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Des del passat mes de gener que no teníem 
un mes amb temperatura inferior a la mi-
tjana (tampoc gaire). De fet, va ser l’onada 
de fred de mitjans de setembre la que va 
propiciar que el global del mes quedés fred. 
La temperatura va baixar molt en qüestió 
de dos dies amb temperatures d’avançada 
tardor. Però només va ser un miratge, perquè 
un cop va passar l’entrada freda la tempera-
tura va tornar als valors propis de finals de 
setembre. 
El que és preocupant és la manca de pluja: 
després d’un final de primavera i estiu secs, 
era molt necessari que les pluges de tardor 
reguessin a base de bé el territori. El setem-
bre, malgrat haver plogut 10 dies, la majoria 
de les quantitats han estat molt minses, i ha 
deixat una quantitat bastant per sota de la 
mitjana. En el moment de redactar aquestes 
línies, a mitjans d’octubre, de moment les 
pluges generals no sembla que vulguin treu-
re el nas per enlloc a curt o mig termini. 
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2017

Temperatura mitjana: 20,9ºC
Temperatura màxima: 29,4ºC 
el dia 5
Temperatura mínima: 10,9ºC 
el dia 17
Precipitació total: 37,1 mm, 
amb 10 dies de pluja, 
4 amb tempesta
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Estos días vivimos en la ciudad diferentes iniciativas que, 
para mí, son un perfecto reflejo del modelo de sociedad y 
de ciudad para la que trabajamos en Sant Joan Despí. Por 

un lado, este mes de noviembre hemos celebrado la Semana de 
la Ciencia, una experiencia que moviliza a todas las escuelas 
y a la comunidad educativa de la ciudad (este año incluso las 
guarderías municipales) para promover el interés por el cono-
cimiento científico en su concepción más amplia, partiendo 
del fomento de la curiosidad por aprender, hacerse preguntas y 
de buscar respuestas, aspectos que definen el espíritu científico 
pero que son aplicables a todos los ámbitos del conocimiento.

Muchas veces, las respuestas tienen su origen en el pasado. Por 
eso también hacemos un constante esfuerzo en preservar y re-
cuperar nuestra historia y nuestro patrimonio. Hemos vivido 
de nuevo con éxito otra edición del Festival 48H Open House 
(puertas abiertas de numerosos edificios históricos y singula-
res), pero, además, hemos inaugurado un recorrido señalizado 
en el Paseo del Canal que nos recuerda la importancia que para 
Sant Joan Despí tuvo la construcción del canal de la Infanta, 
en 1817, clave para el desarrollo económico de la población. Y 
tenemos en Can Negre la exposición Sant Joan Despí Medieval, 
una producción propia del Ayuntamiento que nos sirve para 
conocer cómo era nuestro territorio entre los siglos X y XV.

Elementos éstos que quieren ser también incentivos de dina-
mización y participación, como también lo han sido las recien-
tes ediciones de Firadespí y de la Diada de Entidades, donde de 
nuevo hemos podido comprobar el dinamismo del comercio 
local y del mundo asociativo, con la presencia de una amplia 
representación de tiendas y entidades, respectivamente, que, 
con su trabajo, hacen posible que Sant Joan Despí, además de 
una ciudad con buenos equipamientos, servicios y zonas ver-
des... sea una ciudad viva, dinámica e inclusiva donde cada día 
se viva mejor. Este es el camino que queremos recorrer juntos.

Aquests dies vivim a la ciutat diferents iniciatives que, 
per a mi, són un perfecte reflex del model de societat 
i de ciutat per a la qual treballem a Sant Joan Des-

pí. D’una banda, aquest mes de novembre hem celebrat la 
Setmana de la Ciència, una experiència que mobilitza totes 
les escoles i la comunitat educativa de la ciutat (enguany 
fins i tot les escoles bressol municipals) per tal de promoure 
l’interès pel coneixement científic en la seva concepció més 
àmplia, partint del foment de la curiositat per aprendre, de 
fer-se preguntes i de cercar respostes, aspectes que definei-
xen l’esperit científic però que són aplicables a tots els àmbits 
del coneixement. 

Moltes vegades, les respostes tenen l’origen en el passat. Per 
això també fem un constant esforç a preservar i recuperar la 
nostra història i el nostre patrimoni. Hem viscut de nou amb 
èxit una altra edició del Festival 48H Open House (portes 
obertes d’un bon grapat d’edificis històrics i singulars), però, 
a més, hem inaugurat un recorregut senyalitzat al passeig del 
Canal que ens recorda la importància que per a Sant Joan 
Despí va tenir la construcció del canal de la Infanta, el 1817, 
clau per al desenvolupament econòmic de la població. I te-
nim a Can Negre l’exposició Sant Joan Despí Medieval, una 
producció pròpia de l’Ajuntament per conèixer com era el 
nostre territori entre els segles X i XV.

Elements tots aquests que volen ser també incentius de dina-
mització i participació, com també ho han estat les recents 
edicions de Firadespí i de la Diada d’Entitats, on de nou hem 
pogut comprovar el dinamisme del comerç local i del món 
associatiu, amb la presència d’una àmplia representació de 
botigues i entitats, respectivament, que, amb la seva feina, 
fan possible que Sant Joan Despí, a més d’una ciutat amb 
bons equipaments, serveis i zones verdes... sigui una ciu-
tat viva, dinàmica i inclusiva on cada dia es visqui millor. 
Aquest és el camí que volem recórrer plegats.

Promovem l’esperit científic amb 
l’objectiu d’incentivar la curiositat i les 

ganes d’aprendre en tots els àmbits

Antoni Poveda, l’alcalde

Passat i present, 
ciència i futur...

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Promovemos el espíritu científico con el 
objetivo de incentivar la curiosidad y las 
ganas de aprender en todos los ámbitos
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 EL TEMA

P reservar el patrimoni històric i posar-lo en valor per re-
cordar d’on venim. Una de les darreres iniciatives de 
l’Ajuntament per recuperar el passat de la ciutat ha estat 

la senyalització d’un nou itinerari a l’actual passeig del Canal 
per recordar els orígens del Canal de la Infanta. Els cinc punts 
que formen part de l’itinerari (de moment se n’han senyalitzat 
quatre a l’espera de la urbanització del barri de les Begudes) ens 
recorden la importància d’aquest canal que transportava aigua 
del Llobregat des de Molins de Rei fins a Sants, a Barcelona, 
passant per Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà 
i l’Hospitalet.
Els tòtems, ubicats davant del Centre Cívic Sant Pancraç; a 
l’avinguda de Barcelona; al carrer de Baltasar d’Espanya i al de la 
Creu d’en Muntaner (resseguint el passeig del Canal) destaquen 
el paper que va tenir aquest canal des de la seva construcció 
(es va començar l’any 1817) i com va transformar l’agricultura 
d’aquests municipis que va passar de secà a regadiu intensiu, i 
que també va ser molt important en el desenvolupament indus-
trial de la part baixa del Llobregat. Va ser precisament aquest 
augment de la indústria riu amunt el que va provocar la conta-
minació i degradació progressiva de l’aigua que va desembocar 

Sant Joan Despí posa en valor el 
seu passat històric i patrimonial

El recorregut recorda, al llarg de quatre parades al passeig del Canal, diferents 
indrets d’interès del que va ser el Canal de la Infanta

Nou itinerari senyalitzat al passeig del Canal, antic Canal de la Infanta

Llegat romà de Vico Micià. L’opus signinum s’ha restaurat i es 
col·locarà a la plaça situada davant de l’Àrea de Serveis a la Persona

en una degradació de l’espai. Això i la decisió de desviar cap al 
Canal de la Infanta les aigües del riu Anoia i les de la riera de 
Rubí van convertir la zona en una claveguera a cel obert que en 
el cas de Sant Joan Despí era especialement greu ja que passava 
pel centre de la població.  L’any 1975 va començar a fer-se el 
cobriment que va finalitzar totalment el 2006. Ara podrem re-
cordar el que va representar tot fent un passeig pel lloc on era.
A més de la recuperació d’aquest itinerari, l’Ajuntament està 

Un canal amb història. A l’esquerra, una 
dona observa un dels elements que senyalit-
zen l’itinerari, a l’avinguda de Barcelona amb 
passeig del Canal (en la inferior, una perspectiva 
aproximada però dels anys 50, amb el canal a cel 
obert). En la superior, l’alcalde, Antoni Poveda, i 
el santjoanenc Joan Bonich, autor del capítol de 
Sant Joan Despí del llibre El Canal de la Infanta, la 
recuperació d’un patrimoni. 

 EL TEMA
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El Sant Joan Despí medieval,
al Centre Jujol-Can Negre fins al 7 de gener

Claustre medieval
La sala ambientada en un claustre 
romànic acull mènsules, claus de volta 
o capitells dels segles XIII i XIV que han 
estat cedides per l’església de Sant Joan 
Baptista. En aquesta sala també hi trobem 
la làpida d’en Pere Romaní, capellà de 
l’església, i un racó d’eines del camp. Tam-
bé hi  podem veure fotos d’una marededeu 
romànica trobada a Sant Joan Despí.

La masia noble 
La sala acull, sobretot, molts elements rela-
cionats amb la vida quotidiana, com peces de 
vaixella de ceràmica; monedes dels regnes de 
Jaume I i Jaume II; el mapa més antic que dis-
posem de Sant Joan Despí (posterior al segle 
XVI), o fins i tot, reproduccions de vestits nobles 
confeccionats per alumnes del taller de moda 
de l’Escola Municipal d’Art.

duent a terme altres iniciatives per con-
servar el patrimoni de la ciutat. Una 
d’aquestes serà la col·locació, davant de 
l’Àrea de Serveis a la Persona, d’una peça 
romana, un opus signinum, que data dels 
segles I ac i el IV dc i que es va trobar l’any 
1999 arran d’unes obres al carrer Ferroca-
rril. L’opus signinum és una peça que for-
mava part de la base d’una cisterna que 
probablement subministrava aigua a la 
vila de Vico Micià (el Sant Joan Despí de 
l’època romana). Ara, un cop restaurada 
s’exposarà al carrer perquè tothom la pu-
gui conèixer.

El Sant Joan Despí de l’Edat Mitjana
Precisament per posar en valor el passat 
històric, el Centre Jujol-Can Negre acull 

fins al 7 de gener l’exposició Sant Joan 
Despí medieval, un passeig per la història 
dels segles X i XV, des de la fundació de 
la parròquia de Sant Joan Baptista sobre 
una antiga vil·la romana fins a la crisi del 
sistema feudal.
Les dues sales d’exposicions de Can Negre 
s’han ambientat en l’Edat Mitjana amb 
les il·lustracions dels dibuixants Josep 
Lausín i Elena Ramos per recrear la part 
noble d’una masia i un claustre romà-
nic. Aquesta ambientació ens dona pas 
a descobrir l’evolució religiosa, cultural o 
econòmica de la ciutat en aquests segles, 
però són les peces originals exposades 
les que veritablement ens ensenyen com 
érem en aquesta època. Aquí trobarem 
des de claus de volta, capitells o mènsu-

les (elements arquitectònics) cedits per 
l’església Sant Joan Baptista dels segles 
XIII i XIV aproximadament; monedes 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) que daten dels regnes de Jaume 
I i Jaume II, a més d’altres de l’època de 
l’Al-Andalus aportades per una col·lecció 
privada; un plànol de Sant Joan Despí 
posterior al segle XVI (l’Arxiu Catedra-
lici) on es localitzen els noms dels pro-
pietaris de terres i masies, o ceràmiques 
d’elements d’ús cotidià, com un saler, un 
morter o una cassola, cedides pel Museu 
de Sant Boi (s. XI al XIII) o d’altres que 
es troben a l’Arxiu Arqueològic de Ca-
talunya. La mostra dedica un espai amb 
imatges d’una marededeu  romànica (dels 
segles XI-XIII) trobada a Sant Joan Despí. 
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Sant Joan Despí renova la seva 
imatge gràfica i institucional

La nova marca de ciutat evoluciona mantenint els trets modernistes i la lletra D amb 
l’accent com a elements definidors, però reforçant la identificació ciutadana

L’objectiu és reforçar la identitat local i modernitzar la comunicació municipal

L’Ajuntament de Sant Joan Despí està duent a terme la re-
novació de la imatge institucional que ens identifica com 
a ciutat. La lletra D i l’accent continuen sent elements defi-

nidors, conjuntament amb el toc modernista, representat per di-
ferents línies que recorden el trencadís caracte-
rístic d’aquest moviment artístic i arquitectònic 
que també ens projecta com a ciutat.
El canvi de la imatge corporativa del municipi 
ve motivat per les noves formes i canals comu-
nicatius de la societat actual. Una comunica-
ció més centrada en l’àmbit de la transmissió 
d’informació ‘online’ i basada en la nova reali-
tat d’atenció al ciutadà (e-administració i trans-

parència) que ha d’anar acompanyada d’un missatge que, dins 
el marc identificatiu de la ciutat, reforci la figura del ciutadà a 
l’hora de rebre informació, gestionar tràmits o interactuar amb 
l’Administració.

La nova imatge ja ha començat a fer-se present 
en els diferents canals de comunicació muni-
cipals i de publicitat institucional, així com 
en esdeveniments socials com Firadespí. A la 
fira, es van començar a distribuir adhesius per 
tal que les persones que així ho vulguin facin 
visible aquesta nova imatge, per exemple, als 
vehicles. Als diferents equipameents munici-
pals podeu demanar-ne.

Una ciutat
on totes les
peces encaixen

Sant Joan Despí

Una ciutat
que prioritza la cultura
i l'educació

Sant Joan Despí

Una ciutat
molt esportiva
i saludable

Sant Joan Despí

Una ciutat
que té cura de la natura
i el medi ambient

Sant Joan Despí

 LA CIUTAT
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Una ciutat
on totes les
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Una ciutat
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i l'educació

Sant Joan Despí

Una ciutat
molt esportiva
i saludable

Sant Joan Despí

Una ciutat
que té cura de la natura
i el medi ambient

Sant Joan Despí

El barrio de Les Planes, escenario de la XVIII edición de la feria comercial

De nuevo la ciudadanía se ha volcado con Firadespí, 
que este año se ha celebrado en el barrio de Les 
Planes el sábado 7 de octubre. Miles de ciuda-

danos participaron activamente en todas las actividades 
programadas. Además de la visita a los stands, lugar ideal 
para descubrir el rico tejido comercial del municipio, los 
visitantes participaron en otras actividades como la Mu-
estra de Vinos, Cavas y Cervezas Artesanas o la Firatapa, 

una oportunidad única de probar la variedad gastronómi-
ca de los bares y restaurantes de Les Planes.
Actividades infantiles, desfile de moda del comercio local, 
chocolatada infantil, batucada en la calle... y la presenta-
ción de la nueva imagen institucional (en un espacio pre-
sidido por una gran maqueta de Sant Joan Despí) han sido 
algunas de las propuestas más destacadas de esta feria que 
se resume en imágenes en esta página.

Firadespí, todo un éxito de participación

La ‘fira’ de la gente. Bien probando las tapas que prepararon los vendedores del Mercado Municipal de Les Planes, bien haciendo una parada para coger fuerzas en 
el Firatapa o en la muestra de vinos, cavas y cervezas artesanas, participando de las muchas actividades infantiles (instantes que recogen las imágenes superio-
res)... las calles comerciales del barrio se llenaron para disfrutar de una de las citas más multitudinarias de la ciudad. En las fotos inferiores podemos ver diferentes 
momentos del desfile de moda; la ganadora del cheque valorado en 600 euros que podrá gastar en las tiendas que han participado en Firadespí, y el sorteo de lotes 
de productos y servicios que organizó la Asociación de Comerciantes Activa Despí.

Los expositores, las actividades infantiles y de animación; las muestras de vinos, cavas y 
cervezas; la Firatapa; las Tapas del Mercado y el Desfile de Moda, puntos de atracción



8

Firadespí: la opinión de comerciantes y visitantes

Paco Martínez y Marc López
Centre Sant Francesc
“La feria es una oportunidad de 
darnos a conocer y que la pobla-
ción conozca nuestros servicios. 
El balance es positivo”.

Cristina Torres
“Me parece muy bien. Me gusta 
conocer el comercio del barrio, 
dar un paseo y compartir un 
rato en la calle. Me ha gustado 
mucho la muestra de artesanía”.

Rocío López
Visiòptics
“Aprovechamos para recordar a 
la clientela las próximas revisio-
nes, al tiempo que también nos 
sirve para atraer nuevos clientes”.

Inmaculada Gutiérrez
“Lo que más me gusta es el 
ambiente que se crea en la 
calle con los stands, las activi-
dades. Vale la pena organizar 
actividades de este tipo”.

Ana Corviño y María García
Trevi Moda
“La feria nos va genial ya que 
realmente vendemos mucho. La 
gente se acerca y se interesa por 
lo que hacemos”.

Conchi León y Tatiana Castillo
“Somos del barrio y nos gusta 
participar en todo lo que se hace. 
La feria crea un ambiente muy 
familiar y nos sirve para conocer 
mejor el comercio”.

Lydia Gallart
Drogueria Gallart
“Hace muchos años que estamos 
en el barrio, todos nos conoce. 
Participamos porque es importante 
apoyar lo que se hace en el barrio”.

Francesc García
“Una de las cosas que más me 
gustan es que hay de todo: ac-
tividades, la muestra de vinos 
y cavas, una amplia oferta de 
comercios...”

Pasar un día en Firadespí ha sido 
mucho más que hacer un recorrido 
por los diferentes stands. Aparte de las 
actividades planteadas por la orga-
nización, han habido otras muchas 
interesantes propuestas también desde 
el mundo asociativo y comercial. Un 
ejemplo lo tenemos con el Club de 
Tenis El Molí de Sant Joan Despí, que 
instaló una pequeña pista para que los 
niños pudieran iniciarse en el tenis. Este 
club ha ampliado recientemente sus 
instalaciones con tres nuevas pistas de 
pádel (fotografía inferior) llegando a 
las cinco, y es uno de los referentes de 
esta modalidad deportiva en la ciudad. 
Situado en la calle Josep Bastús es un 
espacio con mucha tradición con sec-
ciones de tenis, squash y pádel, piscina, 
escuelas deportivas y un restaurante.

El Molí transforma la 
plaza del Carme en una 
pista de tenis
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Al novembre, es faran dos fòrums, un de comerç i un 
d’empresarial, aquest últim centrat en l’economia 4.0

El gran repte tecnològic 
d’empreses i comerços

Xavier Marcet, president de Lead to Change

Els sectors empresarial i comercial 
celebren aquest mes de novem-
bre dos fòrums que, més enllà de 

posar en valor i fer balanç, s’aprofiten 
per aportar experiències que poden 
servir a tots dos sectors per avançar-se 
al futur. El Fòrum Empresarial (28 de 
novembre) girarà al voltant de l’eco-
nomia circular  i de l’empresa 4.0, és 
a dir, la transformació digital que està 
produint una veritable revolució arreu 
del món, que sens dubte marcarà im-
portant canvis socials en els pròxims 
anys. Per exposar aquesta transforma-
ció el Fòrum Empresarial ha convidat 
Xavier Marcet, president de Lead to 
Change, empresa de consultoria espe-
cialitzada en la innovació estratègica 
amb seu a Barcelona, Boston i Santi-
ago de Chile. 
D’altra banda, el Fòrum de Comerç 
(16 de novembre) girarà al voltant de 
la societat i el comerç, emfatitzant en 
la innovació del servei per al client 
de proximitat.  Josep Maria Galí, vi-

Divendres 24 de novembre: 
encesa de llums de Nadal i Christmas Open Night
L’encesa oficial dels llums de Nadal arriba aquest any 
en el marc d’una nit de descomptes al comerç local. Als 
barris de les Planes i del Centre es farà l’encesa de llums 
nadalenques (divendres 24 de novembre) amb espec-
tacles infantils i una xocolatada... Però no serà l’única 
activitat ja que aquest any, com novetat, es farà el batejat 
com Christmas Open Night, o el que és el mateix, una nit 
de descomptes entre els comerços que hi participin i que 
s’allargarà fins la mitjanit. També es faran activitats de di-
namització al carrer per incentivar la participació en una 
nit on també podrem gaudir d’ofertes gastronòmiques als 
establiments de la ciutat.

Encesa de llums a les Planes (plaça d’Antonio Machado)
17.15 h: animació infantil • 18 h: encesa de llums • 18.15 h: xocolatada 

Encesa de llums al barri Centre (plaça de l’Ermita)
17.30 h: animació infantil • 18.20 h: encesa de llums • 18.30 h: xocolatada

cedegà de l’Escola d’Aministraci-
ons i Empreses (EAE), és l’expert 
convidat per aportar-nos més co-
neixement sobre aquesta temàtica. 
Durant la sessió es premiarà els 
establiments comercials que més 
iniciatives han desenvolupat per si-
tuar-se en les xarxes socials. Per úl-
tim, tots dos actes s’aprofitaran per 
fer un reconeixement als empre-
nedors i emprenedores de la ciutat 
que han constituït la seva empresa 
en el darrer any.

Ets jove i vols treballar 
a l’Ajuntament?
L’Ajuntament ha sol·licitat al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) un nou progra-
ma d’inserció laboral que permetrà la con-
tractació d’una quinzena de joves inscrits 
en el programa de Garantia Juvenil durant 
sis mesos. Les persones interessades po-
den fer les inscripcions fins al 16 de no-
vembre a Promodespí. Entre els requisits 
per poder optar s’ha d’estar empadronat a 
Sant Joan Despí; tenir entre 18 i 30 anys; 
haver finalitzat els estudis de cicles for-
matius de grau mitjà o superior; grau o 
màster universitari, o tenir un certificat de 
professionalitat.

Reconeixement a la millor tapa de Firadespí. Per 
votació popular, la millor tapa de Firatapa ha estat per 
al Restaurant Bokado (a la imatge, Agustín Maillo, el 
seu propietari). L’establiment havia preparat Wraps de 
pollastre amb ceba morada, tomàquet Casse, rúcula i 
canonges amb salsa picant o blanca. En aquesta fira 
s’han venut 3.500 tapes preparades per 14 establi-
ments, mentre que el Mercat de les Planes en va vendre 
1.600. Un volum de negoci de 12.750 euros.
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Les obres del carrer del Bon Viatge 
encaren la recta final

Aquest destacat eix del barri Centre guanyarà espai per als vianants

Està previst que la remodelació acabi a finals del mes de novembre

Si no hi ha cap contratemps i el temps permet conti-
nuar amb les obres amb normalitat, la reforma del 
carrer del Bon Viatge estarà enllestida a final del 

mes de novembre, just a punt per a les festes nadalen-
ques. Ara per ara, les feines se centren al darrer tram, 
entre el carrer Montjuïc i l’avinguda de Barcelona, i en 
paral·lel es treballa en altres àmbits d’actuació com la 
instal·lació d’una de les bateries de contenidors soterrats 
(a la plaça de l’Ermita). Un cop s’acabi aquest tram es 
començarà a dotar el carrer d’arbrat i d’altres elements 
de mobiliari urbà, com cadires, papereres, pilones, etc. 
Finalment,  s’asfaltarà definitivament el carrer, tot i que 
encara quedaran per incorporar dues bateries més de 
contenidors soterrats (a l’alçada del carrer Montjuïc i 
Baltasar d’Espanya) que no es podran instal·lar fins que 
no es faci la nova contractació del servei de recollida de 
residus, prevista per a l’any que ve. També a finals de no-
vembre està previst que finalitzin les obres per millorar el 
carrer Catalunya (al tram fins al carrer Jacint Verdaguer), 
prolongació del carrer Bon Viatge. El nou traçat de Bon 
Viatge deixarà un carrer en plataforma única (voreres i 
calçada a la mateixa alçada), i només es podrà aparcar 
en una banda, a la dreta, en sentit cap al carrer Jacint 
Verdaguer. Un carrer on el vianant serà el protagonista.

Nou rècord de passatgers a les línies d’autobús

Nova pujada d’usuaris al transport públic a la ciutat. Segons les 
dades presentades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
corresponents al tercer trimestre de 2017, les 10 línies d’autobús que 
donen servei a Sant Joan Despí han tingut un augment mitjà del 5%, 
i han transportat 6.831.687 passatgers. Les línies amb més pujada en 
el nombre de viatgers són les dues nocturnes, l’N15 i l’N12, un 16,9% 
i 13.3% respectivament, seguides del 157 (un 11%), l’L77 (un 10,3%) 
i l’L79 (un 9%). L’única que perd passatgers és l’L10 (un 13,2%). En 
el cas del bus urbà, l’L46, la pujada ha estat del 4,2%. 
D’altra banda, des del 23 d’octubre la línia nocturna N15, amb 
sortida des de Torreblanca, retarda cinc minuts les sortides tot i que 
manté l’interval de pas cada vint minuts. Ara, la primera sortida serà 
a les 22.45 en lloc de a les 22.40 hores.

L’N15 retarda les sortides cinc minuts tot mantenint la mateixa freqüència

Al fons el darrer tram en obres, entre 
el carrer Montjuïc i l’avinguda de Bar-

celona. La resta del carrer, a l’espera 
dels últims retocs, mobiliari urbà, 

arbrat, i asfaltat
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Comença la urbanització del sector de les 
Begudes amb l’obertura de nous carrers

L’ obertura de nous vials marca l’inici dels treballs 
d’urbanització del sector de les Begudes situat a 
l’entorn de la Ciutat Esportiva Joan Gamper del FC 

Barcelona. Ara han començat unes tasques que es perllon-
garan durant més d’un any i que suposaran la creació d’una 
nova àrea residencial, de zones verdes, i de serveis i equi-
paments. La primera fase de la urbanització comença amb 
l’obertura de dos nous carrers, amb més de 600 metres de 
llargària i de plataforma única, que connectaran el carrer 
Major (antiga carretera BV-2001) amb el camí del Mig i el 
passeig del Canal (que s’ha tallat a l’alçada del futur estadi 
Johan Cruyff). Aquests nous vials tindran una amplada to-
tal de 10 metres i disposaran d’arbrat, carril per a bicicletes 
i nou enllumenat energèticament eficient.
La urbanització del nou sector preveu la canalització de tots 
els serveis (gas, aigua, baixa i alta tensió, telecomunicacions 
i telefonia), una nova xarxa de clavegueram i sanejament 
(pluvials i residuals) i la implantació de carrils bici a tota 
la zona.
L’ordenació urbanística contempla l’edificació d’uns 800 
habitatges (un 40% amb protecció oficial), diferents espais 
d’equipaments, la rehabilitació d’edificis patrimonials (com 

les masies dels Pardals o de Can Felip) i la creació de qua-
tre zones verdes amb nou arbrat i enllumenat eficient que 
sumaran un total de més de 24.000 m2, situades a l’actual 
sector de les Begudes (al costat del Muxu), entre la Fàbrica 
del Cartró (actual Solidança) i el camí del Mig; davant la 
ciutat esportiva; i a l’entorn de la masies catalogades de Can 
Codina i Can Felip, el que serà el parc central del sector. 
Igualment, el projecte contempla un nou aparcament en 
superfície a l’àmbit de Torreblanca (amb accés per l’av. de la 
Generalitat) on també es construirà una passarel·la damunt 
de les vies del tren (R1 i R4 de Rodalies), que comunicarà 
Torreblanca amb el carrer de Francesc Macià.

Pantalles acústiques a la B23
A principis de 2018 està previst que es col·loqui una panta-
lla acústica a l’autopista B-23 per a protegir el nou sector del 
soroll de la via ràpida. Tindrà una longitud de gairebé 900 
metres i una alçada superior als 3 metres. En aquest àmbit, 
també es millorarà el ramal de sortida de la B-23 (Sant Joan 
Despí/Sant Feliu) ampliant el nombre de carrils de desacce-
leració a la vegada que s’arranjarà el pas sota l’autopista del 
camí del Mig.

A banda d’habitatges amb protecció oficial, el sector tindrà 4 àrees d’espai verd

A dalt, planejament urbanístic del sector. A la dreta, obres d’obertura dels nous 
vials, inici del procés d’urbanització de la zona

Nova zona residencial, d’equipaments i zones verdes
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Ben informats per estalviar
L’Ajuntament ofereix un servei d’assessorament energètic per ajudar a reduir la 

factura de la llum i fer-ne un ús més eficient

A lguna vegada heu mirat la factura de la llum i heu 
pensat: per què pago tant? Què signifiquen tots 
aquests conceptes? Aquests i altres dubtes són 

els que l’Ajuntament intenta resoldre a través d’un ser-
vei d’assessorament personalitzat que comença amb la 
instal·lació a casa d’un effergy, un aparell que mesura el con-
sum en temps real i que permet extreure informació sobre 
els hàbits de consum que després s’avaluen per veure com 
es pot estalviar, o si cal, per exemple, reduir potència. La 
Carlota Bernadó, veina de l’Eixample del barri Centre, es 
va decidir a assessorar-se “perquè em tenia intrigada sa-
ber en quin moment consumia més, si era degut a algun 
electrodomèstic en concret, com la caldera. Volia estar 
una mica assessorada per prendre mesures reals sobre 
què és millor”. El servei, però, va més enllà de la mesura, ja 
que també dona consells i pautes per ajudar-nos a reduir la 
factura. Si voleu rebre aquest servei, només cal que envieu 
un correu a mediambient@sjdespi.net o bé trucar al 93 480 
60 00 i demanar pel Departament de Medi Ambient.

Instal·lació de mesuradors per conèixer millor el consum domèstic

Una setmana per conscienciar-nos 

Mig miler de persones van pedalar un cop més per reivin-
dicar una mobilitat més sostenible. Parlem de la Baixcicle-
tada, la cirereta del pastís dels actes de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que aquest any s’ha tancat el 8 
d’octubre. Més d’una cinquantena de ciutadans i ciutadanes 
es van sumar des de Sant Joan Despí a aquest itinerari que 
recorre set municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet, i que 

finalitza al parc de Torreblanca amb un sorteig de bicicle-
tes i de material relacionat amb aquest vehicle, com bidons 
d’aigua, samarretes, etc. A Sant Joan Despí també es van 
fer altres activitats com una xerrada sobre la contamina-
ció o diferents iniciatives per convidar els escolars a anar a 
l’escola en vehicles sostenibles. Malauradament, la pluja va 
fer susprendre altres de les activitats previstes.

La Baixcicletada tanca les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

A la dreta, la Baixcicletada al seu pas per Sant Joan Despí. A l’esquerra, els infants fan seu el lema Mou-te en bici

L’Effergy permet conèixer en tot moment el que estem consumint
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El pipican existent ha duplicat la superfície: s’han construït dos espais diferenciats per 
a mascotes petites i grans, i s’hi ha col·locat nou mobiliari

La ciutat estrena un nou espai 
d’esbarjo per a gossos

Al costat de la passarel·la del Pont Reixat, al parc de la Fontsanta

El correcan ha duplicat els metres quadrats de l’anterior pipican ubicat en aquest espai

Els propietaris de gossos de Sant 
Joan Despí disposen d'un nou 
espai perquè les seves masco-

tes puguin córrer, jugar i fer exercici 
en una zona tancada i equipada. El 
nou equipament es troba al parc de 
la Fontsanta, al costat de la passarel·la 
del pont Reixat.
El correcan (espai ampli adreçat a les 
mascotes perquè puguin fer exercici) 
s'ha fet ampliant un pipican que ja 
existia en aquesta zona que ha passat 
de tenir 1.000 metres quadrats a 2.500 
aproximadament. A més de duplicar 
l'espai, el correcan disposa de dues zo-
nes diferenciades per a gossos grans i 
petits, i està dotat d'elements per fer 
més agradable l'estada, com bancs, 
papereres i una font. Aquest no és 
l'únic espai adreçat a l'esbarjo de les 
mascotes ja que també està prevista 
l'ampliació de l'actual pipican del parc 
de la Fontsanta (a la zona nord, al cos-

tat de les vinyes) que també duplicarà 
l'espai i tindrà espais diferenciats per 
a gossos de mida gran i petita Dotar 
la ciutat de més zones d'esbarjo és un 
dels compromisos de l'Ajuntament de 
Sant Joan Despí amb les entitats ani-
malistes que treballen sobre el terreny 

i coneixen de primera mà aquesta re-
alitat. 
Aquests tipus d'espais afavoreixen 
la convivència ja que permeten als 
propietaris i gossos disposar d'un es-
pai tancat alhora que evitar entrar en 
conflicte amb altres ciutadans. 

Continua la campanya de vacunació de 
la grip als ambulatoris de la ciutat

Els ambulatoris segueixen aquestes setmanes amb la campanya 
de vacunació de la grip. Com cada any, es recomana que les per-
sones més grans de 60 anys, les que tenen patologies cròniques 
(diabètics, malalts d’EPOC, hipertenses, etc.), les que treballen 
en centres sanitaris o que cuidin persones amb risc de compli-
cacions, a més a més d’embarassades, es vacunin contra aquest 
virus. A més, aquest any el personal d’infermeria s’ha traslladat a 
altres equipaments per facilitar la vacunació com al Centre Cívic 
Les Planes o al Casal de Can Maluquer. Per vacunar-se als am-
bulatoris cal cita prèvia al telèfon 93 567 09 99, per Internet o de 
manera presencial.

21 de maig i 24 de setembre, 
festius locals de 2018

El Ple municipal de l’Ajuntament ha 
aprovat 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). D’altra 
banda, la sessió plenària corresponent 
al mes de setembre també va aprovar 
que el 25 de novembre i el 30 de desem-
bre (també de 2018) seran els dos dies 
festius addicionals d’obertura comercial 
permesa a Sant Joan Despí. 
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Xerrades, tallers d’experimentació o 
gimcanes són algunes de les activitats que 

s’han programat en aquesta nova edició

La ciutat, 
immersa en la 
Setmana de la 

Ciència

Activitats a escoles bressol, escoles, 
instituts i a molts altres punts de la ciutat

La ciència, aquesta gran finestra oberta al coneixement 
que forma part del nostre dia a dia sense gairebé ado-
nar-nos-en, ha tornat a ser una de les protagonistes 

del mes de novembre a Sant Joan Despí amb la celebració 
de la Setmana de la Ciència fins al 12 de novembre. 
Una setmana d’activitats obertes a la població, però, so-
bretot, dedicades a l’aprenentatge i l’experimentació dels 
estudiants. Aquest any, tots els cicles educatius (incloses 
les escoles bressol) fan activitats adaptades per descobrir 
com n’és d’important el coneixement científic. 
Totes les actuacions han girat al voltant de les branques 
més habituals en què es divideix la ciència: biologia, cièn-
cies de la Terra, matemàtiques, física, química i robòtica. 
Així, entre les molts activitats que s’estan duent a terme es 

troba una gimcana de matemàtiques, i aquest any, com a 
novetat, una de química; iniciació a la robòtica; aprendre 
més sobre geometria a través de les conegudes com a Cú-
pules de Leonardo (en referència a la tècnica que va desco-
brir Leonardo da Vinci)... Tots els centres educatius des de 
les escoles bressol als instituts, s’han sumat a la Setmana 
de la Ciència.

Més activitats
A més de les activitats adreçades a l’alumnat, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí també ha preparat un munt de pro-
postes obertes a la participació de tothom. Xerrades sobre 
les emocions o l’Univers; una marató d’escacs o tallers de 
robòtica..., entre d’altres.

Interactuar. Entre les propostes destaca l’activitat Cúpules de Leonardo (en la 
fotografia superior, a l’esquerra, alumnes de l’escola Joan Perich Valls) on els 
infants han de treballar la geometria espacial d’una manera pràctica. Al costat, 
alumnes participen en un taller de robòtica al Centre Cultural Mercè Rodoreda. 
Sobre aquestes línies, infants de l’escola bressol El Gegant del Pi experimentant 
a través del sentits amb l’activitat Cargoll treu banya 
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  8 NOVEMBRE Com la robòtica ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones. 
 *Setmana de la ciència de Sant Joan Despí

15 NOVEMBRE La moneda a Sant Joan Despí dels segles X al XV  (Can Negre)
 María Clua Mercada. Conservadora adjunta del Gabinet de Numismàtica del MNAC

22 NOVEMBRE El control de les emocions
 SARA GIL. Account Manager

29  NOVEMBRE El significat ocult de les imatges II: de les Menines al videoart.
 MERCÈ OBÓN. Historiadora de l’art

13  DESEMBRE EL Riu Llobregat en època medieval  (Can Negre)
 CARLES ESPANYOL. Historiador de l’art
                                                                   

 
Horari de les conferències: dimecres, de 17 a 18 h
Sortides: inscripcions a l’Aula Cultural una setmana abans
Es poden produir canvis d’última hora en la programació de les sessions

   

P R O G R A M A

2017 NOVEMBRE / DESEMBRE

L’ ÀREA

CAN NEGRE

L’ ÀREA

L’ ÀREA

CAN NEGRE

Sant Joan
Despí

butlleti aula gent gran dinA5.indd   1 11/10/17   10:47

Aliya Harir y Diana Avella son muje-
res comprometidas con las complejas y 
difíciles realidades que se viven en sus 
países, Pakistán y Colombia. Ambas han 
visitado Sant Joan Despí en el marco del 
programa Ciudades Defensoras de los 
Derechos Humanos con el fin de expli-
car el trabajo que desarrollan para favo-
recer la paz: Diana a través del hip hop, 
y Aliya mediante una organización que 
promueve el entendimiento entre Pakis-
tán y la India. Interesantes charlas para 
la ciudadanía, y especialmente para los 
estudiantes, que se han complementado 
con una exposición sobre la lucha pací-
fica de las mujeres en Israel y Palestina.

Sant Joan Despí da voz al trabajo que realizan les defensoras en sus países de origen

Defensa de los derechos humanos en 
primera persona

Las activistas Aliya Harir y Diana Avella explican su lucha 

Diana Avella (derecha) y Aliya Harir realizaron conferencias y, en el caso de Avella, también un taller-concierto
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Activitats per conscienciar-nos i sensibilitzar-nos

Al novembre, totes les nostres veus 
contra la violència masclista

Fins al 26 de novembre, Sant Joan 
Despí commemora el Dia Interna-
cional contra la Violència de Gène-

re amb propostes per conscienciar-nos en-
vers una problemàtica, el maltractament a 
les dones i els seus fills i filles, que no para 
de créixer. Lluny de ser alarmistes, cal se-
guir treballant per rebutjar amb energia 
una xacra social que cada any es tradueix 
en patiment per a moltes famílies.
Així, les entitats que formen part del Con-
sell de Dones organitzen xerrades, un 
videofòrum, minuts de silenci, i un dels 
actes més emblemàtics, el No t’oblido, que 
aquest any es farà a la plaça de l’Ermita. 
L’acte central tindrà lloc el 25 de novem-
bre amb la lectura d’un manifest i una 
cadena humana. Aquest any, el Consell 
de Dones ha decidit que siguin membres 
del Circuit Local Contra la Violència de 
Gènere, format per un equip multidisci-
plinari de professionals que atenen des del 
minut zero les dones que han patit violèn-
cia masclista, les que facin la lectura del 
manifest. Entre les persones que llegiran 
el manifest es troba la psicòloga Carol 
Palau. Les activitats es clouran amb una 
Marxa Comarcal (26 de novembre) que 
vol sumar el màxim de veus contra la vio-
lència.

El Consell de Dones de Sant Joan Despí organitza activitats per posar sobre la 
taula el greu problema de les violències masclistes que pateixen les dones

Taller d’escriptura 
per a dones

El programa acte a acte
dissabte 11 de novembre 
18 h, Centre Cívic les Planes
Amalgama musical, Associació 
de Dones Progressistes

dissabte 18 de novembre 
18 h, Centre Cívic les Planes
Xerrada, Dona i migració, a 
càrrec de l’Associació Dones 
Marhaba. 

dijous 23 de novembre 
16.30 h, Centre d’Esplai El Nus
Videofòrum amb el film Yo soy 
la Juani

dissabte 25 de novembre
12.30 h, plaça de l’Ermita, 
Acte central Dia Internacional 
contra la violència de gènere: 
cadena humana i lectura del 
manifest a càrrec de membres 
del Circuit Local Contra la Violèn-
cia de Gènere

18 h, plaça de l’Ermita, 
No t’oblido, a càrrec de Violeta, 

associació contra la violència de 
gènere

diumenge 26 de novembre
10 h, punt de sortida, al Centre 
Cívic Les Planes
V Marxa contra les violències 
de gènere. L’Àrea de Serveis a 
la Persona i la plaça de l’Ermita 
també seran punts de trobada 
per a aquelles persones que 
vulguin sumar-se a la marxa que  
finalitzarà al parc de Torreblanca, 
on tindrà lloc l’acte central a les 
12.30 h amb xocolatada i lectura 
del manifest contra la violència 
masclista. L’activitat està orga-
nitzada pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat

Del 6 al 26 de novembre
Us convidem a penjar teles liles 
al balcó de casa, als aparadors 
comercials... amb l’objectiu de 
sensibilitzar i visibilitzar el nostre 
suport a totes les dones que 
pateixen violència masclista.

Inscripcions al correu 
donesdespi@sjdespi.net

Aprendre a escriure llegint. Aquest és el títol d’un nou taller d’escriptura 
adreçat a dones que es farà a Sant Joan Despí en el marc d’activitats paral·leles 
al voltant del Premi Delta de Narrativa de Dones. Serà impartit per la professo-
ra Silvana Vogt, que assegura que “la idea és que la gent surti del taller amb la 
sensació d’haver après coses sobre el fet d’escriure que no havien pensat mai 
com les regles dels narradors, per construir personatges, etc.”. El taller es 
realitzarà els dies 31 d’octubre, 7 i 30 de novembre, 14 i 21 de desembre i 11 de 
gener, en horari de 18 a 20 hores. Encara hi ha places lliures.
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Les entitats mostren la seva empenta

La 13a edició de la Diada d’Entitats es va omplir, 
durant els dies 21 i 22 d’octubre, de ciutadans i 
ciutadanes que no es van voler perdre aquesta 

cita que ens mostra la feina de les entitats. Sant Joan 
Despí té la sort de tenir un ric teixit associatiu, així 
que la varietat d’activitats i actuacions va ser molt àm-
plia. Els ciutadans i ciutadanes han participat molt ac-
tivament en la cinquantena d’activitats programades, 
coneixent d’aquesta manera quina és la feina de les 
entitats. 
Un dels espais més visitats va ser l’escenari a la plaça 
de la Sardana en el qual van actuar un munt d’entitats 
que van omplir de públic aquest espai tan simbòlic a 
tocar del passeig del Canal. Aquest any, una de les no-
vetats ha estat la incorporació d’un espai gastronònic 
amb foodtrucks (caravanes de venda de menjar al ca-
rrer) que ha atret la visita de molts ciutadans animats.
Una altra de les activitats més seguides ha estat el Joc 
de la Diada, una divertida gimcana que va servir als 
petits i petites per conèixer els estands de la Diada 
d’una manera divertida. Aquest any el modernisme ha 
tingut un protagonisme especial (de fet, la Diada coin-
cidia amb el 48H Open House BCN) ja que el premi 
era un trencaclosques de la Torre de la Creu. Per úl-
tim, destacar l’esperit solidari de la Diada ja que també 
es va fer una recollida d’aliments i donacions de sang.

Les associacions omplen de vida el passeig del Canal en la 13a Diada d’Entitats

El passeig del Canal va ser un aparador d’excepció per conèixer la feina i el compromís del món associatiu
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FOTOS GUANYADORES de Sant Joan Despí, una finestra oberta al món. En el marc de la Diada es va fer el lliurament dels premis d’aquest 
concurs organitzat per l’Ajuntament i l’Agrupació Fotogràfica La Finestra. Gràcies a aquest, cada any els ciutadans ens envien fotografies del seu 
destí de vacances que compartim al Butlletí i les xarxes socials. A més, durant la Diada s’exposen totes. A les imatges, l’alcalde Antoni Poveda i el 
regidor de Cultura, Àlex Medrano, amb Tomàs García, president de La Finestra i els guanyadors, d’esquerra a dreta: professors de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol (foto a Càceres); família Camacho Cabello i Florenza (a Pamplona) i Francisco Polonio  (foto feta a Es Grau, Menorca)

En les fotografies superiors, la cercavila dels Diga’ls-hi inquiets, que va obrir la diada; infants participant en el joc de la diada; demostració d’slot car; 
el videomatón de l’estand de la Comissió de Solidaritat on els ciutadans i ciutadanes van deixar missatges enregistrats; l’espai gastronòmic, amb els 
foodtrucks, i per últim, l’alcalde, Antoni Poveda, amb alguns dels infants del taller d’art de l’Escola Municipal d’Art que han participat en la decoració de la 
Diada tot fent uns paraigües amb motius molt lligats a un dels símbols de Sant Joan Despí, el modernisme. El trencadís dels 70 paraigües fets pels nens i 
les nenes va ser un dels atractius de la Diada alhora que una manera d’implicar els més petits en activitats participatives de ciutat. 

Més fotos de la Diada d’Entitats a la galeria d’imatges del web sjdespi.cat (a l’apartat Despí Informació)
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Si vols col·laborar en els preparatius de diferents activitats nadalenques, com 
la Cavalcada o el ‘Belén Viviente’, mira aquest anunci, segur que t’interessa. 
Més informació i inscripció on line al sjdespi.cat (a partir del 20 de novembre)

Patges a les carrosses dels Reis Mags  
i a la recollida de cartes 

Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys. La vostra tasca serà anar a les carrosses dels Reis o a la de la quitxalla el 
dia de la Cavalcada. En total hi haurà 8 places per anar a les carrosses, i 5 per acompanyar els infants. També podeu 
optar a ser un dels encarregats  de rebre els infants en les carpes de la recollida de cartes els dies 3 i 4 de gener. Es 

prioritzarà la selecció de persones que no hagin participat en darreres edicions. 

Patges de l’astròleg Sadurní a la Cavalcada 
Podeu participar-hi si teniu entre 16 i 17 anys i la vostra missió serà acompanyar l’astròleg a la seva carrossa el dia de la 

Cavalcada. Es farà un sorteig per escollir les 4 persones que acompanyaran en Sadurní.

Carrosses de la quitxalla a la Cavalcada 
Poden participar-hi infants nascuts l’any 2006.  Els infants seleccionats aniran, acompanyants d’un adult, en cinc 

carrosses que seguiran els Reis el dia de la Cavalcada. Es farà un sorteig per escollir els 33 infants.

Col·laboradors tècnics
Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys.  Les persones que vulgueu col·laborar en aquesta modalitat fareu fun-
cions de suport a la cavalcada, recollida de cartes, etc. En aquest cas no hi haurà sorteig i les persones interessades 

s’hi poden inscriure fins al 15 de desembre.

Àrea de Serveis a la Persona 
av. Barcelona, 41: de dilluns a divendres 

de 9 a 15 h, i dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Oficina Jove

carrer Jacint Verdaguer, 27  (Casa Rovira): 
de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h i dilluns de 12 a 14 h

  i també al web sjdespi.cat

Dates d’inscripció: del 20 de novembre a l’1 de 
desembre. 

Data del sorteig: 13 de desembre a l’Àrea de 
Serveis a la Persona 

(a les 19 h,  sorteig de la quitxalla, a les 20 h, per 
a la resta en cas que es presentin més persones 

que places disponibles). 

Inscripcions:

Col·laboradors al ‘Belén Viviente’
El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre busca col·laboradors que els donin un cop de mà en l’organització 
d’aquest pessebre que es fa del 24 al 27 de desembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’entitat 

(c/ Mare de Déu de la Mercè, 17, tel. 93 477 15 91).
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Pujar a les cúpules arrodonides de la Torre de la Creu; trepit-
jar una ermita romànica del segle XIII; contemplar la capella 
de Can Negre... són només algunes de les meravelles arqui-
tectòniques que han pogut visitar les 2.646 persones que el 
21 i 22 d’octubre van participar al 48 Open House Barcelona. 
Sant Joan Despí ja fa tres anys que se suma a aquest festival 
d’arquitectura que obre de bat a bat espais habitualment tan-
cats al públic amb edificis que formen part de l’itinerari Jujol, 
i d’altres com les cases privades de la Torre Jujol o Can Po 
Cardona, a més més de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona 
o el restaurant Follia. L’arquitectura més visitada fou la Torre 
de la Creu per la qual van passar mig miler de persones.

De dalt a baix, i d’esquerra a dreta: la capella de Can Negre; interior de la 
casa privada Can Po Cardona; l’ermita del Bon Viatge; la cuina del restau-
rant Follia i l’emblemàtica escala de la Torre de la Creu

Més de 2.600 persones visiten les 
propostes arquitectòniques del 48H 

Open House Barcelona

Un patrimoni 
per admirar

L’espai més visitat, la Torre de la Creu

Més fotos de l’Open House a la galeria d’imatges del web
sjdespi.cat (a l’apartat Despí Informació)

Inscripcions:

 CULTURA
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El teatre Mercè Rodoreda i la Sala 
Bulevard omplen la tardor d’activitats 

culturals

Cinema, teatre, 
música... continua 

l’espectacle

Hem començat novembre amb un dels millors intèr-
prets del teatre espanyol, José Sacristán, que ha pre-
sentat Muñeca de porcelana una obra que ha om-

plert totes les sales per les quals ha passat. Aquest només és 
l’inici d’un mes que arriba amb més teatre amb Després de 
la pluja, amb el grup local Hocus Pocus (18 de novembre); 
música amb les millors versions dels Queens of the night 
(24 de novembre); monòlegs amb Miguel Ángel Marín (17 
de novembre) o cinema en català (dins del Cicle Gaudí) 
amb la projecció de Brava. Al novembre els més petits po-
dran anar al teatre a veure les titelles de la Cia. Pimipipa, o 
unes tradicionals de Sicília que presentarà l’òpera Dei Pupi.

Teatre                                                          

Música                                                       

Buleclub de la comèdia                                                       

Teatre familiar                                                   

Cinema                                                                  

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

Laia Marull, protagonista de Brava, la pel·lícula en català del novembre

DESPRÉS DE LA 
PLUJA,
amb Hocus Pocus
Teatre Mercè Rodoreda
Dissabte, 18 de 
novembre • 22 hores

A LA UNA, EL 
SOL I LA LLUNA,
Cia. Pimipipa
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 12 de 
novembre • A les 11 i a 
les 12.30 hores

KATACRAK,
de Miguel A. Marín
Sala Bulevard
Divendres, 17 de 
novembre • 22 hores

ÒPERA DEI PUPI,
titelles tradicionals 
de Sícilia
Teatre Mercè Rodoreda
Diumenge, 26 de 
novembre • A les 11 i a 
les 12.30 hores

QUEENS OF THE 
NIGHT,
Sala Bulevard
Divendres, 24 de 
novembre • 22 hores

BRAVA,
cinema en català
Teatre Mercè Rodoreda
Dijous, 16 de 
novembre • 20 hores

Préstec d’ebooks a les 
biblioteques, t’ensenyem 
com fer-ho
A partir del mes de novembre, les bilioteques municipals 
Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda oferiran als usuaris 
cursets de formació perquè aprenguin a agafar en préstec 
ebooks. En l’actualitat ja es pot utilitzar el servei, conegut 
com eBiblio, i fins i tot es poden descarregar a través d’una 
aplicació molt senzilla que funciona en les tauletes i mòbils. 
En el cas dels ebooks el procés és diferent  i per això reque-
reix d’una mínima formació. Pregunta a les biblioteques els 
dies que es fan els cursets.
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Entrades a la venda ‘on line’ a
teatresdespi.cat

“Cuando no te das 
cuenta surge lo que 
estabas buscando”

Presentaciones de libros escritos por autoras santjoanenques

Ana Pérez Márquez presenta su 
primera novela, Perpleja

V      enta del Rayo es la segunda novela de Encarna Castillo, 
autora local que vivió en Sant Joan Despí hasta los 23 
años “aunque aún mantengo lazos con el barrio de 

Les Planes ya que parte de mi familia vive allí”, comenta. En 
la actualidad vive en Córdoba y el 26 de septiembre volvió  al 
barrio donde creció para presentar este libro “con mucha ilu-
sión porque guardo muy buenos recuerdos de esta etapa. Al 
barrio le faltaba de todo, pero la gente se movía para paliar 
esa escasez”. La curiosidad por saber qué le había pasado a su 
abuelo desaparecido durante la guerra civil española,  acabó 
materializándose en este libro, que muestra cuán necesario es 
conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. “Su 
historia me conmovió y me hizo entender cosas de mi pro-
pia manera de ser... Cómo el silencio que se autoimpusie-
ron las personas represaliadas, y que, de alguna manera, lo 
hemos heredado”, comenta Encarna, que señala su enorme 
satisfacción porque “una persona como Baltasar Garzón 
haya escrito el prólogo. Para mí es todo un orgullo que al-
guien tan comprometido como él haya hecho este prólogo, 
seguro que a mi abuelo le habría hecho mucha ilusión”.
Aunque en primavera marchará a Praga para desarrollar un 
proyecto de investigación gracias a una beca de la Unesco 
sobre creación literaria, Castillo ya tiene en mente un nuevo 
libro, Palabras que quedaron en los muros, sobre el movimien-
to obrero en la Barcelona metropolitana de la pretransición. 
“Una parte estará ambientada en el barrio de Les Planes, 
Cornellà... En Venta del Rayo me quedaron muchas cosas 
por explicar ”. 

Perpleja. La historia de lo que pasó cuando ya todo 
había pasado es el título de la primera novela de 
la escritora santjoanenca Ana Pérez Márquez, que 

ha presentado en la Sala Camèlies de la biblioteca Mercè 
Rodoreda. Autora de varios relatos y de una obra teatral, 
Un final feliz, que se ha representado este año en Cornellà, 
Ana nos cuenta que realmente esta obra comenzó como 
un relato: "La historia me quedaba inacabada, y me di 
cuenta de que realmente era la introducción de lo que 
ha acabado siendo, esta novela. Los personajes nece-
sitaban desarrollarse más". Y así es como se coció una 
obra en la que pasa un poco de todo "hay intriga, amor... 
Yo digo que es una obra del realismo mágico pero más 
que recordar a García Márquez es más cinematográfica, 
más del estilo de Amanece que no es poco, de José Luis 
Cuerda", explica Pérez Márquez. Para no desvelar nada 
sobre la novela, sólo avanza que la obra comienza con una 
noticia que recibe Perpleja, una de las protagonistas, un 
hecho que desencadenará situaciones de todo tipo, pero 
sobre todo, divertidas "me encanta el humor " - añade-. 
La autora confiesa que escribe desde siempre aunque des-
de hace un tiempo "tengo un contrato fijo discontinuo 
con la literatura, ya que intento dedicarme un poco más. 
Ahora tengo en marcha dos proyectos, una obra de tea-
tro y otra novela".
Es de las que opinan que las historias se encuentran en el 
camino "siempre estoy con el cartel puesto de ‘Se busca’.
Cuando no te das cuenta surge lo que estabas buscando".

“Hemos heredado el 
silencio de las personas 

represaliadas”
Venta del Rayo de Encarna Castillo 

está prologada por Baltasar Garzón
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Caminada a Montserrat. A la imatge, 
el grup de 120 persones que aquest any 
s’han sumat, dissabte 7 d’octubre, a la 
29a edició de la Caminada a Montserrat 
que organitza l’arxiprestat de Cornellà-
Les Planes, i en la qual la parròquia de 
la Mare de Déu del Carme de les Planes 
està molt implicada. Un total de 54 
quilòmetres per camins per muntanya 
fins a la Creu del Monestir, i que els 
veïns i veïnes van recórrer durant tota 
la nit. Diumenge es va fer la tradicional 
Romeria.

Dia del Cor. Sant Joan Despí s’ha sumat a la Setmana del 
Cor (del 27 de setembre al 8 d’octubre) amb diverses activi-
tats dirigides a conscienciar la població sobre la necessitat 
de millorar el nostre estil de vida per prevenir malalties 
coronàries. Entre les activitats, personal sanitari dels ambu-
latoris va posar una taula informativa al barri de les Planes 
i van prendre el pols als ciutadans per orientar-los sobre el 
seu risc cardiovascular.

Ens movem sense contaminar.  L’acalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, ha lliurat 17 bicicletes elèctriques a joves estudiants de primer i 
segon de batxillerat, i a professorat, per promoure desplaçaments que no 
produeixen pol·lució, i per tant, són més saludables. Aquesta cessió tem-
poral els permetrà utilitzar aquest mitjà durant cinc mesos i provar així 
aquest mode de transport sense fums. Juntament amb les bicicletes, els 
participants han rebut una targeta del Bicibox (sistema d’aparcaments 
segurs de bicis) que els permetrà moure’s més fàcilment per la ciutat sense 
haver de preocupar-se per la seguretat de les bicis. 

Intercanvi amb el Ferrer i Guàrdia.  Gairebé una trentena d’alumnes i profes-
sors de l’institut Walter Gropius Gymnasium (de la població alemanya de Des-
sau) han visitat Can Negre, una de les activitats incloses en l’intercanvi que han 
realitzat amb l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Els centres participen en aquest 
intercanvi des del 2013 amb l’objectiu de millorar les competències lingüístiques 
de l’alumnat i afavorir el contacte directe amb una altra cultura.

Caminem pels que no poden recordar.  8 el d’octubre, més 
d’un centenar de persones es van sumar a la caminada con-
vocada per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer a 
favor de les persones que pateixen aquesta malaltia. Aques-
ta activitat forma part dels actes del Dia Internacional de 
l’Alzheimer (21 de setembre) que a Sant Joan Despí organitza 
la delegació de l’AFA amb l’objectiu de visibilitzar la necessitat 
d’avançar en la investigació d’aquesta malaltia.

EN IMATGES
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIÓ DELS DRETS DE L’INFANT
Del 13 al 30 de novembre Biblioteca Miquel Martí i Pol

De l’1 al 15 de desembre Biblioteca Mercè Rodoreda

DISSABTE 18 DE NOVEMBRE DE 16.30 A 19 H
A LA PLAÇA DEL MERCAT DE SANT JOAN DESPÍ

XOCOLATADA

JOCS

TALLERS

VINE A LA GRAN FESTA

EXPOSICIONS

l'agENda  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

fins al 7 de gener de 2018
‘Sant Joan Despí 
medieval’ (inauguració,19.30 h)
Centre Jujol-Can Negre

La plaça del Mercat acollirà la 
gran Festa dels Drets de l’Infant 
que posa punt final a la campan-
ya que han treballat els escolars 
per aprendre i conèixer els drets 
dels nens i les nenes. 
La festa es farà el 18 de novem-
bre a partir de les 16.30 h, i està 
organitzada per l’Ajuntament i 
els esplais CE El Nus, CE El Tricicle 
i El Castanyot (també s’hi han 
sumat altres entitats com el Club 
d’Escacs i l’Associació Futbol 
Botons). Durant la tarda hi 
haurà tallers, jocs, xocolatada, 
animació infantil i la lectura d’un 
manifest.
Aquest any, uns 1.250 infants de 
primària de les escoles de Sant 
Joan Despí han participat en 
una cinquantena de tallers on 
han preparat creacions sobre 
els Drets de l’Infant que podrem 
veure a la biblioteca Miquel Mar-
tí i Pol del 13 al 30 de novembre, i 
a la Mercè Rodoreda, de l’1 al 15 
de desembre.

Una festa clou 
el prograna 
dels Drets de 
l’Infant

‘A dues veus, retrats de 
converses en català’
Centre Cívic Les Planes (fins al 13 de novembre) i Cen-
tre Cultural Mercè Rodoreda (fins al 14 de novembre)

fins al març de 2018
Concurs de Superlectures
Iniciativa per promoure la lectura entre infants de 4 a 14 anys
Biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda

CONCURS
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	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 en el marc de la Setmana de la Ciència es farà  
 un taller sobre el misteri de les cotxes (parc de  
 Torreblanca) i un taller d’experiments (Fontsanta)

	 12	hores
 JORNADA DE PORTES OBERTES  
 A LA DEIXALLERIA              
 Deixalleria de la Fontsanta
 festa i música en aquesta jornada per conèixer  
 les instal·lacins d’aquest instal·lació mancomu  
 nada

18 dissabte

	 19	hores
 XERRADA: BENVINGUTS A   
 L’UNIVERS               
 Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)
 en el marc de la Setmana de la Ciència,  
 a càrrec del físic Hector Garcia

10 divendres

	 18	hores
 TALLER: CUINA AMB CIÈNCIA             
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 a càrrec de Jó Baixas (preu, 12 euros, cal   
 inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net. 
 En el marc de la Setmana de la Ciència

	 11	hores
 GAUDIM DELS ESCACS:    
 L’ESPORT MÉS CIENTÍFIC             
 Plaça davant del CC Mercè Rodoreda
 en el marc de la Setmana de la Ciència,  
 

11 dissabte

	 18	hores
 AMALGAMA MUSICAL             
 Centre Cívic Les Planes
 en el marc del Dia Internacional contra la   
 violència de gènere. A càrrec de l’Associació de  
 Dones Progressistes

	 19	hores
 XXIII TROBADA LLAÜTISTA          
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb l’actuació de Laud’Ars i d’EAP Orchestre   
 de mandolines et guitares de Tolouse

	 A	les	11	i	a	les	12.30	hores
 TEATRE INFANTIL: A LA UNA EL  
 SOL I LA LLUNA              
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle de cançons, titelles i musicosetes   
 per a gaudir de la veu cantada, la veu parlada  
 i dels petits matisos d’un món de sons. Edat   
 recomanada: infants d’ 1 a 4 anys.   
 Preu: 4 euros

 venda d’entrades: teatresdespi.cat
  
 

12 diumenge

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

14 dimarts

	 17	hores
 XERRADA: ‘La moneda de   
 Sant Joan Despí dels segles 
 X al XV’              
 Centre Jujol-Can Negre
 l’Aula Cultural, que normalment s’organitza   
 a l’Àrea de Serveis a la Persona es   
 trasllada aquest dia a Can Negre en el marc   
 de les activitats vinculades a l’exposició Sant   
 Joan Despí Medieval. La ponència anirà a   
 càrrec de Maria Clua Mercadal, conservadora  
 adjunta del Gabinet de Numismàtica del MNAC

15 dimecres

16 dijous
	 20	hores
 CINEMA EN CATALÀ: BRAVA             
 Teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per Laia Marull i Francesc Orella,  
 explica la història de Janine, una dona que un  
 dia sofreix un fort assalt al metro i la seva vida  
 aparentment normal s’enfosa. Preu: 4,50 euros
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

	 22	hores
 BULECLUB DE LA COMÈDIA:   
 KATACRAK            
 Casal de Joves El Bulevard
 Katacrak és un viatge enginyós, original i crític  
 per una crisi no només econòmica amb el   
 monologuista Miguel Ángel Marín.    
 Preu: 3 euros
  venda d’entrades teatresdespi.cat

17 divendres

	 18	hores
 VESTIM DE LILA EL CARRER              
 Dones amb Iniciativa (C/ Catalunya, 28)
 en el marc del Dia Internacional contra la   
 Violènbcia de gènere

13 dilluns

	 17	hores
 FESTA DELS DRETS DE L’INFANT             
 plaça del Mercat
 activitats infantils, espectacles.... per comme-  
 morar el Dia Drets de l’Infant 

	 18	hores
 XERRADA: DONA I MIGRACIÓ             
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de l’Associació de Dones Marhaba

	 22	hores
 TEATRE: ‘DESPRÉS DE LA PLUJA’  
 Teatre Mercè Rodoreda
 el grup de teatre local Hocus Pocus presenta   
 aquesta obra de Sergi Belbel

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental amb intercanvi  
 de llibres i contes infantils. Aquest dia es farà el  
 taller Mirem els núvols: quin temps farà (parc   
 de la Fontsanta) i taller Fem un senyor   
 gespeta (a Torreblanca)
 

19 diumenge

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

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE PER A   
 NADONS: ‘M’HE PERDUT’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec d’El Cep i al Nansa. Recomanat a   
 infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia

	 17	hores
 AULA CULTURAL: EL CONTROL   
 DE LES EMOCIONS             
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Sara Gil, account manager

22 dimecres

	 16.30	hores
 VIDEOFÒRUM AMB LA    
 PEL·LÍCULA ‘YO SOY LA JUANI’             
 CE El Nus (a la seu, CC Sant Pancraç)
 activitat emmarcada en els actes contra la   
 violència de gènere. 
 Inscripcions a joves@esplaielnus.org

23 dijous

24 divendres	 18	hores
 TALLER: CUINA DE TARDOR   
 AMB TMX               
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 gratuït. Cal inscripció prèvia a 
 cannegre@sjdespi.net

	 11	hores
 TALLER: CUINA MARROQUINA            
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 De	15.30	a	20	hores
 25 ANIVERSARI ASSOCIACIÓ   
 MONTSERRAT ROIG              
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 lectura en veu alta del llibre Molta roba i poc sabó,  
 de Montserrat Roig
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	 12	hores
 JORNADA DE PORTES OBERTES  
 A LA DEIXALLERIA              
 Deixalleria de la Fontsanta
 festa i música en aquesta jornada per conèixer  
 les instal·lacins d’aquest instal·lació mancomu  
 nada

18 dissabte

26 diumenge

	 17	hores
 FESTA DELS DRETS DE L’INFANT             
 plaça del Mercat
 activitats infantils, espectacles.... per comme-  
 morar el Dia Drets de l’Infant 

	 18	hores
 XERRADA: DONA I MIGRACIÓ             
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de l’Associació de Dones Marhaba

	 22	hores
 TEATRE: ‘DESPRÉS DE LA PLUJA’  
 Teatre Mercè Rodoreda
 el grup de teatre local Hocus Pocus presenta   
 aquesta obra de Sergi Belbel

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental amb intercanvi  
 de llibres i contes infantils. Aquest dia es farà el  
 taller Mirem els núvols: quin temps farà (parc   
 de la Fontsanta) i taller Fem un senyor   
 gespeta (a Torreblanca)
 

19 diumenge

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

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE PER A   
 NADONS: ‘M’HE PERDUT’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec d’El Cep i al Nansa. Recomanat a   
 infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia

	 18.30	hores
 XERRADA: ‘LA REALITAT 
 JURÍDICA DELS MENORS 
 DAVANT LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE’ 
 Seu del PSC (C/ Josep M. Pi I Suñer, 18)
 a càrrec de Núria Milà, presidenta de la Fe-  
 deració de Dones de Catalunya per   
 la Igualtat,  advocada especialista en dret de   
 família i violència de gènere. En el marc de les  
 activitats contra la violència de gènere

	 17	hores
 AULA CULTURAL: EL CONTROL   
 DE LES EMOCIONS             
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Sara Gil, account manager

22 dimecres

	 16.30	hores
 VIDEOFÒRUM AMB LA    
 PEL·LÍCULA ‘YO SOY LA JUANI’             
 CE El Nus (a la seu, CC Sant Pancraç)
 activitat emmarcada en els actes contra la   
 violència de gènere. 
 Inscripcions a joves@esplaielnus.org

23 dijous

	 18.30	hores
 XERRADA: ‘PER L’ERRADICACIÓ  
 DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES’            
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Noelia Bail (Secretaria de Coordi-  
 nació General Podem Catalunya) I Ruth Moreta  
 (Secretaria d’Organització de Podem Catalun-  
 ya). Activitat emmarcada en els actes contra la  
 violència de gènere.

	 19	hores
 XERRADA SOBRE LA VIOLÈNCIA  
 DE GÈNERE              
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 ERC organitza aquesta xerrada en el marc de  
 les activitats emmarcades en el programa   
 contra la violència de gènere

24 divendres

	 22	hores
 CONCERT AMB QUEENS OF THE  
 NIGHT               
 Casal de Joves El Bulevard
 versions en directe de dones cantants. Des de 
	 Whitney	Houston	o	Madonna	fins	a	Lady	Gaga		
 o Beyoncé... Un repertori atrevit, comercial i   
 espectacular tocat en rigorós directe. Preu: 3   
 euros
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

	 12.30	hores
 CADENA HUMANA I LECTURA   
 DE MANIFEST               
 plaça de l’Ermita
 cadena humana contra la violència de gènere i  
 lectura del manifest, a càrrec de membres del  
 Circuit contra la violència de gènere

25 dissabte

	 18	hores
 NO T’OBLIDO              
 plaça de l’Ermita
 Violeta, associació de dones contra la violència  
 de gènere dona veu a les dones assassinades

	 10	hores
 V MARXA CONTRA LES 
 VIOLÈNCIES DE GÈNERE             
 Punt de sortida, CC Les Planes
 caminada	fins	al	parc	de	Torreblanca	d’aquesta		
 marxa comarcal contra la violència. El grup   
 de Sant Joan Despí es trobarà al CC Les   
 Planes i també hi haurà punts de    
 trobada davant de l’Àrea de Serveis a la 
 Persona i la plaça de l’Ermita. Es farà una   
 lectura de manifest i hi haurà una xocolatada

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA JUJOL  
           Punt de trobada, Can Negre
 visita guiada per les obres de Josep M. Jujol.   
 Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 A	les	11	i	les	12.30	hores
 TEATRE FAMILIAR: OPERA 
 DEI PUPI        
 Teatre Mercè Rodoreda
 ens transporta a l’origen dels espectacles   
 tradicionals de titelles amb un muntatge que   
 ens explica un episodi de la Storia dei Paladini  
 de Francia. Una oportunitat única de veure un  
 espectacle amb “pupis”, unes titeles d’un metre  
 d’alçada construïdes amb llauna, tela i fusta.   
 Preu: 8 euros
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS             
 Parcs de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental amb intercanvi  
 de llibres i contes infantils. Aquest dia es farà   
 el taller de joguines amb material de rebuig   
 (parc de la Fontsanta) i també hi haurà mercat  
 menut,i taller per fer instruments musicals amb  
 elements reutilitzats (a Torreblanca)
 

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

28 dimarts

	 17		hores
 AULA CULTURAL: ‘EL SIGNIFICAT   
 OCULT DE LES IMATGES II: DE   
 LES MENINES AL VIDEOART’
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de la historiadora, Mercè Obón

29 dimecres

	 11	hores
 TALLER: CUINA MARROQUINA            
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 18	hores
 TALLER: PLATS PER 
 SORPRENDRE ELS CONVIDATS           
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 11	hores
 TALLER: APRENEM A CUINAR   
 AMB BOLETS             
 Espai Foodieslab (Mercat Municipal del Centre)
 Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 18.30		hores
 XERRADA: PACTE D’ESTAT CONTRA  
 LA VIOLÈNCIA
 Seu d’ICV-EUiA (C/ Catalunya, 28)
 amb Maria Freixenet, senadora d’En Común 
 Podem i membre de la Comisióin de Igualdad del   
 Senado. Organitza, Dones amb Iniciativa

	 18		hores
 TALLER: FEM DIVERTITS NINOTS    
 AMB CABELL DE GESPA
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 adreçat a infants de 3 a 10 anys. Cal inscripció   
 prèvia. 

	 18		hores
 TALLER DE DECORACIÓ DE NADAL  
 Centre Jujol-Can Negre
 el taller es fa en tres sessions, 29 de novembre,   
 13 i 20 de desembre. VIne i aprèn com   
 fer les decoracions nadalenques més personals com  
 estrelles de ganxet, centre de taula, espelmes amb  
 cera d’abella, etc. Cal inscripció prèvia
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agenda

Croquetes sorprenents
Dimecres 15 de novembre, de 19 a 21 h
T’ensenyem a cuinar croquetes amb 
textures i sabors diferents. 
Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia a El 
Bulevard

Bijuteria amb ganxet
Dimecres 22 de novembre, de 19 a 21 h
Farem una polsera.Preu: 5 euros. Cal 
inscripció prèvia a El Bulevard

Fals Patchwork
Dimarts 28 de novembre, de 19 a 21 h
Farem un quadre. Preu: 5 euros. Cal 
inscripció prèvia a El Bulevard

Sexualitat sana
Dimarts 28 de novembre, de 18 a 19.30 h. 
Cal inscripció prèvia a l’Oficina Jove

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

ASSESSORIA JURÍDICA/
LABORAL
Dilluns 6, 13, 20 i 27 de novembre, de 
16.30 a 20.30 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 7, 14 i 21 de novembre, de 16.30 
a 20.30 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 22 de novembre, de 16.30 a 
20.30 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Aula d’estudi
A l’Oficina Jove (Casa 
Rovira)

Música i 
monòlegs
a la Sala 
Bulevard

Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

 

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD

@JoveSjd

637 026 565

elbulevardsjd

@elbulevardsjd

@elbulevardsjd

Divendres, 17 de novembre, 22 hores
MIGUEL ÀNGEL MARÍN 
presenta Katacrack
Preu: 3 euros. Durada: 60 minuts. 
Venda d’entrades a teatresdespi.cat 
Un viatge enginyiós, original i crític 
per una crisi no només econòmica. 
Marín va començar a fer les seves 
primeres passes en el món de la 
interpretació amb el grup de teatre 
amateur T.A.L, va saltar a sales com 
el Café Teatre Llantiol, Teatreneu o 
la Sala Muntaner. La recepta dels 
seus monòlges és tan senzilla com 
impossible: ser ell mateix.

Divendres, 24 de novembre, 22 
hores
CONCERT AMB QUEENS 
OF THE NIGHT 
Preu: 3 euros. Durada: 75 minuts. 
Venda d’entrades a teatresdespi.cat 
Tribut a les grans veus femenines 
de tots els temps. La show-woman 
Stella Ella cantarà temes que van 
des de Whitney Houston, fins a Lady 
Gaga o Beyoncé... Un repertori que 
no et pots perdre.

L’Oficina Jove de Sant Joan Despí 
(ubicada a la Casa Rovira) us ofereix  
una de les sales per utilitzar-la com a 
aula d’estudi o per preparar treballs. 
Per saber quina és la disponibilitat 
heu de trucar o enviar un correu.
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Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

 

El Tennis Sant Joan Despí ha 
començat amb força una nova 
temporada. Recuperada la ges-

tió per part de l’Ajuntament –al mes de 
juliol–, i acabat l’estiu amb les estades 
de tennis i pàdel, comença la tempora-
da habitual de la instal·lació amb mol-
tes propostes.
D’una banda, els infants de 4 a 18 
anys de les escoles de tennis i pàdel 
han iniciat les classes amb un reno-
vat equip tècnic que té com a objectiu 
continuar millorant l’aprenentatge. 

Tot i que les classes ja han començat, 
les inscripcions continuen obertes. 
Paral·lelament, les persones adultes 
també disposen d’una escola de tennis 
i de pàdel adreçades a millorar la tèc-
nica i poder gaudir més d’aquests es-
ports. També és possible rebre classes 
individuals.
D’altra banda, i en relació amb el fit-
ness, s’ha enfortit i ampliat la graella 
d’activitats dirigides, incorporant acti-
vitats noves com ara el body pum.  A 
més, a la sala de fitness s’ha fet una 

reordenació de les màquines per mi-
llorar el servei.  Des de la instal·lació es 
continua apostant pels grups d’abonats 
i abonades que competeixen com a 
Tennis Sant Joan Despí en diferents 
competicions federades o de circuits 
paral·lels com és el cas de Pàdelcat.
De mica en mica s’aniran incorporant 
canvis en el funcionament d’aquest 
centre esportiu, que ara gestiona 
l’Ajuntament, que es notaran de forma 
progressiva, tot millorant els serveis, 
les activitats i les instal·lacions.

Molt més que raquetes. Tot i que el tennis i el pàdel sóns els emblemes del centre, també disposa de sala de fitness i activitats dirigides

Tennis Sant Joan Despí obre una nova 
etapa plena de novetats

L’equipament municipal amplia les activitats de fitness i continua reforçant les 
escoles de tennis i pàdel tant per a infants com per a adults

Inscripcions obertes a les escoles de formació, en grup o individuals

DESPÍ ESPORT
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El club de futbol Levante Las Planas va aprofitar un dia 
festiu, el 12 d’octubre, per fer la presentació dels 29 equips 
(formats per uns 415 jugadors i jugadores) que formen 
part d’aquesta entitat esportiva. Una de les novetats és la 
recuperació de l’equip de cadet infantil femení, i el club 
també destaca la continuïtat de dos equips de promeses 
(infants nascuts el 2011-2012). Amb molta il·lusió, l’entitat 

assenyala que l’objectiu és assolir les categories dels equips 
principals i intentar ascendir en les inferiors ja que hi ha 
opcions. Destaca l’important repte de les noies del primer 
equip, que seguiran lluitant per mantenir-se en la difícil 
segona divisió. 
Des del club també s’espera que l’Ajuntament pugui reno-
var els vestidors i la gespa del camp.

Aquesta temporada el club ha recuperat l’equip de cadet infantil femení

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

Presentacions d’inici de temporada: CF Levante Las Planas

L’Handbol Sant Joan Despí va presentar el 20 d’octubre els 
34 equips que conformen un total de 440 jugadors i juga-
dores, a més a més del centenar de persones que formen 
part de l’staff tècnic del club. Destaca el paper de les 185 
jugadores dels 14 equips femenins que fan de l’entitat san-
tjoanenca el club català d’handbol femení més important. 
L’acte va tenir el seu component emotiu amb el reconeixe-

ment de l’esforç realitzat per diverses persones de l’entitat, 
que van rebre un premi a la seva tasca i trajectòria. 
La presentació, un any més, molt espectacular, va comptar 
amb  la presència de Jaume Fort, president de la Federació 
Catalana d’Handbol; de Francisco José Barrena, president 
de l’entitat, i d’Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, 
entre d’altres.

34 equips i 440 jugadors i jugadores enceten una nova temporada 

Nova temporada d’il·lusions

Preparats per als nous reptes

Presentacions d’inici de temporada: Club d’Handbol Sant Joan Despí
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Equips santjoanencs en categories estatals
Els primers equips masculins i femenins de diferents clubs de la ciutat 

comencen la temporada competint al nivell més alt

El nivell esportiu dels clubs lo-
cals ha tingut una evolució molt 
positiva en els darrers anys. El 

treball fet a les escoles esportives ha 
permès no només que cada vegada hi 
hagi més infants que fan esport, sinó 
que el nivell i la qualitat és cada vegada 
més elevat. Aquesta feina es tradueix 
ara en un dolç moment esportiu amb 
quatre entitats jugant en competicions 
d’àmbit estatal, amb equips masculins 
i femenins. Molt destacat és el paper 
del Club Hoquei en Línia Jujol i de 
l’Handbol Sant Joan Despí, que tenen 
els dos primers equips femení i mascu-
lí en competicions estatals. 

Hoquei en Línia Jujol
Els dos equips sèniors femení i mas-
culí estan competint a la Liga Élite, la 
màxima categoria d’àmbit espanyol on 
destaca una alta presència d’equips ca-
talans, però també d’altres ciutats com 
Valladolid, Madrid, Castelló, Mallorca, 
Aranda de Duero o Vila-real.

Handbol Sant Joan Despí
L’equip masculí del club competeix a la 

Primera Nacional, al grup D, on els 16 
equips participants són catalans. En 
canvi, el sènior femení, ho fa a la Di-
visión de Honor Plata, la segona cate-
goria estatal, i al seu grup de 14 equips 
hi ha 8 equips catalans, 4 de la Comu-
nitat Valenciana, un de Saragossa i un 
de Tenerife. 

Futbol Club Levante Las Planas
El sènior femení ja fa uns anys que és 
a l’elit del futbol femení espanyol. Des-
prés de diverses temporades a Prime-
ra Divisió, aquesta ho farà al grup III 

de la Segona Divisió estatal, on de14 
equips hi juguen 10 de catalans –com 
els equips B del FC Barcelona i del 
RCD Espanyol– i 4 de les Illes Balears.

Tennis Taula Ateneu 1882
El primer equip masculí del Tennis 
Taula Ateneu 1882 participa aquest 
any al grup 5 de la Segunda División 
Nacional en un grup d’11 equips, tots 
ells catalans. Destaquen a la seva com-
petició la participació d’equips de Sant 
Cugat, Sabadell, Figueres o Ripollet, 
entre d’altres.

El club, un dels màxims referents del tennis taula en l’àmbit 
català, també ha fet la tradicional presentació que dona el tret 
de sortida a la temporada. Aquest any, compta amb 32 juga-
dors i jugadores i 12 equips, a més a més de 37 nens i nenes 
que s’estan formant en l’escola esportiva. Emprenen la tempo-

rada amb molts objectius, el més important: recuperar la ca-
tegoria de Primera Nacional, que és en la qual habitualment 
ha estat jugant i que aquest any s’ha perdut a causa de les te-
mudes lessions. En l’actualitat, l’Ateneu 1882 té quatre equips 
en categories provincials, un d’ells en la màxima, la Preferent.

Tot a punt per  
assolir objectius

L’handbol i l’hoquei línia santjoanencs, al nivell més alt

Presentacions d’inici 
de temporada: Ateneu 1882 

Tennis Taula 
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L’esport santjoanenc, en imatges

Pàdel a les pistes del Tennis Sant Joan 

Ciclistes santjoanencs a la 
Marruecos on Bike Iguña 2017

Les instal·lacions del Tennis Sant Joan 
Despí han estat escenari, del 16 al 22 
d’octubre, d’un torneig oficial de pàdel 
a Federació Catalana de Pàdel en 
què van participar 70 parelles (18 en 
categoria femenina i 52 en la mascu-
lina). Els guanyadors de la categoria 
masculina van ser Mesa-Gil, que van 
derrotar en la final a Florensa-Aliana 
6/2/6/2 i en la femenina Bellver-Hon-
tecillas que van guanyar a Rovira-
Martínez per 6/2/7/2.

Els ciclistes locals Juan Babot, Jaime Babot, Ma-
nolo López (BTT) i Baldiri Olivé (bici elèctrica) han 
participat aquest mes d’octubre en la 7a edició del 
Marruecos on Bike Iguña, una cursa de cinc etapes 
de 450 kilòmetres i 4.250 metres positius. Tots van 
aconseguir finalitzar la cursa, i a més a més Juan 
Babot (amb 73 anys) va ser el corredor més veterà i 
segon en màster 60. Enhorabona!

1.201 ciclistes van sortir puntuals en la 22 a edició d’una de les clàssiques del BTT amb més renom: la Travessa Sant Joan Despí-
Montserrat. 1.087 ciclistes van aconseguir arribar a meta i completar els 75,5 kilòmetres  (amb 2.200 metres de desnivell acumulat)
del trajecte. Israel Núñez Baticon, del Club Massi-Martorell Bike, va aconseguir la primera classificació amb un temps de 03:19:51, 
mentre que la primera dona va ser Simone Friedrich, que va fer la cursa en 04:15. Dels 40 socis del Club Ciclista de Sant Joan Despí 
que hi van participar, el primer classificat ha estat Sergi Molinero (39a posició en 4:10). Meritxell Segarra Beltran (06:51:09) va ser la 
dona santjoanenca amb millor temps. Un any més, ha estat imprescindible la tasca de les 200 persones que han col·laborat en totes 
les tasques que comporta una cursa com aquesta que organitza el Club Ciclista Sant Joan Despí des de fa 22 anys.
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22a Travessa a Montserrat
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TRIBUNA POLITICA

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

És inacceptable haver arribat fins 
aquí. Catalunya no s’ho mereix. Els 
ciutadans i ciutadanes no ens ho 
mereixem.
No ens mereixem que uns polítics, 
siguin del govern que siguin, pren-
guin decisions basades en els seus 
interessos o en els interessos parti-
distes obligant a la majoria a roman-
dre en un estat d’incertesa constant.
No ens mereixem perdre el que ens 
ha costat 40 anys assolir. No ens me-
reixem recular ni un mil·límetre en 
els assoliments socials, econòmics, 
culturals que gaudim dia a dia.
Hem lluitat des dels pobles i ciutats 
per construir i contribuir a cons-
truir un país ferm, fort econòmi-
cament, just socialment, igualitari 
i amb una forta identitat cultural i 
lingüística.
Però avui el que predomina és un 
estat d’incertesa. I la incertesa és 
mala consellera per avançar. Amb 
incertesa les empreses no invertei-
xen. Si aquestes no inverteixen no es 
creen llocs de treball i aquestes in-
certeses fan que molts treballadors 
i treballadores es preguntin pel seu 
futur. Des del PSC ni ho volem ni ho 
fomentarem.
Nosaltres treballem per certeses, 
per garanties de benestar i segure-
tat, per garanties de futur, no per 
quimeres. Seguretat , benestar i va-
lors, aquests són els fonaments del 
nostre projecte.
I el nostre serà un paper prop de la 
ciutadania, aportant certeses des de 
la proximitat, des dels ajuntaments, 
des de les agrupacions locals, des 
de les persones que treballen dia a 
dia per fer realitat aquest projecte 
col·lectiu.

grup municipal PSC-CP

Des de l’Equip de Govern sempre 
s’ha dit que l’objectiu de les zones 
blaves no era recaptar diners, sinó 
afavorir la mobilitat de la ciutadania.
A la nostra ciutat hi ha 31 punts de 
zones blaves, amb diferents preus. 
El nostre grup va demanar unificar 
totes les tarifes habituals (aquí no in-
cloíem la de les zones als afores del 
municipi), per tal d’afavorir i apro-
fitar el pagament, ja que un tiquet 
pagat en una determinada zona no 
serveix per una altra.
L’Equip de Govern no ens ho va 
acceptar. Seguint la feina que fem 
com a oposició, i malgrat no ser al 
Consell d’Administració d’ADSA 
(el PSC prefereix com a socis PP i 
Cs), vam demanar els ingressos i les 
despeses de les zones blaves per zo-
nes l’any 2016. El benefici va ser de 
365.197,16 €, que van a parar direc-
tament al pressupost municipal.
Anar a l’Hospital no és un luxe, és 
una necessitat. Les tres màquines 
(d’altra banda, amb el preu més 
car de tots) de l’entorn directe de 
l’Hospital van ingressar 174.472,76€, 
gairebé el 25% del total d’ingressos 
de la zona blava. Queda clar el per-
judici per als usuaris i el negoci per 
al nostre ajuntament que suposa la 
zona blava de l’entorn del Broggi.
Ras i curt, l’Equip de Govern Mu-
nicipal (PSC, ICV-EUiA i CiU) fa 
negoci amb la  sanitat pública, i uti-
litza les necessitats de la  gent per fi-
nançar els projectes locals.
Tornarem a demanar una tarifa de 
zona blava única per a Sant Joan, 
que realment faciliti la mobilitat i 
no castigui aquelles persones que 
tinguin la necessitat de fer servir la 
sanitat pública.

Zones blaves, 
mobilitat o negoci?

Vivimos, sin duda, días difíciles y comple-
jos. Estamos inmersos en una importante 
y profunda crisis que gira en torno a nues-
tra identidad territorial. Es evidente que 
no podemos tolerar que se suspenda la 
autonomía de Catalunya mediante el artí-
culo 155 de la Constitución y es inacepta-
ble que se mantenga en prisión a personas 
por acusaciones del todo infundadas.
Creemos que la ciudadanía de Catalunya 
tiene derecho a decidir sobre su futuro y 
creemos que ha de ser mediante un refe-
réndum con todas las garantías democrá-
ticas. 
Pero además de esta crisis territorial, no 
podemos permitirnos olvidar que tam-
bién vivimos una crisis social, derivada de 
los años de crisis económica y de la ges-
tión de ella que se ha hecho desde los go-
biernos,  tanto central como de la Gene-
ralitat y que ha llevado a un buen número 
de personas a una situación de empobre-
cimiento y vulnerabilidad. 
Tampoco nos podemos olvidar de la crisis 
institucional derivada de los innumera-
bles casos de corrupción que se han dado, 
tanto a nivel español como a nivel catalán 
y que han debilitado la confianza del con-
junto de la ciudadanía en las instituciones.
Sin embargo, y a pesar de la dificultad que 
todo esto pueda suponer, debemos seguir 
trabajando en nuestros asuntos más cer-
canos, debemos seguir trabajando, sin, 
por supuesto, perder de vista los aconte-
cimientos que se suceden, en las cuestio-
nes que afectan a la vida diaria de nuestro 
municipio.
Es por ello por lo que nuestro grupo mu-
nicipal ha presentado, también este año, 
propuestas para las Ordenanzas Fiscales 
y estamos trabajando, y seguiremos ha-
ciéndolo, para presentar propuestas que 
permitan que este año los presupuestos 
municipales tengan un marcado carácter 
social. 

Superar las crisisCatalunya no 
s’ho mereix

L’esport santjoanenc, en imatges
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TRIBUNA POLITICA

Somos muchos los vecinos de Sant Joan 
Despí que nos sentimos catalanes y espa-
ñoles, o extremeños, andaluces, gallegos, 
castellanos, aragoneses,… catalanes y es-
pañoles. 
Sentimos que Catalunya es la tierra que 
nos ha visto crecer, desarrollarnos  profe-
sionalmente y como personas, aquí están 
nuestras familias que con tanto esfuerzo, 
juntos hemos salido adelante, es desde 
Catalunya que nos sentimos que somos 
una parte fundamental de España. 
Somos esa mayoría que habían inten-
tado silenciar y que ahora salimos a la 
calle. Salimos a decir que nos sentimos 
catalanes y españoles, salimos sin odio 
gritando Visca Catalunya y Viva España. 
Salimos a defender que una parte de Ca-
talunya no puede decidir sobre el futuro 
de toda España. Salimos a defender que 
juntos somos mejores. Salimos a defen-
der que no creemos en un “procés” que 
sólo ha generado división entre vecinos, 
familias, amigos y el conjunto de la socie-
dad catalana. Un “procés” que ha logrado 
que alrededor de 2.000 empresas que su-
ponen el 40 % del PIB hayan tenido que 
huir ante la falta de seguridad del cesado 
gobierno catalán.
Vienen días complicados y difíciles, de-
bemos  luchar  juntos y unidos. No entre-
mos al juego ni en las provocaciones de 
los independentistas, nuestra paciencia, 
nuestra prudencia y nuestra perseveran-
cia es nuestra fortaleza para vencer esta 
situación y seguir adelante juntos.
Desde el Partido Popular de Sant Joan 
Despí siempre estaremos a tu lado  para 
seguir caminando juntos en libertad.  
Nos puedes encontrar por las mañanas 
en el primer piso del Ayuntamiento, lla-
mando al teléfono 934806000 ext.1198, 
en Facebook ppsantjoandespi o en Twit-
ter @ManuelopezDespi @ppsantjoan-
despi.

No estamos solos

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

Un año más nos encontramos a las 
puertas del 1 de Noviembre, fecha en 
que celebramos tradicionalmente la 
festividad de todos los Santos, también 
conocida como el ‘día de los difuntos’ 
o en un lenguaje más actual y anglo-
sajón ‘halloween’.
Una fecha muy señalada tanto para 
que creyentes como para quienes sim-
plemente quieren recordar ese día a 
sus seres más queridos visiten el lugar 
donde estos descansan eternamente.
También hay quien visita nuestro ce-
menterio de manera más habitual, in-
cluso hay quien lo hace casi a diario.
Hace ya algunos años un grupo de per-
sonas asiduas al camposanto nos hicie-
ron llegar su denuncia por el progresi-
vo deterioro del lugar, fuimos testigos 
del mismo y pudimos corroborar que 
la situación era muy pero que muy me-
jorable, necesitando una remodelación 
que requería algo más que una mano 
de pintura y algún ‘parche’.
En el ple municipal hem sol·licitat en 
alguna ocasió una millora més àmplia 
del nostre cementiri, la realitat és que 
passen els anys i les millores a fons no 
arriben, s’arreglen zones molt deter-
minades però de manera molt lenta i 
gradual.
Des de Cs Sant Joan Despí tornem a 
sol·licitar una major dotació pressu-
postària per al 2018 en aquest apartat 
perquè es puguin escometre definiti-
vament les reformes que dignifiquin el 
lloc i el posin a l’altura que es mereix 
una instal·lació de tanta simbologia 
com aquesta.
Para cualquier sugerencia o aclaración  
pueden contactar con nuestro grupo 
municipal en nuestro email Cs@sjdes-
pi.net o solicitando una visita en el te-
lèfono 617309215.

Cementerio municipal

Ens trobem davant d’un moment polític, 
que preveiem que es mantindrà, que fa 
que la  ciutadania visqui en un clima cons-
tant d’angoixa i estrés social que està afec-
tant a les relacions entre les persones i que 
lamentablement s’ha fet pales, amb alguns 
casos a la vida quotidiana de la nostra ciu-
tat, corrent el risc d’una fractura social.
La societat catalana és plural i diversa i el 
nostre municipi és un exemple d’aquesta 
riquesa que cal preservar, i des del Govern 
Municipal del que formem part, i tots els 
càrrecs electes,  tenim la responsabilitat de 
preservar el bon veïnatge de la ciutadania 
més enllà de les legitimes diferents op-
cions polítiques. 
Hi ha divisió d’opinions, però no son ab-
solutes ni homogènies, doncs també hi ha 
molts matisos i dubtes,  fruit de la diver-
sitat i de la complexitat. Hem de fugir de 
la radicalització de les postures i el linxa-
ment a la diferencia, apostem per la mode-
ració en les formes, el diàleg, la negociació 
i l’acord.
Lluitem pels nostres ideals, però amb la 
idea compartida de mantenir la fraterni-
tat. No tindrem recorregut com a societat 
sense respecte, tolerància i un projecte de 
convivència ferm compartit, que asseguri 
la cohesió social.  En aquest sentit el nos-
tre grup municipal ICV-EUiA, emplaçarà 
a tots els partits polítics de la ciutat a 
construir conjuntament una proposta que 
concreti aquest compromís, amb l’objectiu 
d’estendre-la la resta dels agents socials de 
la ciutat.
En paral·lel la realitat és tossuda i la crisi es 
mante i afecta a tota la ciutadania. Les des-
igualtats i la precarietat laboral augmen-
ten, l’educació, la sanitat i els drets socials 
continuen retallats,  i hem de continuar 
treballant per donar respostes i solucions 
als problemes reals de la gent. És el que 
continuarem fem des del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA i en el nou espai polític de les 
forces d’esquerres: Catalunya en Comú.

Preservar la 
convivència
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grup municipal CiU

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà 
a la història a Catalunya per la vergo-
nya d’un Estat espanyol repressor que ha 
exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però 
sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, sere-
na, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por.
Però Catalunya va guanyar i s’ha guanyat 
el dret a ser un Estat independent.
Des del Partit Demòcrata (PDeCAT) vo-
lem expressar la nostra solidaritat amb les 
persones que van resultar ferides en els 
col·legis electorals i també us volem agrair 
la vostra implicació el passat diumenge 1 
d’octubre, al coordinador municipal, a la 
gent amb responsabilitats en els col·legis 
municipals, als apoderats, als que van de-
fensar les seus electorals, als voluntaris, i a 
cada una de les persones que van fer pos-
sible el referèndum.
I sense cap mena de dubte, el nostre es-
pecial agraïment al president Puigdemont 
per haver-nos portat fins aquí i haver fet 
possible que el poble de Catalunya es po-
gués expressar a les urnes. Gràcies, presi-
dent.
El Govern espanyol ha utilitzat les vies 
judicials per aturar el procés, en comptes 
de dialogar. D’aquí, l’empresonament dels 
presidents de les dues entitats sobiranis-
tes, en Jordi Sanchez  i en Jordi Cuixart, 
acusats de sedició per les mobilitzacions 
del 20 i 21 de setembre.
El dijous dia 19 d’octubre el president 
Puigdemont ha proposat novament la via 
del diàleg i la negociació a l’estat espanyol. 
La resposta ha estat clara, ràpida i contun-
dent. Res de diàleg. Aplicació de l’article 
155.
Nosaltres seguim i seguirem avançant 
junts. Amb pas ferm i fidels al compromís 
de fer efectiu allò que el poble de Catalu-
nya ha votat en referèndum.
 

L’article 155, una autèntica 
barbaritat i vergonya democràtica!

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de setembre de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 28 de setembre de 2017 en 
sessió ordinària, va començar amb una proposta de l’alcalde-president de la Corpo-
ració de celebrar un Ple de caire estrictament tècnic davant la situació política que 

es vivia a Catalunya davant la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació per al 
dia 1 d’octubre. Així, es van retirar les mocions de caire polític, en aquest cas, les dues que 
tenia previst presentar el grup municipal de Ciutadans. Posteriorment, va començar la 
sessió 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), Convergència i 
Unió (CiU), Ciutadans (C’s), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sí-
sepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) 
i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens:
En el primer bloc, corresponent a l’Àrea d’Urbanisme, Espai públic, Sostenibilitat, Segu-
retat, Convivència i Serveis generals, es van tractar diferents assumptes començant per 
un dictamen d’aprovació provisional del Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació 
d’activitats i usos en la parcel·la del carrer les Planes 1A, i el carrer de la Indústria 2B a 
Sant Joan Despí. En aquest punt, el portaveu d’ERC, aprofitant el seu torn de paraula, 
va explicar la seva intenció d’abandonar la sessió plenària davant la situació que s’estava 
vivint a Catalunya davant la preparació del referèndum d’autodeterminació. Així, els dos 
regidors republicans van deixar la cambra plenària. El punt va ser aprovat, doncs, amb el 
vot en contra del PP, l’abstenció de SQP i el vot favorable de la resta de grups (CiU, C’s, 
ICV-EUiA i PSC). Tot seguit es va aprovar –per unanimitat de tots els grups presents– 
el dictamen d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre els ajuntaments 
de Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
finançament del projecte ja realitzat de soterrament de la línia aèria 110kv entre les sub-
estacions de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà. Sobre 
el tema de l’aparcament regulat hi va haver dos punts al Ple, una aprovació inicial de 
la modificació parcial del Reglament del Servei d’aparcaments, zones d’estacionament 
sotmeses a control horari (zones blaves i zones verdes) i l’aprovació de la modificació 
de l’ordenança fiscal núm.19: Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
del domini públic local (tarifa annex 9), destinades a l’ampliació d’parcament regulat 
del carrer de Francesc Macià i a l’esplanada del carrer Major, per facilitar, d’una banda, 
l’aparcament a l’ambulatori del Centre i, d’una altra, compensar la pèrdua de places que 
produeix la reforma del carrer del Bon Viatge. Aquests punts es van aprovar amb els vots 
favorables d’ICV-EUiA i PSC, l’abstenció de CiU, PP i CiU i el vot en contra de SQP.
El Ple va realitzar també l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 per 
al món associatiu local, amb el suport favorable de CiU, ICV-EUiA, C’s, SQP i PSC, i 
l’abstenció del PP. La cambra plenària va realitzar igualment l’aprovació  (amb vot favo-
rable de CiU, ICV-EUiA, C’s i PSC i l’abstenció de SQP i el PP) de la formalització d’un 
préstec amb el Banc de Sabadell per un import de 4.300.000 euros per finançar inversions 
del pressupost de 2017 amb acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona. 
El 25 de novembre i el 30 de desembre seran els dos dies festius addicionals d’obertura 
comercial permesa a Sant Joan Despí per a l’any 2018, segons van aprovar per unanimitat 
tots els grups municipals presents. Posteriorment, l’alcalde va donar compte als grups 
municipals del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corres-
ponent al segon trimestre de 2017. 
Pel que fa a qüestions relatives a l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, es va rea-
litzar l’aprovació per unanimitat dels presents de l’addenda de la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2018, relatius a la cessió 
de quatre habitatges públics. També amb l’acord de tots els grups presents es va ratificar 
l’adhesió de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels 
Drets Humans 2017. 
El darrer punt va ser l’aprovació del Compte general de l’Ajuntament relatiu a 2016 amb 
els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, C’s i PSC, l’abstenció del PP i el vot contrari de SQP.
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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