero y el 15 de marzo

Riego sostenible: agua del freático para 
regar los parques de la ciudad

tat, no podrán circular furgonetas matri-
culadas antes del 1 de octubre de 1994 y 
los turismos matriculados antes del 1 de 
enero de 1997. En la Zona de Bajas Emi-
siones Urbanas intrarondas esta medida 
será extensiva a los turismos y furgone-
tas que no han recibido la etiqueta de la 
DGT. En julio de este año se aprobará un 
protocolo para detallar las acciones que 
realizará cada administración además de 

acordar nuevas acciones como el refuer-
zo del transporte público, etc.
Por otro lado, y con el objetivo de vigilar 
y controlar las partículas contaminantes, 
en la ciudad se han instalado durante un 
mes 25 medidores de óxido de nitrógeno 
(NO). Una vez retirados, en los próximos 
meses tendremos los resultados sobre la 
contaminación de este tipo de partículas 
en la ciudad.

Con la llegada de la primavera se intensifica el riego en las zonas verdes de 
la ciudad. Conscientes de la necesidad de hacer un uso eficiente el agua el 
Ayuntamiento instaló hace años una red de agua del freático, y por tanto 
no potable, para regar las zonas verdes más importantes como el parque 
del Mil·lenari o el de la Fontsanta, que, además incorporan un sistema de 
telegestión que permite controlar de manera más eficaz el riego.
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Antes de realizar la suspensión del suministro, la empresa metropolitana, que 
gestiona el ciclo del agua, deberá solicitar un informe a Servicios Sociales

Protocolo con Aigües de Barcelona para asegurar 
el suministro en caso de pobreza energética

Medidas para asegurar este servicio básico a las personas más vulnerables

El alcalde, Antoni Poveda, junto al director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, 
durante la firma del protocolo entre el Ayuntamiento y Aigües de Barcelona

El alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, y el director general 
de Aigües de Barcelona,   Ignacio 

Escudero, han firmado un protocolo de 
actuación para afrontar la emergencia 
en el ámbito de la pobreza energética 
con el objetivo de establecer un pro-
cedimiento que garantice que ninguna 
persona en situación de vulnerabilidad  
de la ciudad se quede sin suministro 
de agua. Este protocolo garantizará el 
cumplimiento de las medidas recogi-
das en la Ley 24/2015 para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda 
y la pobreza energética.
Así pues, antes de la suspensión del 
suministro, Aigües de Barcelona ten-
drá que solicitar un informe previo a 
Servicios Sociales para determinar si la 
persona o unidad familiar se encuentra 
en las situaciones de riesgo de exclusión 
residencial que contempla la ley. En 
caso de que sea así no se podrá cortar el 
suministro y se deberán garantizar las 

ayudas necesarias.
Este protocolo mejorará, todavía más, 
las medidas que tanto el Ayuntamiento 
como Aigües de Barcelona   han desa-
rrollado en este ámbito. En 2012 se fir-
mó un convenio para difundir, a través 
de los Servicios Sociales municipales, 
el Fondo de Solidaridad de AGBAR, 
y en 2013 se estableció un protocolo 
de intenciones para aplicar este fondo 

de manera eficiente. Desde 2013, este 
fondo ha bonificado la factura de 1.763 
familias en situaciones de vulnerabili-
dad con una inversión de 100.601 eu-
ros. Paralelamente, durante el 2016, el 
Ayuntamiento ha pagado 279 recibos 
de agua a familias en situación de vul-
nerabilidad (126 hogares beneficiados) 
que ha representado un importe de 
26.200 euros.

Nuevas ayudas para el pago del IBI 
Un año más, el Ayuntamiento ofrece una subvención 
para que las familias en situación de vulnerabilidad 
puedan reducir al 50% el coste del IBI (impuesto sobre 
bienes inmuebles). Las personas que pueden acogerse a 
esta ayuda deben cumplir una serie de requisitos: residir 
de forma continuada en Sant Joan Despí (como mínimo 
desde el 1 de enero de 2017); que ni la persona solicitante 
ni ninguna de las que convivan con ella sea propietaria de 
otro inmueble; que el conjunto de ingresos de la unidad 
familiar no sea superior a 1,5 veces el Indicador de Renta 
de Suficiencia  de Catalunya (569,12 euros mensuales y 

7.967,73 anuales) o que el valor catastral de la vivienda 
para la que se solicita la subvención sea inferior a 120.000 
euros. Para solicitar la ayuda hay que presentar una ins-
tancia en la OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía), 
junto con la documentación necesaria. El plazo límite 
para presentar la solicitud es de 45 días después de la pu-
blicación en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona), que está prevista para principios de abril. De 
este modo, podrá presentarse hasta mediados de junio 
aproximadamente. El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
dedica 10.000 euros a estas subvenciones.
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El Bosc dels Infants creix 
amb 175 nous arbres i arbustos

Nova plantació popular a la ribera del riu Llobregat

Un total de 157 famílies amb infants nascuts el 2011, 2012 i 2013 van participar en 
una nova plantada a la zona del viaducte de l’AVE, un espai natural que recuperem

El Bosc dels Infants compta des de principis de 
març amb 175 nous arbres i arbustos gràcies a la 
col·laboració de més de 150 famílies que, amb els 

seus fills i filles, van participar en una plantada popular. 
En aquesta ocasió, els infants convidats a participar han 
estat els nascuts els anys 2011, 2012 i 2013. La primera 
plantació d’aquest bosc es va fer l’any 2007 amb una con-
vocatòria popular en què es van plantar més de 300 arbres 
i arbustos. La idea de fer un bosc a la ribera del riu Llobre-
gat va sorgir de la primera promoció del Consell dels In-
fants amb l’objectiu de recuperar la biodiversitat d’aquesta  
zona natural. Una dècada després, la ciutadania ha plantat 
aproximadament 1.800 arbres i arbustos.
Així, els petits i petites van plantar àlbers, salzes blancs 

o tamarius, espècies típiques d’un bosc de ribera, però 
també van participar en tallers per prendre consciència 
d’aquest entorn natural, agrícola i fluvial. Un dels tallers va 
ser el conegut  com a  nendo dango, un mètode de refores-
tació que consisteix a fer boletes de fang amb llavors que 
un cop seques es llancen al terra perquè germinin. També 
es van fer activitats al voltant del bosc de ribera, de l’aigua, 
dels animals del riu, etc. Com en cada edició, els consellers 
i conselleres que formen part del Consell dels Infants van 
plantar juntament amb l’alcalde, Antoni Poveda, un arbre, 
i van participar en l’organització de l’acte. 
En aquestes sis convocatòries de plantacions, el bosc s’ha 
ampliat des de la zona del pícnic fins al viaducte de l’AVE 
en diferents trams. 

Una dècada ajudant a omplir de verd la zona del riu amb 1.800 exemplars plantats

2007, zona del pícnic 2011, riera Phaïssa2009, riera Phaïssa
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Promovent la consciència ecològica entre els més petits

Activitats a la vora 
del riu. A més de 
plantar, les famílies 
van poder participar en 
tallers mediambientals; 
el Consell dels Infants 
va mostrar la seva 
feina en una exposició, 
i també van plantar un 
arbre amb l’alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda. A les fotogra-
fies també observem 
una nena ensenyant la 
pebrotera que va rebre 
de regal per participar 
en la plantada

2011, riera Phaïssa 2013, viaducte de l’AVE 2015, passera del riu
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Escoles bressol
J

CURS 2017-2018
Jornades de portes obertes i calendari de matriculació

josJD́

Presentació de sol·licituds: 
del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos (on line al web 

sjdespi.cat o presencialment a l’Àrea de Serveis a la Persona, 
de dilluns a divendres de 10 a 14 hores)

Publicació de llistes baremades: 23 de maig
Termini de reclamacions: 24, 25 i 26 de maig
Publicació de llistes amb el número assignat 

per al sorteig: 30 de maig

Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds: 
a l’Àrea de Serveis a la Persona, el 1 de juny (10.30 h, nascuts al 

2017; 11 h, nascuts al 2016 i 11.30 h, nascuts al 2015)
Publicació definitiva d’alumnes admesos 
amb dia i hora de matriculació: 8 de juny

Matrícula:  a l’Àrea de Serveis a la Persona
del 12 al 16 de juny de 9 a 14.30 hores

EBM EL TIMBAL
20 d’abril, 17.30 h

Carrer del Tambor del Bruc, 2,  tel. 93 373 09 44
ebmeltimbal@sjdespi.net

ebmeltimbal.stjoandespi.ppe.entitats.diba.cat

EBM SOL SOLET
24 d’abril, 17.30 h

Rambla Josep M Jujol, 5,  tel. 93 373 64 84
ebmsolsolet@sjdespi.net

www.ebmsolsolet.despientitats.cat

EBM EL GEGANT DEL PI
3 d’abril, 17.30 h

Carrer Fontsanta s/n, tel. 93 477 15 61
ebmelgegantdelpi@sjdespi.net

www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat

LLAR D’INFANTS LA POMERA
4 d’abril, de 9.30 a 10.45 h, i 5 d’abril, de 15 a 16 h

Passeig del Canal, 1B,  tel. 93 373 47 54
lapomera@gmail.com

lapomeradesantjoandespi.blogspot.com

7 d’abril, de 10 a 17 h, Llar d’infants Les Orenetes (privada), carrer Francesc Macià, 44
Tel. 93 373 67 40 • les.orenetes@gmail.com/orenetes-blog.blogspot.com

Més informació: Departament d’Educació de l’Ajuntament (Àrea de Serveis a la Persona), 
av. de Barcelona, 41 • Tel 93 477 00 51 • www.sjdespi.cat
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La OMIC se traslada y atiende a los 
consumidores en Promodespí

Los martes y viernes de 10 a 13.30 horas

Este servicio gratuito resuelve las dudas de la ciudadanía sobre consumo, 
tramita reclamaciones y denuncias y hace de mediador

Club de feina, millor preparats

Las consultas más frecuentes son las relacionadas con telefonía y servicios básicos, como luz, agua y gas

La OMIC (Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor) se ha 
trasladado a las dependencias de 

Promoción Económica, calle John F. 
Kennedy 8. Este servicio municipal ofre-
ce información y asesoramiento de ma-
nera gratuita a la ciudadanía como con-
sumidores y consumidoras de bienes y 
servicios con el objetivo de defender sus 
derechos. El horario de atención es mar-
tes y viernes de 10 a 13.30 horas y no es 
necesario cita previa, pero puede progra-
marse si el usuario lo desea. También se 
atienden consultas por teléfono (93 480 
80 50) o a través del correo electrónico 
(omic@sjdespi.cat).
Además de resolver dudas, la OMIC tam-
bién tramita denuncias y reclamaciones 
ante los organismos administrativos co-
rrespondientes y hace de mediadora entre 
las partes para la resolución de las recla-
maciones. Durante el año 2016, la OMIC 
atendió a un total de 425 personas, 282 

de las cuales plantearon consultas. Tam-
bién se tramitaron 125 reclamaciones en 
proceso de mediación y 18 denuncias. 
Los temas más frecuentes de las con-
sultas recibidas son telefonía, entidades 
bancarias, comercio y servicios básicos 
(electricidad, gas y agua). Además, este 
servicio también se encarga de promover 

medidas necesarias para evitar situacio-
nes de indefensión de los consumidores. 
Así, actúa por medio de inspecciones, 
envío de muestras de productos alimen-
tarios a un laboratorio para su análisis 
y de formación, con la organización de 
campañas informativas sobre temas que 
preocupan a la ciudadanía.

La parroquia del Carme de les Planes, 
a punto de la inauguración
La parroquia de la Mare de Déu del Carme, en el barrio de 
les Planes, ya está a punto para abrir sus puertas después las 
obras de construcción de un nuevo edificio. El nuevo templo 
vivirá una jornada de puertas abiertas el viernes 7 de abril 
(de 10 a 14 y de 17 a 20 h), día en el que también se realizará 
el acto de inauguración (19 h). Al día siguiente, también 
a las 19 h, se llevará a cabo la dedicación de la iglesia a la 
Mare de Déu del Carme que será presidida por el arzobispo 
de Barcelona, monseñor Joan Josep Omella. Después de 
años de espera, la nueva parroquia vuelve a abrir las puertas 
para ser punto de encuentro y de oración para los vecinos y 
vecinas del barrio.
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www.amb.cat/mobilitat

Planificador de rutes

Avisos i incidències

AMB Mobilitat

ACTUALITZA’T!
Si tens el mòbil a mà, pots canviar

la manera de moure’t

Ara, desplaçar-te per l’àrea metropolitana és molt més fàcil
Perquè l’actualització de l’app AMBtempsbus a la nova AMB Mobilitat

et dona aquestes funcions:

Planificador
de rutes

Avisos
i incidències

Rutes en bici
i Bicibox

Integració de tots els transports
públics metropolitans

Rutes i temps d’arribada
d’autobusos i Tram

Actualitza-la o descarrega-te-la gratuïtament
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Sant Joan Despí ha celebrat diversos actes per 
commemorar el 8 de març amb força participació

La ciutat, compromesa 
amb la igualtat 

Sant Joan Despí ha viscut un intens mes de març, amb les dones com 
a protagonistes. Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, 
l’Ajuntament, el Consell de Dones i diverses entitats van organitzar 

diferents actes i activitats. L’acte central va ser la Diada de Dones Despí, 
que es va celebrar per primer cop i va ser tot un èxit que va omplir la plaça 
de l’Ermita d’activitats, festivitat i reivindicació. Va ser en aquest acte quan 
es va llegir el manifest i es van entregar els premis del concurs de vídeos 
#NoEmToquisElWhatsapp. El divendres 10 de març va tenir lloc el tradi-
cional sopar de dones Un espai per a nosaltres, al Centre Cívic Les Planes, 
al qual van assistir 116 dones. Altres activitats dins la programació violeta 
han estat un partit de futbol de mares, una ballada de sardanes; cinc minuts 
de silenci en record a les víctimes de la violència masclista o el Lila Cabaret.

Les fotografies superiors recullen 
diferents moments de la Diada 
Dones Despí: la lectura del manifest; 
l’activitat marca un gol al masclisme; 
demostracions de ball, i la mostra 
d’entitats. Sobre aquestes línies, 
elpartit de mares organitzat pel FC 
Levante Las Planas, i al costat el 
sopar de dones al Centre Cívic Les 
Planes. A l’esquerra d’aquestes línies, 
les santjoanenques Carla Collado i la 
Sara Dylan, al V Lila Cabaret

www.amb.cat/mobilitat

Planificador de rutes

Avisos i incidències

AMB Mobilitat

ACTUALITZA’T!
Si tens el mòbil a mà, pots canviar

la manera de moure’t

Ara, desplaçar-te per l’àrea metropolitana és molt més fàcil
Perquè l’actualització de l’app AMBtempsbus a la nova AMB Mobilitat

et dona aquestes funcions:

Planificador
de rutes

Avisos
i incidències

Rutes en bici
i Bicibox

Integració de tots els transports
públics metropolitans

Rutes i temps d’arribada
d’autobusos i Tram

Actualitza-la o descarrega-te-la gratuïtament



16

Els objectius de la cooperació local
Treballem per una ciutat i un món millor

Sant Joan Despí ha aprovat en Ple i 
per unanimitat el Pla Director de 
Cooperació 2017-2020, que defi-

neix les línies estratègiques que han de 
seguir les polítiques públiques en matè-
ria de cooperació als propers quatre anys, 
amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis en 
el context internacional. Aquest pla ha 
estat dissenyat per l’Ajuntament i la Co-
missió de Solidaritat, que agrupa dife-
rents entitats de la ciutat.
D’aquesta manera, el pla estableix quatre 
objectius estratègics a assolir. El primer 
és promoure una ciutadania crítica, com-
promesa amb la defensa de la pau i els 
drets humans, solidària i integradora. Per 
tal d’aconseguir-ho, s’organitzen diversos 
actes per conscienciar la ciutadania, com 
les Utopies Concretes per a un món millor 
o les activitats dels Drets dels Infants. El 
segon objectiu és consolidar mecanismes 
i espais de participació i coordinació en-
tre actors. Exemples d’això són la mateixa 
Comissió de Solidaritat o organitzacions 

Sant Joan Despí ha aprovat el Pla Director de Cooperació 2017-2020, que estableix 
les línies a seguir en el disseny de polítiques públiques 

supramunicipals de les quals Sant Joan 
Despí forma part, com la Xarxa de Ciu-
tats Defensores de Drets Humans o el 
Fons Català de Cooperació. 
Millorar la qualitat i l’eficàcia de la coo-
peració al desenvolupament és el tercer 
objectiu del pla i es duu a terme per mi-
tjà dels projectes que les entitats realit-
zen a diferents parts del món. Per últim, 
el quart objectiu és garantir els recursos 
econòmics i consolidar les capacitats or-

ganitzatives i institucionals per al bon 
desplegament de les polítiques públiques 
de cooperació al desenvolupament. En 
aquest sentit, Sant Joan Despí manté el 
compromís de dedicar el 0,7% del pres-
supost a projectes de cooperació. També 
es pretén dur a terme un projecte de ciu-
tat que impliqui, no només l’Ajuntament 
i la Comissió de Solidaritat, sinó també 
altres col·lectius i entitats i treballar con-
juntament per una ciutat millor. 

Promoure una ciutadania més compromesa amb els drets humans, un dels objectius del pla

Les Utopies del mes de març, sobre les dones en el desenvolu-
pament i la democràcia, han estat tot un èxit i ara cal preparar-
nos per a les d’abril. Aquesta segona jornada gira entorn de 
l’explotació infantil en la indústria tèxtil, que es duu a terme a 
països en via de desenvolupament per vestir ciutadans del pri-
mer món. Les Utopies ens faran reflexionar sobre els nostres hà-
bits de consum i com podem ajudar a lluitar contra l’explotació 
infantil. La reducció del treball infantil anys gràcies a activistes 
que s’han jugat la vida per denunciar internacionalment les 
dures condicions de les fàbriques dels seus països. Un d’ells és 
Ehsan Ullah Khan, que ens explicarà la seva lluita al col·loqui 
L’explotació infantil a la indústria del tèxtil a Pakistan el proper 
4 d’abril a les 19.30 hores al Centre Cultural Mercè Rodoreda. A 
més, del 27 de març al 7 d’abril es pot visitar l’exposició Una mi-
rada al comerç just a través del còmic, de la Xarxa de Consum 
Solidari, al vestíbul de la Biblioteca Mercè Rodoreda.

L’explotació infantil a la indústria tèxtil, a les ‘Utopies’ de l’abril

El paper de la dona en el desenvolupament ha estat el tema a 
reflexionar de les Utopies de març. Sobre aquestes línies, la Zaika 
Mrini, diputada al Parlament marroquí, participa en un cafè 
col·loqui. Al costat, la mostra Dona, la força del canvi

16
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Convenis amb 73 entitats per donar 
suport al teixit associatiu de la ciutat

L’administració municipal augmenta els ajuts a les entitats

L’Ajuntament destina aquest any més de 696.000 euros a donar suport a les 
activitats que fan les associacions a Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí va signar el 20 de març, al 
Foment Cultural i Artístic, els 

convenis anuals amb les entitats per 
donar suport a la important tasca que 
desenvolupen a la ciutat. Aquest any 
han estat 73 les entitats que han signat 
conveni als quals s’ha destinat un total 
de 696.552,61 d’euros, que representen 
5.557,51 euros més que l’any 2016. 
Entre les noves entitats que han signat 
conveni aquest any per primer cop es 
troba Aprenem Llobregat (delegació 
d’Aprenem, per ajudar les famílies 
d’infants i adolescents amb Trastorn 
de l’Espectre Autista), Marhaba (asso-
ciació de dones magrebines) i Tastidis 
(entitat dedicada a persones amb dis-
capacitat intel·lectual).
L’objectiu d’aquests convenis és di-
namitzar el teixit associatiu i donar 

suport a les activitats que les entitats 
organitzen, ja que creen valor per a 
la ciutat. L'alcalde, Antoni Poveda, 
va agrair l'esforç i la feina que fan 
les entitats del municipi, “fonamen-
tals per preservar la nostra identi-
tat” tot recordant “el compromís de 
l’Ajuntament amb la tasca social del 
teixit associatiu de Sant Joan Despí”.

Ric teixit associatiu
El teixit associatiu del nostre municipi 
és ric i divers i les entitats actuen en 
diferents àmbits. Aquest any han sig-
nat conveni tres entitats de gent gran, 
una de solidaritat, dues de joventut, 
24 d’esports, 11 d’acció social i igual-
tat, 27 de promoció associativa (cultu-
rals, d’entitats veïnals i d’educació en el 
lleure), tres de sanitat i dues de medi 
ambient.

Durant l’acte, no només es va posar en 
valor la feina que fan a la ciutat, sinó 
que també es va aprofitar per desta-
car els aniversaris més significatius, 
exemple del fort arrelament de la cul-
tura associacionista a la nostra ciutat. 
Els centres d’esplai El Nus i El Tricicle 
fan 30 anys i el Grup de Teatre Hocus 
Pocus en fa 20. A més, el proper any, 
l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí 
celebrarà el seu 75è aniversari.
També es va parlar d’un dels esdeveni-
ments més destacats per a les associa-
cions de la ciutat, la Diada d’Entitats 
que se celebrarà els dies 7 i 8 d’octubre. 
Serà, de nou, un autèntic aparador de 
la feina de les entitats que cada dos 
anys esdevé un espai dinàmic i obert 
a la participació, perquè la ciutadania 
conegui l’oferta de serveis i activitats 
en les quals pot participar.

Entitats que donen vida i reforcen la identitat de la ciutat. L’alcalde, Antoni Poveda, al mig, amb diferents regidors i regidores, 
i els representants de les entitats que van signar conveni el 20 de març al Foment Cultural i Artístic
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El Carnaval 
més colorit

CARNAVAL

Van ser moltes les persones participants a les activitats 
del Carnaval, com es pot comprovar en aquest recull 
d’imatges de la festa més boja de l’any. A la fotografia 
superior, en Joan Despitoltes i la seva companya, la 
Begonia, que aquest any van arribar a la plaça davant 
de l’Àrea de Serveis a la Persona acompanyats dels nens 
i les nenes. La rua (al mig, i a la pàgina següent) i el 
judici final, a la plaça de l’Ermita, on, un cop més, els 
ciutadans i ciutadanes van indultar el nostre rei Carnes-
toltes. Així, segur que ens assegurem que l’any vinent 
torni a ser amb nosaltres.En Joan Despitoltes es va lliurar de la crema

Arribada d’en Despitoltes a la plaça de 
l’Àrea de Serveis a la Persona

18
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Concurs de disfresses

El gran ball. El poliesportiu del Mig va acollir la Gran Festa de 
Carnaval amb prop d’un miler de ciutadans  i ciutadanes que, amb les 
seves millors disfresses, va  gaudir d’un espectacle singular. A la dreta teniu 
tots els guanyadors i guanyadores del concurs de disfresses de la festa.  De 
dalt a baix: Kinder  Sorpresa (primer premi individual, 200 euros); Mr 
Potato (segon premi individual, 125 euros); Barbies (primer premi parella-
trio, 250 euros); Monopoli (segon premi parella-trio, 175 euros); Cassettes 
(primer premi grup, 375 euros), i Fregonas (segon premi  grup, 300 euros). 
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Durant la diada del 23 d’abril les places s’ompliran d’activitats • Una visita 
teatralitzada a la Torre de la Creu, entre les novetats més destacades

Sant Jordi, tret de sortida d’una 
primavera plena d’activitats

Visites culturals, contes, signatura de llibres, etc.

Diumenge 23 d’abril

VENDA DE LLIBRES I ROSES
de 9 a 21 hores 

places de Catalunya, d’Antonio Machado i de 
Maria Aurèlia Capmany

SIGNATURES de LLIBRES 
d’autors i autores locals

CONTES I TALLERS 
al carrer

 i 

L’arribada de la primavera a Sant Joan Despí no només por-
ta flors, sinó molta cultura amb una programació especial 
en què la diada de Sant Jordi –23 d’abril– és la protagonis-

ta. Aquest any també es tornarà a tallar al trànsit un tram del 
carrer John F. Kennedy (al barri de les Planes) i Torrent d’en 
Negre (al barri Centre) per donar més espai a la ciutadania per 
gaudir d’aquesta diada. Així, des de primera hora del matí, a 
les places d’Antonio Machado, la de Catalunya i la de Maria 
Aurèlia Capmany trobarem paradetes de llibres i roses de dife-
rents entitats. 
Al matí, a les 11 i a les 12.30 h, es farà una nova activitat que 
de ben segur atraurà molt de públic: una visita teatralitzada a la 
Torre de la Creu. Descobrirem tots els racons d’aquesta màgica 
casa de la mà d’un personatge que encarna a Josep Maria Jujol. 
Per participar-hi cal inscripció prèvia al Centre Jujol Can Ne-
gre. Però aquest Sant Jordi podrem fer moltes més coses. D’11 a 
13.30 h i de 17 a 19 h, la plaça d’Antonio Machado i el tram del 
carrer John F. Kennedy, a tocar d’aquesta plaça, acollirà l’espai 
de joc Xuli Jocs, amb jocs de fusta de gran format, mentre que a 

les 11.30 h, a l’espai de contes, la companyia la Mitja i mitjoneta 
explicarà als més petits un munt de contes i històries. A partir 
de les 12 h, escriptors i escriptores locals signaran llibres a la 
parada de la biblioteca Miquel Martí i Pol. Si us agrada explicar 
contes us convidem a fer lectures en veu alta i narracions en els 
espais de contes del barri Centre i de les Planes.

Contes, jocs, concurs de pintura...
La plaça Catalunya i el carrer Torrent d’en Negre, d’11 a 14 i de 
16 a 19 h, acollirà un espai de jocs d’experimentació i de sons, i 
un de contes (d’11.30 a 12.10 h, Els contes de la barretuda: con-
tes de dracs, i de 12.30 a 13 h, Contes de princesses, dracs, cargols 
i altres animalots), a més d’un espai de tallers (d’11 a 13 h) on 
podrem fer una rosa jujoliana amb la tècnica de l’estergit. Un 
concurs de pintura infantil organitzat pel Grup d’Art 94; una 
actuació infantil amb el grup Xip Xap (17 h); la signatura de 
llibres amb diferents autors i autores locals, i la ballada de sar-
danes a les 19 h, a la plaça de Catalunya, tanquen les activitats 
d’aquest diumenge dedicat als llibres i les roses. 

2020

CULTURA
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X Trobada de gegantons, 
i capgrossos, i I Concert 
de Gralla, 22 d’abril
Les escoles i esplais trauran al car-
rer els seus capgrossos i gegantons 
en una cercavila pel barri Centre 
que acabarà a la plaça de l’Ermita 
amb una actuació de la Tresca i 
la Verdesca i un ball de l’Esbart 
Dansaire. A partir de les 16 h 
a la plaça de l’Ermita. També a 
l’Ermita, però a les 12 h, es farà el 
I Concert de Gralla amb el Grup 
Allarga la Gralla i altres grups.

Per Sant Jordi, llibres, roses... 
i dansa , 22 d’abril
Dansadespí farà una mostra de 
coreografies amb joves estudiants 
–hi participaran també ballarins 
i ballarines del Conservatori Pro-
fessional de l’Institut del Teatre– 
a les 18 h al teatre Mercè Rodo-
reda. La recaptació es donarà al 
Banc d’Aliments de la Creu Roja.

Caramelles, 22 i 23 d’abril
Cor de la Flora farà les tradi-
cionals caramelles el dia 22 
(amb una cercavila pel barri 
Centre, a partir de les 17 h, des 
del carrer Major) i el dia 23 (9 
h) amb un itinerari que surt 
des del carrer Frederic Casas.

Correfoc de diables infantils, 29 d’abril
La plaça de Catalunya acollirà la concentració de colles 
i tabalers a partir de les 20 h en un nou correfoc on els 
petits i petites seran els protagonistes. A partir de les 20.15 
h s’inicia el correfoc que anirà pels següents carrers: Llo-
bregat, Jacint Verdaguer, Catalunya, Frederic Casas, José 
Agustí Goytisolo, Baltasar d’Espanya, rambla Josep Maria 
Jujol i pista del Sol Solet.

Una estona amb 
l’escriptor Andreu 
Martín, 4 de maig
Considerat com un dels 
mestres de la novel·la 
negra, Martín és autor 
de nombroses obres in-
fantils, juvenils, per a 
adults, guionista de cine 
i televisió... Serà a les 19 
h a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol.

Flors i plantes per donar la benvinguda a la primavera, 20 i 21 d’abril
Com cada any, l’Ajuntament enviarà a les cases de la ciutat un val que, junta-
ment amb dos tiquets de compra en comerços locals, podreu bescanviar per 
una planta. Podeu recollir-les els dies 20 d’abril (plaça Antonio Machado i de 
l’Ermita, d’11 a 20 h; plaça de l’Estatut i de Maria A. Capmany, de 16.30 a 20 
h) i 21 d’abril (plaça Antonio Machado i plaça de l’Ermita, d’11 a 20 h).

Comparteix les teves  fotos de primavera i Sant Jordi amb el hashtag #MoltaVida 
a Instagram i en publicarem una selecció al Butlletí

Consulteu totes les activitats a l’agenda del Butlletí, al web sjdespi.cat i a les xarxes socials

Algunes de les propostes de la programació

40è Festival de l’Esbart, 7 de maig
Les seccions infantils, juvenils, el Cos de Dansa i els 
veterans presenten “40 primaveres” per commemorar 
aquestes quatre dècades del festival de primavera qure 
organitza l’entitat aquestes dates. Serà a les 18 h, al Tea-
tre Mercè Rodoreda. 

 i 
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Presentació d’originals fins al 10 de maig

Un any més, l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí organitza el concurs de 
relats breus de dones, amb l’objectiu 
de donar visibilitat a la producció li-
terària femenina. Hi poden partici-
par totes les dones més grans de 16 
anys que ho desitgin, amb un màxim 
de dues obres escrites en català o cas-
tellà que han de fer arribar a l’Àrea de 
Serveis a la Persona abans del 10 de 
maig. Ha de ser en un sobre tancat 
que contingui el relat dins d’un llapis 
de memòria i en paper, així com un 
sobre més petit (plica) amb el nom 
i les dades de contacte de l’autora a 
l’interior. S’atorgaran dos premis de 
400 € i hi haurà un màxim de quatre 
finalistes, amb premi de 100 €. Podeu 
consultar en detall les bases a www.
sjdespi.cat

La temporada està arribant a la seva 
fi i són pocs els espectacles que ens 
queden per gaudir, però no per ser 
els últims són els menys importants. 
Ens espera un mes d’abril on la mú-
sica serà la protagonista i que arren-
ca amb el concert dels Sírex Ni + 
ni menys la música de la teva vida. 
Aquest grup, que porta més de 50 
anys als escenaris, ens visitarà per 
actuar al Teatre Mercè Rodoreda el 
diumenge 2 d’abril. Un altre concert 
que tindrà lloc aquest mes, també al 
Teatre Mercè Rodoreda, és el del grup 
Manel, que presentarà el seu últim 
disc Jo competeixo, gravat als Estats 
Units. Això serà el 21. L’obra de teatre 
El bon pare –amb actors tan destacats 
com Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, 
Georgina Latre o Jaume Madaula– 
arribarà al teatre Mercè Rodoreda el 
divendres 7. Venda d’entrades al web 
www.teatresdespi.cat

Recta final a 
la temporada 
d’espectacles

Oberta la convocatòria 
de la XVII edició dels 
Relats Breus de Dones

La sala Camèlies del Centre Cultural Mercè Rodoreda va acollir el 14 de febrer 
la presentació del llibre Quan anàvem a les monges de la santjoanenca Rosa 
Gordillo, escriptora i periodista que, a més, porta un club de lectura infantil i 

juvenil a la mateixa biblioteca del centre cultural.
El llibre l’ha escrit conjuntament amb Judith Càlix, que va ser companya d’estudis, i 
pretén recordar els bons moments en una escola de monges, amb molt positivisme.
“Pretén recordar els moments viscuts per tres generacions diferents” -comenta 
l’autora- “Hem parlat amb diferents persones que van viure intensament l’època 
de les monges. Hi ha coses que són comunes a totes les èpoques, com cantar 
les mateixes cançons, per exemple. Teníem els mateixos ‘tics’ i el llibre posa de 
manifest el que teníem en comú: els records viscuts, els bons moments, com era 
el dia a dia, com eren les monges...”
El llibre tracta, doncs, de l’emoció de recordar els bons moments viscuts i pas-
sar una bona estona. L’autora no ha volgut tractar aspectes negatius d’una època 
certament dura i repressiva “perquè tu intentes passar-t’ho bé, senzillament 
perquè ets un infant”. Rosa Gordillo té en marxa una nova obra, una novel·la 
infantil-juvenil.

L’escriptora i periodista santjoanenca 
Rosa Gordillo presenta llibre
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Creart, projecte per incentivar la 
creativitat i la participació del jovent 
La iniciativa permetrà als i les joves de la ciutat implicar-se en un projecte artístic per 
pintar els murs del carrer Tambor del Bruc

Inscripcions a El Bulevard i a l’Oficina Jove

El Departament de Joventut organitza el projecte 
Creart, amb l’objectiu de reunir un grup de joves que 
vulguin omplir d’art els murs del carrer Tambor del 

Bruc, al costat del Centre de Formació per a Persones Adul-
tes Arquitecte Jujol. Hi poden participar el jovent de més 
de 14 anys; no cal que tinguin aptituds o formació artís-
tiques, només moltes ganes de participar en el projecte i 
deixar volar la seva imaginació i creativitat. Per participar 
cal apuntar-s’hi al Casal de Joves El Bulevard o a l’Oficina 
Jove abans del 25 d’abril.

Pintada del mur, al maig
Els dies 25 i 27 d’abril i 2 i 4 de maig, de 18 a 19.30 hores, es 
durà a terme el disseny dels murals. Artistes experts guia-
ran els i les participants durant el projecte, però el disseny 
serà dels joves, que podran plasmar les seves idees en els 
murals i participar en tot el procés, creant els murals des de 
zero. A més, també es pretén promoure el treball en equip 
entre els i les més joves i la implicació i el compromís en un 

El mur, ara una mica degradat, que pintaran els joves aquest mes de maig

Nous cursos d’humanitats a 
l’Escola d’Idiomes Moderns

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat organitza el 
Supermes per omplir els caps de setmana d’abril d’activitats 
turístiques, culturals, gastronòmiques i d’oci per a famílies 
a tota la comarca. Rutes a cavall, activitats de geocaching 
pel riu Llobregat  o visites teatralitzades són algunes de les 
propostes. A més, diversos restaurants i allotjaments s’han 
sumat a la campanya, oferint menús infantils i descomptes 
en àpats i estades. Sant Joan Despí aplicarà un descompte 
de 2x1 en la visita teatralitzada que es farà a la Torre de la 
Creu el 23 d’abril, i l’hotel Sercotel Barcelona Gate un 15% 
en allotjament. Més informació en www.elsupermes.cat.

projecte artístic per millorar la ciutat. Un cop els i les joves 
que participin en el projecte hagin realitzat el disseny entre 
tots i totes, serà el moment de plasmar-lo als murs. Serà els 
dies 6, 13 i 20 de maig. D’aquesta manera es millorarà aques-
ta part de la ciutat, una mica degrada, donant una oportuni-
tat als més joves per demostrar la seva creativitat.

Abril, el Supermes, turisme 
en família al Baix Llobregat

La matrícula dels nous cursos de 
l’Escola d’Idiomes Moderns a la Torre 
de la Creu s’obre el 3 d’abril. Consulta 
l’oferta:
·Atención plena e inteligencia emocional 
para la vida cotidiana/ ·Barroc: artistes, 
públic i comitent/ · Entendre l’art con-
temporani: història i context/ ·Filòsofes 
del segle XX/ · Fora de la llei/ ·Històries 
mediterrànies. Vida quotidiana: ciutats, 
viatgers i mercats al llarg dels segles/ 
·Introducción a la Programación Neu-
rolingüística/ ·La història femenina del 
món a través de textos escrits per dones/ 
·La transició democràtica (1975-1986)/ 
·Los cuatro fundamentos del Mindfulness: 
cuerpo, sensaciones, mente y objetos men-
tales/ ·El “secret” dels grans textos literaris i 
El monacat a la Catalunya medieval.
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EN IMATGES

Cents anys de vida.  Al mig de la imatge, la Mercedes Do-
mínguez, que acaba de fer els cents anys, un aniversari molt 
especial que va celebrar amb els seus familiars, i amb la visita 
del regidor de la Gent Gran, Ginés Ros, a la residència Sophos.

24

Dia d’Andalusia. El 
Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre va 
celebrar el cap de setma-
na del 4 i 5 de març un 
festival de baile i cante, 
i una mostra gastronò-
mica per commemorar el 
Dia d’Andalusia, que se 
celebra oficialment el 28 
de febrer.

Ciclisme per la inclusió.  
L’Associació Aprenem, que 
treballa per fomentar la 
inclusió de persones amb 
Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme (TEA), i el Club 
Ciclista col·laboren en 
un projecte per fomentar 
la inclusió en el lleure 
d’infants amb aquest tras-
torn. Si hi vols participar 
com a voluntari envia un 
correu a lribas.aprenem@
gmail.com o aprenem.
atencio@gmail.com.

Cooperació amb el Marroc.  Una delegació d’autoritats de la zona 
metropolitana de Marràqueix (Marroc) va visitar Sant Joan Despí 
en el marc d’un projecte de col·laboració en què participem per 
ajudar al desenvolupament de polítiques de gestió  municipal.

Mostra reivindicativa.  Els barris de les Planes i del Centre van acollir 
l’exposició fotogràfica Lluites compartides que han organitzat les 
associacions de veïns i veïnes de les Planes i el Pi, Tots Som Migrants i 
Òmnium Cultural per recordar els moviments veïnals i la transformació 
d’aquests barris en els darrers 50 anys.

Laboratoris de lectura.  Aquesta experiència de lectura 
compartida amb les famílies que realitzen les dues biblioteques 
ha estat dedicada al març al personatge Pim, Pam, Pomelo. 
Gràcies al taller  (a la foto, a la biblioteca Mercè Rodoreda) hem 
apropat els infants a les fruites i verdures de proximitat.

Taller sobre 
l’aigua.  Coin-
cidint amb el 
Dia Mundial de 
l’Aigua, el 22 de 
març, es va orga-
nitzar un taller 
per explicar els 
diferents processos 
de depuració de 
l’aigua de forma 
dinàmica i 
participativa.
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Els infants de 3r visiten l’Ajuntament. De ben segur que 
aquesta és una activitat que els petits i petites escolars no 
obliden. En les darreres setmanes, l’alumnat de l’Espai 3, 
l’Ateneu Instructiu i el Gran Capità, han visitat l’Ajuntament 
per conèixer ben de prop com funciona i com es gestiona 
la ciutat des de l’administració local. Els infants preparen a 
classe la visita i aprofiten aquest dia per parlar i preguntar 
l’alcalde, Antoni Poveda, tots els dubtes que tenen. 
Una sessió que els serveix per acostar-se a la realitat de 
la ciutat i, fins i tot, conèixer anècdotes i curiositats sobre 
l’edifici històric de l’Ajuntament i l’origen de Sant Joan 
Despí.
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Espai 3

Gran Capità

VISITES ESCOLARS

Xerrada sobre l’ESO.  Les famí-
lies amb fills i filles que aquest 
any comencen l’educació se-
cundària obligatòria (ESO) van 
participar en una xerrada per 
resoldre dubtes sobre aquesta 
nova etapa educativa. A l’acte 
van participar els directors dels 
dos instituts públics de la ciutat.

Intercanvi a Alemanya.  
A la imatge, l’alumnat 
de l’ESO i batxillerat de 
l’institut Francesc Ferrer 
i Guàrdia que han par-
ticipat en un intercanvi 
lingüístic amb un centre 
de la ciutat alemanya de 
Dessau.

Portes obertes Centre Obert.  Les famílies 
i alumnes del Centre Obert han participat 
en una jornada de portes obertes el 20 de 
febrer per veure una exposició dels treballs 
que han realitzat fins ara, i aprofitar per fer 
consultes als professionals del centre.

Ateneu Instructiu
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ABRIL

3  dilluns

	 8.30	hores
	 ANELLAMENT	D’OCELLS											
 Punt de trobada, pl. del Sol Solet
 organitzat pel Centre Mediambiental l’Arrel
 

 1  dissabte

	 11.30		hores
 JUGATEQUES	AMBIENTALS
  Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental. En aquesta 
 ocasió, al parc de la Fontsanta s’explicaran contes i  
 al de Torreblanca es farà un gravat

	 11	hores
 EXPOSICIÓ	‘LLUITES	COMPARTIDES’	 	         
 Pl. Antonio Machado
 darrer dia de l’exposició de l’Associació de Veïns i   
 Veïnes de les Planes, que se suma a la campanya   
 d’Òmnium Cultural Lluites compartides amb un 
	 recull	fotogràfic	del	barri	de	les	Planes	des	dels	anys		
 50. En l’activitat col·laboren les associacions   
 veïnals de les Planes, d’El Pi , Totes som Migrants 
 i l’Ajuntament

 2  diumenge

	 19	hores
 CONCERT	DELS	SÍREX	 	 	
 Teatre Mercè Rodoreda
 concert Ni + ni menys la música de la teva   
 vida. Els Sirex, grup amb una experiència de   
 més de 50 anys als escenaris, van començar   
 el 1959, quan un grup d’amics del mateix barri  
	 decideixen	tocar	i	cantar	sota	les	influències	de		
 la música d’Elvis Presley.
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 19	hores
 TALLER	DE	MONA	DE	PÀSQUA	
	 TRADICIONAL												
 Casal de Joves El Bulevard
 Prepara aquest dolç tradicional! Preu: 5 €. 
 Cal inscripció prèvia

4  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)
 activitat gratuïta, cal demanar cita prèvia

	 19.30	hores
	 CAFÈ	COL·LOQUI:	L’EXPLOTACIÓ		
	 INFANTIL	A	PAKISTAN			
 Sala Aloma (Centre Cultural Mercè Rodoreda)
 dins les jornades Utopies concretes per a un   
 món millor, l’activista pakistanès Ehsan Ullah   
 Khan ens explicarà la seva lluita per denunciar  
 l’explotació infantil a les fàbriques del seu país
 

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

5  dimecres

	 18	hores
 XERRADA	SOBRE	CIBERSEGURETAT 
           Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Francisco Cobacho, pèrit judicial   
 informàtic forense i pare

	 19	hores
 TALLER	DE	VEGGIE	BURGUERS											 	
 Casal de Joves El Bulevard
 saboroses i saludables per sorprendre els 
 paladars més exigents! Preu: 5 €. Cal inscripció 
 prèvia

	 18	hores
	 TALLER	SCRIPTORIUM		
 CC Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 per a nens i nenes de 6 a 12 anys, cal 
 inscripció prèvia.Organitzat per la biblioteca 

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS
del	6	al	30	d’abril
‘Ritus’,	
de Nil Nebot (inauguració 20 h)
Centre Jujol - Can Negre

del	24	d’abril	al	24	de	maig
XIX Mostra de punts 
de	llibre	de	Sant	Jordi
Biblioteca Miquel Martí i Pol (del 24 d’abril al 6 de maig)
i Biblioteca Mercè Rodoreda (del 10 al 24 de maig) 

fins	al	10	de	maig
Concurs	de	relats	
breus per a dones
Consulteu les bases a www.sjdespi.cat

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

#ajuntamentsantjoandespi

	 17.30	hores
	 XERRADA:	ELS	MEUS	GENITALS
	 NO	DEFINEIXEN	LA	MEVA	
 IDENTITAT
 
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb David Tello, president de Chrysallis -asso- 
 ciació de famílies de menors transsexuals-, i   
 Soraya Vega, psicòloga especialitzada en 
 acompanyament a persones trans i amb gène- 
 res diversos.

fins	al	7	d’abril
Una mirada al comerç just 
a	través	del	còmic,
de la Xarxa de Consum Solidari en el marc de les 
jornades Utopies concretes per un món millor
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4  dimarts

	 20	hores
	 CONCERT	DE	L’ESCOLA	DE	
	 MÚSICA	ENRIC	GRANADOS	
 Església Sant Joan Baptista
 concert organitzat per l’Escola de Música Enric  
 Granados amb la participació de la Coral 
 Rhapsody i Laud’Ars.

	 12	hores
	 DIUMENGE	DE	RAMS							
 Pl. de l’Ermita
 tradicional festa del Diumenge de Rams, en   
 la qual el cristianisme recorda l’entrada 
 de Jesucrist muntat sobre un ruc a Jerusalem   
 amb els seus deixebles

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

	 22	hores
 TEATRE:	EL	BON	PARE	 	 	
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Georgina   
 Latre i Jaume Madaula. L’obra narra la història  
 d’un alcalde d’una petita ciutat de províncies   
 que veu com, de la nit al dia, la seva vida es   
 desmunta de manera insospitada
 venda d’entrades teatresdespi.cat

 9  diumenge

11 dimarts
	 16.30	hores
 ASSESSORIA	DE	SALUT										
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta, cal demanar cita prèvia

8  dissabte 
	 19	hores
	 BENEDICCIÓ	DE	LA	PARRÒQUIA		
	 DEL	CARME				
 Parròquia del Carme
 presidit per l’arquebisbe de Barcelona, 
 Monsenyor Joan Josep Omella

14 divendres
	 21.30	hores
	 PROCESSÓ	DE	SETMANA	SANTA							
 Carrers del barri Centre
 organitzada per la Parròquia Sant Joan
  Baptista

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

5  dimecres

	 18	hores
 XERRADA	SOBRE	CIBERSEGURETAT 
           Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Francisco Cobacho, pèrit judicial   
 informàtic forense i pare

	 19	hores
 TALLER	DE	VEGGIE	BURGUERS											 	
 Casal de Joves El Bulevard
 saboroses i saludables per sorprendre els 
 paladars més exigents! Preu: 5 €. Cal inscripció 
 prèvia

	 19	hores
 TALLER	DE	MAQUILLATGE,	
	 PENTINATS	I	RECOLLITS										 	 	
 Casal de Joves El Bulevard
 aprén idees fàcils per ocasions especials.
 Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia

6  dijous
	 18	hores
	 DIJOUS	DE	CONTE	EN	ANGLÈS
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 A càrrec d’Emilie (Collage). A la Sala Petits   
 Lectors, per a nens i nenes a partir de 3 anys

 7		divendres
	 Matí	i	tarda
	 INAUGURACIÓ	DE	LA	
	 PARRÒQUIA	DEL	CARME
 Parròquia del Carme
 jornada de portes obertes a tota la ciutadania.  
 De 10 a 14 i de 17 a 20 hores, l’acte protocolari  
 d’inauguració serà a les 19 hores

	 17	hores
	 CONFERÈNCIA:	DEFENSAR	ELS		 	
	 DRETS	DE	LA	GENT	GRAN										
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat de l’Aula Cultural, a càrrec de l’advocat Jordi  
 Muñoz Iranzo 

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

19 dimecres

	 18	hores
	 DIMARTS	DE	CONTE:	LES	TRES			
	 LLEGENDES	DE	SANT	JORDI		
 CC Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 a càrrec d’El Cep i la Nansa. Organitzat per la biblioteca 

	 18	hores
	 FEM	TEATRE:	SANT	JORDI		
 CC Miquel Martí i Pol (Sala Petits Lectors)
 taller per a infants a partir de 5 anys per prepa- 
 rar una obra de teatre. Assajos els dies 18, 20 i  
 25 d’abril i presentació el 27

	 17	hores
	 DONACIÓ	DE	SANG	SANT	JORDI		
 Davant de les biblioteques
 vine a donar sang i rebràs un detall. Fins les 21 h

	 18	hores
 DANSA	PER	SANT	JORDI
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Dansadespí. Venda d’entrades a   
 partir del 18 d’abril al carrer del Mercat, 5 (de   
 18 a 20.30 hores). Preu: 5 €

	 12	hores
 I	CONCERT	DE	GRALLA
 Pl. de l’Ermita
 a càrrec del Grup Allarga la Gralla amb la participació de  
 grallers convidats d’altres grups i la colla de grallers dels  
 Geganters de Sant Joan Despí

	 17	hores
 CANTADA	DE	CARAMELLES
 Carrers del barri Centre
 a càrrec del Cor la Flora pels carrers del barri   
	 Centre,	amb	finalització	a	l’Ajuntament

22 dissabte 

21 divendres

	 22	hores
 CONCERT	DEL	GRUP	MANEL	 	
 Teatre Mercè Rodoreda
 els Manel ens presenten el seu últim disc Jo   
 competeixo, gravat als Estats Units, entre una  
 església propera a Woodstock i Nova York. 
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 18	hores
	 CLOENDA	DEL	CONCURS	DE	
	 SUPERLECTURES	
 Auditori Miquel Martí i Pol
 acte de cloenda de la XI edició del concurs

	 19	hores
	 LECTURA	DRAMATITZADA:	
	 ‘CINCO	HORAS	CON	MARIO’										
 Centre Jujol-Can Negre
 representació de la mítica obra de Miguel Delibes.   
 Activitat gratuïta i aforament limitat.

20 dijous

	 16	hores
 TROBADA	DE	GEGANTS	I	
	 GEGANTONS	D’ESPLAIS	I	ESCOLES
 Pl. de l’Ermita
 els infants surten en cercavila pels carrers del poble i fan la  
 ballada de gegants a la plaça de l’Ermita
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	 9.30	hores
	 COACH	OCUPACIONAL						
 Promodespí
 taller per ajudar a trobar feina. Els dies 26, 27 i  
 28 d’abril. Inscripcions a Promodespí

	 19.30	hores
	 ALLÍ	ON	S’AJUNTEN	ELS	SOMNIS
 CC Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 club de lectura i recital de poesia obert a tothom. 
 Organitzat per la biblioteca

	 19	hores
 ESTRENA	DEL	CURTMETRATGE			
	 ‘ÀLEX’	 	
 Teatre Mercè Rodoreda
 nou curt del projecte juvenil 7è-ART. Organitzat  
 per l’Esplai El Nus

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

	 17	hores
	 LECTURES	DE	SANT	JORDI										
 CC Mercè Rodoreda (Pati del Diamant)
 activitat de l’Aula Cultural de la Gent Gran 

	 11hores
	 ITINERARI	MODERNISTA	 										
 Centre Jujol-Can Negre
 coneix l’obra de Jujol a Sant Joan Despí. 
 Inscripcions  a Can Negre

	 17.30	i	19	hores
	 MÚSICA	A	LES	BIBLIOTEQUES
 Biblioteques de la ciutat
 els i les alumnes de l’Escola de Música   
 Enric Granados interpretaran obres   
 de diferents compositors i estils. A les 17.30   
 hores a la Miquel Martí i Pol i a les 19 hores 
 a la Mercè Rodoreda

	 11.30	hores
	 JUGATEQUES	AMBIENTALS	 										
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental. En aquesta ocasió  
 es faran germinadors al parc de la Fontsanta i al de  
 Torreblanca es farà un rellotge de dutxa per estalviar  
 aigua

	 Tot	el	dia
 DIADA	DE	SANT	JORDI
 Places de la ciutat
 venda de llibres i roses, i moltes activitats més  
 que us detallem per gaudir d’aquesta jornada

	 11.30	hores
	 JUGATEQUES	AMBIENTALS	 										
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental. Amb motiu del Dia  
 Mundial del Soroll, es farà una gimcana de sorolls   
 al parc de la Fontsanta i al de Torreblanca es farà un  
 testing de biodiversitat

	 19	hores
 BALLADA DE SARDANES	AMB	LA		
	 COBLA	CIUTAT	DE	ROSES
 Plaça de Catalunya
 amb la Colla Sardanista

	 9	hores
 CANTADA	DE	CARAMELLES
 Carrers del barri Centre
 a càrrec del Cor la Flora pels carrers del barri   
	 Centre,	amb	finalització	a	l’Ajuntament

	 11	i	12.15	hores
	 VISITA	TEATRALITZADA	A	LA		 	
	 TORRE	DE	LA	CREU	 										
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada de la mà d’un personatge que encarna  
 a Josep Maria Jujol. Inscripcions al Centre Jujol-Can  
 Negre. Preu: 4 € (menors de 10 anys gratuït). 

 23  diumenge

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

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

	 17	hores
	 ESCACS	A	LA	BIBLIOTECA
 CC Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 a càrrec del Club d’Escacs Sant Joan Despí

25 dimarts

	 D’11	a	13.30	i	de	17	a	19	hores
 ESPAI	DE	JOCS
 John F. Kennedy
 amb motiu de la celebració de Sant Jordi hi  
 haurà l’espai de jocs de fusta i en format gran   
 que creen un espai lúdic i de diversió

	 D’11	a	14	i	de	16	a	19	hores
 ESPAI	DE	JOCS
 Torrent d’en Negre
 amb motiu de la celebració de Sant Jordi, els   
 petits i petites podran gaudir d’activitats de   
 psicomotricitat, jocs sensorials, etc. 

	 11.30	hores
	 ESPAI	DE	CONTES										
 Plaça Antonio Machado
 vine a escoltar els contes de les 7 cabretes i el llop,   
 La bruixa d’oz o la Rateta voladora amb la Mitja i 
 Mitjoneta

	 11.30	hores
	 ESPAI	DE	CONTES										
 Plaça de Catalunya
 gaudirem dels contes de la Barretuda: contes de   
 dracs, i a les 12.30 h de contes de princeses, dracs,  
 cargols i altres animalots  càrrec de la Cia. Patawa

	 D’11.30	a	13	hores
	 ESPAI	DE	TALLERS:	UNA	ROSA			
	 JUJOLIANA	PER	SANT	JORDI
 Torrent d’en Negre
 pintem una rosa amb la tècnica de l’estergit. Taller a  
 càrrec d’Elena Ramos
 

	 11.30	hores
	 CONCURS	DE	PINTURA	INFANTIL	
 Torrent d’en Negre
 organitzat pel Grup d’Art 94, entrega de premis, 
 a les 18.15 h

 	 12	hores
	 SIGNATURA	DE	LLIBRES	 	
 Plaça Antonio Machado
 amb autors i autores locals

 

	 18	hores
	 SIGNATURA	DE	LLIBRES	
 Plaça de Catalunya 
 amb autors i autores locals

	 17	hores
	 ACTUACIÓ	INFANTIL	
 AMB XIP XAP   
 Plaça de Catalunya 
 

26 dimecres

27	dijous

28 divendres

29 disabte

 30 diumenge

28

	 20	hores
 CORREFOC	DE	DIABLES	
	 INFANTILS										 	 	
 Pl. de Catalunya
 la plaça de Catalunya acollirà la concentració   
 de colles i tabalers a partir de les 20   
 h. A les 20.15 s’inicia el correfoc
 des de la plaça Catalunya i seguirà pels carrers  
 Llobregat, Jacint Vedaguer, Catalunya,   
 Frederic Casas, José Agustín Goytisolo, Baltsar  
 d’Espanya, rambla Josep M. Jujol i pista del Sol  
 Solet

	 18	hores
 DIA	INTERNACIONAL	
	 DE	LA	DANSA										 	 	
 Pl. del Mercat
 mostra de diferents estils de ball (bollywood,   
 dansa del ventre, hip hop, breakdance i dansa  
 moderna) a càrrec de l’Asociación de Bollywood  
 Shinjani i la col·laboració del grup Luna Nueva

	 18	hores
	 RACONET	DE	CONTES
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a l’espai de petits lectors, les famílies estan   
 convidades a llegir contes 
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	 19.30	hores
	 ALLÍ	ON	S’AJUNTEN	ELS	SOMNIS
 CC Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 club de lectura i recital de poesia obert a tothom. 
 Organitzat per la biblioteca

En vermell, l’ubicació de les noves pistes

S’ampliarà i millorarà el servei de pàdel 
del poliesportiu Francesc Calvet

Dilluns 6 de març van començar les obres 
d’ampliació i millora de la zona de pàdel del po-
liesportiu municipal Francesc Calvet. En concret, 

es faran dues pistes noves i es canviarà la gespa artificial de 
les tres actuals. L’oferta de pàdel es veurà, doncs, incremen-
tada amb cinc pistes de gran qualitat.
Actualment hi ha 140 usuaris que disposen de l’abonament 
Despí Plus, que dona dret a fer ús del servei de pàdel en 
qualsevol moment i amb preferència de reserva de pista, 
tot i que els 9.300 abonats als poliesportius municipals po-
den afegir-se puntualment a fer ús del servei abonant un 
petit suplement. També s’imparteixen classes de pràctica 
d’aquest esport, tant individualment com en grup.

Les persones no abonades als poliesportius també tenen 
l’opció de practicar pàdel, tot abonant de manera puntual 
el lloguer de la pista i la il·luminació si fos necessària. Tam-
bé hi ha la possibilitat de llogar les pales de pàdel en cas de 
no tenir-ne.
A la recepció del poliesportiu Francesc Calvet hi ha una 
llista, on qui vulgui es pot inscriure i posar les seves dades 
per tal de contactar amb altres persones o parelles i poder 
jugar partits.
L’oferta pública per practicar aquest esport es complemen-
ta amb les nou pistes de pàdel de què disposa el Tennis Sant 
Joan Despí. En total, la ciutat passarà a disposar de 14 pis-
tes per donar sortida a la creixent afició per aquest esport.

S’estan construint dues pistes noves i es renovarà la gespa de les actuals

DESPÍ ESPORT

L’oferta total de la ciutat per a la pràctica d’aquest esport serà de 14 pistes

La gespa artificial de les pistes actuals serà substituida
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“Sant Joan Despí és una ciutat d’esport”
Daniel Sánchez, actual campió del món de billar

Daniel Sánchez, veí del barri de Torreblanca, és el vigent cam-
pió del món de billar a tres bandes, gesta que ha aconseguit 
quatre vegades al llarg de la seva carrera professional. Un 
esport amb un minso reconeixement a Espanya i poc ressò 
informatiu que, en altres països, sobretot asiàtics, té molta 
rellevància. Daniel Sánchez ha aconseguit, però, que el billar 
espanyol gaudeixi d’un referent a nivell mundial.

Com es va iniciar en el món del billar?
De ben petit. El meu pare hi jugava i tenia un bar amb una 
taula de billar. Quan tornava de l’escola jugava amb ell o 
amb d’altres clients.
Quin és el seu palmarès?
Quatre campionats del Món, cinc de circuits de Copa del 
Món, quatre campionats d’Europa i 18 vegades campió 
d’Espanya.
De quin d’aquests campionats aconseguits se sent 
més orgullós?
Del primer mundial, perquè va ser una sorpresa. Era el 
participant més jove i no entrava entre els favorits ni molt 
menys. Em va fer molta il·lusió.
Quin és en general el nivell del billar espanyol?
A Espanya hi ha uns 300 clubs de billar i a Corea, per exem-
ple, 40.000. Això ho diu tot, vol dir infraestructures, patro-
cinadors... aquí és complicat que surtin bons jugadors.
Es requereixen moltes hores d’entrenament?
Ara ja no tant. De més jove, quan tenia temps lliure el de-
dicava a entrenar, ara és la pròpia competició la que em 
permet estar en forma.

És important tenir un bon tac?
Doncs sí, és com per a un futbolista les botes o per a un ten-
nista la raqueta. Has de tenir unes qualitats, però ajuda. Un 
bon tac ha de tenir un pes adequat, un equilibri entre duresa 
i flexibilitat... unes característiques perquè la bola surti amb 
un cop més net. 
Molts viatges, molts tornejos, moltes competicions. 
Expliqui’ns alguna anècdota.
L’experiència més estranya que he tingut va ser el 2011 a 
Tòquio. Jugava un torneig d’invitació i hi va haver un gran 
terratrèmol de 8,1 a l’escala Richter (aquest moviment sísmic 
va ser el pitjor de Japó i el quart més fort registrat al món en 
tota la història), amb continues rèpliques durant els dies de 
competició. Es movia tot i havíem de sortir al carrer i tornar 
a entrar quan es calmava una mica la situació. Va ser molt 
angoixant ja que no sabies el que podria acabar passant.
Havent aconseguit tot el que ha aconseguit, quins són 
ara els seus reptes de futur?
Seguir competint i intentar millorar. Ara tinc 43 anys, que és 
l’edat considerada com la de la maduressa al billar.
Què li sembla Sant Joan Despí en general i l’esport de la 
ciutat en particular?
M’agrada molt com es viu a Sant Joan Despí, és una ciutat 
molt tranquil·la i està a prop de Barcelona. I si t’agrada l’esport, 
a més dels poliesportius, té de tot, és una ciutat d’esport. La 
pena és que no tenim res del meu esport. A mi m’agradaria 
algun dia, amb la meva experiència, fer aquí una escola de 
billar per als infants de la ciutat, però també amb projecció 
internacional, portant nens d’arreu.

Veí de Torreblanca, té la primacia en el billar a tres bandes

 ENTREVISTA
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Esport i esbarjo al Campus de Setmana Santa

Als campus esportius 
els infants combinen 
esport, piscina i 
activitats recreatives

Gran matinal esportiva escolar a la Cursa Infantil de Ciclisme

Del 3 al 24 d’abril, preinscripcions als Campus esportius d’Estiu

Del 10 al 13 d’abril es desenvoluparà 
al poliesportiu Salvador Gimeno una 
nova edició del Campus Esportiu de 
Setmana Santa. Aquesta és una for-
ma divertida d’ocupar aquestes dates 
de vacances escolars, tot practicant 
esport, fent piscina i altres activitats 
lúdiques.
Hi hauran dos opcions d’horari, un de 
9 a 14 h i un d’ampliat de 9 a 17 h que 
inclou el dinar. També hi ha la possi-
bilitat de disposar de servei de cangur, 
en horari de 8 a 9 del matí.

Les inscripcions es poden realitzar 
als poliesportius Salvador Gimeno i 
Francesc Calvet.

Aquest any, preinscripcions per 
als campus esportius d’estiu
Pel que fa al proper Campus d’Estiu, 
amb l’objectiu d’evitar cues i no haver 
de matinar el primer dia d’obertura 
del període d’inscripcions, aquest any 
es posa en marxa un nou sistema per 
fer les inscripcions, adreçat a les per-
sones residents a Sant Joan Despí.

Del dia 3 al 24 d’abril, les persones in-
teressades de la nostra ciutat a apun-
tar el seu infant al Campus podran 
recollir un número de preinscripció 
als poliesportius municipals Salvador 
Gimeno o Francesc Calvet, a qualse-
vol hora d’obertura de la instal·lació, 
és indiferent anar-hi el primer dia o 
l’últim. 
El dia 26 d’abril, a les 19.30 h, es farà 
un sorteig públic que determinarà 
l’ordre en què es formalitzaran les ins-
cripcions i els horaris assignats.

El Club Ciclista Sant Joan Despí ha encetat el Campionat de Ciclisme Escolar del 
Baix Llobregat amb algunes novetats, ja que s’hi han sumat enguany dos clubs 
organitzadors més -ara són cinc en total-, i amb nous circuits per disputar les 
proves a més del Parc Ciclista del Llobregat, en concret a Esparreguera i Sant 
Boi.
Amb aquesta, el club ha realitzat la sisena edició de la Cursa Popular Infantil. 
La junta directiva de l’entitat n’ha fet un balanç molt positiu i ha volgut destacar 
l’ampli nombre de socis voluntaris que es varen involucrar amb tots els aspectes 
organitzatius. Aquesta és una qüestió no sempre prou ben valorada i el club ha 
volgut destacar aquesta tasca encomiable.
Els menors, els veritables protagonistes de la jornada amb les seves famílies, va-
ren gaudir d’una matinal plena d’emocions i experiències damunt la bicicleta. 
Amb uns recorreguts de BTT que presentaven un ventall de dificultats i unes 
distàncies a la mida de cada categoria per edat.
En total són cinc curses i cadascuna té una classificació individual que també 
comptabilitza per a la classificació final del campionat. Les dues últimes troba-
des tornaran a celebrar-se al Parc Ciclista Llobregat, els dies 7 i 28 de maig. Un dels cinc grups participants en aquesta edició
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El Club de Tir amb Arc Despí va fer una ‘tirada al pou’ com a l’època medieval

L’esport santjoanenc, en imatges

El Club de Tir amb amb Arc Despí va fer el dia 12 de març 
una tirada totalment intuïtiva, amb fletxes especials i arcs 
tradicionals. La finalitat d’aquest tipus de tir ‘al pou’ és re-
crear el tipus de tècnica que feien a la època medieval per 
conquerir castells, la qual cosa és força complicada.

Al camp de tir, una trentena d’arquers federats van partici-
par en aquesta ‘gesta’ que va proposar un dels tècnics del 
club de la nostra ciutat, i va comptar amb la col·laboració 
de clubs com el Rubí i el Sant Andreu de la Barca en un dia 
ple d’història.

El femení del Tennis Sant Joan Despí 
guanya la Lliga Catalana de pàdel

Durant els dies de Setmana Santa, els dos poliesportius restaran 
oberts fins al dijous 13 d’abril. El Francesc Calvet romandrà tancat 
del dia 14 al 17, ambdós inclosos. El Salvador Gimeno tancarà els 
dies 14 (Divendres Sant) i el 17 (Dilluns de Pasqua) i, a diferència 
d’anys anteriors, obrirà el dissabte i el diumenge en els horaris ha-
bituals, dissabte 15 tot el dia sencer i diumenge 16 fins a les 15 
hores.

Horari especial dels poliesportius durant  
Setmana Santa

Les noies del Tennis Sant Joan Despí han estat les guanyadores 
de la Lliga Catalana de pàdel en la seva primera categoria i han 
assolit l’ascens a Divisió d’Honor.
Anteriorment, l’equip va ser sotscampió de la Copa Catalunya 
d’aquest esport que es va disputar a Sabadell, de manera que  
culminen una excel·lent temporada.

Silvi Margarit rep el premi Millor exdirigent 
de club 2016

El primer equip de la UE Sant Joan Despí, entrenat per segon any 
consecutiu per Andrés Esteban, està realitzant una extraordinària 
temporada al grup tercer de Segona Divisió Catalana. Es troba en 
posicions capdavanteres, seguint l’estela de Can Vidalet i Unifi-
cació Bellvitge. Pujarà a Primera Catalana el campió i promocio-
narà per l’ascens el segon classificat.

Brillant temporada de la Unió Esportiva  
Sant Joan Despí

L’expresident del Club Ciclista Sant Joan Despí, Silvi Margarit -al 
centre a la foto-  ha estat premiat per l’Associació Catalana de Diri-
gents de l’Esport com un dels sis millors exdirigents de club de l’any 
2016 a Catalunya. Margarit, nominat per la Federació Catalana de 
Ciclisme, va recollir el seu premi en el sopar de gala de l’organització.
Margarit segueix col·laborant amb els projectes de l’entitat i sortint 
en bici amb les colles habituals del club.
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TRIBUNA POLITICA

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

Sant Jordi és aprop i ve carregat de lletres 
i llibres. L’abril, amb la primavera i Sant 
Jordi convida a cercar un banc, un tros de 
gespa i una mica d’ombra i llegir.
Des del Partit dels Socialistes de Catalun-
ya de Sant Joan Despí, volem aprofitar per 
fer un al·legat a favor de la lectura i dels 
seus immesurables beneficis.
Estem convençuts i convençudes que si 
volem un futur millor, amb persones més 
lliures i felices, capaces de crear, de tenir 
idees pròpies, d’argumentar, de persuadir, 
d’imaginar, d’augmentar la creativitat i la 
capacitat crítica, de millorar l’atenció de 
reflexionar sobre idees, de conèixer al-
tres realitats... hem, necessàriament, de 
fomentar la lectura. Llegir està relacionat 
amb la confiança, l’autoestima i la segure-
tat, i ens ajudar a somiar, a viatjar, a crear, 
a pensar, i fins i tot a riure... Sens dubte és 
una font de benestar i felicitat.
A l’era en que la tecnologia ho abarca 
tot, no es tracta de decidir o debatre què 
és millor si un llibre en paper o un llibre 
digital. El debat no és el format, el debat 
és: lectura si o si. Llegir ens permet veu-
re i somiar, ens permet imaginar d’altres 
realitats i sentir emocions que tal vegada 
no podrem experimentar mai. La lec-
tura fomenta la comprensió, l’expressió, 
la construcció gramatical i tot un seguit 
d’habilitats i actituds que només amb la 
lectura s’acaben adquirint.
A Sant Joan Despí això ho tenim molt clar 
i per això fa molts anys potenciem des de 
les dues biblioteques, Miquel Martí i Pol 
i Mercè Rodoreda, l’hàbit de la lectura i 
l’escriptura; així com els nombrosos pro-
grames que hi ha al seu voltant. I ara, en 
arribar la primavera, la ciutat s’omple de 
propostes on la cultura en general, i els 
llibres en particular, són els grans prota-
gonistes.
No deixem mai de crear i d’imaginar, no 
deixem mai de llegir. Seguiu acostant-vos 
a la curiositat, acosteu-vos a les biblite-
ques de la ciutat i… somieu.

La lectura ens obre les portes 
del món que imaginem

grup municipal PSC-CP

Es preveu que les obres durin 6 mesos 
i es treballarà per trams per minimit-
zar afectacions i molèsties.
El nostre posicionament sobre aques-
ta reforma es va manifestar en el ple 
municipal i és coneguda: estem a fa-
vor de la millora constant de la ciutat, 
dels equipaments, serveis i infraes-
tructures. Però pensem que al carrer 
Bon Viatge no hi cal una reforma 
total, que les deficiències que es tro-
ben en el seu recorregut podrien so-
lucionar-se amb accions puntuals de 
millora, i que el pressupost estimat 
d’1,3 milions d’euros es podria haver 
destinat a millorar carrers dels nostres 
barris que tothom coneix que necessi-
ten actuacions o a altres accions més 
justificades i necessàries en aquests 
temps de certes mancances.
També vam discrepar de la forma de 
consultar al veïnatge com li agradaria 
que quedés el carrer, ja que ho vam 
trobar poc participatiu, molt dirigit i, 
com sempre sol fer-se en aquests ca-
sos a la nostra ciutat, de cara a la gale-
ria i per cobrir l’expedient en allò que 
fa a la participació ciutadana.
El govern municipal argumentarà, 
com fa sempre, que aquests fons arri-
ben a condició que s’executi aques-
ta obra i que no es poden destinar a 
altres usos, bé, és qüestió de voluntat 
política i de model de ciutat, el model 
de ciutat de l’alcalde i el seu equip de 
govern, que ve de lluny i que no és el 
nostre model i que cada cop és menys 
el model de la ciutadania de Sant Joan 
Despí.
Seguirem les obres esperant que afec-
tacions a veïns i comerç siguin les 
mínimes i normals en obres d’aquesta 
envergadura. Estem a la vostra dispo-
sició per a qualsevol cosa que necessi-
teu al respecte.
 

Comença la reforma 
del carrer Bon Viatge

El 22 de marzo se celebra el día mundial del 
agua. En el Pleno del pasado mes de febrero 
se aprobó una moción sobre el acceso uni-
versal y asequible a este elemento esencial. 
Esta moción entre otras cosas pedía abrir una 
línea de trabajo hacia la gestión pública y di-
recta del ciclo del agua.  
Entendemos que esta propuesta significa 
abrir el camino para la remunicipalización. 
En muchas ciudades del mundo, grandes y 
pequeñas, se ha iniciado un proceso de re-
municipalización de servicios, y no sólo del 
agua, sino de los servicios de electricidad, de 
gas, de gestión de residuos, transporte o vi-
vienda.  
Avanzamos hacía un nuevo modelo de ges-
tión municipal no lucrativa,  que tiene en la 
municipalización de los Servicios uno de sus 
ejes fundamentales, un modelo de gestión 
que comportaría que los beneficios econó-
micos de las grandes empresas proveedoras 
pasaran a ser beneficios sociales para la ciu-
dadanía. 
Nos sorprendió que en la intervención de la 
presidencia del Pleno se obviara que uno de 
los principales motivos que encarecen el re-
cibo del agua es el beneficio económico que 
obtienen las empresas gestoras, y sin embar-
go, la argumentación fuera que el recibo tie-
ne un coste elevado debido a los impuestos 
incluidos en él, lo que daba a entender que 
los impuestos son algo negativo, no conside-
rándolos como parte necesaria que revierte 
en los servicios recibidos.    
Nuestro grupo municipal aboga firmemen-
te por recuperar la gestión municipal de los 
servicios. Creemos que el beneficio que se 
obtenga debe revertir en los vecinos y vecinas 
de Sant Joan Despí mediante un modelo coo-
perativo que garantice los derechos laborales 
y el respeto al medio ambiente.  
Este mes se cumplen 10 años de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva 
de Mujeres y Hombres. El modelo de gestión 
que proponemos debe contemplar como eje 
primordial la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres y debe desarrollar y hacer 
cumplir los Planes de Igualdad.

Recuperar la gestión 
de los servicios
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TRIBUNA POLITICA

Desgraciadamente son muchas las ca-
rencias que los vecinos del barrio de las 
Planas hemos de sufrir. Además de la 
inseguridad del barrio con quejas con-
tinuas y constantes de los vecinos; nos 
encontramos frente a una grave situa-
ción de aislamiento del resto de Sant 
Joan Despí que el gobierno no quiere 
ver.
En vez de hacer del barrio de las Planas 
una zona abierta, verde, autosuficiente 
y sostenible, el gobierno de Sant Joan 
Despí( PSC, ICV y CiU/PDECat), lo 
encierra cada vez más construyendo 
más polígono alrededor, esta vez en 
concreto en el paseo Gran Capitán.
Se da el caso que en el barrio de las Pla-
nas existe un elevado porcentaje de ve-
cinos que pertenecen a la tercera edad 
y paradójicamente el barrio no tiene 
servicios suficientes para nuestros ma-
yores.
Nuestros mayores después de haber he-
cho grande Sant Joan Despí, se encuen-
tran olvidados por la administración, 
ya que existe un solo centro residencial 
concertado con precios alrededor de 
los 2.000 €.
Desde el Partido Popular de Sant Joan 
Despí nos sentimos orgullosos de nues-
tros mayores, de la gent gran, que gra-
cias a ellos podemos disfrutar de mu-
chos de los servicios de nuestra ciudad. 
Por ello consideramos que es justo y 
necesario la construcción de una resi-
dencia y de viviendas tuteladas y adap-
tadas para ayudar y hacer más fácil la 
vida de aquellos que tanto han hecho 
por nosotros.
Vamos a trabajar hasta conseguirlo 
para que Sant Joan Despí tenga una 
nueva residencia y viviendas tuteladas 
y adaptadas para nuestros mayores.

Una residencia para la tercera 
edad en el barrio de las Planas

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

La muerte súbita cardíaca es uno de 
los principales problemas en la salud 
mundial. En Europa y en los Estados 
Unidos casi 700.000 personas mueren 
cada año a consecuencia  de una reani-
mación cardiopulmonar sin éxito, fuera 
del hospital. Esto supone 2.000 muertos 
cada día.
Actualmente el paro cardiaco es la pri-
mera causa de mortalidad en Europa, 
por encima de los accidentes de tráfico 
y de las enfermedades graves.
Justo es decir que se invierten miles 
de millones de euros en un intento de 
reducir las muertes por accidentes de 
tráfico, pero, hay 20 veces más muertos 
debido a una reanimación cardiopul-
monar sin éxito (RCP) y, menos de uno 
de cada 10 pacientes con paro cardiaco 
fuera del hospital puede sobrevivir en 
condiciones aceptables. 
Ahora bien, de manera efectiva pode-
mos revertir esto, a través de una for-
mación adecuada y con un mínimo 
coste.
És per això que des de Cs Sant Joan pro-
posarem en el ple de març la formació 
per a joves entre 12 i 18 anys en matè-
ria de reanimació cardiopulmonar, la 
instal·lació de desfibril·ladors externs 
automàtics (D.I.A) en centres escolars, 
biblioteques i centres cívics i l’adhesió 
del municipi al programa europeu ‘Kids 
Save Lives’ impulsat des del Consell Eu-
ropeu de Reanimació.
En el ple de març també sol·licitarem 
una revisió tècnica dels ressalts i ban-
des reductores de velocitat per a la seva 
adequació a la legislació.
Per a qualsevol suggeriment o aclari-
ment poden contactar amb nosaltres en 
el nostre email santjoan.despi@ciuda-
danos-cs.org a les xarxes socials Twit-
ter: @CsSjDespi , Facebook, Instagram 
o en el telèfon 617309215

Por una ciudad 
cardioprotegida

El dia 22 de març és el Dia Mundial de 
l’Aigua, L’aigua és un bé bàsic, escàs i indis-
pensable per garantir la vida de les perso-
nes, els éssers vius i preservar el planeta. Les 
Nacions Unides el 2010 reconeixien que “el 
dret a l’aigua potable i el sanejament és un 
dret humà essencial...”  La gestió de l’aigua, 
doncs, no pot ser un negoci i s’ha de gestio-
nar sota criteris d’interès general, socials i 
de béns comuns. 
A Catalunya el 2015, associacions veïnals, 
socials, ecologistes, sindicals i forces políti-
ques van signar el Pacte Social per l’Aigua, 
amb el qual es comprometien en una gestió 
de l’aigua pública, no mercantilista, demo-
cràtica, compromesa amb el bon estat eco-
lògic dels ecosistemes aquàtics, transparent 
i participativa. 
A la manifestació de Terrassa del passat 19 
de març milers de persones defensaven: 
“S’escriu aigua i es llegeix democràcia”. 
París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos 
Aires, Berlín i La Paz estan optant per re-
cuperar la gestió pública de l’aigua. A Cata-
lunya, el Prat de Llobregat, Mataró i Man-
resa han gestionat el servei amb empreses 
públiques i darrerament han recuperat la 
gestió municipis com Arenys de Munt, 
Collbató o Montornès del Vallès. Es tracta 
d’una tendència mundial creixent i també a 
Catalunya.
A Europa un 30% de la població rep aigua 
gestionada per empreses privades davant 
del 80% a Catalunya. Quan cedeixes a 
l’empresa privada la gestió, que busca bene-
ficis inevitablement augmentarà el preu de 
l’aigua. A París en sis anys de gestió pública, 
el cost de l’aigua s’ha reduït un 8%, i alhora 
s’ha demostrat que la gestió pública pot ser 
rigorosa, eficient, transparent, ecològica i 
en benefici col·lectiu. 
En coherència amb aquest plantejament, 
ICV-EUiA vam presentar una moció en el 
últim Ple Municipal, que va ser aprovada 
amb el suport de SQP, PSC, l’abstenció de 
CiU i C’S i els vots contraris d’ERC i el PP. 
Des d’ICV-EUiA seguirem, com fins ara, 
treballant i lluitant pel compliment dels  
acords i en la defensa del dret a l’aigua com 
un bé COMÚ.

L’aigua: un dret humà 
i un bé comú
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grup municipal CiU

La consciència nacional i la voluntat 
d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues 
i profundes, i s’ha manifestat reiterada-
ment al llarg del temps. Avui, Catalunya 
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, 
per innegables raons d’història, lingüísti-
ques i culturals, és plurinacional, a des-
grat que les seves estructures polítiques 
no el reconeguin així. 
El desig de Catalunya de decidir el seu fu-
tur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de conver-
tir-se en una aspiració sostinguda, que 
avui recull la voluntat d’una gran majoria 
de la seva població. 
Entre els drets essencials i inalienables 
de les societats democràtiques, es reco-
neix el de decidir el seu futur polític. I és 
aquest dret el que sustenta la demanda 
d’una majoria de ciutadanes i ciutadans 
de Catalunya, que volen materialitzar-lo 
mitjançant un referèndum. 
Posem de manifest que la voluntat 
d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària 
i transversal; i congruent amb la determi-
nació cívica, pacífica i democràtica que 
han expressat les multitudinàries mobi-
litzacions de la societat organitzada a fa-
vor del seu dret a decidir. 
Afirmem que l’actual marc jurídic espan-
yol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un 
referèndum a Catalunya acordat amb 
l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins 
ara ha estat per manca de voluntat po-
lítica dels governs d’Espanya. El dret, 
atès que és susceptible d’interpretacions 
diverses, ha de ser entès com un instru-
ment per trobar solucions democràtiques 
als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents.
Des del Partit Democràtic (PDeCAT) es-
tem a favor i subscrivim el Pacte Nacio-
nal pel Referèndum. 

Pacte nacional pel 
referèndum

CRÒNICA DEL PLE:
sessió ordinària de febrer de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 23 de febrer de 2017 en sessió or-
dinària, després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i de la lectura de les resolucions de 
l’Alcaldia, va aprovar diferents dictàmens i mocions.

Dins el capítol d’urbanisme, espai públic, sostenibilitat, seguretat, convivència i serveis generals, es 
va aprovar el desestiment, per raons d’interès públic, del procediment obert  per a l’adjudicació del 
contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària Sant Joan Despí. Vin-
culat directament a aquest punt, es va aprovar l’expedient i la nova convocatòria per a l’adjudicació, 
amb l’objecte de millorar els nivells de reciclatge a la ciutat. Mentre es resol la licitació es va aprovar 
la continuïtat de l’empresa URBASER, SA amb la finalitat de garantir la prestació del servei.
Aquests dos punts de l’ordre del dia van comptar amb els vots favorables dels grups municipals 
de Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-
EUiA), Ciutadans (C’s), Siqueespot (SQP) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El Partit 
Popular (PP) es va abstenir i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es va abstenir al punt del 
desestiment, i va votar en contra del punt relatiu a la nova convocatòria.
D’altra banda, amb els vots favorables de CiU, ICV-EUiA, C’s i PSC; l’abstenció d’ERC, i els vots con-
traris de SQP i PP, en van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament 
el pressupost general de la Corporació per a aquest 2017.
El Ple també va donar el vistiplau a un dictamen d’aprovació de l’inici del procés de participació 
en el procediment d’elaboració del reglament municipal de solars sense edificar de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí. La mesura va comptar amb el suport de tots els grups polítics municipals, a 
excepció del PP, que es va abstenir.
Per unanimitat es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Pacte Nacional per 
a una Societat Digital a Catalunya.
Un altre punt tractat va ser el Pla d’ Actuació Municipal 2016-2019, que va ser aprovat amb el 
suport del PSC, CiU, ICV-EUiA, C’s, i l’abstenció del PP, ERC i SQP.
Aquesta primera part del Ple va acabar donant compte al Ple del grau d’acompliment de l’estabilitat 
pressupostària i del compliment de  l’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera  i el 
període mitjà de pagament amb referència al 4t trimestre de 2016.   Pel que fa als temes relatius a 
l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla director de 
cooperació al desenvolupament de Sant Joan Despí 2017-2020, amb l’única abstenció d’ERC. En 
l’apartat de mocions, es va retirar de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal CiU de 
denúncia als atacs espanyols a la política catalana (les urnes no es jutgen) donat que proposava 
un tema fora de calendari i, per unanimitat de tots els grups, es va aprovar la moció presentada per 
Ciutadans en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial.
ICV-EUiA va presentar-ne una sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió, que va comptar amb el 
suport, a banda d’ICV-EUiA, de SQP i PSC; l’abstenció de CiU i C’s, i el vot en contra de PP i ERC.
Finalment, la moció presentada per Ciutadans sobre la petició de destitució dels president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, va ser rebutjada en només comptar amb els vots favorables 
del grup promotor i del PP, l’abstenció de CiU, i el vot en contra de la resta de grups (SQP, ICV-EUiA, 
ERC i PSC).   En l’apartat de precs i preguntes, C’s va preguntar al govern sobre els problemes de 
trànsit a l’avinguda de l’Onze de Setembre, sobre la possibilitat de posar en servei una aplicació de 
telèfon mòbil de seguretat i sobre el funcionament dels semàfors a l’avinguda de Barcelona. ERC va 
preguntar sobre la cessió de locals municipals per al referèndum per la independència i SQP sobre 
la repercussió, en l’àmbit pressupostari i d’ordenances fiscals, de la futura nova adjudicació del servei 
de neteja. Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades el 
darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.

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