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El juliol i l’agost han estat més calorosos del que és 
habitual, tot i que amb comportaments diferents. 
Juliol va començar amb temperatures inferiors a la 
mitjana, però ràpidament es van recuperar i la calor 
de ple estiu (que prou la havíem patit al juny) va 
tornar per quedar-s’hi, però sense gaire excessos, tret 
d’alguns dies bastant calorosos i nits de difícil dormir 
a mitjans de mes. L’agost ha tingut més alts i baixos. 
Per començar, una forta onada de calor la primera 
setmana, amb una xafogor infernal i nits d’insomni, 
amb mínimes superiors als 23 o 24ºC. Després va 
refrescar sobtadament cap a mitjans de mes, amb 
nits fresques. Posteriorment, i quan semblava que 
l’estiu ja anava de baixa, una nova entrada càlida 
van fer tornar els dies de calor i xafogor angoixant 
per, finalment i coincidint amb les acaballes del mes, 
donar la benvinguda a temperatures ja pròpies de 
finals d’estiu. Això sí, l’ansiada pluja no apareixia: el 
juliol va ser sec i l’agost molt sec (i això que l’estiu ja 
de per si és una estació eixuta). De fet, a l’agost hi ha 
hagut molts dies de quatre gotes o pluges minses, 
però malauradament cap ruixat que regués els nos-
tres parcs i jardins com Déu mana. 

JULIOL 2017

Temperatura mitjana: 25,1ºC
Temperatura màxima: 31ºC 
el dia 30
Temperatura mínima: 17,1ºC 
el dia 2
Precipitació total: 10,4 mm, 
amb 3 dies de pluja, 2 
amb tempesta

AGOST 2017

Temperatura mitjana: 25,4ºC
Temperatura màxima: 34,9ºC 
el dia 3
Temperaturmínima: 15,7ºC 
el dia 10
Precipitació total: 13,2 mm, 
amb 7 dies de pluja, 2 
amb tempesta. 
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La aparición del vehículo propulsado por un motor de com-
bustión, a finales del siglo XIX, significó una auténtica revo-
lución. El desarrollo económico y la produción en serie lo co-

locó, durante todo el siglo XX, como un elemento protagonista del 
paisaje urbano, incidiendo directamente en el diseño del espacio 
público. Pero hoy, la indiscriminada presencia del coche ha llega-
do al límite, especialmente en las grandes conurbaciones urbanas, 
convirtiéndose en un factor de riesgo para nuestra salud, además 
de generar otros problemas que van desde los colapsos circulato-
rios a la falta de espacios para los peatones.

Actualmente, ya nadie pone en cuestión que es necesario un cam-
bio de modelo, teniendo presente que en el área metropolitana de 
Barcelona,   donde nos encontramos, el exceso de contaminación 
es el origen de más de 3.000 muertes prematuras anuales. Por eso 
ya estamos tomando medidas para limitar el tráfico rodado (espe-
cialmente aquel más generador de humos) promoviendo al mismo 
tiempo el uso del trasporte público (como, por ejemplo, con la T-
Verde, que permitirá viajar gratis en transporte público tres años si 
se desguaza un coche antiguo, o la T-Aire) e incentivando medios 
de movilidad más ecológicos o sin emisiones (carriles bici, bicicle-
tas eléctricas, electrolineras ...).

En Sant Joan Despí ya hace años que estamos haciendo una pla-
nificación de ciudad donde la sostenibilidad y el medioambiente 
marcan la pauta, no sólo en la reducción de las emisiones contami-
nantes, sinó también trabajando en un urbanismo que prioriza las 
personas, las bicicletas y el transporte público. Una ciudad donde 
respirar mejor y moverse mejor, con aceras más anchas, pacifica-
ción del tráfico, más bicicleta y carriles bici, un transporte público 
más eficiente y más alternativas para poder reducir la utilización 
del coche. Una ciudad más saludable, que respeta y protege el en-
torno... un modelo de ciudad que favorece también las relaciones 
personales, que promueve la vida y el comercio en la calle. Ca-
minamos hacia una ciudad socialmente inclusiva, ambientalmente 
sostenible y más saludable.

L’aparició del vehicle propulsat per un motor de combustió, 
a finals del segle XIX,  va significar una autèntica revolu-
ció. El desenvolupament econòmic i la produció en sèrie 

el va col·locar, durant tot el segle XX, com un element prota-
gonista del paisatge urbà, incidint directament en el disseny de 
l’espai públic. Però avui, la indiscriminada presència del cotxe 
ha arribat al límit, especialment en les grans connurbacions ur-
banes, convertint-se en un factor de risc per a la nostra salut, a 
banda de generar altres problemes que van dels col.lapses cir-
culatoris a la manca d’espais per als vianants. 

Actualment, ja ningú posa en qüestió que és necessari un canvi 
de model, tenint present que a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, on ens trobem, l’excés de contaminació és l’origen de més de 
3.000 morts prematures anuals. Per això ja estem prenent me-
sures per tal de limitar el trànsit rodat (especialment aquell més 
generador de fums) promovent alhora l’us del transport públic 
(com, per exemple, amb la T-Verda, que permetrà viatjar gratis 
en transport públic tres anys si es desballesta un cotxe antic, o la 
T-Aire) i incentivant mitjans de mobilitat més ecològics o sense 
emissions (carrils bici, bicicletes elèctriques, electrolineres...).

A Sant Joan Despí ja fa anys que estem fent un planejament 
de ciutat on la sostenibilitat i el medi ambient marquen la 
pauta, no només en la reducció de les emissions contami-
nants, sinó també treballant en un urbanisme que prioritza 
les persones, les bicicletes i el transport  públic. Una ciutat 
on respirar millor i moure’s millor, amb voreres més amples, 
pacificació del trànsit, més bicicleta i carrils bici, un trans-
port públic més eficient i més alternatives per poder reduir la 
utilització del cotxe. Una ciutat més saludable, que respecta 
i protegeix l’entorn... un model de ciutat que afavoreix tam-
bé les relacions personals, que promou la vida i el comerç al 
carrer. Caminem cap a una ciutat socialment inclusiva, am-
bientalment sostenible i més saludable.

Treballem per una ciutat socialment 
inclusiva, ambientalment sostenible 

i més saludable

Antoni Poveda, l’alcalde

Repensant la mobilitat

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Trabajamos por una ciudad 
socialmente inclusiva, ambientalmente 

sostenible y más saludable
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Una ciutat que vol moure’s de 
manera sostenible

 EL TEMA

L’Ajuntament continua desenvolupant accions que faciliten moure’ns per Sant Joan 
Despí de manera sostenible i saludable • Més carrils bici, més vehicles elèctrics, més 

transport públic... aquests dies protagonistes amb la Setmana de la Mobilitat

E en arribar el mes de setembre, Sant Joan Despí 
se suma de forma decidida a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que, sota el lema 

Mobilitza’t per un aire més net, posa enguany sobre 
la taula la necessitat de promoure hàbits saludables 
per moure’ns per la ciutat. Ja sigui a peu, en bicicleta, 
transport públic o vehicles elèctrics, cal un canvi de 
paradigma en els nostres desplaçaments perquè si-
guin menys contaminants i sorollosos. L’augment de 
la pol·lució i els estudis que lliguen la contaminació 
de l’aire a moltes malalties i morts prematures han fet 
que l’administració municipal aposti per atorgar més 
protagonisme als vianants o als vehicles no contami-
nants, com la bici.

Accions per canviar el model de mobilitat
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Joan Despí 
va recollir un estudi acurat de la situació real i de les 
accions que calien fer per millorar la mobilitat tot ten-
int en compte els quatre modes de transport: bicicleta; 
vianants; transport públic, i vehicle privat. Aquest do-
cument va revelar, entre d’altres dades, que un 43,6% 
dels desplaçaments que realitzen els ciutadans i ciu-
tadanes són a peu, mentre que el 56,4% restant es fa 
en transport motoritzats (transport públic i vehicle 
privat), una tendència, la relativa al cotxe particular, 
que cal revertir. I són accions com les que detallarem 
a continuació les que, de mica en mica, estan aconse-
guint un canvi en la nostra manera de moure’ns per 
Sant Joan Despí.
Eixamplar les voreres de carrers que es reformen; cons-
truir carrils bicis; afavorir l’adquisició de bicis elèctri-
ques amb subvencions; habilitar espais d’aparcament 
per als usuaris que agafen el transport públic; crear 
xarxes de camins saludables... són només algunes de 
les accions que l’Ajuntament ja fa per reduir les emis-
sions i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Menys contaminació i més salut: cap a una nova mobilitat urbana

Els carrils bici de Sant Joan Despí creixeran. La ciutat compta amb una 
xarxa de carrils bici que aviat es veurà ampliada amb dos de nous a l’avinguda 
de Barcelona i el carrer Creu d’en Muntaner

Ens movem en bici
La bicicleta és un dels mitjans de transport que més fomenta la mobi-
litat sostenible. No contamina, ens transporta relativament ràpid –en 
funció de les distàncies, clar– i, a més, fem exercici. L’aposta per aquest 
sistema de desplaçament és prioritaria a la ciutat i per això són moltes 
les iniciatives que es fan en aquest àmbit. Comptem amb una compler-
ta xarxa de carrils bici de que aviat s’ampliarà: es farà un nou tram a 
l’avinguda de Barcelona (entre el carrer de Francesc Macià i l’av. Mare 
de Déu de la Mercè), i un altre al carrer Creu d’en Muntaner. 

Subvenció de 250 euros per comprar una bici elèctrica 
D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert 
una nova convocatòria que subvenciona amb 250 euros la compra 
d’una bicicleta elèctrica. Les ajudes es poden demanar fins al 31 de 
desembre (fins a exhaurir la quantia que s’hi destina). A més, l’AMB 
també ha presentat el projecte Biciempresa, que posa a l’abast de les 
empreses fins a cinc bicicletes per negoci per afavorir la mobilitat sos-
tenible. Sant Joan Despí disposa de bicicletes per als empleats muni-
cipals, i cada sis mesos en deixa en préstec una quinzena a alumnes 
dels instituts. 
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Ens movem a peu

Ens movem en transport públic

Ens movem en vehicle privat

Caminar és una de les formes més sostenibles i 
sanes de moure’ns. El desenvolupament urbanís-
tic de la ciutat ha estat encaminat a afavorir la 
mobilitat del vianant ampliant voreres; elimi-
nant barreres arquitectòniques; limitant zones 30 
en carrers més transitats o millorant els encreua-
ments (amb plataformes úniques, per exemple) 
per donar al vianant més espai i seguretat. Sant 
Joan Despí també compta amb una xarxa de 
camins saludables que, a través de tres rutes de 
4,6 km; 6,3 km i 9,7 km, incentiva la ciutadania 
a anar a peu, i de camins escolars, itineraris 
senyalitzats per anar al col·le. Aquests camins 
són una alternativa segura per anar a l’escola ja 
que discorren per carrers més amples (sempre 
que sigui possible); amb passos de vianants amb 
més visibilitat, etc. Camins Saludables: tres itineraris ens conviden a passejar per la ciutat amb seguretat

Agafar el transport col·lectiu redueix de manera dràstica l’ús del 
cotxe privat. Sant Joan Despí ha aconseguit en els darrers temps 
ampliar la xarxa de transport públic i, ara per ara, compta amb 12 
línies d’autobús; dues de Rodalies (R1 i R4) i tres de TRAM (T1, T2 
i T3). A banda de millores molt destacades, com la reforma de la 
estació del tren d’ara fa un any, en els darrers anys s’han millorat 
les freqüències dels autobusos i el tramvia, com és el cas de l’L79, 
que a primera hora del matí i la tarda passa cada 10 minuts. De 
fet, l’ús del transport públic no ha parat de créixer en els darrers 
anys i es confirma un canvi d’hàbits. Durant el primer semestre 
d’aquest any els passatgers de les línies d’autobús gestionades per 
Baixbus han augmentat en un 6,7%, transportant gairebé tres 
milions d’usuaris. Millorar la informació que rep l’usuari amb 
aplicacions mòbils com AMBtempsbus o la dels panells informatius 
també han ajudat a millorar la qualitat de la xarxa.

El vehicle privat continua sent un dels modes més utilitzats per moure’ns 
(un 37,7% dels desplaçaments, segons el PMU). Si volem que la mobilitat 
sigui més sostenible, s’ha d’apostar per vehicles menys contaminants, com 
els elèctrics o híbrids. Un canvi que costarà anys a assolir-se però que de 
mica en mica s’ha d’anar introduint. Dins d’aquesta tendència de canvi, 
l’Ajuntament ja ha incorporat aquest tipus de vehicles a la seva flota, 
i aviat també es compraran dues motos per a la Policia Local. A més, 
aquest mateix any s’ha habilitat una electrolinera al carrer de TV3 amb 
tres connectors per a cotxes i dos endolls per carregar  motos i bicis. Per 
últim, l’Ajuntament ja ha adjudicat el servei de ‘carsharing’ (lloguer pun-
tual de vehicles) a l’empresa ZIP que habilitarà 20 places d’aquest tipus.

La ciutat compta amb 12 linies de bus, tres de tramvia i dos de tren

Electrolinera al costat de l’hospital
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Infants conscienciats
La implicació de la gent més jove és fonalmental per assolir una nova manera 
de moure’s • L’Ajuntament posa a l’abast de les escoles i instituts activitats per 

promoure la mobilitat sostenible

L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí treballa la mobilitat sosteni-
ble amb els infants a través de 

diferents projectes i accions. Algunes 
en són puntuals, com la del 22 de set-
embre, Dia Europeu Sense Cotxes, en 
el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Aquesta jornada 
convida les famílies a deixar el cotxe 
a casa i anar a l’escola a peu, en bici o 
en transport públic. En aquesta ocasió, 
l’escola Joan Perich Valls torna a repetir 
una experiència lligada al camí escolar 
que va estrenar l’any passat: el bici bus, 
el bus a peu i l’acompanyament en bus. 
Es tracta d’un projecte que compta amb 
la participació de pares i mares que de 
manera voluntària acompanyen els 
infants a l’escola bé a peu, en bus o en 
bicicleta (en aquest cas amb el suport 
del Club Ciclista de Sant Joan Despí). 
Un concepte diferent de mobilitat que 

implica les famílies i consciencien els 
escolars d’una manera diferent d’anar 
a l’escola.

La mobilitat, molt present a l’escola
D’altra banda, l’Ajuntament ofereix a 
les escoles i instituts un catàleg de Pro-
grames i Serveis Educatius amb activi-
tats de diferents temàtiques (culturals, 
mediambientals, esportives, etc.) que 
posa molta atenció en la mobilitat. De 
fet, aquest any se n’inicia una de nova, 
Conduïm en bici, a càrrec del Club Ci-
clista. Adreçada a alumnes de 5è i 6è, 
l’activitat pretén ensenyar-los a conèi-
xer els mecanismes bàsics i el mante-
niment de la bicicleta; anar en bicicleta 
de manera segura; conèixer les normes 
de circulació, fomentar el civisme, etc. 
A més d’aquesta, s’ofereixen dues acti-
vitats més: Puja al bus i Pedals al parc. 
En la primera, els nens i nenes adqui-

reixen coneixements bàsics sobre com 
utilitzar l’autobús i ser més autònoms 
en la seva mobilitat, i en la segona es 
planteja fer un itinerari en bicicleta pel 
parc de la Fontsanta per descobrir els 
seus valors mediambientals, alhora que 
consolidar i aprendre els principis bà-
sics de la seguretat viària.

Camins escolars, 
a l’escola de manera segura
El desplegament dels Camins Escolars 
(itineraris segurs als centres educatius) 
és una altra de les peces fonamentals 
per educar en aquesta nova manera de 
desplaçar-nos. En els darrers anys els 
camins s’han millorat amb nova sen-
yalització i petites intervencions (com 
noves cruïlles o plataformes úniques 
en passos de vianants) per facilitar que 
arribin a l’escola o l’institut de manera 
segura.

Menys contaminació i més salut: nova activitat al Programa i Serveis Educatius 

El dia 22 de setembre, Dia Europeu Sense Cotxes, es convida a les famílies i escolars a anar a l’escola a peu, en bici o en transport públic
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Actuem per un aire més net
Jordi Sunyer, cap del programa de Salut Infantil de l’Institut Global de Barcelona, 

obre les activitats amb una xerrada sobre la contaminació  i la salut

Menys contaminació i més salut: Setmana de la Mobilitat Sostenible, fins al 8 d’octubre

Una xerrada sobre la contaminació 
i la salut ha obert els actes de la 
Setmana de la Mobilitat Sosteni-

ble i Segura a Sant Joan Despí. El cate-
dràtic Jordi Sunyer, cap del programa de 
Salut Infantil de l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal) ho va dir ben 
clar: “acabar amb la contaminació és 
una prioritat”. A peu, en bici o en trans-
port públic, per promoure una mobilitat 
més neta en els nostres desplaçaments 
habituals.
Sunyer, que ha fet diferents recerques 
sobre com afecta la contaminació at-
mosfèrica en la salut, ha parlat sobre els 
nombrosos efectes negatius que tenen les 
partícules en suspensió provocades pels 
gassos dels cotxes “sobretot, els de diè-
sel” sobre la salut.”L’OMS ha advertit que 
la contaminació atmosfèrica està darre-
re de la mort de 3,5 milions de persones 
arreu del món. I sabem que no només 
provoca les malalties respiratòries, sinó 
també a l’aparell cardiovascular tot pro-
vocant ictus, infarts de miocardi o fins i 
tot, càncer de pulmó”, va dir. 

Els infants, més sensibles
El catedràtic va posar molt d’emfàsi en 
com la mobilitat actual està afectant a la 
nostra salut i, sobretot, a la dels més petits 
“els infants són especialment sensibles. 
Hi ha estudis que demostren com els in-
fants que estudien en centres envoltats 
de contaminació tenen més problemes 
de memòria que d’altres que estan en 
centres amb menys pol·lució al voltant”.  
No cal fer més estudis, va sentenciar Su-
nyer, “hem d’intervenir i posar fre a la 
contaminació. Penseu que a Barcelona, 
el 70% de la pol·lució prové dels vehi-
cles a motor, i que a l’àrea metropolita-
na es calcula que hi ha 3.000 morts re-

lacionades amb aquest fet”. La clau està 
a canviar hàbits “caminar més, utilitzar 
transport públic i vehicles elèctrics i 
compartir cotxe”, va concloure. 
L’alcalde i vicepresident de Transport 
i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Antoni Poveda, va assenyalar 
com “des de les administracions estem 
prenent mesures per limitar l’ús de ve-
hicles contaminants, però el canvi cap 
a una mobilitat més sostenible no serà 
possible sense un canvi d’hàbits de la 
ciutadania”. Més enllà de les mesures 
d’àmbit metropolità, Poveda va assen-

yalar com la ciutat està canviant perquè 
es produeixin aquests canvis: “promo-
vent més carrers de vianants; dotant la 
ciutat de punts de recàrrega elèctrica o 
fent projectes, com el car sharing, que 
incentivin aquest canvi tan necessari”. 
A més d’aquesta xerrada, durant la Se-
tmana de la Mobilitat s’han fet altres 
activitats com caminades a peu. Enca-
ra, però, ens queda la Baixcicletada (8 
d’octubre), un itinerari en bici des del 
parc de la Marquesa, a l’Hospitalet (10 
h), fins al parc de Torreblanca, a Sant 
Joan Despí. 

L’alcalde, Antoni Poveda, amb el catedràtic Jordi Sunyer, durant la xerrada

Al desembre, primeres restriccions de 
trànsit als vehicles contaminants
A partir de l’1 de desembre, i en episodis de contaminació ambiental, els vehicles 
que no disposin de l’etiqueta ambiental de la DGT, no podran circular per les zones 
de baixes emissions en l’àmbit de les rondes de Barcelona. Les administracions 
autonòmica i metropolitana han presentat mesures per afavorir la mobilitat. Més 
transport públic, posada en marxa de la T-Verda i augmentar la flota d’autobusos 
menys contaminants, en són algunes. A l’octubre es podrà demanar la T-Verda 
metropolitana que atorgarà 3 anys de transport públic gratuït a qui desballesti un 
vehicle antic i contaminant, i es comprometi a no comprar-ne un de nou. A més, a 
la B23, des de Sant Joan Despí fins a Barcelona, es crearà un carril bus provisional.



8

Primera pedra de l’estadi Johan Cruyff 
a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona

Substituirà l’actual Mini Estadi i té un termini de construcció previst de 14 mesos 
amb una inversió de 12 milions • La família Cruyff, present en l’inici d’obres

La Ciutat Esportiva del Barça creix amb una instal·lació emblemàtica

Acabat a finals de 2018. Un dels moments 
de l’acte de col.locació de la primera pedra, 
celebrat als antics terrenys del Tennis El Forn, 
on s’edificarà la instal·lació que està previst que 
es construeixi en un termini de 14 mesos, tindrà 
capacitat per a 6.000 espectadors, hi jugaran el 
Barça B, el Barça Femení i el Juvenil A, i costarà 
al voltant de 12 milions d’euros. L’ampliació de 
la Ciutat Esportiva significa també millores en 
el desenvolupament urbanístic del sector de 
les Begudes de Sant Joan Despí, amb una nova 
connexió amb Torreblanca, ampliació de les 
zones verdes i nous espais per a equipaments, 
recuperant espais patrimonials importants de la 
ciutat com les masies dels Pardals i de Can Felip.

L’Estadi Johan Cruyff, que serà ‘la joia’ 
de la Ciutat Esportiva Joan Gamper 
del FC Barcelona a Sant Joan Despí 

ha començat a ser una realitat amb la tra-
dicional col·locació de la primera pedra, 
que, en aquest cas, ha estat una  ‘caixa dels 
records’ on s’han dipositat diferents objec-
tes simbòlics, tant del club blaugrana com 
de la nostra ciutat. L’acte institucional s’ha 
celebrat als antics terrenys del Tennis El 
Forn, a Sant Joan Despí, on s’edificarà la 
instal·lació blaugrana, que està previst que 
es construeixi en un termini de 14 mesos 
amb un pressupost de 12 milions d’euros.
La data per a aquesta ‘primera pedra’ no 
ha estat casual, sinó que s’ha escollit per-
què els números 14 i 9 (es va celebrar el 
dia 14 de setembre) són els que va lluir 
Cruyff en la seva carrera esportista. L’acte 
ha comptat amb una nodrida representa-
ció d’esportistes, com el capità del primer 
equip, Andrés Iniesta, i el seu company 
Gerard Deulofeu, el del Barça B, Sergi 
Palencia, o la primera i la tercera capita-

na del Barça Femení, Laura Ràfols i Mar-
ta Unzué, a més de dos joves jugadors 
del futbol formatiu amateur, familiars de 
Cruyff (la seva vídua i filles) així com el 
president, Josep Maria Bartomeu o l’al-
calde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
entre d’altres.

Punt de referència mundial
A la caixa dels records s’hi han anat di-
positant objectes que quedaran per a la 
història com una safata de ceràmica amb 
una de les imatges més emblemàtiques 
de Sant Joan Despí, Can Negre, obra de 
l’arquitecte Josep Maria Jujol; una petita 
estàtua de Cruyff que ha dipositat una de 
les seves filles o una pilota i una samarreta 
signades pels jugadors del primer equip. 
Aquesta caixa no quedarà soterrada per 
sempre, sinó que més endavant el club la 
recuperarà i la col·locarà en algun indret 
del nou Estadi Johan Cruyff perquè tot-
hom la pugui veure. 
El president del FC Barcelona, Josep Ma-

ria Bartomeu, ha comentat que “és un 
somni col·lectiu que és de tots els socis” 
i l’alcalde de Sant Joan Despí,  Antoni Po-
veda, ha destacat que “és un equipament 
que sobrepassa les fronteres de Sant 
Despí i de Catalunya, que serà un punt 
de referència mundial perquè és del FC 
Barcelona i perquè porta el nom de  Jo-
han Cruyff ”.

Estadi modern i eficient
 L’estadi Johan Cruyff es caracteritza pel 
seu perfil asimètric, amb una tribuna alta 
de 1.000 espectadors i una graderia baixa 
de 5.000 espectadors amb coberta inte-
gral. Integrat en el context urbà de la Ciu-
tat Esportiva i Sant Joan Despí hi haurà 
accessos fàcils a través d’una gran plaça 
rampa i un aparcament per a 700 cotxes. 
L’equipament reaprofitarà l’aigua de pluja; 
produirà aigua calenta sanitària a partir 
d’energies netes; la il·luminació interior 
de l’edifici utilitzarà sistemes de baix con-
sum, etc.

 LA CIUTAT
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Símbols de Sant Joan Despí i del Barça. L’urna 
que simbolitza l’inici de la construcció del nou 
estadi fou enterrada amb elements característics 
del club blaugrana i de la ciutat com ara una safata 
amb serigrafiat modernista de Can Negre i un baló 
de futbol signat per tots els jugadors del primer 
equip (que, a la imatge, porta el capità, Andrés 
Iniesta, acompanyat de JM Bartomeu i Susila Cruyff, 
filla de l’emblemàtic jugador i entrenador).

L’esperit Cruyff. L’acte protocol·lari 
de col·locació de la primera pedra va 
comptar amb la presència de jugadors 
i jugadores representants del Barça 
Femení, del Barça B i del futbol formatiu 
amateur del club, acompanyats de 
Danny Cruyff, vídua de Johan Cruyff, i 
les seves filles, Susila i Chantal; el presi-
dent i el responsable de patrimoni del 
FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i 
Jordi Moix; l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda; i els jugadors del primer 
equip Andrés Iniesta i Gerard Deulofeu.

El nou estadi farà créixer 
la Ciutat Esportiva. L’inici 
protocol·lari de les obres de 
construcció del nou estadi Jo-
han Cruyff es va celebrar als te-
rrenys de l’antic Tennis El Forn, 
comprats pel FC Barcelona, on 
s’edificarà el camp, tot ampliant 
les instal·lacions de la Ciutat 
Esportiva de Sant Joan Despí.
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Arriba, trabajos en la canalización de agua en la calle JF Kennedy. Sobre estas líneas,
las mejoras realizadas en el drenaje y asfaltado de la avenida de Barcelona

Mejoras en la red de suministro de agua 
en el barrio de Les Planes

Durante el mes de agosto, diferentes obras de mejora en la vía pública

También se han llevado a cabo actuaciones en la avenida Barcelona y han avanzado 
notoriamente los trabajos de remodelación de la calle Bon Viatge

El suministro de agua en el barrio de Les Pla-
nes tiene ahora una mejor y más segura ca-
nalización gracias a los trabajos que durante 

agosto y septiembre se llevan a cabo en una de las 
principales arterias de suministro que atraviesa 
longitudinalmente la calle John F. Kennedy. Las 
obras, para evitar el menor impacto a los vecinos, 
se han realizado a través del denominado sistema 
de funda, que evita tener que abrir toda la calle. 
En su lugar se han realizado tres pozos (a la altu-
ra de la escuela Roser Capdevila, de Promodespí 
y del Mercado). A la vez que garantizar un mejor 
suministro, se pretende actualizar la red y así evi-
tar fugas.
El verano ha servido también para renovar las re-
jas del sistema de drenaje de aguas de la avenida 
de Barcelona (desde mare de Deu de Montserrat 
hasta Major), vía en la que también se ha aprove-
chado para asfaltar el tramo situado entre las calles 
Major y Bon Viatge. En esta última calle, por otro 
lado, avanzan a buen ritmo los trabajos de remo-
delación: la ampliación de aceras ya está en el tra-
mo final, que dará paso al asfaltado, plantado de 
arbolado, contenedores y mobiliario urbano.

Obras en el edificio consistorial para mejorar espacios de trabajo y atención ciudadana
El Ayuntamiento está realizando obras en el interior del edificio con-
sistorial del Camí del Mig, construido en 1927, para ganar espacio en 
unas dependencias municipales que han quedado muy pequeñas tanto 
en atención al público como en los espacios de trabajo del personal. 
Después de la actuación realizada en 2016 destinada a reforzar la estruc-
tura y reformar espacios destinados a los grupos politicos municipales 
y recursos humanos, el pasado mes de agosto comenzaron los trabajos 
para ganar espacio. La actuación consiste en una ampliación parcial de 
la segunda planta (aprovechando un espacio interior), que supondrá 
ganar unos 80 m2 útiles para esponjar los servicios existentes, cosa que 
repercutirá positivamente en el servicio que se presta a la ciudadanía. El 
presupuesto es de 282.366 euros y se espera estén finalizadas en noviem-
bre. En la imagen, trabajos de colocación de los pilares necesarios para 
la ampliación e imagen de los despachos de los grupos municipales.
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El alcalde, Antoni Poveda, e Ignacio Escudero, director general de Aigües de 
Barcelona, firmaron el convenio que regula el desarrollo del sistema de la 
telegestión en los contadores del agua

Gestión del agua inteligente
Ayuntamiento y AGBAR impulsan la telectura en los contadores

Medir de forma telemática el gasto de agua, hace más eficiente la gestión 
y fomenta el consumo responsable y sostenible

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí y Aigües de Barcelo-
na (AGBAR) han firmado un convenio para implantar el 
sistema de telelectura en los contadores del municipio. 

Esta herramienta permite medir de forma telemática el con-
sumo de agua, cosa que permite hacer más eficiente la gestión 
a la vez que fomenta el consumo responsable. Ambas entida-
des han desarrollado conjuntamente un plan para implantar 
esta herramienta inteligente en los edificios y equipamientos 
municipales, así como a todos los contadores del municipio. 
El sistema de telelectura permite saber telemáticamente el 
consumo de agua, de manera que minimiza las incidencias 
por fugas gracias a una detección más fácil, potencia una ges-
tión sostenible y mejora el proceso de facturación. Gracias 
al uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de criterios 
innovadores, esta herramienta favorece la eficiencia en la ges-
tión de un recurso escaso como el agua, fomenta el consumo 
responsable y sostenible, y contribuye a ofrecer un servicio de 
más calidad y con más valor añadido a la ciudadanía.
Según el convenio, el Ayuntamiento y AGBAR acordarán los 
edificios y espacios de titularidad municipal y las zonas del 
municipio donde es más idónea la ubicación de los equipos 

de telelectura para que la empresa pueda instalar los sistemas 
y operar con los equipos. El coste de la instalación será asu-
mido por la empresa, que facilitará los datos obtenidos por 
este sistema.

Sant Joan Despí, amb Barcelona i Cambrils després 
dels atemptats terroristes de l’agost

Sant Joan Despí ha mostrat el seu suport 
i solidaritat amb les persones que han 
patit les conseqüències dels atemptats 
terroristes de Barcelona i Cambrils del 
passat 17 d’agost. L’endemà al migdia, es 
va organitzar un minut de silenci davant 
l’Ajuntament que va aplegar centenars de 
veïns i veïnes, a la vegada que la ciutat ex-

pressava el seu dol amb les banderes de 
la casa consistorial a mig pal i amb cres-
pons negres.
La fatídica nit dels atemptats, d’altra ban-
da, la Policia Municipal va col·laborar 
en el dispositiu especial dels Mossos 
d’Esquadra per tal de cercar el terroris-
ta que va deixar el cotxe que havia ro-

bat a Zona Universitària (assassinant al 
conductor) davant l’edifici Walden de 
Sant Just Desvern, després de saltar-se 
un control policial en el qual va resultar 
ferida una sergent de la policia catala-
na, per cert, veïna de Sant Joan Despí. 
L’agent, que va rebre la visita a l’hospital 
de l’alcalde, es recupera amb normalitat.
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Firadespí arriba a la majoria d’edat
Al voltant d’una vuitantena de comerços i establiments de restauració participaran 

aquest any en una fira que tornarà a ser el millor aparador del teixit comercial

E ls principals carrers comercials 
del barri de les Planes –Josep Ma-
ria Trias de Bes, Mare de Déu de 

la Mercè i Joan Maragall, a més d’altres 
espais adjacents, com la plaça del Mer-
cat, la de Sant Joan o la del Carme o 
John F. Kennedy, seran l’escenari d’una 
nova edició de Firadespí, l’aparador del 
comerç i de la restauració local de Sant 
Joan Despí. Serà el dissabte 7 d’octubre,  
de 10 a 21 hores. Aquest any la fira arri-
ba a la 18a edició, una data que posa de 
relleu la implicació i la feina que desen-
volupen tant l’Ajuntament com el teixit 
comercial per millorar i adaptar-se als 
nous temps.
La fira tornarà a oferir una vessant 
més lúdica (amb activitats per a tots 
els públics a diferents escenaris) i 
l’estrictament comercial amb una vui-
tantena d’estands comercials, establi-
ments de restauració, mostra d’aliments 
i artesania, a més dels participants en 

la Fira de Vins, Caves i Cerveses Arte-
sanes. En aquest espai, el mercat de les 
Planes oferirà les seves millors tapes. 
En l’apartat gastronòmic, més d’una 
desena de bars i restaurants se suma-
ran a la Firatapa (tapa i beguda a 2,50 
euros). Recordeu d’agafar el vostre plà-
nol de firatapa per saber les tapes que 
es fan a cada establiment, i participeu 
en el concurs per escollir la tapa més 
original i la més saborosa, i també en el 
sorteig de 100 euros en consumicions. 
El sorteig es farà el 10 d’octubre.

Desfilada de moda
i xec regal
L’edició de la majoria d’edat també 
comptarà amb una de les cites més em-
blemàtiques de la fira: la desfilada de 
moda que aquest any organitzen una 
desena de comerços. Serà a partir de 
les 20 h a l’escenari central de la plaça 
del Mercat. En acabar, es farà el sorteig 

d’un xec valorat en 600 euros que, el 
guanyador o guanyadora, podrà gastar 
en els establiments participants en la 
fira. Les butlletes per participar-hi les 
distribuiran els expositors que parti-
cipen en Firadespí, els dies previs a la 
fira. Les butlletes es podran entregar a  
les urnes de de la carpa d’informació 
fins a les 19 hores. L’afortunat o afor-
tunada haurà d’estar en el moment del 
sorteig.

Presentació de la nova 
imatge de ciutat
Aquest any, l’Ajuntament aprofitarà 
l’estand municipal (que s’ubicarà al 
costat de la plaça Sant Joan) per mos-
trar la nova imatge de ciutat. Així que 
si voleu saber quin serà el nou element 
gràfic que identificarà Sant Joan Despí 
no dubteu a apropar-vos-hi. A l’estand 
també podreu participar en un divertit 
photocall i videocall. 

7 d’octubre, de 10 a 21 hores , a l’eix comercial de les Planes

Barri de les Planes, Sant Joan Despí
De 10 a 21h



13

Debat sobre la mobilitat i 
la contaminació

Barri de les Planes, Sant Joan Despí
De 10 a 21h

El programa de la fira
dissabte 7’octubre, barri de les Planes, de 10 a 21 h

10 h, inauguració 
de la 18a. edició de Firadespí 2017
carrer de Josep Maria Trias de Bes 
amb Mare de Déu de la Mercè. 
A continuació, cercavila per l’eix 
comercial a càrrec de la Colla de 
Geganters de Sant Joan Despí.

D’11 a 14 h, i de 16 a 19 h, jocs 
infantils gegants
a càrrec de l’Ajuntament Sant Joan 
Despí i l’Esplai El Tricicle.
Plaça Sant Joan

D’11 a 21 h, Tapes del Mercat
a càrrec del Mercat Municipal 
de les Planes.
Carrer J. F. Kennedy

D’11 a 14 h, i de 16 a 19 h, tallers 
infantils
espai de ludoteca (infants de 0 a 
3 anys aprox.); taller de maquillat-
ge (infants de 3 a 11 anys); taller 
de xapes (infants de 3 a 11 anys) i 
taller de construcció d’instrument 
(infants de 3 a 11 anys). A càrrec de 
l’Esplai El Tricicle.
Carrers de Joan Maragall i Pi i Sunyer

De 12 a 13 h, teatre:
La Bleda, una paradeta particular, 
a càrrec de La Bleda.
Escenari a la plaça del Mercat

18 h, batucada
a càrrec de: Atabalats
Recorregut: Josep Maria Trias de 
Bes, plaça Sant Joan, Joan Mara-
gall, Josep Maria Pi i Suñer i John F. 
Kennedy.

18.30 h, xocolatada infantil 
a càrrec de: Esplai El Tricicle.
Plaça Sant Joan

19.45 h, sorteig d’un lot de produc-
tes i serveis a càrrec d’Activa Despí. 
Comprant als establiments adherits 
a Activa Despí, rebreu un tiquet de 
participació que hareu de diposi-
tar a les urnes ubicades a l’estand 
d’Activa Despí el dia 7, a Firadespí, 
de 10 a 19 h. El sorteig es farà a les 
19.45 h a l’escenari de la Fira. Les 
persones premiades hauran de ser-
hi presents per recollir els premis.
Escenari a la plaça del Mercat

20 h, desfilada de moda 
del comerç local 
amb la participació de 10 comer-
ços locals. En acabar la desfilada es 
farà el sorteig d’un xec de compra 
de 600 euros que es podrà gastar 
entre els establiments participants 
a Firadespí 2017. Les butlletes per 
participar-hi les distribuiran els ex-
positors que participen a Firadespí 

2017, els dies previs a la Fira i s’han 
d’entregar a  les urnes de la carpa 
d’informació fins a les 19 hores. La 
persona afortunada haurà d’estar-hi 
present. 
Escenari central de plaça del Mercat

De 10 a 21 h
FIRA DE VINS, CAVES I 
CERVESA ARTESANA, 
amb la participació de nou bode-
gues i establiments del sector de la 
cervesa artesana

Firatapa 2017, 
tapa i beguda a 2,50€Consulteu al programa els horaris i les tapes de cada establiment. Informeu-vos de com participar un el sorteig per aconseguir 100 euros en consumicions i com escollir la tapa més saborosa i origi-nal. El sorteig es farà el 10 d’octubre.
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L’Acord Social reflexiona 
sobre les polítiques 
d’ocupació i d’acció social

L’Acord Social es va reunir al juliol per reflexionar sobre el paper de les 
polítiques d’ocupació i acció social en el context actual. Per incentivar la 
participació i donar més dinamisme a la trobada, es va comptar amb la 

participació de dos experts: Andrés Andrés Jara, cap de Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i Miguel Àngel Manzano, tècnic de 
serveis socials de l’àrea d’Acció Social de la Diputació de Barcelona. Aquesta 
comissió, formada per les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament i 
els agents socials, va posar de relleu com les accions que es fan en aquest àmbit 
estan donant els seus fruits. La regidora d’Acció Social i Igualtat, Margi Gual, 
va destacar que la despesa destinada a serveis socials se situa en 1,2 euros per 
sobre de la mitjana general dels municipis de la demarcació de Barcelona, 
mentre que el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Mercats 
Municipals, Cristian Rastrojo, va assenyalar que es continuaran impulsant ac-
cions per resoldre necessitats específiques dels diferents col·lectius, especial-
ment els aturats de llarga durada, les dones i els més grans de 45 anys. 

Els nous cursos del Club de Feina

L’atenció al consumidor, 
una prioritat
L’Oficina Municipal d’Atenció al Con-
sumidor (OMIC) és un servei gratuït 
que té com a objectiu oferir informació 
i orientació a consumidors en defensa 
dels seus drets. L’Ajuntament va tras-
lladar el servei a les dependències de 
Promoció Econòmica (carrer John F. 
Kennedy, 8) per tal de millorar l’atenció. 
Si teniu algun dubte o consulta sobre els 
vostres drets com a consumidors podeu 
trucar al 93 480 80 50 o enviar un correu 
a omic@sjdespi.net per demanar cita. 
L’OMIC dona servei els dimarts i diven-
dres de 10 a 13.30 hores. També recor-
dem que l’Oficina Local d’Habitatge dis-
posa d’un servei gratuït d’assessorament 
a les persones afectades per clàusules 
terra en les seves hipoteques. Per de-
manar cita cal trucar a l’Oficina Local 
d’Habitatge, 93 373 07 61.

Es busquen coordinadors 
per als grups de conversa
Els grups de conversa en anglès, francès i 
alemany estan a punt de començar. Any rere 
any aquestes sessions han anat incrementant 
en nombre d’alumnes. De fet, l’Ajuntament 
busca persones interessades a fer de coordi-
nadors voluntaris en grups de conversa en 
anglès. Aquelles persones que tinguin un bon 
nivell d’anglès i vulguin col·laborar poden 
enviar un correu a ciutatplurilingue@sjdespi.
net o bé trucar al telèfon 93 477 00 51. 

Es continuaran impulsant accions per facilitar 
l’accés a la feina als col·lectius més vulnerables

Comencem setembre amb l’ull po-
sat en la formació. És el moment 
de millorar les nostres habilitats, 
aprendre nous coneixements i de 
formar-nos per millorar les nostres 
condicions d’accés al mercat 
laboral.  El Club de Feina de 
l’Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, ens dona 
eines per estar al dia. Apunta’t-hi!

En aquesta ocasió l’Acord Social va enfocar la trobada com a espai de reflexió

Gestió administrativa, eines de Word i 
Excel professional
Del 16 al 31 d’octubre, de 10 a 14 h 
(de dilluns a dijous)

Inscripcions i informació,
Promodespí, John F. Kennedy, 8, telèfon  

93 480 80 50 o al correu desireegt@sjdespi.net

Carnet de carretoner
13 i 14 de novembre, de 14.30 a 20.30 h

Gestió de magatzem
Del 18 al 31 d’octubre, i 6, 7 i 8 de 
novembre, de 9.30 a 13.30 h
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Aina Tarabini, professora de sociologia de l’educació i especialista en transicions 
educatives, va ‘inaugurar’ el curs amb una conferència davant la comunitat educativa

Més de 4.700 infants i joves 
comencen el nou curs escolar

Les dades del curs 2017-2018 a Sant Joan Despí

A l’esquerra, els nens i les nenes de l’escola Joan Perich 
Valls a punt d’entrar a classe el primer dia del curs. Sobre 
aquestes línies, Aina Tarabini, professora de sociologia de 
l’educació i especialista en transicions educatives i proces-
sos d’èxit, fracàs i abandonament escolar de la Universitat 
de Barcelona, en un dels moments de la conferència 
inaugural del curs escolar en la qual van participar també 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda. Tarabini va 
parlar davant dels docents dels centres educatius de la 
ciutat al Teatre Mercè Rodoreda

El curs escolar 2017-2018 ha co-
mençat amb normalitat als cen-
tres educatius públics i concer-

tats de Sant Joan Despí. Aquest curs 
s’han matriculat 4.746 infants i joves 
als cicles educatius d’infantil, primà-
ria, secundària obligatòria (ESO), bat-
xillerat i cicles formatius.
Les dades de la matriculació d’aquest 
curs que tot just acabem d’iniciar són 
molt similars a les del curs anterior, 
tot i les petites variacions marcades 
per l’evolució demogràfica dels dar-
rers anys. 
Així, aquest curs 2017-2018 han ar-
ribat a les aules d’infantil 822 infants 
(l’any passat van ser 842), mentre que 
a la primària els nens i les nenes ma-
triculats han estat de 1.857 (60 menys 
que el curs passat).

Per contra, la matrícula de l’alumnat 
de la secundària obligatòria augmenta 
i passa dels 1.302 joves del curs passat, 
als 1.499 d’aquest. Això ha fet que l’ins-
titut Francesc Ferrer i Guàrdia ampliï 
en un grup més primer de l’ESO. En el 
cas dels estudis no obligatoris, l’alum-
nat matriculat a batxillerat ha estat de 
283 mentre que els i les alumnes que 
s’han decantat per estudiar cicles for-
matius han estat de 314: 244 de grau 
mitjà i 70 de grau superior. 
Més enllà d’escoles i instituts, el curs 
també ha començat per a les perso-
nes adultes que volen continuar for-
mant-se. Aquest és el cas del Centre 
de Formació de Persones Adultes Ar-
quitecte Jujol que, segons dades pro-
visionals, ha començat el curs amb 
més de 640 alumnes. El centre encara 

manté la matrícula oberta en gairebé 
la pràctica totalitat de matèries que 
ofereixen. 
Per últim, aquest curs hi ha 401 nens i 
nenes matriculats a les escoles bressol 
municipals El Gegant del Pi; Sol Solet; 
El Timbal, a més de a la llar d’infants 
La Pomera, gestionada per la Genera-
litat. L’any passat s’hi van matricular 
433. Paral·lelament a l’ensenyament 
reglat, l’Ajuntament també dona su-
port a altres programes formatius i 
d’inserció laboral, com el PFI-PTT, 
que en el cas de Sant Joan Despí per-
metrà formar 32 joves.
Per últim, cal destacar que l’Ajunta-
ment ha aprofitat el parèntesi estiuenc 
per fer intervencions que han millorat 
les instal·lacions perquè tot estigués a 
punt a la tornada.
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Aquest curs, l’EIM ofereix la 
possibilitat de matricular-se 
en set nivells d’anglès, i en 
primer d’alemany i de francès

Posa’t al dia i 
aprèn idiomes

Si el gruix de l’alumnat ha començat ja les 
classes, a l’octubre ho faran les persones que 
vulguin estudiar a l’Escola d’Idiomes Mo-
derns (EIM) que la Universitat de Barcelona 
té a la Torre de la Creu. L’escola ofereix set ni-
vells d’anglès, des de l’inicial (A1) fins al C1.2 
(l’equivalent a l’Advanced), i el primer nivell 
de francès i d’alemany. Si bé els horaris per es-
tudiar anglès són més amplis (matí i tarda) en 
el cas de l’alemany i el francès l’horari serà de 
tarda. Si hi esteu interessats encara us hi po-
deu matricular, ja que el curs començarà la se-
gona setmana d’octubre. Per tal de facilitar el 
pagament, aquest any, com a novetat hi ha la 
possibilitat de fraccionar el pagament a través 
d’una entitat bancària. Per tenir més informa-
ció sobre les condicions cal que us poseu en 
contacte amb el centre. A més, us recordem 
que les persones empadronades a Sant Joan 
Despí tenen un descompte, i els estudiants 
que hagin d’acreditar el nivell B2 per acabar 
el grau poden acollir-se a una beca que atorga 
la Generalitat i la UB (en el cas dels alumnes 
matriculats en aquesta universitat), i que co-
breix una bona part de l’import del curs.

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, va rea-
litzar una visita institucional a l’Ajuntament de Sant Joan Despí el 
passat 8 de setembre. L’alcalde, Antoni Poveda, va rebre el president 
–que aquella mateixa tarda participava en un acte a Sant Joan Des-
pí– i li va traslladar les necessitats i inquietuds socials de la ciutat. A 
la trobada també hi van participar regidors i regidores i membres de 
l’ANC de Sant Joan Despí.

Visita institucional del 
president de la Generalitat
L’alcalde rep Puigdemont a l’Ajuntament
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L’objectiu: promoure l’interés científic i la curiositat per aprendre

Al novembre, torna la Setmana de la 
Ciència a les escoles i a tota la ciutat

Del 6 al 12 de novembre, la 
ciència tornarà a ser la pro-
tagonista a Sant Joan Des-

pí. Ho serà a les aules de les esco-
les, els instituts i, aquest any com a 
novetat, també a les escoles bressol 
públiques. Aquesta setmana inten-
siva d’activitats envers el món del 
coneixement de la ciència, que va 
néixer ara fa tres anys amb l’objectiu 
de despertar l’esperit científic entre 
l’alumnat i la ciutadania, arriba un 
any més amb un munt de propostes 
que encara s’estan acabant de perfilar 
amb la comunitat educativa de la ciu-
tat, molt implicada en el projecte. 

De la biologia a la robòtica
El que sí us podem avançar és que 
serà un programa farcit d’activitats  
que giraran al voltant de les dife-
rents branques de la ciència: biologia 
i ciències de la Terra; matemàtiques; 
física; química i robòtica. A més de 
les propostes lligades a l’àmbit edu-
catiu, també n’hi hauran  d’obertes a 
la població amb iniciatives adreçades 
tant la ciutadania en general com a 
diferents col·lectius. 
Actes, per exemple, com ara desco-
brir la ciència al través del món de la 
cuina; xerrades sobre les emocions; 
sobre el fet científic en l’àmbit de la 
sanitat; una edició de l’Aula cultu-
ral de la gent gran destinada parlar 
de com la robòtica pot millorar la 
qualitat de vida; activitats a les bi-
blioteques; experiències i tallers que 
relacionen ciència i medi ambient, 
etc. Al novembre, tot Sant Joan Despí 
serà ciència.

La majoria d’activitats 
de la Setmana de la 
Ciència es faran en 
l’àmbit escolar

Biologia, ciències de la terra, matemàtiques, química i robòtica, els eixos sobre els quals 
giraran les propostes d’enguany amb activitats per centres educatius i ciutadania

HA DESCOBERT
LA BICICLETA ELÈCTRICA

250€
DESCOBREIX-LA TU TAMBÉ

I ESTALVIA’T

ENTRA A

WWW.AMB.CAT/ BICIELECTRICA

I TROBA LA TEVA BOTIGA MÉS PROPERA

ON POTS COMPRAR-LA? 
BOTIGUES ADHERIDES
ATHENA STORE: CASANOVAS, 234 - BARCELONA 
BICICLIK BCN: LLUIS SAGNIER, 8 BAIXOS - BARCELONA 
BICIESTACIÓ: CARDENAL SENTMENAT S/N ESTACIÓ FGC-SARRIÀ - BARCELONA 
BIKING POINT MERIDIANA: AVDA. MERIDIANA, 216 - BARCELONA 
BIKING POINT PROVENÇA: PROVENÇA, 157 - BARCELONA 
CATALONIA CICLES: CARRER SANT PERE, 136 BAIXOS - BADALONA 
CECOMBI: CARDENAL REIG, 33 BAIXOS - BARCELONA 
DECATHLON CIUTAT VELLA: CANUDA, 20 - BARCELONA 
DECATHLON L’ILLA DIAGONAL: AVDA. DIAGONAL, 557 - BARCELONA 
ECOBIKE: VIA AUGUSTA, 106 - BARCELONA 
EWHEELS: VILAMARÍ, 2 - BARCELONA 
FREEEL: ROS DE OLANO, 11 - BARCELONA 
HYBRID GO ENCANTS VELLS: AVDA. MERIDIANA, 73 BOTIGA 574 - BARCELONA 
KEEWAY CENTER BARCELONA: VILAMARÍ, 48 - BARCELONA 

NUVIFA: PASSEIG DE SANT JOAN, 157 BAIXOS - BARCELONA 
STORM BIKES: PLAÇA TRILLA, 4 LOCAL - BARCELONA 
TUCANO BIKES: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 694 - BARCELONA 
URBAN FUN: SALVADOR ESPRIU, 81 LOCAL 1 - BARCELONA 
DECATHLON BADALONA: PARC COMERCIAL MONTIGALÀ - LUXEMBURG S/N - BADALONA 
OUTSIDE SPORTS: MAJOR, 50 - BEGUES 
EBIKE.CAT: JOSEP ANSELM CLAVÉ, 22 LOCAL 1-A - CERDANYOLA 
DECATHLON GRAN VIA: AVDA. DE LA GRANVIA, 75 - L’HOSPITALET 
BIKING POINT HOSPITALET: CTRA. STA. EULÀLIA, 55 - L’HOSPITALET 
DECAHTLON SANT BOI: POLÍGON LES SALINES, RIERA ROJA, 33-35 - SANT BOI 
NORAUTO: PARC COMERCIAL SANT BOI - CARRER DE LES CARABASSES, 5 - SANT BOI 
SJD BIKES: AVDA. BARCELONA, 31 - SANT JOAN DESPÍ 
DECATHLON PORT FORUM: CARRER DE LA PAU, 12 MOLL DE LES ESCALES 4-5 - ST. ADRIÀ 
BICIPARK: RAMON LLULL, 430 - ST. ADRIÀ 
VAIC-LA VIDA EN BICI: PLAÇA LLUIS MILLET, 13 - ST. CUGAT 
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Paella de la gent 
gran, ejemplo de 

convivencia

Un año más se han cumplido las expectativas y el parque 
de Sant Pancraç se llenó para participar en la 33 edición de 
la Paella de la Gent Gran, un acto de convivencia para ce-
lebrar la Diada Nacional de Catalunya. Alrededor de 1.700 
personas volvieron a degustar este rico plato tradicional en 
el que se utilizaron más de 300 quilos de arroz, 65 de pollo, 
65 de costilla de cerdo, 80 de calamares o 90 de mejillones, 
etc. En esta ocasión, la ayuda del centenar de voluntarios 
que se implican en todas las tareas ha sido indispensable 
para que todo, un año más, saliera perfectamente.

1.700 personas mayores llenan el parque 
de Sant Pancraç para celebrar la Diada

Voluntarios preparando los platos para su reparto entre los 1.700 
comensales (imagen superior) que acudieron este año a la tradicional 
cita de la Paella de la Gent Gran con motivo de la Diada Nacional de 
Catalunya, en el parque de Sant Pancraç

L’escola, ubicada al Centre Cívic Sant Pancraç, mantindrà 
oberta la matrícula durant els propers dies per donar més 
temps a les famílies que encara no s’hagin decidit. L’Escola 
de Música Enric Granados ofereix ensenyaments musicals a 
partir dels tres anys fins a persones adultes.  Les assignatures 
que es poden cursar al centre són: sensibilització musical; 
música i moviment; llenguatge musical; coral; conjunt ins-
trumental; flauta travessera; saxo; trompeta; violí; violoncel; 
guitarra clàssica; guitarra elèctrica; baix elèctric i piano, 
a més a més de classes de musicoteràpia per a infants de 
qualsevol edat. Per a més informació podeu contactar amb 
l’escola al telèfon 93 477 26 40 , presencialment o bé en el 
correu electrònic: egranadosdespi@gmail.com.

La matrícula de l’Escola de Música 
Enric Granados, encara oberta

Els clubs de lectura de les biblioteques Miquel Martí 
i Pol i Mercè Rodoreda ja ho tenen tot a punt per 
iniciar un nou curs. Aquest any s’ha format 9 clubs 
de lectura que, en alguns casos, encara tenen places 
lliures. Així que si t’agrada llegir i parlar de literatu-
ra, un club de lectura és el teu lloc. A més, el ventall 
d’opcions és ampli ja que hi ha quatre clubs de lectura 
d’adults; un de francès i un d’anglès; dos juvenils –per 
a nois i noies de 6è de primària a 4t d’ESO–, i un de 
teatre en col·laboració amb el Teatre Nacional de 
Catalunya. Consulta en cada biblioteca els horaris i 
clubs que realitzen. Segur que t’agrada trobar-te un 
cop al mes amb altres lectors per parlar de literatura.

Places lliures als clubs de 
lectura de les biblioteques
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L’Oficina Jove atén un miler de consultes 
durant el primer any de funcionament

Està ubicada a la Casa Rovira, al barri Centre

El nou espai de referència per a la gent jove de la ciutat va obrir portes el 22 de 
setembre de 2016 i ofereix tallers i assessorament

L’Oficina Jove ha bufat aquest mes l’espelma 
del primer aniversari. El 22 de setembre 
de 2016 obria portes aquest nou espai de 

referència per a la gent jove de la ciutat amb 
l’objectiu d’esdevenir en un punt de trobada i 
d’assessorament adreçat a aquest col·lectiu. Ubi-
cada a la Casa Rovira (al carrer Jacint Verda-
guer, 27), l’Oficina ha atès en aquest temps més 
de 900 consultes relacionades amb la participa-
ció, el lleure, la formació, la garantia juvenil, ha-
bitatg, beques, etc. D’aquest miler de consultes, 
141 s’han fet a través de les tres assessories amb 
què hi compta l’espai: assessories de mobilitat 
internacional, de salut i juridicolaboral. Les as-
sessories (per accedir a aquest servei cal fer ins-
cripció prèvia) ofereixen informació personalit-
zada sobre temes que preocupen el jovent, com 
l’accés al mercat laboral, la formació, la salut 
afectiva o l’interès per participar en programes 
europeus. 

Gent jove inquieta
A més d’aquestes assessories, l’Oficina Jove ha 
atès 436 consultes relacionades amb temàtiques 
molt variades (habitatge, beques, etc.) i 92 perso-
nes han participat en els tallers que s’organitzen 
cada mes. Del balanç de dades d’aquest primer 
any destaca l’edat dels usuaris i usuàries. La ma-
joria, més de la meitat, tenen entre 16 i 20 anys, 
seguits dels que tenen entre 21 i 29 anys. A més 
de gent jove, destaquen els 150 pares i mares que 
han anat a l’Oficina per per demanar informa-
ció.

Més serveis: espai per estudiar
Entre les novetats del nou curs que enceta ara, 
l’Oficina obre la possibilitat a utilitzar una de les 
sales com a aula d’estudi. Des del 13 de setem-
bre, els joves poden reservar la sala per estudiar, 
o les entitats i col·lectius la poden fer servir per 
reunions. Una resposta a la demanda d’espais 
d’aquest tipus. Per fer ús de l’espai cal trucar.

Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27

93 477 17 62

oficinajove@sjdespi.net

De dilluns a divendres de 16.30 a 

20.30 h, i dilluns de 12 a 14 h

www.facebook.com/Oficina-Jove-SJD

twitter.com/JoveSjd

L’Oficina Jove ofereix espais de 
consulta d’Internet, asses-
sories de mobilitat, salut i 
juricolaboral i tallers. 
A la fotografia de l’esquerra, 
imatge d’un taller de còctels 
sense alcohol
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Una tardor dedicada als Drets Humans
Tallers, exposicions, xerrades per conscienciar-nos

Un any més Sant Joan Despí 
se suma al programa Ciutats 
Defensores dels Drets Hu-

mans que, juntament amb 14 ciu-
tats més d’arreu de Catalunya, ens 
dona l’oportunitat de conèixer més 
la feina que desenvolupen destacats 
defensors dels drets humans en els 
seus països. En aquesta ocasió ens 
visitaran l’artista colombiana Diana 
Avella i la coordinadora d’una de les 
organitzacions pakistaneses que tre-
ballen per l’acostament amb l’Índia, 
Aliya Harir, que participaran en xe-
rrades i tallers a la ciutadania, però 
sobretot a la gent més jove. Així, 
Avella farà una xerrada adreçada a 
joves estudiants de l’ESO que preveu 
omplir el teatre Mercè Rodoreda en 
dues sessions. L’any passat al voltant 
de 700 nois i noies van participar en 
les xerrades que, prèviament i pos-
teriorment, es treballen als centres 
educatius. L’endemà es farà un taller 
i un concert col·loqui al Casal de Jo-
ves El Bulevard obert a tothom. 
Les activitats vinculades al progra-
ma de Ciutats Defensores es clourà 
amb una xerrada amb l’Aliya Harir, 
el 4 d’octubre, sobre les dones i els 
joves i la construcció de la pau entre 
l’Índia i Pakistan.

Drets de l’Infant
D’altra banda, aquesta tardor els 
escolars tornaran a treballar al vol-
tant dels Drets de l’Infant amb una 
creació artística que exposaran a 
les biblioteques i amb una festa per 
commemorar aquests drets el 18 de 
novembre a la plaça del Mercat. Ac-
tivitats que demostren el compromís 
de Sant Joan Despí amb els Drets 
Humans.

Les activistes Diana Avella i Aliya Harir participen en xerrades i tallers en el marc del 
programa Ciutats Defensores dels Drets Humans

Propostes educatives i de conscienciació
Dijous 28 de setembre, 10 h, Diana Avella xerra amb els 
estudiants al Teatre Mercè Rodoreda, i divendres 29, 
a les 18.30 h, farà un taller, concert i col·loqui al Casal de 
Joves El Bulevard
Artista colombiana que treballa amb el hip hop des d’organitzacions 
de base per a la defensa dels drets de les dones, joves i per la no mili-
tarització de la vida. Forma part de la Xarxa Llatinoamericana i del 
Carib UNETE en contra de la violència cap a les dones. 

Dimecres 4 d’octubre, 19 h, xerrada Dones i joves en la 
construcció de pau entre l’Índia i Pakistan, a càrrec d’Aliya 
Harir, Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)
Jove coordinadora de la branca pakistanesa de l’organització 
Aaghaz-e-Dosti (Començament de l’amistat), una iniciativa de cons-
trucció de pau entre l’Índia i Pakistan. Ha participat en projectes 
basats en la diplomàcia ciutadana per facilitar l’enteniment entre 
aquests dos països.

Del 28 de setembre al 15 d’octubre, 
exposició Paraules descalces. Dones fent 
pau, davant del CC Mercè Rodoreda 
Retrats de 13 dones compromeses amb la 
pau i el respecte dels drets humans a Israel i 
Palestina, del fotògraf Dani Lagartofernández 
amb l’Institut Català Internacional per la Pau. 
La mostra vol recordar les iniciatives de les 
dones arreu del món per aconseguir la pau.

Dissabte, 18 de novembre, 17 h, plaça del 
Mercat, Festa dels Drets de l’Infant
Amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional dels Drets de l’Infant. Hi 
haurà animació infantil, tallers, exposi-
cions i xocolatada.

Exposició els Drets de l’Infant (del 13 al 
30 de novembre, a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol, i de l’1 al 15 de desembre, a la 
biblioteca Mercè Rodoreda)
Les escoles faran una creació artística i 
reivindicativa que es podrà veure a les 
dues biblioteques.

Pared 5 (7,78 X 2,40m).indd   2 18/09/17   11:36



21

Pared 5 (7,78 X 2,40m).indd   2 18/09/17   11:36Si fa tres anys el Centre Jujol-Can 
Negre acollia una mostra sobre el 
passat romà de Sant Joan Despí, 

ara és el moment de mostrar com érem 
a l’època medieval. L’exposició Sant 
Joan Despí medieval (del 6 d’octubre 
al 7 de gener) mostra com era la nos-
tra població entre els segles X i XV, des 
de la fundació de la parròquia de Sant 
Joan Baptista sobre una antiga vil·la ro-
mana fins a la crisi del sistema feudal. 
Per ficar-nos en aquesta època, les dues 
sales del centre recrearan dos espais 
molt identificatius: un claustre romànic 
i una masia. Ja en plena època medieval 
recorrerem aquests espais que, a través 
de plafons i peces cedides per diferents 
museus i entitats (l’església de Sant Joan 
Baptista, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya –MNAC– o el de Sant Boi) 
ens endinsaran en el Sant Joan Despí de 

fa més de sis segles. Només entrar dos 
trobadors, en Bufanalla i la Dolça, ens 
convidaran a entrar i descobrir la mos-
tra, organitzada per l’Ajuntament.

‘Sancti Iohanis ipso Pinus’
Les peces recopilades, amb el suport 
de plafons explicatius, situaran Sant 
Joan Despí en el context històric, so-
cial, religiós i cultural de l’Edat Mit-
jana. És en aquesta època, a principis 
del segle XI, quan es troba el primer 
document que recull la transforma-
ció cap al nom actual de la ciutat que 
té el seu origen en la construcció de 
l’església de Sant Joan. No serà, però, 
fins al 1060 quan apareix per primera 
vegada el terme “pi” associat a Sant 
Joan en un document que parla de 
“la parròquia de Sancti Iohanis ipso 
Pinus”.

Entre les troballes arqueològiques que 
ens ajudaran a situar-nos sobre com 
vivíem es troben restes de capitells 
i claus de volta cedides per l’església 
de Sant Joan Baptista; monedes del 
comtat de Barcelona del MNAC; eines 
del camp  prestades per un veí de Sant 
Joan Despí, Joan Bonich; terrisses que 
pertanyen al Museu de Sant Boi i, fins 
i tot, un mapa i cartes de l’Arxiu Cate-
dralici.

Fira medieval, al novembre
Per complementar la mostra i fer més 
entenedor el marc històric es farà una 
caminada per les masies (5 de novem-
bre); les conferències La moneda de 
Sant Joan Despí dels segles X al XV (15 
de novembre) i El riu Llobregat en èpo-
ca medieval (13 de desembre) o una 
fira medieval (3, 4 i 5 de novembre).

Sant Joan Despí a l’Edat Mitjana. En les fotografies superiors, algunes de les peces que podreu visitar en la mostra. En la fotografia gran, recreació 
d’un claustre romànic, i en les petites, un capitell, una eina del camp, una clau de volta amb la Verge Maria i el nen, i una terrissa

Del 6 d’octubre al 7 de gener, al Centre Jujol-Can Negre

La mostra, que es complementarà amb tallers i conferències, recrea com era la ciutat 
entre els segles X i XV • S’inaugura el 6 d’octubre, a les 19.30 h

Una exposició ens retorna al 
Sant Joan Despí medieval

21
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TestresDespí inclou cinema català

Després de la projecció d’Incerta Glòria, 
a l’octubre s’ha programat Estiu 1993. Els 

divertits Yllana, un espectacular show 
d’il.lusionisme, la ironia dels monòlegs 

de Toni Cruz i un espectacle per als petits 
de la casa completen l’oferta del mes

El cine obre 
la temporada 
d’espectacles

Les projeccions de cinema en gran pantalla han tor-
nat a Sant Joan Despí. El cicle d’espectacles que or-
ganitza l’Ajuntament incorpora aquesta temporada 

projeccions cinematogràfiques al Teatre Mercè Rodoreda 
(que compta amb una pantalla de dimensions com les de 
les grans sales) gràcies al Cicle Gaudí, un circuit estable 
de cinema català. Un èxit del cine fet aquí, Incerta Glòria, 
d’Agustí Villaronga, ha estat l’encarregat d’obrir les sessions 
el 21 de setembre. A l’octubre, la pel·lícula serà Estiu 1993, 
premi del jurat al darrer Festival de Berlín i Biznaga de Oro 
al festival de cinema de Málaga.
La resta de la programació de TeatresDespí per a aquest 
mes d’octubre inclou l’actuació de la companyia Yllana, 
autèntics reis del teatre gestual, que presenten l’obra Chief, 
una mirada molt divertida sobre el món de la gastrono-
mia; l’obra de teatre infantil de titelles En Jan Totlifan; el 
monòleg de Toni Cruz, amb el seu humor ple de surrea-
lisme i realitat; i l’espectacle Lucis et Umbrae, un autèntic 
festival d’ombres i llums, que està precedit d’un gran èxit i 
reconeixement. 

Teatre                                                          

CHEFS, d’Yllana  
Teatre Mercè Rodoreda
Divendres, 6 d’octubre de 2017 • 22 hores

Espectacles                                                       

Buleclub de la comèdia                                                       

LUCIS ET UMBRAE, il·lusionisme
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 29 d’octubre de 2017 • 19 hores

MONÒLEG 
DE TONI 
CRUZ
Sala El Bulevard
Divendres, 20 
d’octubre de 2017
22 hores

Teatre familiar                                                   
EN JAN 
TOTLIFAN,
titelles
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 8 d’octubre 
de 2017 • 12 hores

Cinema                                                                  
ESTIU 1993
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 19 d’octubre
de 2017 • 20 hores

Entrades a la venda ‘on line’ a
teatresdespi.cat

consulteu informació i abonaments

‘Incerta Glòria’, film que ha obert el cicle de cinema, el 21 de setembre
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Més informació: Promodespí (c. John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50)

Torna l’Open House, una oportunitat 
per descobrir el patrimoni

21 i 22 d’octubre, itinerari arquitectònic per la ciutat

Per tercer any consecutiu, Sant 
Joan Despí s’afegeix, els dies 
21 i 22 d’octubre, al 48H Open 

House Barcelona, una cita anual amb 
l’arquitectura i el patrimoni que obre 
les portes d’espais que normalment 
no es poden visitar perquè la ciuta-
dania els pugui conèixer. Les obres 
de l’arquitecte Josep Maria Jujol tor-
nen a tenir un paper rellevant en 
les propostes que es poden visitar a 
Sant Joan Despí, tant amb les visites 
obertes com les programades dins de 
l’Itinerari Jujol.
Una de les novetats serà la inclusió 

d’un nou itinerari, el del Canal de 
la Infanta (actual passeig del Canal) 
que sortirà des del Centre Cívic Sant 
Pancraç fins a la fàbrica de cartró i a 
través de diferents parades en punts 
estratègics, posarà de manifest el que 
va significar aquest antic canal que 
transportava aigua fins Barcelona a 
través de diferents sistemes. Al llarg 
de l’itinerari l’Ajuntament instal·larà 
uns tòtems permanents amb infor-
mació  perquè en qualsevol moment 
puguem fer aquest itinerari tot conei-
xent la història del canal.
Com en edicions anteriors, l’accés als 

equipaments serà lliure (consulteu 
horaris al quadre de sota), però en 
el cas dels itineraris Jujol i Canal de 
la Infanta cal fer inscripció al correu 
openhouse@sjdespi.net. 

Vol ser voluntari?
Els voluntaris tornaran a ser clau per-
què tot surti bé. Per participar-hi no 
cal tenir coneixements previs, sinó 
molta curiositat per descobrir i fer 
descobrir als visitants les arquitectu-
res que poden visitar. Si hi vols par-
ticipar només cal que entris al web 
www.48hopenhousebarcelona.org.

Aquest any s’inclou un nou itinerari per l’antic Canal de la Infanta, actual passeig del 
Canal, que esdevindrà un recorregut senyalitzat permanent a la ciutat

Què podem visitar?

Can Negre, dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Torre de la Creu, dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge, de 10 a 14 i de 17 a 20 h

Casa Rovira, dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge, de 10 a 14 i de 17 a 20 h

Can Po Cardona, dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge, de 10 a 14 h

Can Maluquer, dissabte, de 17 a 19.30 h, i 
diumenge, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h

Ermita del Bon Viatge, dissabte, de 17 a 
20 h, i diumenge, de 10 a 14 i de 17 a 20 h

Ciutat Esportiva Joan Gamper, dissabte 
de 16.30 a 18.30 h, i diumenge d’11 a 13 h i de 

16.30 a 18.30 h

Torre Jujol, diumenge de 
10 a 15 h

Restaurant Follia, dissabte de 18 a 20 h 
i diumenge de 10 a 13 h

Itinerari Jujol*
(Can Negre, Torre de la Creu, 

façanes de  Casa Rovira, Casa Serra-
Xaus, i interior de l’església Sant 

Joan Baptista)

dissabte a les 12 i les 
16 h i diumenge a les 

10 i les 12 h

Horaris

Itinerari Canal 
de la Infanta*

Dissabte, a les 10 h

Visita lliure, 
consulteu horaris

*Per participar en els itineraris cal enviar 
un correu a openhouse@sjdespi.net

ESTIU 1993
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 19 d’octubre
de 2017 • 20 hores
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Residencial Sant Joan, de festa de barri. Residencial Sant Joan tanca al setembre les festes dels barris de la ciutat. Tot i que la 
majoria d’activitats es van centrar al cap de setmana del 16 i 17 de setembre, durant els dies previs es van fer diferents tornejos 
amb una àmplia participació. A les imatges, el ball amb orquestra que es va fer després del sopar de veïns i veïnes. A la dreta, la 
festa de l’escuma, una de les nombroses activitats infantils que s’han fet aquestes dies.

Els infants fan la verema a les 
vinyes del parc de la Fontsanta. 
150 nens i nenes dels casals dels 
esplais El Nus i El Tricicle han par-
ticipat en la recollida d’una part 
del raïm de les vinyes del parc de la 
Fontsanta. Després, l’han trepitjat 
i premsat fins extreure el most que 
es convertirà en vinagre. Amb la 
verema, els petits i petites tanquen 
el cicle de cultiu d’aquestes vinyes 
que s’han convertit en un espai 
educatiu ja que són els escolars els 
que s’encarreguen de cuidar-lo.

EN IMATGES

Festa 18 anys.  Una festa per commemorar l’arribada a la majoria d’edat. Els joves que aquest any han fet els 18 anys van estar 
convidats a participar en la Festa 18 que es va fer al juliol a les piscines recreatives Fontsanta. Allà van participar en tallers, diferents 
actuacions... i, no cal dir-ho, del bany a les piscines. Durant la nit es van fer sortejos de diferents obsequis, entre els quals, una bicicleta.

24
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

l'agENda  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

fins al 15 d’octubre
EXPOSICIÓ ‘Paraules descalces, 
dones fent pau’, 
Davant el Centre Cultural Mercè Rodoreda

del 6 d’octubre al 7 de gener
EXPOSICIÓ ‘Sant Joan Despí 
medieval’ (inauguració,19.30 h)
Centre Jujol-Can Negre

Aquest any, el passeig del Canal és 
l’escenari escollit per celebrar una nova edi-
ció de la Diada d’Entitats, que normalment 
se celebrava a la rambla de Josep Maria 
Jujol. Seran dos dies per conèixer la intensa 
feina que fan les entitats a Sant Joan Despí. 
D’una banda, trobarem les carpes on les 
entitats ensenyen el que fan; activitats i 
tallers i actuacions a l’escenari central de la 
plaça de la Sardana. També hi haurà espais 
d’exposicions i exhibicions variades. 
Dissabte 21 es farà una cercavila, una 
mostra de balls, dansa i música a càrrec 
d’entitats de la ciutat –escenari de la plaça 
de la Sardana–, i una nit de chill  out a 
càrrec de Men In Swing Jazz. Tant dissabte 
com diumenge es faran tallers de puzzles; 
educatius i inclusius; d’estimulació cogni-
tiva amb noves tecnologies; jocs de taula; 
dibuix i pintura; futbol de botons... 
Si dissabte acabaven la nit amb música, 
diumenge 22, a partir de les 10 h, la Diada 
tornarà a aixecar la persiana per continuar 
amb les activitats. Una cercavila d’entitats 
de la ciutat donarà el tret de sortida a una 
intensa jornada d’activitats que durarà tot 
el dia. 
Aquest any, la Diada d’Entitats comptarà 
amb un espai gastronòmic amb foodtrucks 
–nom en anglès de les caravanes o furgo-
netes de venda de menjar al carrer–que 
hi seran fins a la mitjanit perquè ningú es 
quedi amb gana. Esteu atents als canals 
d’informació municipals a través dels quals 
us anirem informant de totes les activitats 
de la Diada d’Entitats de 2017. 
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	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 JURÍDICA/LABORAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 17	hores
 XERRADA: ‘CASTRATI, MUTILAR EN  
 NOMBRE DEL ARTE’   
 Àrea de Serveis a la Persona
 en el marc de l’Aula Cultural de la Gent Gran,   
	 el	professor	de	filosofia	i	història	de	l’art,	Jaume		
	 Torres,	farà	una	aproximació	a	la	figura	dels		 	
 castrati

2  dilluns

3  dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu per la ciutat

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE SALUT             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 19	hores
 TALLER DE WRAPS
  Casal de Joves El Bulevard
 Una queixalada ràpida i saborosa amb farcits   
 variats. Cal inscripció prèvia.Preu: 5€

4  dimecres

	 19	hores
 TALLER DE CUINA PAKISTANESA  
 Casal de Joves El Bulevard
	 Farem	pollastres	tandoori	i	arròs	basmati.
 Cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros

6  divendres

	 19	hores
 XERRADA: Construcció de la   
 pau entre l’Índia i Pakistan
  Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)
 Amb la jove activista  Aliya Harir. 

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: EL LLOP I 
 LES SET CABRETES  
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Mitja i Mitjoneta. Edat recomanada,  
 infants a partir de 3 anys

5  dijous

	 De	10	a	21	hores
 18a FIRADESPÍ
 Barri de les Planes
 els principals carrers comercials i places   
 adjacents del barri es convertiran en el gran   
 aparador comercial i de restauració de la ciutat. 
	 Activitats	infantils,	desfilada	de	moda,	teatre,		 	
 etc. Consulta tota la programació a les pàgines  
 12 i 13 d’aquest Butlletí

7  dissabte

	 22	hores
 TEATRE: ‘CHEFS’
 Teatre Mercè Rodoreda
 una mirada divertida sobre el fascinant món   
	 de	la	gastronomia.	La	història	se	centra
	 en	un	xef	de	gran	prestigi	que	ha	perdut	la	ins-	
	 piració	i	que	ha	de	confiar	en	un	absurd	equip		
	 de	cuiners	per	crear	una	recepta	espectacu-	 	
 lar i nova i així mantenir les estrelles del seu   
 restaurant. De Producciones Yllana

 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

	 9	hores
 CAMINADA PER L’ALZHEIMER
 Sortida des de la plaça de l’Ermita
 l’Associació de Familiars de Malalts   
	 d’Alzheimer	organitza	aquest	recorregut	per	la		
 ciutat

8  diumenge

	 11.25		hores
 BAIXCICLETADA
 Sortida des de la rambla Josep Maria Jujol  
 recorregut d’uns 17,5 km per 7 municipis 
	 per	celebrar	la	Setmana	de	la	Mobilitat	Soste-		
 nible i Segura. És obligatori l’ús del casc i el   
 bidó d’aigua. Inici, al parc de la Marquesa   
 de l’Hospitalet de Llobregat, i punt de 
	 trobada	a	Sant	Joan	Despí,	a	les	11.25	h	a		 	
	 la	rambla	Josep	M.	Jujol.	Inscripcions:	mitja		 	
	 hora	abans.	A	l’arribada	al	parc	de	Torreblanca		
	 hi	haurà:	sorteig	de	bicicletes	i	altres	obsequis,	
 espai Bicibox amb bicicletes elèctriques,   
	 activitats	i	espai	de	joc	de	la	Jugatecambiental		
 del parc de Torreblanca. Segueix 
 #labaixcicletada al Facebook, al Twitter i a   
 l’Instagram

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA JUJOL
 Sortida des del Centre Jujol-Can Negre  
	 visita	guiada	per	les	obres	de	Josep	Maria		 	
	 Jujol.	Cal inscripció a cannegre@sjdespi.net

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
	 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es faran els tallers “Fem menjadores per als   
 ocells del parc” (Fontsanta) i “La vegetació   
 singular del parc” (Torreblanca)

	 12	hores
 TEATRE FAMILIAR: EN JAN 
 TOTLIFAN              
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la cia. l’Estaquirot. Recomanat per  
 a infants a partir dels 2 anys
 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

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

9  dilluns

	 18	hores
 TALLER ART JOURNAL
  Casal de Joves El Bulevard
 un diari artístic en scrap per expressar amb   
 paraules i materials els teus sentiments.
 Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

10  dimarts
	 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)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 18	hores
 TALLER POSA’T LES PILES            
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 taller per construir piles orgàniques. Adreçat a  
 infants de 7 a 12 anys. Cal inscripció prèvia
 

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 MOBILITAT INTERNACIONAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

11  dimecres

15 diumenge
	 8.30hores
 ANELLAMENT D’OCELLS           
 Lloc de trobada: plaça del Sol Solet
 sessió	d’anellament	al	riu	a	càrrec	del	Centre	Me-	 	
 diambiental L’Arrel. Cal inscripció a mediambient@  
 sjdespi.net

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
	 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es faran els tallers “Agafem el    
 cabàs”(Fontsanta) i “Els colors de la tardor:   
 dibuixem el parc” (Torreblanca)

	 11	hores
 TALLER DE CUINA: CUINEM   
 TÀRTARS I CEVICHES
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
	 cal	inscripció	al	Centre	Jujol-Can	Negre.	Preu:		
 12 euros

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

	 17.30	hores
 ESCACS A LA BIBLIOTECA             
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu per la ciutat

17 dimarts

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE SALUT             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 De	16	a	21.30		hores
 DONACIÓ DE SANG    
 Davant del poliesportiu Salvador Gimeno
 

18 dimecres

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE: 
 BORRISSOL I EL MÓN DELS   
 COLORS
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia Alquímia Musical.  
 Edat recomanada: infants de 0 a 8 anys.Cal   
 recollir invitació la mateixa tarda

	 17	hores
 XERRADA: ELS VINCLES 
 INTERGENERACIONALS, AVIS I NETS 
 Àrea de Serveis a la Persona
 en el marc de l’Aula Cultural de la Gent Gran,   
 la mestra i psicopedagoga Míriam Ruiz ens 
 parlarà sobre l’aprenentatge conjunt dels   
 vincles intergeneracionals

	 19	hores
 PRESENTACIÓ LLIBRE 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 l’escriptora santjoanenca Ana Pérez Márquez   
 presentarà el llibre Perpleja. La historia de lo   
 que pasó cuando ya todo había pasado

	 19.30	hores
 TESTING NOCTURN DE TARDOR  
 Àrea de lleure del riu
	 Vine	i	participa	en	el	testing	fotogràfic	de	
 biodiverstitat, una activitat naturalística   
	 consistent	a	fotografiar	el	màxim	d’espècies	per		
	 després	pujar-les	al	projecte	Biodiversidad		 	
	 virtual	i	poder	elaborar	el	catàleg	de	biodiver-	 	
	 sitat	de	Sant	Joan	Despí.	Més	informació	
 mediambient@sjdespi.net. El biotesting  
 serà nocturn, cal portar càmera i llanterna
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 XERRADA: ‘CASTRATI, MUTILAR EN  
 NOMBRE DEL ARTE’   
 Àrea de Serveis a la Persona
 en el marc de l’Aula Cultural de la Gent Gran,   
	 el	professor	de	filosofia	i	història	de	l’art,	Jaume		
	 Torres,	farà	una	aproximació	a	la	figura	dels		 	
 castrati

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
	 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es faran els tallers “Fem menjadores per als   
 ocells del parc” (Fontsanta) i “La vegetació   
 singular del parc” (Torreblanca)
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 TEATRE FAMILIAR: EN JAN 
 TOTLIFAN              
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la cia. l’Estaquirot. Recomanat per  
 a infants a partir dels 2 anys
 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

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

9  dilluns

	 18	hores
 TALLER ART JOURNAL
  Casal de Joves El Bulevard
 un diari artístic en scrap per expressar amb   
 paraules i materials els teus sentiments.
 Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

10  dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu pel Baix Llobregat
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 ASSESSORIA DE SALUT             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
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 TALLER POSA’T LES PILES            
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 taller per construir piles orgàniques. Adreçat a  
 infants de 7 a 12 anys. Cal inscripció prèvia
 

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 MOBILITAT INTERNACIONAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

11  dimecres

15 diumenge
	 8.30hores
 ANELLAMENT D’OCELLS           
 Lloc de trobada: plaça del Sol Solet
 sessió	d’anellament	al	riu	a	càrrec	del	Centre	Me-	 	
 diambiental L’Arrel. Cal inscripció a mediambient@  
 sjdespi.net

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
	 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es faran els tallers “Agafem el    
 cabàs”(Fontsanta) i “Els colors de la tardor:   
 dibuixem el parc” (Torreblanca)

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

	 17.30	hores
 ESCACS A LA BIBLIOTECA             
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)

	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu per la ciutat

17 dimarts

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE SALUT             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 De	16	a	21.30		hores
 DONACIÓ DE SANG    
 Davant del poliesportiu Salvador Gimeno
 

18 dimecres

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE: 
 BORRISSOL I EL MÓN DELS   
 COLORS
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia Alquímia Musical.  
 Edat recomanada: infants de 0 a 8 anys.Cal   
 recollir invitació la mateixa tarda

	 17	hores
 XERRADA: ELS VINCLES 
 INTERGENERACIONALS, AVIS I NETS 
 Àrea de Serveis a la Persona
 en el marc de l’Aula Cultural de la Gent Gran,   
 la mestra i psicopedagoga Míriam Ruiz ens 
 parlarà sobre l’aprenentatge conjunt dels   
 vincles intergeneracionals

	 19	hores
 TALLER AMIGURUMI DE JACK   
 SKELETON
  Casal de Joves El Bulevard
 el taller es farà aquest dia i el 25 d’octubre. Cal  
 inscripció prèvia, preu 10 euros

	 20	hores
 CINEMA EN CATALÀ: ‘ESTIU DE 1993’
 Teatre Mercè Rodoreda
	 en	el	marc	del	Cicle	Gaudí	de	cinema	en	cata-	
 là. Preu: 4,50 euros

 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

19 dijous

	 22	hores
 MONÒLEGS AMB TONI CRUZ
 Casal de Joves El Bulevard
 exmonologuista de Paramount Comedy,  Las   
	 Noches	del	Club	de	la	Comedia	i	Ex-Tremeño		
 de corazón. Preu: 3 euros

 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

20 divendres
	 18	hores
 TALLER DE CUINA: RENOVEM   
 LES RECEPTES DE TARDOR  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
	 cal	inscripció	al	Centre	Jujol-Can	Negre.	Preu:		
 12 euros

	 19	hores
 CAMINADA A MONTSERRAT  
 Sortida, església del Carme
 cal inscripció prèvia a l’església els dimecres,   
	 de	19	a	20.30	h;	els	divendres,	de			 	
	 19.30	a	20.30h	i	els	dissabtes	de	18	a	20.30	h		
 També es pot trucar al telèfon 652963756. 
	 Organitza	la	Comissió	Caminada	Sant	Joan		 	
	 Despí-Montserrat

21 dissabte

	 11	hores
 TALLER DE CUINA: A TOT   
 VAPOR 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cuina amb robot TMX. Cal inscripció al Centre  
	 Jujol-Can	Negre.	

	 11.30	i	12.15	hores
 CONTE EN ANGLÈS
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Kids&Us. Recomanat per a infants  
 d’1 a 12 anys. Cal recollir invitació del 16 al 20  
 d’octubre. 

22 diumenge

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
	 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es faran els tallers “Testing de biodiversitat”   
	 (Fontsanta)	i	“Anellament	científic			 	
 d’ocells” (Torreblanca)

	 Matí	i	tarda
 48H OPEN HOUSE BCN
 Diferents espais de la ciutat
	 torna	aquest	festival	d’arquitectura	que	ens	per-	
	 metrà	visitar	diferents	edificis	de	la	ciutat.	Més		
 informació a la pàgina 23 d’aquest Butlletí

	 A	partir	de	les	17	h
 XIII DIADA D’ENTITATS
 Passeig del Canal
 durant tot el cap de setmana les associacions  
 mostraran la seva feina. Activitats, concursos, etc.

	 Matí	i	tarda
 48H OPEN HOUSE BCN
 Diferents espais de la ciutat
 torna aquest festival d’arquitectura que ens per 
	 metrà	visitar	diferents	edificis	de	la	ciutat.	Més		
 informació a la pàgina 23 d’aquest Butlletí

	 A	partir	de	les	10	h
 XIII DIADA D’ENTITATS
 Passeig del Canal
 durant tot el cap de setmana les associacions  
 mostraran la seva feina. Activitats, concursos, etc.

	 De	9.30	a	14.30		hores
 DONACIÓ DE SANG    
 Av. de Barcelona/Passeig del Canal 

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

	 19	hores
 TALLER DE MAQUILLATGE   
 DE HALLOWEEN   
 Casal de Joves El Bulevard
	 gratuït.	Per	a	joves	de	12	a	17	anys.	Cal	ins-	 	
 cripció prèvia

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

24 dimarts

	 18	hores
 TALLER: COM AJUDAR EL   
 MEU FILL ADOLESCENT? 
 Oficina Jove (Casa Rovira)

	 17.30	hores
 XERRADA SOBRE EL CÀNCER   
 DE MAMA 
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 Progressos en la prevenció i curació del càncer  
 de mama a càrrec de Miquel Àngel Pujana,   
 director de PROCURE (programa  contra 
 la ressistència terapèutica del càncer). A   
 càrrec de l’Associació DACMA

	 18	hores
 TALLER: TESTOS DE COLOR 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 taller de dues sessions (24 i 25). A la primera   
 es fabricaran els testos amb fang i a la segona   
 es pintaran i decoraran. Cal inscripció    
 prèvia. Recomanat per a infants a partir dels 5 anys
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Berlín (Alemanya), 
José Pinell i Rosa García

Sardenya (Itàlia), 
Família García-Langa

Nova York, (Estats Units) 
Gema Bernal i família

Via Verda a la Terra Alta (Lleida), 
Famílies Piqué Garde, Chanivet Jacas, Benavente Lozano i Jacas Gimeno

Tossa de Mar (Girona), 
Raúl

Congost de Mont-rebei (Lleida), 
José Rodríguez Santos, Natalia Muñoz, Aleix i Marc

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
Laura Viciano i Francisco Camacho

Riu Águeda, Ciudad Rodrigo (Salamanca), 
Iker, Aina, Max, Àlex i Pol

Pic Salvaguardia, (Posets Maladeta, Osca), 
Esther i Nando

Records d’estiu
Un any més, han estat molts els veïns i 
veïnes que han volgut compartir amb els lectors 
del Butlletí les seves vacances a 
través de la campanya Sant Joan Despí, una fi-
nestra oberta al món, que organitzem de manera 
conjunta amb l’associació fotogràfica La Finestra. 
Les vostres fotos també s’han compartit al Face-
book de l’Ajuntament, i a la pàgina web sjdespi.
cat (Despinformació-galeria d’imatges). Aquí re-
produïm una selecció de les fotografies rebudes.
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Tossa de Mar (Girona), 
Dolors Viñas Ramón

Mar Adriàtic, 
Marta Carrabina

Venècia (Itàlia), 
Lluís Carrabina 

Pamplona (Navarra), 
Famílies Camacho, Cabello i Florenza

Comillas (Cantàbria), 
Merche Fernández

Orlando (Estats Units), 
Família López-Gómez

Coves de Campanet (Mallorca), 
Família Chavinet Jacas

Preikestolen (Noruega), 
Elisa Torres Valero

Llac Baikal (Rússia), 
Daniel Meca i Albesa

La Vall Fosca (Lleida), 
Neus Iserte Medrano

Cascais (Portugal), 
Família González

Arc romà de Cáparra (Càceres), 
Professors de l’institut Jaume Salvador i Pedrol

Penya-segat de Zumaia (Guipúscoa), 
Rosa Mari, Manolo, Joana i José A.

Chateu de Peyrepertuse (França), 
Família Rodríguez Madrid

L’Acròpilis, Atenes (Grècia), 
Famílies Colomé Navarro i Salazar Navarro
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Himàlia (vessant de l’Índia), 
Mercè Solé i José del Campo

Cala de Mónsul (Almeria),
Família Moya Oubel

Castell de Montearagón (Osca), 
Laura Bosque

Frankfurt (Alemanya), 
Paquita Marsà

Cala Sa Tuna, Begur (Girona), 
Família Martos Gómez

Església de Sant Climent de Taüll (Vall de Boí-Lleida),
Cristina i Òscar

Coves de Zugarramurdi (Navarra), 
Família Vergés

Braña de Zaramedo, (Lleó) 
Família Bueno Blanco

Mont Saint-Michel (França), 
Ascensión García Gómez

Nüremberg (Alemanya), 
Família Torres Cabades

Bogajo (Salamanca), 
Laura Román Sorribes

Tresjuncos (Conca), 
Família Cabello de Alba Aguilera

Rockport School (Irlanda), 
Anna Grau i Laura Bueno

Port de la Bonaigua (Lleida), 
Laia, Noelia i Xavier

Tobarra (Albacete), 
Hugo Martínez Sánchez

30
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Cataratas del Niàgara (Canadà),
Antonio Enrique Cano Torres

Tenerife, 
Deborah Rouras

Far de Punta Sardina, Galdar (Gran Canaria), 
Pau Peláez i Mar Segoviano

L’Havana (Cuba), 
Família Naranjo Wilson

Cabo de Gata (Almeria), 
Eva i Quim

La Pineda, Salout (Tarragona), 
Jenny, Aida, Raquel i Meri

Praga (República Txeca), 
Víctor i Sílvia

Llacs de la Pera, la Cerdanya, (Lleida), 
Pau i Sonia

Cortina d’Ampezzo (Itàlia), 
Famílies Vernet i González

Plage de Grand Hotel, Tetouan (Marroc), 
Zaïd, Mehdi, Yazid i Hamza

Campanario (Badajoz), 
Miguel, Mari i Sergio

Cambrils (Tarragona), 
Famílies Redondo-Guirao i García-Marfil

Aguilar de la Frontera (Còrdova), 
Miguel Caecedo, Antonio Hierro i Antonio Gámez

Santoña (Cantàbria), 
Eulogio, Rosi, Puri, Manolo, Lola i Francisco

París (França), 
Cristina Busquets i Fermina Sánchez
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Lietor (Albacete), 
Ona, Jon i José Francisco Espejo i Hugo Martínez

Los Santos, (Terol)
Mari Luz i Josep

Cuevas El Soplao (Cantàbria), 
Lucía García Navarro

Lago Chao, Riolago de Babia (Lleó), 
Ana Isabel Blanco

Castell de Miravet (Tarragona), 
Famílies Alcon, Martos i Rodríguez 

Coliseu de Roma, (Itàlia),
Anna i Marta

Campocámara, (Granada), 
Carlos Ayguade

Garganta de Escuaín, parc d’Ordesa (Osca) 
Zeus Fernández Ramírez

Praga (República Txeca), 
Javi, Àlex, Eric i Sergio

Via Verda Terra Alta (Lleida), 
Famílies Rodríguez-Muñoz, Martos-Gómez i Alcón Parejo

Castell de Castelnaud (França), 
Famílies Ayuso-Barroso, Labrador-García i Cabello-Gallego

Madrid 
Família Ramos Serra

Parc natural del Tayrona (Colòmbia), 
Marc

Platja de Bolonia (Cadis), 
Família Liesa Pastor

Cabo de Gata (Almeria), 
Marian Mas i Dolores Salas32
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Platja d’Oyambre, (Cantàbria)
Família Soria Mas

Menorca,
Quim Valderrama

Cap Nord (Noruega),
Alberto i Sofía Martín

Granja de Torrehermosa, 
Leire Pastor Corvillo (Badajoz)

Stavanger, (Noruega) 
Família Salas Vega

Volcà Bromo-Java Oriental (Indonèsia), 
Francesc Capell Vives

Bocacara (Salamanca), 
Aina i Max

Preikestolen, (Noruega) 
Elisa Torres Valero

Volta a a Cuba amb bicicleta, (L’Havana) 
Francesc Vernet Oliach

Buira (Lleida), 
Raúl

Azkoitia (Guipúscoa), 
Família Ayuso-Campos

Es Grau (Menorca), 
Francisco Polonio

Fins l’any que ve...
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L’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí ha aprofitat els mesos d’estiu 
per posar a punt algunes de les 

instal·lacions esportives més utilitza-
des per la ciutadania i els diferents 
clubs de la ciutat. En total s’ha invertit 
prop d’un milió d’euros. 
Una de les obres més destacades ha 
estat la renovació dels vestidors de 
piscina masculins i femenins del po-
liesportiu Salvador Gimeno, amb una 
inversió que supera els 300.000 euros. 
Una nova distribució que ha deixat 
una instal·lació més espaiosa a més de 
guanyar més servei ja que les dutxes 
(en el cas de les dones) s’han ampliat 

de 10 a 15, i ara són individuals. Tam-
bé s’ha pintat de nou la façana sencera 
d’aquest equipament. 

Millores destacades
Segur que els jugadors de la Unió 
Esportiva Sant Joan Despí i la U.E. 
Sant Pancraç també han notat les 
millors condicions del terreny de joc 
al Camp Municipal del Centre amb 
la instal·lació d’una nova gespa, de 
darrera generació, i amb la millora 
de l’anivellament del terra. La gespa 
s’ha substituït per evitar els proble-
mes d’enfonsament que des de feia 
un temps afectaven el terreny de joc. 

Aquesta ha estat una de les inversions 
més importants, 326.000 euros, del 
paquet d’obres als equipaments espor-
tius. Aquests mesos d’estiu també s’ha 
millorat la pista del Centre Esportiu 
Ugalde amb  la instal·lació d’un pa-
viment especial (Mondoflex) que, 
amb base de goma natural i sintètica, 
ha millorat la superfície i és el més 
adient per a la pràctica del futbol sala, 
l’handbol i el bàsquet. 
Per últim, al poliesportiu del Mig, 
al barri Centre, s’ha reformat tota la 
zona de dutxes dels quatre vestidors i 
també s’ha actuat als bancs i als pen-
jadors.

Equipaments esportius, renovats i a 
punt per a la nova temporada

L’Ajuntament ha aprofitat l’estiu per millorar diferents instal·lacions esportives 
de la ciutat, un dels equipaments més utilitzats per la ciutadania

DESPÍ ESPORT

Un milió d’euros per millorar instal·lacions

Gespa renovada. Imatge del terreny de joc del 
camp de futbol municipal del Centre, on s’han dut 
a terme  un anivellament del terres i col·locació de 
nova gespa artificial.
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Instal·lacions molt utilitzatdes. Són algunes dels equipaments que més fan servir els ciutadans i ciutadanes. No en va, es calcula que al 
voltant de 16.700 persones practiquen esport cada setmana als equipaments esportius de la ciutat. A les fotografies podeu veure el resultat de la 
feina que s’ha dut a terme en els darrers mesos. En la superior, la façana del poliesportiu Salvador Gimeno pintada de nou, en les dues inferiors, 
els vestidors de piscina d’aquest mateix equipament. En les dues inferiors, a l’esquerra la nova zona de dutxes del poliesportiu del Mig, i al costat 
la pista de l’Ugalde, que ara disposa del paviment més adient per a la pràctica de l’handbol, el futbol sala i el bàsquet.
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Una festa obre la temporada
 als poliesportius municipals

És ja una tradició del calendari ludi-
coesportiu de la ciutat: la festa d’inici 
de la nova temporada dels poliespor-
tius Francesc Calvet i Salvador Gi-
meno. La cita s’aprofita per presentar 

el calendari d’activitats i les novetats 
més destacades. Aquest any, els usua-
ris i usuàries podran gaudir d’una 
nova activitat dirigida, Body Combat, 
que oferiran tots dos centres. Entre els 

nous cursos de dansa aquesta tempo-
rada podrem fer Modern Dance i per 
als infants, FreeStyle. A més, fins al 15 
d’octubre la matrícula als poliespor-
tius és gratuïta. 

La cita va aplegar centenars d’usuaris i usuàries que van poder ‘tastar’ la nova 
activitat dirigida que s’ofereix en aquest nou curs, el Body Combat

El Memorial Gabriel Bosch dóna inici al curs ciclista
Obertes les inscripcions a la 22a Travessa a Montserrat del 29 d’octubre

El Club Ciclista Sant Joan Despí reprèn el curs amb dues cites 
molt destacades: la 39a edició del Memorial Gabriel Bosch, que 
es va disputar el 2 de setembre, i la 22a Travessa a Montserrat 
que se celebrarà el 29 d’octubre. D’una banda, Ferran Robert 
(sub-23), del Club Campo Claro, es va imposar en el Memo-
rial Gabriel Bosch i també en la categoria de sub-23, mentre 
que Adrián Merino, de la Societat Ilerdense, va arribar a meta 
el segon. D’altra banda, ja estan obertes les inscripcions de la 
22a Travessa Sant Joan Despí-Montserrat, una de les curses 
més populars del Baix Llobregat que aquest any se celebra el 29 
d’octubre.  Les inscripcions d’aquesta cursa d’uns 75 km i més de 
2.000 metres de desnivell positiu, estaran obertes fins arribar als 
1.300 corredors. Us podeu inscriure al web www.ccsjd.org.

Al centre de la imatge, Ferran Robert, guanyador de la 39a edició 
del Memorial Gabriel Bosch

Body Combat, l’activitat dirigida que podrem practicar aquest any als poliesportius, és la novetat més destacada de la temporada

Matrícula gratuïta als poliesportius fins al 15 d’octubre
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TRIBUNA POLITICA

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

Sentit comú, que és el menys 
comú dels sentits és el que falta en 
aquesta desmesura en què ens han 
instal·lat. I alçada política, per tro-
bar els termes justos de les accions 
a emprendre.
No s’hi val a imposar criteris, lleis 
i normes per sobre el marc nor-
matiu que ens hem atorgat entre 
tots i totes, ni s’hi val mirar cap a 
l’altra banda fent veure que aquí 
no passa res. Cal fer POLÍTICA, 
en majúscules, que permeti conci-
liar interessos diferents alhora que 
complementaris.
La proposta del Partit dels i les 
Socialistes de Catalunya és cla-
ra: volem un acord i un canvi, un 
canvi que respecti el nostre país, la 
nostra llengua , la nostra cultura, 
el nostre model d’estat de benestar,
i que ens permeti evolucionar com 
a col·lectiu humà assolint més fi-
tes.
I tenim tres fórmules per aconse-
guir-ho: diàleg, diàleg i diàleg. No-
més amb diàleg ho aconseguirem. 
Per això demanem alçada de mi-
res, intel·ligència política i una 
taula amb els papers en blanc per 
començar a construir el full de 
ruta que permeti trobar l’equilibri 
necessari, un equilibri que ha de 
reconèixer el que som, el que vo-
lem ser.
I calma, molta calma, que els pro-
blemes i les dificultats no es reso-
len ni amb violència ni amb inci-
tacions. Els problemes es resolen 
com sempre, parlant, escoltant a 
l’altre i trobant punts i ponts de 
trobada on tothom trobi la justa 
resposta als seus anhels.

Seny i diàleg

grup municipal PSC-CP

El proper 1 d’octubre els santjoanencs i 
santjoanenques votarem el referèndum 
d’autodeterminació. I ho farem malgrat 
la nul·la col·laboració del Govern local, 
encapçalats pel nostre alcalde, que ha 
decidit no permetre votar als llocs ha-
bituals.
Seran 5 els col·legis electorals oberts, 
distribuïts per barris, i l’horari de vo-
tació serà l’habitual en eleccions i re-
ferèndums, és a dir, de 09 a 20 h. Hi 
haurà paperetes, urnes, espais per 
mantenir el secret de vot, presidents i 
secretaris de mesa, etc.
En el moment d’escriure aquest arti-
cle, més de 700 alcaldes i alcaldesses 
d’arreu del país han estat citats a de-
clarar per haver comès el “delicte” de 
donar la veu als seus conciutadans. El 
nostre alcalde, Antoni Poveda, ha deci-
dit actuar abans com a alcalde del seu 
partit que com a alcalde de tot el poble.
No, no és qüestió de complir les lleis. 
És un problema moral i ètic, que fa que 
en determinats moments de la història 
t’hagis de posar del costat de qui prohi-
beix actes, persegueix impremtes, limi-
ta la llibertat d’expressió i d’informació, 
requisa escales, precinta i cartells, o del 
costat d’aquells que volen exercir el seu 
dret a vot.
Avui el nostre alcalde i qui li dona su-
port en aquesta decisió representen els 
blancs que no deixaven seure  Rosa 
Parks al davant de l’autobús, els impe-
rialistes anglesos que perseguien Gan-
dhi, els dirigents xinesos que van en-
viar els tancs a Tiananamen, els soldats 
que disparaven a qui volia saltar el mur 
de Berlín, els militars que empresona-
ven joves que no volien fer el servei 
militar a l’Estat Espanyol..i tants i tants 
exemples.
“Els covards són aquells que 
s’aixopluguen sota les normes”
Jean Paul Sartre.
 

L’1 d’octubre, votarem

Vivim aquests dies a Catalunya, davant 
el referèndum del dia 1 d’octubre, una 
situació política complexa. No obstant 
això, aquesta qüestió no ha de fer que 
ens oblidem de la política municipal. El 
nostre grup municipal no ho fa. Seguim 
treballant en les qüestions que ens sem-
blen fonamentals per als nostres veïns i 
veïnes.
En l’últim Butlletí del mes de juliol par-
làvem de la manca, al nostre municipi, 
d’equipaments per a la gent gran i pro-
posàvem que el casal d’avis projectat al 
sector del carrer Sant Francesc de Sales 
fora, a més, un Centre de Dia que pogués 
aportar una millora en l’assistència que 
aquest col·lectiu necessita, explicant qui-
na és la situació en què ens trobem.
El nostre grup municipal és conscient que 
això no depèn només de l’Ajuntament i 
que els recursos necessaris per aconse-
guir-ho depenen dels pressupostos de 
la Generalitat, és per això que el nostre 
grup SiqueEsPot /SíSePuede va registrar 
al Parlament de Catalunya el passat 25 
de juliol, admesa a tràmit el dia 28, una 
proposta de resolució en què sol·licitem:
1-Garantir una millor atenció a la gent 
gran de Sant Joan Despí en situació de 
vulnerabilitat construint el casal d’avis 
projectat al carrer Sant Francesc de Sa-
les del barri de les Planes de manera que 
reuneixi les condicions necessàries per 
ser utilitzat també com a centre de dia de 
gent gran.
2-Destinar els recursos necessaris, per 
dotar-lo de totes les condicions materials 
i de recursos humans necessaris per po-
der prestar el servei.
3-Incloure una partida en els propers 
pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya destinada a aquesta finalitat
Com dèiem a l’inici, seguim treballant 
per a les veïnes i els veïns de Sant Joan 
Despí.

La gent gran, una 
prioritat (2)
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Ante el totalitarismo del Govern de la Gene-
ralitat, sus insultos y ataques; reivindicamos el 
“seny” que nos caracterizaba. 
Ante el ruido y la falta de responsabilidad po-
lítica de la Generalitat un himno con permiso 
de Serrat:

Mediterráneo 
Quizás porque mi niñez

Sigue jugando en tu playa
Y escondido tras las cañas
Duerme mi primer amor

Llevo tu luz y tu olor
Por dondequiera que vaya
Y amontonado en tu arena

Guardo amor, juegos y penas
Yo, que en la piel tengo el sabor

Amargo del llanto eterno
Que han vertido en ti cien pueblos

De Algeciras a Estambul
Para que pintes de azul

Sus largas noches de invierno
A fuerza de desventuras

Tu alma es profunda y oscura
A tus atardeceres rojos

Se acostumbraron mis ojos
Como el recodo al camino
Soy cantor, soy embustero
Me gusta el juego y el vino
Tengo alma de marinero
Qué le voy a hacer, si yo
Nací en el Mediterráneo
Nací en el Mediterráneo

Y te acercas, y te vas
Después de besar mi aldea

Jugando con la marea
Te vas, pensando en volver

Eres como una mujer
Perfumadita de brea

Que se añora y que se quiere
Que se conoce y se teme
Ay, si un día para mi mal

Viene a buscarme la parca
Empujad al mar mi barca

Con un levante otoñal
Y dejad que el temporal

Desguace sus alas blancas
Y a mí enterradme sin duelo

Entre la playa y el cielo
En la ladera de un monte
Más alto que el horizonte
Quiero tener buena vista
Mi cuerpo será camino

Le daré verde a los pinos
Y amarillo a la genista

Cerca del mar, porque yo
Nací en el Mediterráneo

Recuperemos el seny
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Els parcs infantils són espais per al servei, 
l’ús i el gaudi de tota la població infantil, 
també dels infants amb algun tipus de 
diversitat funcional. Per aquest motiu cal 
adaptar els parcs infantils i fer-los accesi-
bles a tots els infants del municipi.
Així queda establert en diferents normati-
ves i lleis, d‘àmbit europeu i també d’àmbit 
estatal.
Aquests espais haurien de complir diver-
ses condicions d’accessibilitat a les zones i 
parcs infantils, tant pel que fa al seu accés 
sense limitació de les barreres arquitectò-
niques, com per contemplar la presència 
de jocs infantils adaptats a diferents tipus 
de diversitat funcional.
Un dels objectius que cal evitar és 
l’existència de parcs infantils d’ús exclusiu 
o els parcs compartits amb zones especí-
fiques que fomentin la segregació dels in-
fants amb diversitat funcional.
Tanto en los parques infantiles ya existen-
tes al municipio como en los que se pro-
yecten en el futuro, hay que asegurar una 
accesibilidad completa que eviten cual-
quier tipo de exclusión y permitan que 
todos los niños con diversidad funcional 
o no, puedan jugar a los mismos juegos y 
puedan compartir los mismos espacios. 
El Ayuntamiento tiene que garantizar el 
derecho de los niños a disfrutar de un en-
torno accesible, Se tienen que diseñar es-
pacios públicos y zonas recreativas en las 
cuales puedan convivir todos los niños, 
independientemente de su edad y de su 
diversidad funcional.
En el pleno de septiembre presentamos 
una moción para que los niños con disca-
pacidad puedan disfrutar de su derecho a 
recibir atenciones especiales y para que las 
administraciones públicas sean proactivas 
con el objetivo de conseguir su integra-
ción social y su desarrollo individual. Para 
cualquier sugerencia o aclaración  pueden 
contactar con nuestro grupo municipal en 
nuestro email Cs@sjdespi.net o solicitan-
do una visita en el telèfono 617309215.

Adaptem els nostres 
parcs infantils

En el moment d’escriure aquest article 
ens trobem en una situació de molta 
expectació, incertesa i també tensió, en 
relació amb el que passarà l’1 d’octubre. 
Des del Grup Municipal d’ICV-EUiA i 
des de Catalunya en Comú, defensem 
la celebració d’un referèndum efectiu 
que posi solució a la situació de blo-
queig actual, tal i com hem fet sem-
pre fins i tot quan alguns deien que 
era “pantalla passada”. Creiem que és 
l’única solució per fer front els atacs a 
la sobirania de Catalunya. Cal evitar la 
polarització de la societat, la judicialit-
zació de la política i és urgent recórrer 
al diàleg com única solució. 
Mentre aquest escenari aclapara quasi 
tota l’atenció dels mitjans de comuni-
cació, nosaltres seguim treballant per 
resoldre les necessitats i les dificultats 
amb què es troba la ciutadania en la 
vida quotidiana.
Per això continuem reclamant la cons-
trucció d’un institut per substituir els 
barracons on 300 joves de la nostra 
ciutat estudien, alhora que és urgent 
reduir el nombre d’alumnes per aula , 
que a secundària en algun cas arriba 
prop dels 40 nois i noies, així com la 
necessitat de recuperar els pressupos-
tos de sanitat per tal de no reduir els 
horaris dels CAP ni augmentar les llis-
tes d’espera. 
Alhora des de govern municipal estem 
treballant per la construcció d’un equi-
pament per a la gent gran en el barri 
de les Planes, dins la Llei de barris, i 
demanem a la Generalitat que sigui un 
centre de dia, i també que augmenti el 
nombre de places de residències per a 
la gent gran.
Nosaltres des d’ICV-EUiA, continua-
rem defensant els drets socials i nacio-
nals dels catalans i les catalanes, des del 
sentir que som un sol poble.

Drets Nacionals 
i drets socials
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No cal dir que hem engegat un mes 
de setembre ple d’activitat i molt 
transcendental per al nostre país. 
Un cop aprovades la llei del referèn-
dum d’autodeterminació, la llei de 
transitorietat jurídica i signat el de-
cret de convocatòria del referèndum, 
l’Estat espanyol engega un setge con-
tra Catalunya: a banda d’enviar les 
dues lleis al Tribunal Constitucional, 
el fiscal general de l’Estat ha presentat 
una querella criminal contra el Go-
vern (president i tots els consellers) 
i la Mesa del Parlament, i ha ordenat 
a la Guàrdia Civil l’escorcoll de dues 
empreses a l’Alt Camp. Mentrestant, 
el president del Govern Espanyol, 
fa unes declaracions molt ofensives 
per tots els catalans que creiem en 
la democràcia. “Volen aprovar una 
llei il·legal, convocar un referèndum 
il·legal, treure a l’oposició el seu dret 
al debat. Cosa que no ha passat a Es-
panya des que vam recuperar les lli-
bertats democràtiques el 1977”. 
Ara resulta que nosaltres no som 
democràtics! Un poble que fa molt 
de temps que reclama una solució 
democràtica i un govern que posa 
urnes per conèixer la voluntat del 
poble, no és democràcia!  Ara bé, 
ells, fent ulls clucs, sí que són demo-
cràtics. Tal  com va dir el President 
Puigdemont en l’acte convocat per 
la Territorial de l’ANC de Sant Joan 
Despí, el passat 8 de setembre a Can 
Negre: “Per cada por, deu esperances. 
Per cada amenaça, deu il·lusions. Per 
cada cara d’enfadat, deu somriures. 
Per cada gent que vulgui boicotejar 
les eleccions, deu votants més”.
El proper 1 d’octubre, nosaltres exer-
cirem el nostre dret a decidir i vota-
rem. Votarem SÍ. 
I tu, qu faràs?

Les urnes no són 
democràcia?

CRÒNICA DEL PLE
sessió ordinària de juliol de 2017
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 27 de juliol de 2017 en sessió 
ordinària, va començar com és habitual amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i 
amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals 
de Partit Popular (PP), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Si-
queespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) –el regidor de Convergència i 
Unió (CiU) va excusar l’absència – van debatre diferents propostes, dictàmens i mocions:
En el primer bloc, corresponent a l’Àrea d’Urbanisme, Espai públic, Sostenibilitat, Segu-
retat, Convivència i Serveis generals, es van tractar diferents assumptes. Es va aprovar 
un dictamen d’aprovació provisional del Pla especial de regulació d’usos comercials 
als principals eixos comercials de Sant Joan Despí, amb els vots favorables d’ICV-EUiA, 
ERC, SQP i PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra del PP. També es va aprovar, en 
aquest cas per unanimitat, un expedient per la concessió demanial a favor d’ADSA 
d’una finca ubicada a l’avinguda Generalitat s/n, que permetrà la construcció de 48 
habitatges públics de lloguer. També per a la construcció d’habitatges assequibles es va 
donar llum verda al dictamen d’aprovació de l’expedient d’alineació del proindivís de 
la parcel·la 8b de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la 
modificació puntual del P.G.M. en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Bar-
celona, en aquest cas amb els vots favorables de ICV-EUiA, Cs i PSC, l’abstenció del PP 
i el vot contrari d’ERC.
El Ple va aprovar també la modificació del contracte que té per objecte la prestació 
dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la 
xarxa municipal d’escoles bressols de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta 
de places a la demanda prevista per al curs 2017/2018, un cop finalitzat el període de ma-
triculació. Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups, a excepció d’ERC, que 
es va abstenir. Igualment es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la segona i última 
pròrroga del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres de 
caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal. 
També amb l’acord de tots els partits es va aprovar l’expedient de l’increment de l’1 % 
de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per 
a l’any 2017 i el calendari de les festes locals  de Sant Joan Despí per a l’any 2018, que 
seran el 21 de maig (segona Pasqua) i el 24 de setembre (la Mercè).
A la part de control es van presentar i debatre diferents mocions presentandes pels grups 
municipals. El PP en va presentar una de rebuig al referèndum il·legal anunciat per al 
proper 1 d’octubre de 2017, que no es va aprovar ja que va comptar amb els vots favora-
bles del grup promotor (PP) i Cs i el vot contrari d’ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC. El grup 
socialista va presentar una moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco, apro-
vada per unanimitat; Siqueespot va presentar una moció sobre l’avantprojecte de llei 
de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del 
Servei Català de la Salut (vots favorables de SQP, ICV-EUiA, C’s i PSC, abstenció del PP 
i vot en contra d’ERC); Cs va proposar una moció sobre els serveis socials relacionats 
amb el trastorn de l’espectre autista (TEA), aprovada per unanimitat; i SQP va plantejar 
una moció que per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica (a favor 
SQP, ICV-EUiA, ERC i PSC, i en contra PP i Cs).
En l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar sobre el tancament a l’estiu del centre 
cívic Sant Pancraç; Cs sobre les armilles antibales de la Policia Local i SQP sobre el futur 
centre de gent gran que es farà a les Planes.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les 
dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.
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