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Sens dubte que l’aspecte més important 
del passat mes de gener ha estat la suavitat 
tèrmica, i és que els 11,9ºC de mitjana men-
sual fan que resulti ser el gener més càlid 
com a mínim des del 1996. I a més, enguany 
amb dues “onades de calor” històriques, una 
abans de Reis i una altra al voltant del 20 de 
gener, amb temperatures pròpies del mes 
de maig. No és normal al gener arribar a 
23ºC de dia i no baixar dels 15 de nit. Aques-
ta temperatura alta ha estat fruit de vents 
de l’oest o nord-oest molt càlids. Només 
una petita advecció d’aire fred va fer baixar 
temporalment la temperatura a valors de 
ple hivern entre els dies 13 i 15.  
Amb relació a la pluja, el gener ha estat 
lleugerament plujós, gràcies a la ploguda 
del dia 26. No va caure cap gran aiguat, però 
va estar hi hores plovent de manera mode-
rada. Una pluja molt necessària després de 
l’absència de precipitacions importants des 
de mitjans d’octubre. 

GENER
2018

Temperatura mitjana: 
11,9ºC
Temperatura màxima: 
22,8ºC el dia 4
Temperatura mínima:
2,3ºC el dia 13
Precipitació total: 
58 mm; dia més plujós, 26 de 
gener amb 25,3 mm, 4 dies de 
pluja, un amb tempesta

Gabriel Salvà 
meteosjd.blogspot.com
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

6.145 persones assolides

422 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment
97 piulades 

137 K impressions de piulades

4.581 visites al perfil

147 mencions

41 nous seguidors

Fotos amb el hashtag #CarnavalSJD18

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.catEl més destacat del darrer mes
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Marzo es el mes de la mujer. La celebración del Día In-
ternacional de las Mujeres es todavía hoy un toque de 
atención necesario en nuestra sociedad para seguir 

luchando por la igualdad. Parece mentira que en el siglo XXI 
todavía hayamos de alzar nuestras voces para erradicar des-
igualdades de género que, lejos de ser minoritarias, se siguen 
reproduciendo en el trabajo, en la familia... manteniendo vivos 
estereotipos que siguen entre nosotros y ponen diariamente en 
evidencia hechos como la diferencia salarial entre sexos –en 
torno el 30% en nuestro país–, las muertes por violencia ma-
chista o los acosos sexuales, que continúan llenando los medios 
de comunicación.

Por este motivo, además de las actividades de concienciación 
y de reivindicación que multiplicamos en la ciudad durante el 
mes de marzo, este año desde el Ayuntamiento apoyamos la jor-
nada de huelga feminista convocada para el 8 de marzo. Hay 
que exigir más medidas, más apoyo y más recursos para, de una 
vez, avanzar con determinación hacia la igualdad real.

Para alcanzar este reto, la educación es fundamental. Ahora 
que estamos a las puertas del periodo de matriculación para el 
próximo curso, tenemos que seguir garantizando la igualdad de 
oportunidades entre nuestros niños y niñas, y la educación es 
el pilar fundamental. La comunidad educativa, los padres y ma-
dres, y el Ayuntamiento de Sant Joan Despí vamos de la mano 
con determinación en este objetivo.

En la ciudad contamos con una buena red de centros, con 
personal docente bien calificado e instalaciones que me-
joramos año tras año. Pero, además, desde el Ayuntamien-
to seguimos sumando esfuerzos, con nuevas iniciativas que 
quieren incidir en la mejora de la oferta educativa de nuestros 
estudiantes, tanto académicamente como en la asunción de 
valores fundamentales. Los datos demuestran que este esfuer-
zo va dando frutos.

Març és el mes de la dona. La celebració del Dia 
Internacional de les Done és encara avui un toc 
d’atenció necessari a la nostra societat per seguir 

lluitant per la igualtat. Sembla mentida que al segle XXI 
encara hàgim d’alçar les nostres veus per erradicar des-
igualtats de gènere que, lluny de ser minoritàries, encara es 
reprodueixen a la feina, a la família... mantenint vius este-
reotips que conviuen amb nosaltres i posen diàriament en 
evidència fets com ara la diferència salarial entre sexes  –
entorn el 30% al nostre país–, les morts per violència mas-
clista o els assetjaments sexuals, que continuen omplint els 
mitjans de comunicació. 

Per aquest motiu, a banda de les activitats de consciencia-
ció i de reivindicació que multipliquem a la ciutat durant el 
mes de març, enguany des de l’Ajuntament donem suport a 
la jornada de vaga feminista convocada pel 8 de març. Cal 
exigir més mesures, més suport i més recursos per, d’una 
vegada, avançar amb determinació cap a la igualtat real.

Per assolir aquest repte, l’educació és fonamental. Ara que 
estem a les portes del període de matriculació per al pro-
per curs, hem de seguir garantint la igualtat d’oportunitats 
entre els nostres infants i l’educació n’és el pilar fonamental. 
La comunitat educativa, els pares i mares i l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí anem de la mà amb determinació en 
aquest objectiu. 

A la ciutat comptem amb una bona xarxa de centres, amb 
personal docent ben qualificat i instal.lacions que millo-
rem any rere any. Però, a més, des de l’Ajuntament seguim 
sumant esforços, amb noves iniciatives que volen incidir 
en la millora de l’oferta educativa dels nostres nens i ne-
nes, tant acadèmicament com en l’assumpció de valors 
fonamentals. Les dades demostren que aquest esforç va 
donant fruits.

L’Ajuntament se suma a la jornada 
reividincativa del 8 de març per reclamar 

mesures per una igualtat real

Antoni Poveda, l’alcalde

Educar per la igualtat

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

El Ayuntamiento se suma a la jornada 
reivindicativa del 8 de marzo para 

reclamar medidas para una igualdad real
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 EL TEMA

Escoles i instituts de Sant Joan 
Despí ofereixen un alt nivell 
educatiu, complementat 
amb una àmplia oferta 
de programes i serveis 
municipals. Comunitat 
educativa, pares, mares i 
Ajuntament treballen perquè 
a l’hora de triar centre, la 
ciutat sigui la millor opció

Tot a punt per començar un nou procés 
de preinscripció als ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil, primària 

i secundària obligatòroia (ESO). Tot i que el 
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat encara no ha publicat la resolució amb 
les dates definitives, sí que ha anunciat que la 
preinscripció començarà a finals de la primera 
setmana d’abril o la segona. 

Comencem amb les portes obertes
De fet, els centres educatius públics i con-
certats de la ciutat han iniciat aquest mes de 
febrer les sessions de portes obertes per mos-
trar a les famílies quins són els seus projectes 
educatius i les instal·lacions.
Sant Joan Despí disposa d’una xarxa 
d’equipaments educatius de gran qualitat, amb 
instal·lacions i projectes pensats per educar en 
aprenentatges, però també en el creixement 
personal de l’alumnat. És en aquest sentit 
que l’Ajuntament de Sant Joan Despí intenta 
acompanyar els centres en aquesta tasca edu-
cadora amb iniciatives que van des del suport 
a l’èxit escolar fins a contribuir en la seva 
formació fora de l’escola.

Pla Educatiu d’Entorn
Aquest curs l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
i la Generalitat de Catalunya han signat un 
conveni de col·laboració per contribuir, a 
través del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), al 
foment de la llengua catalana i a la millora de 
l’èxit educatiu en totes les dimensions: perso-
nal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, 
es vol afavorir la convivència, la cohesió social 

Des de fa 7 anys, el projecte
 Acompanyament a l’estudi ajuda els 
escolars a millorar el seu rendiment acadèmic

A la ciutat, escola 
pública de qualitat

La preinscripció als 
ensenyaments de segon cicle 
d’educació infantil, primària 

i secundària obligatòria:

Primera quinzena del mes d’abril
sjdespi.cat
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Debat sobre la mobilitat i 
la contaminació

A la ciutat, escola 
pública de qualitat

i la creació i manteniment d’una xarxa edu-
cativa que doni una resposta més eficaç als 
reptes educatius. El PEE es desenvoluparà 
fins al 2021.

Acompanyament a l’estudi
És una de les altres iniciatives en què 
col·labora l’Ajuntament i que més bons 
resultats està donant. L’objectiu: oferir una 
resposta integrada a les necessitats educati-
ves dels nois i noies de 5è i 6è de primària i 
de 1r i 2on de l’ESO, alhora que contribuir 
a la reducció del fracàs escolar en el pas de 
la primària a la secundària, i també a l’inici 
de l’ESO. 
La iniciativa va néixer ara fa set anys, de les 
demandes dels centres educatius que volien 
millorar els resultats de l’alumnat, i reuneix 
cada any al voltant de 60 alumnes que mi-
lloren el seu rendiment acadèmic amb l’ajut 
de monitors que imparteixen les classes a 
les biblioteques.

Sant Joan Despí parla anglès
L’aprenentatge de les llengües estrange-
res, preferentment l’anglès, és una de les 
prioritats dels centres educatius, i també 
de l’Ajuntament, que des de fa gairebé una 
dècada ha impulsat el projecte ‘Sant Joan 
Despí, ciutat plurilingüe’. Des de llavors les 
iniciatives per col·laborar en la millora de 
les competències en aquest idioma s’han 
consolidat. Més de 1.500 infants i joves 
de tots els cicles de la primària i de l’ESO 
assisteixen a obres de teatre en anglès, en 
una activitat emmarcada en el Programa de 
Serveis Educatius. 
Molt bona acollida ha tingut la iniciativa 
Sharing to learn que permet a una vintena 
d’alumnes de l’Escola Americana fer de 
language assistants, és a dir, donar suport en 
les classes, sobretot, en l’àmbit oral perquè 
els petits i petites puguin millorar el seu an-
glès. Per a alumnes més grans, els de batxi

Fomentar l’aprenentatge de l’anglès a través 
d’activitats a tots els cicles educatius ha estat 
un dels objectius del pla ‘Sant Joan Despí, 
ciutat plurilíngüe’

Pla d’Absentisme Escolar
També amb la col·laboració del govern autonòmic, l’Ajuntament 
continua treballant en un pla per reduir l’absentisme escolar i asse-
gurar un element bàsic com és l’escolarització dels infants i aconse-
guir així la igualtat d’oportunitats en l’educació.

Educació
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ESCOLES  PÚBLIQUES

INSTITUTS PÚBLICS

CENTRES CONCERTATS

Serveis comuns a totes les escoles

Centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de Sant Joan Despí

llerat, l’Ajuntament ofereix unes beques 
per a estades lingüístiques que permeten 
que tres alumnes puguin viatjar fins a 
Irlanda, fer un curs i conviure amb una 
família durant 15 dies. 

Aprendre fora de les aules
El Programa de Serveis Educatius és 
una altra de les eines que fa servir 
l’Ajuntament per donar a les escoles la 
possibilitat de participar en activitats 
vinculades a la cultura, el medi ambient 
o la sanitat, per viure-les d’una manera 
més vivencial i experimental. Any rere 
any s’hi sumen noves activitats, una 
bona part de les quals mediambien-
tals. Una de les novetats d’aquest curs 
és l’activitat ‘Conduïm en bici’ perquè 
els infants aprenguin a utilitzar aquest 
vehicle.

Llegim en veu alta
La pràctica de la lectura en veu alta no 
només augmenta els coneixements, 
inquietuds i interessos de l’alumnat sinó 
que té uns grans beneficis per adquirir 
seguretat personal i una bona expressió 
i comunicació oral. Per tal de millorar 
aquest aspecte educatiu, enguany es farà 
la I Mostra de Lectura en Veu Alta, al 
mes de maig a l’Auditori Miquel Martí i 
Pol. Així, el professorat ha rebut for-
mació teatral per poder treballar amb 
l’alumnat les lectures en veu alta a l’aula. 

Consell de joves #12@16 
Els consellers i conselleres del Consell 
d’Infants van proposar crear un consell 
de joves adolescents. D’aquesta prime-
ra idea, el passat mes de gener i com a 
experiència pilot, s’ha posat en marxa el 
Consell de Joves #12@16, que es reu-
neix de forma quinzenal al Bulevard per 
treballar temes encarregats per l’alcalde. 
Està format, de moment, per dos alum-
nes de tots els centres d’educació secun-
dària obligatòria (instituts Jaume Salva-
dor i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, 
Ateneu Instructiu, Gran Capità i El 
Brot) de les classes de 2on i 3r, i al juny 
s’avaluaran els resultats per crear el con-
sell  i el seu reglament de funcionament.

El Programa de Serveis Educatius és una 
bona eina perquè els infants i joves coneguin 
millor la ciutat i el seu entorn des 
d’una perspectiva més pràctica i vivencial

Aquest consell de joves serà un nou ens 
consultiu de l’Ajuntament
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ESCOLES  PÚBLIQUES

INSTITUTS PÚBLICS

CENTRES CONCERTATS

Serveis comuns a totes les escoles

Centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de Sant Joan Despí

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
a8026671@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipjoanperich
Estudis: infantil i primària

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
a8041684@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-espai3-sjdespi
Estudis: infantil i primària

Escola Pau Casals
C/ de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
a8026661@xtec.cat
www.ceippaucasals.net
Estudis: infantil i primària

Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
escolarosercapdevila@xtec.cat
www.escolarosercapdevila.cat
Estudis: infantil i primària

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-santfrancesc-sjd/
Estudis: infantil i primària

Institut Jaume Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
iespedrol@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iespedrol
Estudis: ESO i batxillerat

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
iesffg@xtec.cat
www.iesffg.cat
Estudis: ESO, batxillerat i cicles formatius de 
grau mitjà i superior

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
www.ateneuinstructiu.com
Estudis: infantil, primària, ESO i 
batxillerat

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
col-grancapita@xtec.cat
grancapita.com/
Estudis: infantil, primària i ESO

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
secretariaescola@elbrot.es
www.elbrot.es
Estudis: primària i ESO

ICARTH
C/ Orfeó Català, 6-10,
Tel. 93 373 57 11
info@icarth.es
www.icarth.es
Estudis: cicles 
formatius

· Atenció piscopedagògica
· Orientació escolar i professional 
cicle superior
· Professor/a de reforç
· Servei municipal de salut escolar   
  (revisions mèdiques)
· Servei d’acollida
· Menjador amb cuina pròpia

Continuen les sessions de portes obertes

Escola Roser Capdevila
7 de març (15.15 h)

Escola Sant Francesc d’Assís
8 de març (15.15 h) i 9 de març (9.15 h)

Escola El Brot
9 de març (de 10 a 12 i de 
16 a 18 h) i 10 de març (de 
10 a 13 h)

ICARTH
14 d’abril, de 10 a 13.30 h
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Mares i pares implicats
Les AMPA donen suport al dia a dia dels centres 

educatius a través d’activitats extraescolars; en la 
gestió dels menjadors i acollida, etc.

En l’educació les famílies tenen un paper clau, tan des de casa com des dels cen-
tres educatius a través de les Associacions de Mares i Pares (AMPA). Mares i 
pares que s’impliquen també des del món associatiu per posar el seu gra de 

sorra. La majoria coincideix que són un bon mecanisme per donar veu a les famílies 
en la tasca educadora dins dels centres “ens fa molta il·lusió poder col·laborar, des 
de tasques administratives a activitats extraescolars o més lúdiques, com Car-
naval. Un dels handicaps és la poca participació”, assenyala Gemma Perelló, de 
l’AMPA de l’escola Joan Perich Valls. Una afirmació en què coincideixen tots i totes, 
alhora que reconeixen que si en el dia a dia costa que la gent s’hi impliqui quan s’han 
d’arremangar “tots anem a una”. Pensen, però, que tractant-se de l’educació dels 
seus fills i filles és necessari que s’impliquin més.
El paper de les AMPA ha anat evolucionant adaptant-se a les noves realitats. Com 
assenyala Adelaida Moreno, de l’AMPA del Sant Francesc d’Assís, “ens adaptem a 
tot el que el centre necessita. Si fa uns anys ens vam haver de fer càrrec de la ges-
tió dels menjadors, ara, si fa falta material, com ordinadors o pissarres, també 
hi col·laborem”.

De les activitats extraescolars a la gestió del menjador
En línies generals, aquestes associacions s’encarreguen de facilitar a les famílies els 
llibres; el material esportiu; gestionen els serveis de menjador i d’acollida; organitzen 
activitats extraescolars... i s’impliquen en totes aquelles demandes que representin 
una millora en l’educació dels seus fills i filles: “estem molt contents d’haver acon-
seguir implantar el llibre socialitzat, ajudant les famílies a estalviar en material, 
ja que s’utilitzen d’un any per l’altre. El professorat ens ajuda molt”, assenyala 
Esther Domínguez, de l’AMPA del Roser Capdevila. Tot i la feina i les dificultats 
de trobar-se, a vegades, molt soles en el dia a dia, també és majoritari un senti-
ment: la gratificació. “és maco fer coses entre tots i totes que milloraran el col·le 

Mercè Martí, AMPA Espai 3
“La col·laboració de tothom per millorar 
és essencial. Ens hem plantejat com a repte 
atreure més pares i mares des d’infantil”.

La veu de les AMPA

Esther Domínguez, AMPA 
Roser Capdevila
“Volem el millor per als nostres fills i filles i per 
això ens impliquem i escoltem l’equip de mes-
tres i de direcció. Ells coneixen bé la realitat”.

Adelaida Moreno, AMPA 
Sant Francesc d’Assís
“Les famílies s’han d’implicar més en el dia 
a dia, si bé és cert que en activitats puntuals 
mai falta ajuda, encara hem de fer més”.

Gemma Perelló, AMPA 
Joan Perich Valls
“El diàleg amb l’escola és constant. Ens fan 
partícips i nosaltres també podem ajudar 
a millorar dins de les nostres possibilitats”.

Núria Laguia, AMPA 
Pau Casals
“L’AMPA és l’eina, el vehicle de relació entre 
les famílies i l’escola per tal de crear vincles 
de col·laboració que permeten millorar”.

Tomàs García, AMPA 
Gran Capità
“El que és important és que les famílies par-
ticipin, com puguin, però que participin. Les 
idees de tothom aporten i ens fan millorar”.

Pilar Martínez, AMPA 
Francesc Ferrer i Guàrdia
“Les necessitats a secundària són diferents 
respecte a l’escola. No obstant és important 
que continuem ajudant i implicant-nos”.

Rosa Maria García, AMPA 
Jaume Salvador i Pedrol
“Estem fent activitats obertes a tothom, com 
una mostra de treballs, al Nadal, perquè és in-
teressant que siguem conscients del que es fa”.

Sílvia Cobo, AMPA 
Escola El Brot
“Iniciem una etapa amb gent nova i ara és 
moment de prendre contacte i veure quines 
són les necessitats i com podem millorar”.

Sílvia Lamana, AMPA 
Ateneu Instructiu
“Les AMPA també liderem projectes que aju-
din el conjunt de l’escola, com per exemple, 
la socialització dels llibres”.

8
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Visites a l’Ajuntament. Al gener van començar les visites escolars que els infants de tercer de primària de les escoles fan per 
conèixer com funciona l’Ajuntament. Durant aquesta trobada, l’alcalde, Antoni Poveda, respon a les preguntes que els infants han 
preparat a classe, i resol els dubtes que puguin tenir sobre què es fa des del govern local. 

Ateneu Instructiu

i l’educació dels infants, per això estranya que no s’impliqui 
més gent, però no obstant això la pràctica totalitat de les fa-
mílies formen part de l’AMPA”, comenta la Mercè Martí, de 
l’AMPA Espai 3. Com assenyala la Núria Laguia de l’AMPA del 
Pau Casals “malauradament existeixen algunes famílies que 
no tenen una gran implicació i encara perceben l’escola com 
una institució aliena. Cal seguir trobant maneres creatives 
i encoratjadores perquè tothom se’n senti partícip i trobi la 
manera d’aportar”. 

Crida a la participació dels pares i les mares
Mantenir i col·laborar en activitats tradicionals i de germanor, 
com la castanyada, el Carnaval o els sopars de fi de curs és tam-
bé tasca de les AMPA. Com explica Tomàs García de l’AMPA 
del Gran Capità: “mantenir una bona relació entre famílies 
i escola és important. Ajudem a intermediar, si cal, però un 
dels nostres esforços se centra a col·laborar en activitats tra-
dicionals, com el Carnaval o la Castanyada”. Cada escola és 
un món, i cada AMPA també, per això aquestes s’adapten a les 
seves particulars realitats. Aquest és el cas de l’AMPA de l’escola 

El Brot, especialitzada en alumnes que presenten trastorns de 
l’aprenentatge, com ara la dislèxia. La Sílvia Cobo, d’aquesta 
AMPA, ens comenta que “volem enfocar part de la feina a 
crear un espai de suport, amb xerrades i assessorament a les 
famílies, ja que en el nostre cas les necessitats són molt es-
pecífiques”. Altres centres, com és el cas de l’Ateneu Instruc-
tiu, han optat per la creació de comissions temàtiques com una 
forma de millorar l’eficiència en la planificació de les activitats 
i repartir les tasques “perquè així podem fer més activitats, i 
millor. És fonalment que les famílies s’impliquin perquè es 
podrien fer moltes més activitats”.
Per últim, les AMPA dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i 
Jaume Salvador i Pedrol també assenyalen la falta de participa-
ció com un dels punts febles a millorar. No obstant això, les idees 
per millorar no falten mai com diu la Rosa Mª García, del Sal-
vador i Pedrol “ara per exemple tenim a una persona contrac-
tada perquè la biblioteca pugui estar oberta tots els dies”. La 
Pilar Martínez, de l’AMPA Ferrer i Guàrdia, afegeix que “estem 
oberts a col·laborar en tot. Des d’intercanvis amb alumnes 
d’altres països, a recollir diners per al viatge de fi de curs...”.

Ateneu Instructiu

Pau Casals

Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Roser Capdevila

Roser CapdevilaPau Casals
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Con la construcción de cinco nuevos en el Pont 
Reixat, la ciudad tendrá 61 parcelas de cultivo

Más huertos urbanos

El recinto de huertos urbanos del Pont Reixat contará en breve con cin-
co nuevos espacios de cultivo. Con esta nueva construcción, esta zona 
del Parque de la Fontsanta tendrá 37 huertos que, junto con los 24 ubi-
cados en La Moixeta, ofrecen un total de 61 parcelas municipales que 
el Ayuntamiento pone a disposición de las personas a las que les gusta 
cultivar sus propios frutos. Para acceder a un huerto urbano la persona 
adjudicataria ha de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: ser 
mayor de 60 años; ser pensionista o jubilado; no disponer de ningún 
otro huerto o terreno de cultivo público o privado en el área metropo-
litana de Barcelona y que ningún otro miembro de la unidad familiar 
sea adjudicatario de un huerto. Las bases completas y el impreso de 
solicitud se pueden descargar de la página web sjdespi.cat (apartado 
Medio Ambiente) y, aportando la documentación necesaria se tiene que 
registrar en el Ayuntamiento para formar parte de la lista de espera.

El mercat ambulant del barri Centre torna a la plaça de l’Ermita. Des del 12 de fe-
brer, el mercat ambulant del barri Centre està ubicat cada dilluns a la plaça de l’Ermita 
fins al tram de vianants del carrer del Bon Viatge. El canvi d’ubicació està motivat per 
les properes obres de reforma del carrer Major. La nova ubicació no provoca altera-
cions al trànsit, ja que el carrer del Mercat continua obert al pas de vehicles. El mercat 
ambulant manté el seu horari habitual, de 7 a 14 hores.

Et miren als ulls. 71 infants del centre obert del CE El Tricicle i el CE 
El Nus han participat en el projecte Et mirem als ulls que impulsa 
Etnia Barcelona Foundation amb l’objectiu de detectar problemes 
en la vista entre infants amb famílies en situació de vulnerabilitat. 
Els infants es van revisar la vista, i en els casos en què ha estat neces-
sària la incorporació d’ulleres, aquestes han estat facilitades per la 
fundació, i els vidres, per les òptiques locals Alos i Sant Jordi. El 35% 
dels infants visitats mai s’havia revisat la visió en un especialista.

Las cinco parcelas ampliarán la oferta de espacios de cultivo para la ciudadanía

L’Ajuntament dona suport 
als veïns de l’avinguda 
Barcelona113 per la pujada 
dels lloguers

L’Ajuntament treballa per assolir un acord 
entre els veïns i veïnes que viuen de lloguer 
al bloc de l’avinguda de Barcelona 113, i el 
propietari de l’immoble, davant el risc de 
ser expusats davant la dràstica pujada de 
preus que planteja l’últim. A més, els grups 
municipals del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, 
PP i CiU han subscrit un comunicat con-
junt de recolzament als veïns no només pel 
risc de ser expulsats dels seus habitatges i de 
la ciutat, sinó també per l’augment “dràstic i 
desmesurat” del lloguer que planteja la pro-
pietat. Els grups també reclamen mesures 
per posar fi a l’especulació en el preu del llo-
guer i un impuls del parc públic d’habitatge.
L’any 2013, en plena crisi immobiliària, la 
nova propietat dels pisos va decidir llo-
gar-los a preus similars als del barri de 
Les Planes amb contractes de 5 anys. Ara, 
quan s’han de renovar,  ha decidit aplicar 
augments d’entre el 40 i el 100% que les fa-
mílies no poden assumir i que poden im-
plicar l’expulsió, no només del bloc sinó de 
la ciutat, de 121 famílies. De les 400 per-
sones que hi viuen moltes són joves i amb 
fills. Hi ha 30 nens i nenes escolaritzats a la 
ciutat i hi ha llogaters que estan en situació 
d’atur, pensionistes, que cobren el salari mí-
nim interprofessional o poc més. L’objectiu 
és arribar a un preu del lloguer consensuat 
entre les parts.
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Nou servei per compartir cotxe amb 
vehicles de baixes emissions

La ciutat compta amb quatre places de cotxes reservats del servei carsharing, que es 
poden llogar per hores i dies per fer desplaçaments puntuals

La ciutat ha implantat el carsharing, un servei de cotxes de 
flota compartida que ofereix a la ciutadania una alterna-
tiva de mobilitat sostenible i flexible. El servei es presta 

amb vehicles de baixes emissions i va a càrrec de l’empresa 
Avancar, l’operadora que va guanyar la licitació realitzada per 
l’Ajuntament.
Actualment, hi ha quatre vehicles de carsharing instal·lats a 
diferents punts de la nostra ciutat i, en el futur, es preveu la 
incorporació de quatre més. Es tracta de vehicles híbrids de 
baixes emissions i baix consum de carburant.
Per utilitzar aquests cotxes cal registrar-se a l’aplicació o a la 
web d’Avancar, l’operador del servei. Els vehicles es poden llo-
gar durant unes hores o durant uns dies. L’objectiu és donar 
servei a aquelles persones que necessiten fer desplaçaments 
puntuals en cotxe, sense haver de tenir-ne un de propi. De 
moment, la ciutat compta amb quatre places: al carrer Jacint 
Verdaguer amb el carrer Catalunya; al carrer Bon Viatge can-
tonada amb l’avinguda de Barcelona; a l’avinguda de Barcelo-
na amb el carrer Marquès de Monistrol, i al carrer Josep True-
ta amb el carrer Jacint Verdaguer. 

Alternativa al vehicle de propietat
L’alcalde, Antoni Poveda, ha explicat que aquest sistema “per-
met que moltes persones puguin utilitzar un mateix cotxe 
de baixes emissions, com una alternativa al vehicle privat 

Per fer-lo servir cal registrar-se al web o a l’aplicació d’Avancar

de propietat que cada cop està generant més problemes 
a les ciutats: d’espai, de cost, de manteniment, de conges-
tió i de contaminació”. Per la seva banda, el responsable de 
Mercat d’Avancar, José Loring, ha elogiat “l’aposta de Sant 
Joan Despí per la millora del medi ambient” i ha explicat 
que “el carsharing es complementa de forma natural amb 
el transport públic”. Un estudi de l’empresa assegura que, 
amb aquest tipus de servei, es resten una mitjana de 13 co-
txes privats del carrer.  El servei del carsharing és fruit de la 
licitació realitzada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí en-
tre empreses prestadores del servei de cotxe compartit, una 
concessió que es va adjudicar Avancar, amb el pagament del 
corresponent cànon d’explotació.

L’alcalde, Antoni Poveda, ha presentat el servei  que ha comptat amb la 
presència del responsable de Mercat d’Avancar, José Loring, i del director 
de Comunicació de Hyunday Espanya, Juanjo Martínez

Per utilitzar els cotxes de la flota carsharing, les perso-
nes interessades s’han de registrar a l’aplicació Avancar, 
disponible per a mòbils amb sistema operatiu Android i 
IOS o bé a través del web (www.avancar.es/ca/santjoan), 
fer la reserva del cotxe, obrir el cotxe amb l’aplicació 
o la targeta d’usuari, conduir el cotxe i retornar-lo a la 
mateixa plaça d’aparcament. Els preus varien en funció 
de les hores d’utilizació. Al plànol de l’esquerra podeu 
consultar els punts de carsharing disponibles.

Com funciona el carsharing?
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Sant Joan Despí ha dado un nue-
vo paso adelante en la mejora 
de la movilidad sostenible con 

la puesta en marcha del Park&Ride, 
un aparcamiento de intercambio re-
servado a los usuarios del tren y de 
otros medios de transporte público 
que tiene como objetivo reducir el 
uso del vehículo privado facilitando 
el estacionamiento de manera gra-
tuita. El servicio fue inaugurado el 
7 de febrero por el vicepresidente de 
Mobilitat i Transport Públic del Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
y alcalde de San Joan Despí, Antoni 
Poveda, y el director de Rodalies de 
Catalunya, Félix Martín. Para Poveda, 

la puesta en marcha de este servicio 
“es una de las actuaciones del AMB 
para combatir el cambio climático y 
mejorar la calidad del aire, junto a 
otras acciones como la renovación 
de los autobuses, el fomento de la 
bicicleta o la creación de zonas de 
bajas emisiones contaminantes”. 
Por su parte, Martín puso en valor el 
trabajo que hacen los operadores de 
transporte público con tal de mejorar 
la oferta de la movilidad pública. 

¿Cómo funciona el sistema?
Situado en la calle Jacint Verdaguer, 
junto a la pasarela de acceso a la esta-
ción del tren, su horario de funciona-

miento es de lunes a viernes laborales, 
de 5 a 23 horas. Para beneficiarse de 
su uso de manera gratuita hay que 
descargarse en el teléfono móvil la 
aplicación AMB P+R y registrarse. 
Así, cuando el usuario quiera utili-
zarlo, después de aparcar el coche, 
ha de iniciar el servicio en la aplica-
ción y coger el transporte público.  
A la vuelta, ha de validar el título de 
transporte en una máquina valida-
dora ubicada en el vestíbulo de la es-
tación que comprueba que el usario 
realmente ha utilitzado el transporte 
público. Por último hay que finalizar 
el servicio y liberar la plaza ocupada, 
también a través de la APP del móvil.

Aparca gratis y coge el tren
Nuevo espacio de aparcamiento gratuito para los usuarios del transporte público 

que se puede utilizar a través de la aplicación móvil AMB P+R

El Àrea Metropolitana de Barcelona pone en marcha un Park&Ride en Sant Joan Despí

El número de viajeros del bus no para de crecer
Las líneas de autobús que pasan por Sant Joan Despí cerraron el año 2017 con 8.282.200 pasajeros, 142.000 
más que el año anterior. De esta forma, en los últimos doce meses las diez líneas de autobús de nuestra ciu-
dad gestionadas por Baixbus y TMB han registrado un incremento medio porcentual del 5,3%. 
Prácticamente todas las líneas de bus de Sant Joan Despí han crecido en número de pasajeros. Así, el in-
cremento porcentual más grande lo han registrado las dos líneas nocturnas: la N12 (+ 11,5%) y la N15 (+ 
15,4%), seguidas de la L77 (+ 11,3% ), la 157 (+ 11%), la L79 (+ 6,2%), la 78 (+ 3,7%), la 63 (+ 3%), la L46 (+ 
3,6%) y la L52 (+ 1,4%). Sólo bajó en usuarios la L10 (-13,2%). Una buena noticia para la movilidad sosteni-
ble y el medio ambiente, ya que un aumento del transporte público representa una disminución del trans-
porte privado y un ahorro de emisiones a la atmósfera que contribuyen a la mejora de la calidad del aire.

A la izquierda, el alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de Mobilitat i Transport Públic del AMB, Antoni Poveda, y 
el director de Rodalies Catalunya, Félix Martín, durante la inauguración del nuevo aparcamiento que favorece el uso del 
transporte público. A la derecha, el parking y la máquina validadora situada en el vestíbulo de la estación del tren
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Els treballs, que es perllongaran fins a la tardor, deixaran una via totalment 
renovada amb voreres d’entre 1,80 i 3 metres a banda i banda del carrer

Comencen les obres del carrer Major

El 12 de març és la data prevista per 
a l’inici de les obres de la reforma 
integral del carrer Major, al barri 

Centre de Sant Joan Despí. Per tal de 
minimitzar l’impacte que representen 
uns treballs d’aquesta envergadura, les 
obres es faran per fases en els propers 
vuit mesos que està previst que durin. 
Així, els primers treballs se centraran 
al tram entre els carrers de Jacint Ver-
daguer i Baltasar d’Espanya amb una 
afectació mínima en el trànsit com po-
deu comprovar al plànol adjunt. La més 
important, de moment, serà el canvi de 
sentit al tram Baltasar d’Espanya, entre 
Major i la rambla Josep Maria Jujol, fet 
que també afectarà a la parada d’auto-
bús ubicada al costat del Mercat i que 
es traslladarà fins a Baltasar d’Espanya. 
La resta de carrers mantenen la mateixa 
direcció.

Voreres més amples
Una de les millores més destacades serà 
l’ampliació de les voreres, que passaran 
a tenir, en tot el carrer, entre 1,80 i 3 
metres, depenent del tram. Una gran 
millora si tenim en compte que ara 
hi ha trams que tan sols tenen apro-
ximadament 60 centrímetres. Un salt 

OBRES FASE 1

PARADA BUS TEMPORAL

RECORREGUT BUS
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Primera fase de les obres, afectacions al trànsit

Primera fase: tram entre els carrers Jacint Verdaguer i Baltasar d’Espanya

endavant en la millora de la mobilitat 
en aquest carrer que també es notarà 
en totes les cruïlles amb la construcció 
de passos de vianants deprimits, sense 
barreres arquitectòniques. Per eixam-
plar les voreres, només es mantindran 
els espais d’aparcament al tram entre 
Torrent d’en Negre i Jacint Verdaguer a 
banda i banda. 
A més de millorar una part del clave-
gueram i del col·lector de recollida d’ai-
gües pluvials, es renovarà tot l’enllume-
nat i s’incrementaran els punts de llums. 

Després de la reforma, el carrer disposa-
rà de 47 fanals de leds en bàcul, és a dir, 
que ja no hi haurà cap fanal en façana. 
També se soterraran els cables de sub-
ministraments aeris entre cruïlles. 
A més, el carrer guanyarà 38 arbres (ara 
pràcticament no n’hi ha); 11 papere-
res; 6 cadires i 9 pilones. La bateria de 
contenidors ubicada al costat del carrer 
Montjuïc se soterrarà i s’instal·larà a 
l’altra banda del carrer, al costat de Can 
Diumenge, els pisos de la gent gran. La 
resta es mantindran en superfície.

Imatge virtual de la remodelació del carrer Major, al barri Centre

Voreres més amples
47 fanals de leds
38 arbres
11 papereres
9 pilones 
6 cadires
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*Dades de pagament per als impostos i taxes que no estan domiciliats. Entre parèntesi, les dates en què es faran els càrrecs en cas que les taxes i impostos 
estiguin domiciliats. Aquest any, com a novetat, es poden fraccionar en quatre terminis totes les taxes i impostos tret del de vehicles de tracció mecànica

En 2018 se destinarán 571.000 euros a este servicio 
dirigido a personas mayores o con discapacidad

Incremento del presupuesto 
para la atención a domicilio

La partida presupuestaria destinada a cubrir el servicio de ayuda a do-
micilio (SAD) aumenta este año en más de 100.000 euros respecto al año 
anterior para atender al incremento de la demanda y mejorar la atención 
a las personas mayores o con discapacidad. Si en 2017 se destinó a esta 
partida 447.637 euros ofreciendo el servicio a 238 personas, el presu-
puesto de este año ha reservado 571.015 euros. Si lo comparamos con 
2016, el presupuesto ha crecido en casi 200.000 euros, ya que ese año se 
destinaron 389.505 euros. 
El aumento de la esperanza de vida, además de la incorporación de nu-
evas personas prestatarias del servicio en cumplimiento de la Ley de 
Dependencia, han sido factores clave para explicar este incremento. El 
objetivo es mantener y mejorar los servicios de atención en el domicilio 
para mejorar la calidad de vida de estas personas, a la vez que favorecer 
su autonomía. 

Acuerdo con la Residencia Sophos para facilitar el uso del 
comedor a cuatro personas mayores vulnerables

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí y la residencia de la tercera edad Sophos 
han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar que cuatro personas 
mayores puedan comer al mediodía en este equipamiento de lunes a viernes. 
El proyecto Dinar amb companyia no sólo ayuda en la correcta alimentación 
de estas personas, si no que favorece  la socialización de los usarios, ofrecién-
doles un espacio de convivencia, algo muy necesario en las personas mayores. 
Las personas que participan son derivadas desde el Departamento de Acció 
Social y tienen que cumplir requisitos como vivir solo o sola; percibir pocos 
ingresos y disponer de suficiente movilidad para desplazarse, entre otros.

El servicio de atención a domicilio favorece la autonomía de las personas

El Ayuntamiento ofrece 
asesoramiento sobre el 
bono social

La entrada en vigor del Real Decreto 
897/2017 aprobado por el Gobierno cen-
tral el año pasado regula y define qué 
usuarios pueden acogerse al bono social, 
un descuento en la factura de la electrici-
dad que pretende proteger a los hogares 
considerados como vulnerables. El bono 
social no sólo representa una reducción 
en la factura, sinó que también evita el 
corte del suministro eléctrico, una medi-
da contra la pobreza energética. El decre-
to contempla tres categorías de clientes 
vulnerables que en función de su situa-
ción percibirá descuentos diferentes. 
Así, las personas que quieran solicitarlo 
han de dirigirse a las compañías comer-
cializadoras, rellenar la solicitud y ad-
juntar la documentación que se solicita. 
Tanto en el Àrea de Serveis a la Persona 
(avenida de Barcelona, 41) como en los 
cuatro centros cívicos de la ciudad están 
disponibles las solicitudes y la documen-
tación con los requisitos que se tienen 
que cumplir para acceder al bono social. 
En caso necesario, el Ayuntamiento tam-
bién orienta y ayuda a las personas que 
puedan tener dudas sobre cómo realizar 
esta tramitación. 
Sólo será necesario adjuntar un informe 
de servicios sociales en el caso de tratarse 
de víctimas de violencia machista; vícti-
mas de terrorismo y en el caso de perso-
nas con discapacidad.
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El año pasado se destinaron 283.700 euros a ayudas económicas de urgencia social 
para 600 familias y se otorgaron más de un millar de becas infantiles

Más empleo y recursos para las 
personas vulnerables de la ciudad

Balance del Acuerdo Social y Económico 2017

Los representantes del 
Acuerdo Social y Económico 
hacen balance de las inicia-
tivas y acciones que se han 
desarrollado en 2017

Los representantes de las entidades 
que configuran el Acuerdo Social y 
Económico de Sant Joan Despí han 

hecho balance de las actuaciones reali-
zadas en el último año en el ámbito de 
la acción social, el desarrollo económi-
co y el empleo. El Acuerdo Social está 
integrado los partidos políticos con re-
presentación en el Ayuntamiento y por 
los agentes sociales y económicos de la 
ciudad.
El alcalde, Antoni Poveda, pese a hacer 
un balance “satisfactorio” considera 
que “aunque las cifras macroeconómi-
cas son favorables, esto no se ha tradu-
cido en una reducción de las deman-
das de ayudas, por lo que tenemos que 

seguir avanzando”.
Con respecto al empleo y el desarrollo 
económico, durante 2017 el programa 
Joves per l’Ocupació benefició a un to-
tal de 41 de chicos y chicas; el programa 
Treball i Formació permitió la contra-
tación de 8 personas sin formación que 
no perciben prestaciones y de 6 perso-

nas perceptoras de la Renta Mínima de 
Inserción; y se realizaron 143 contrata-
ciones en planes de empleo. 105 perso-
nas participaron en cursos de formación 
ocupacional.

Al lado de los emprendedores
Durante el pasado año se impartieron 
145 horas de formación para empresas 
y emprendedores, con 236 asistentes. 
El servicio de apoyo a nuevas activida-
des económicas atendió a 89 personas, 
y mediante este servicio se crearon 33 
empresas que generaron 44 puestos de 
trabajo. Cristian Rastrojo, concejal de 
Promoción Económica y Empleo, recu-
erda que “la tasa de paro de Sant Joan 
Despí es del 9,08%, lo que supone una 
reducción del 11,02% en un año y de 
casi el 39,94% desde 2013”. 

Atención a las situaciones urgentes
El Ayuntamiento de Sant Joan Des-
pí destinó en 2017 un total de 283.700 
euros a ayudas económicas de urgencia 
social para 600 familias: 205.000 euros 
para vales de alimentación con el fin de 
asegurar la manutención; se tramitaron 
901 ayudas para el pago de recibos de 
suministros básicos (luz, agua y gas), 
con una inversión de 64.700 euros; y se 

destinaron 14.000 a ayudas relacionadas 
con la vivienda. En el ámbito de la infan-
cia y la juventud, un total de 435 niños y 
niñas recibieron becas de comedor y se 
otorgaron 324 becas para actividades de 

ocio, 249 para actividades de verano y 
151 becas de comedor en las actividades 
de verano.
Según la teniente de alcalde de Acció 
Social, Margi Gual, “el gasto por habi-
tante en servicios sociales ha crecido 
en los últimos años en Sant Joan Des-
pí y en 2017 el presupuesto creció en 
un 14,75%”. Gual ha apuntado que “el 
objetivo es dar servicio y cobertura a 
las necesidades que hay en la ciudad 
en general, y también especialmente a 
la dependencia: en Sant Joan Despí no 
hay listas de espera”.

La tasa de paro en 
Sant Joan Despí, del 9%, 
por debajo de la media 

143 contratos a través de 
planes de empleo y apoyo

 a 33 nuevas empresas  

En mayo, convocatoria de la 
oferta de los nuevos planes 

de ocupación
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L’Ajuntament ha aprovat una declaració institucional amb motiu del 
Dia Internacional dels Drets de les Dones en què dona suport a la 
vaga feminista convocada per al 8 de març. Amb aquesta declaració, 

l’Ajuntament referma el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels 
seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar vers 
una societat democràticament més justa i equilibrada a la presa de decisions 
entre homes i dones. En la declaració, l’Ajuntament es compromet a sumar-
se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, de 
dues hores de durada durant el 8 de març. També s’adhereix a la jornada rei-
vindicativa convocada pel moviment feminista que promou aquesta vaga de 
cures, consum laboral i estudiantil, i es compromet a difondre els objectius i 
accions d’aquesta iniciativa entre les entitats de dones, als instituts i centres 
joves i entre les entitats locals. La declaració s’ha aprovat al Ple amb els vots 
a favor de PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP i CiU i l’abstenció de Cs. A més, 
el dia 8 de març, s’ha convocat una concentració a la plaça de l’Ermita, en el 
marc de les activitats del Dia Internacional de les Dones. 

Suport a la vaga feminista
L’Ajuntament referma el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus 

drets i amb les polítiques d’igualtat per avançar cap a una societat més justa

Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones

ADSA
Avinguda de Barcelona 83-85  
Tel. 93 477 03 11
Correu-e: adsa@ad-sa.com

Més informació:

Vols guardar la 
teva bici 
en un lloc segur i 
a un preu assequible?

3,37€ + IVAAL MES
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ADSA
Avinguda de Barcelona 83-85  
Tel. 93 477 03 11
Correu-e: adsa@ad-sa.com

Més informació:

Vols guardar la 
teva bici 
en un lloc segur i 
a un preu assequible?

3,37€ + IVAAL MES

El Consell de Dones prepara un programa d’activitats amb la Diada Dones Despí, 
dissabte 10 de març, com a gran protagonista

Al març Sant Joan Despí reivindica 
amb força els drets de les dones

Sant Joan Despí commemora el Dia 
Internacional dels Drets de les Do-
nes amb d’activitats reivindicatives, 

culturals, esportives i lúdiques. L’Ajunta-
ment i les entitats del Consell de Dones  
han preparat activitats que han començat 
amb una sessió de contes no sexistes. 
D’una banda, el dia 8 de març es farà una 
concentració amb motiu de la vaga femi-
nista (plaça de l’Ermita, a les 12 h) a la qual 
l’Ajuntament s’ha adherit (més informació 
a la pàgina del costat). 
L’acte central del programa tindrà lloc el  
dissabte dia 10 amb la Diada Dones Despí, 
una trobada d’entitats i de dones que ens 
convida a compartir experiències al vol-
tant de diferents iniciatives artístiques i lú-
diques com el ioga, l’escriptura, el country, 
la pintura, etc. Durant la trobada es farà 
la lectura del manifest, en aquesta ocasió 
amb la veu de membres del Consell de Do-
nes. Aquesta, però, no serà l’única mostra 
artística. El dia 17, a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol es farà el tradicional Lila Ca-
baret, una nit maratoniana que comptarà 
amb l’actuació de la cantant Beth, del grup 
The Lock Generation, format per joves de 
Sant Joan Despí, i la demostració de foot-
bag de Paloma Puyol, campiona del món 
d’aquesta pràctica esportiva que barreja el 
futbol i els malabars. Preneu nota de les 
activitats.

Dissabte 3 de març
17 h,  CC Mercè Rodoreda
Contes per la Igualtat

Dilluns 5 de març 
19.30 h, pl. de l’Ermita
5 minuts de silenci

Dimarts 6 de març
16.30 h, Centre Formació de Persones Adultes
“Dones escriptores, cultura comparti-
da”, Grup de dones escriptores Racó de 
Dones.

19 h, CC Mercè Rodoreda
Xerrada I tú ets feminista?

Dijous 8 de març 
12 h, plaça de l’Ermita
Concentració vaga feminista

Divendres 9 de març, 
18 h, camp de futbol municipal Les Planes
Partit de mares

Dissabte 10 de març
A partir de les 10.30 h, plaça de l’Ermita. 
Diada Dones Despí, trobada d’entitats 
i dones. 11 h: classes obertes i mostra de 
tallers de country, sardanes, rumba, ioga. 
Activitats i tallers de pintura, “marcar-li un 
gol al masclisme”, patchwork, manualitats, 
joc violeta, taller d’escacs, etc. Racó de lle-
tres liles: concurs de microrelats i signatura 

i mostra de llibres. A les 13 h, lectura del 
manifest.
18 h, poliesportiu Salvador Gimeno
Partit d’handbol

Diumenge 11 de març
12 h, pl. de l’Ermita
Sardanes i xocolatada

Divendres 16 de març, 
21.30 h, Centre Cívic Les Planes
Sopar de Dones, preu: 20 €. Venda de ti-
quets a l’Àrea i Centre Cívic Les Planes. 

Dissabte 17 de març
22 h, Auditori Miquel Martí i Pol
Lila Cabaret, mostra artística de dones 
amb els equilibris verticals de Juana Bel-
trán; amb la campiona del món de foot-
bag Paloma Puyol; ball urbà de The Lock 
Generation, joves de Sant Joan Despí o 
l’actuació musical de la cantant Beth, entre 
d’altres.

Divendres, 6 d’abril 
CC Mercè Rodoreda
Cloenda 25è aniversari Associació 
de dones Montserrat Roig
Música, teatre i copa de cava

Dissabte 21 d’abril 
Excursió a la Festa Medieval 
de Montblanc
Confirmació d’assistència: 616 089 848.
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Al març comencarà una nova edició de les jornades so-
lidàries Utopies concretes per un món millor, un marc 
que ens convida a reflexionar a l’entorn d’eines que 

poden ser útils per transformar la societat amb l’objectiu de 
construir un món més just i solidari. Aquest any parlarem de 
cultura i esport per descobrir la seva capacitat transforma-
dora. Així, les utopies de març estaran dedicades a la cultura 
i podrem saber molt més sobre el seu potencial de canvi i 
transformació a través d’una xerrada amb l’actriu Neus Ball-
bé, membre de Pallassos sense Fronteres i molt popular grà-
cies al personatge de la Pati Pla d’El Club Super 3. Serà el 21 
de març, a les 19.30 h, al Centre Cívic Les Planes. En el marc 
d’aquesta primera utopia també es podrà visitar l’exposició 
La revolució del riure, de Pallassos Sense Fronteres, del 12 al  
23 de març a la Biblioteca Miquel Martí i Pol. 
L’esport, que no entén de races, ni d’idiomes, ni de condi-
cions socials, serà el protagonista a l’abril. Per parlar sobre 
l’esport com a vehicle de cooperació comptarem amb el pres-
tigiós fotògraf Kim Manresa i Esther Eroles, de la Fundació 
Johan Cruyff (11 d’abril, 19.30 h, Centre Cultural Mercè Ro-
doreda) i també podrem visitar, del 3 al 13, la mostra Futbol 
que canvia la vida, del propi Kim Manresa. A més, el dia 7 
d’abril, a les 9.30 h, al Centre Cívic de les Planes, l’entitat Ala-
ya Solidaris farà l’activitat ‘Esport per una bona causa’.

Cultura i esport per transformar el món
L’actriu Neus Ballbé, coneguda pel personatge Pati Pla del Club Super 3, o el 

fotògraf Kim Manresa, visitaran la ciutat per parlar sobre solidaritat

Al març i l’abril, jornades solidàries Utopies concretes per un món millor

Al març: 
la cultura, eina de transformació

A l’abril:
l’esport que fa cooperació

21 de març, 19.30 h, 
Centre Cívic Les Planes, 
col·loqui amb l’actriu 
Neus Ballbé (esquerra). 
Del 12 al 23 de març, 
a la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol, exposició La 
revolució del riure, de 
Pallassos Sense Fron-
teres.

11 d’abril, 19.30 h, 
CC Mercè Rodoreda, 
col·loqui amb el fotògraf 
Kim Manresa (esquerra) 
i Esther Eroles, de la Fun-
dació Johan Cruyff, i del 
3 al 13 d’abril, exposició 
Futbol que canvia la 
vida, (dreta) de Kim Man-
resa al mateix centre.

Cursos d’acollida per descobrir la ciutat 
i afavorir la integració

L’Ajuntament ha programat nous cursos d’acollida al mes d’abril des-
tinats a millorar el coneixement de l’entorn entre les persones nouvi-
gudes i afavorir d’aquesta manera la seva intregració. Aquests cursos 
permeten als participants  saber més sobre el funcionament de les 
administracions; el sistema educatiu;  del  món laboral, etc. La Zahra 
Mellouki i la Mònika Vargas han participat en un d’aquestes cursos i 
l’experiència no ha pogut ser més positiva. Com explica Zahra “amb 
tot el que he après m’he despertat, ara sé moltes coses que abans no 
coneixia. Fins i tot m’he apuntat a fer un curs de català”. Està tan 
contenta que fins i tot ha recomanat el curs a més persones. De la ma-
teixa manera es mostra la Mònika, que va arribar a la ciutat al setem-
bre de 2017 procedent de Veneçuela “ha estat un curs excel·lent, em 
sembla una idea genial per aprendre més sobre la ciutat i les nor-
mes de convivència. He après moltíssim i arran d’aquest curs ara he 
començat a fer un curs d’atenció al client a Promodespí”.

Zahra Mellouki

Mònika Vargas
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El nostre Rei Carnostoltes, en Joan Despitoltes, va acabar exhaust i alhora entusiasmat 
de participar en el Carnaval de Sant Joan Despí. Més d’una setmana d’activitats que ha 
omplert la ciutat de disbauxa i gresca des del mateix moment de l’arribada (fotografies in-
feriors). A dalt, una instantània del ball de Carnaval que va omplir el poliesportiu del Mig 
amb més d’un miler de persones. Perquè no oblideu alguns dels moments més destacats 
del Carnestoltes santjoanenc, aquí us deixem unes de les imatges més representatives.

El Carnaval més divertit

Ball de Carnaval

Arribada de Joan Despitoltes
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Rua de Carnaval

Festa de Comiat de 
Joan Despitoltes

Les fotografies superiors recullen alguns dels moments de la 
divertida i multitudinària tua que va recórrer els principals 
carrers de la ciutat el dissabte 10 de febrer. A la dreta, veiem dos 
moment del comiat de Joan Despitoltes a la plaça del Mercat: 
el nostre rei assegut al seu tron molt i molt cansat després de 
dies de festa, i a sota, espectacle d`’animació amb la carismàtica 
sardina que tradicionalment es menja el dimecres de cendra.

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

Ningú es va voler perdre la festa de 
Carnaval. A més a més de les activitats 
obertes a tota la població, també se’n 
van fer algunes destinades a col·lectius 
concrets, com és el cas de la gent gran 
que va organitzar els seus propis balls al 
Foment Cultural i Artístic; Can Malu-
quer i el Centre Cívic Les Planes.

Disfressar-se d’una manera original té premi.... Sobre aquestes línies, els guanyadors i guanyadores del concurs que es va fer al 
ball de Carnaval del poliesportiu del Mig. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix, el primer i segon premiat en la categoria individual 
(‘higiene bucal i ‘bola de neu de Sevilla’, respectivament); primer i segon en la categoria de parella-trio (‘transformer’ i ‘germans 
Marx’, respectivament), i per últim, primer i segon en la categoria de grup (‘los estrellaos’ i ‘las vespinas’, respectivament). 

Concurs de disfresses



22

El autor ha presentado  Poesía y refranes yorùbà, Oríkì Ati Owe ní èdè yorùbá

“Este libro me ha servido para 
recuperar parte de mi memoria”

Ade Akinfenwa lleva más de 25 años en Sant Joan Despí. 
Su interés por aprender el castellano le trajo a Barcelona 
desde su Nigeria natal y aquí se quedó. Graduado en Re-

laciones Públicas, es profesor de yorùbá, una lengua con más de 
70 millones de hablantes en países como Nigeria, Togo, Brasil e 
incluso Cuba. Sus alumnos le animaron a hacer un libro sobre la 
poesía en esta lengua y así nació Poesía y refranes yorùbà, Oríkì 
Ati Owe ní èdè yorùbá que ha presentado en la biblioteca Mercè 
Rodoreda el 6 de febrero. Presidente de la Comunidad Nigeriana 
en Catalunya durante 10 años y actual presidente y cofundador 
de África Bussiness Club, nos explica su aventura con esta lengua 
y su poesía muy enraizada en la cultura popular.

¿Cómo acabas escribiendo un libro en esta lengua?
Enseñando me di cuenta de que los alumnos no tenían un diccio-
nario de yorùbá-castellano y empecé a trabajar en ello. Tuve que 
hacer un gran trabajo, de más de tres años, pero finalmente hice 
un  diccionario. Y a partir de aquí, como me gusta todo lo que es 
la cultura y la poesía, empecé a bucear en la poesía... Y entonces 
pensé voy a escribir un libro de poesía y refranes, y así surgió el 
libro, inspirado en poesía y refranes tradicionales.

¿Cómo es la poesía yorùbá?
En ella se narra la vida cotidiana, el cómo vivimos el día a día. 
Hay diferentes tipos: desde alabanzas que les dices a tus hijos 
para que se despierten, a otro tipo de poesía, oracular, para la que 
se requieren conocimientos de la religión yorùbá y que recitan 
los sacerdotes de Ifa, conocidos como Babalawo. 

Además de en ceremonias religiosas ¿también se suele 
recitar en otro tipo de acontecimientos? ¿Y cuáles son las 
temáticas principales?
Claro que sí, para las fiestas, para las ceremonias, para los niños 
gemelos, por ejemplo, algo que se considera excepcional. Siem-
pre acompañada de música, en África la música forma parte de 
la vida cotidiana, sin ella no hay vida. Es poesía que habla del 
hombre, de la muerte, de la vida, de la naturaleza, hay un tipo de 
poema en función de lo que haces.

La mayoría están inspirados en la tradición popular, ¿en el 
libro encontramos alguno de creación propia?
Algunos sí, pero la mayoría son de la tradición popular... fue un 
trabajo interesante porque tuve que ir varias veces a África. Para 

Entrevista con el escritor local Ade Akinfenwa

muchos alumnos ha sido como recobrar la memoria, porque han 
perdido parte de su idioma. Lo que empezó siendo un libro para 
los alumnos se ha convertido en un proceso muy interesante para 
mi ya que me ha ayudado a recuperar el idioma, mi memoria. 
Es una lengua que se ha transmitido de padres a hijos, piensa 
que el primer libro escrito en esta lengua es de 1914 aproximada-
mente, lo que quiere decir 
que la literatura yorùbà 
escrita es muy nueva, an-
tes se transmitía de boca 
en boca. Que yo sepa en 
España hay pocos libros 
escritos en esta lengua.

¿Estás trabajando en algún nuevo libro?
Sí, espero poder publicarlo en abril. Mi nuevo trabajo se basa en 
mi inquietud relacionada con África, y es un libro que sitúa al 
continente en la època precolonial, en la colonial y en la inde-
pendencia. Es un camino largo en el que llevo años trabajando 
y del que estoy aprendiendo mucho.

¿Dónde enseñas yorùbá?
Ahora hago clases on line, es lo más fácil y práctico para llegar 
a mucha gente. Tengo alumnos en Sevilla, en Canarias, en 
Barcelona...

Ade Akinfenwa llegó a Sant Joan Despí en 1992

“En la poesía yorùbá se 
narra la vida cotidiana, 
cómo vivimos nuestro 

día a día”

CULTURA
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A activitats per experimentar i 
aprendre amb metodologies 
innovadores i creatives en un 

entorn de col·laboració obert a la ciuta-
dania. Aquest és, a gran trets, l’objectiu 
del programa Bibliolab, impulsat per la 
Diputació de Barcelona i en el qual parti-
cipen les dues biblioteques de la ciutat, la 
Mercè Rodoreda i la Miquel Martí i Pol. 
Aquest projecte aposta per una evolució 
del model de biblioteques públiques tot 
posant l’accent en l’experimentació, de 
manera que aquests equipaments passin 
a ser espais de cocreació i coinnovació 
i els usuaris no siguin només receptors 
sinó també protagonistes.
Les activitats que es programin abastaran 
els àmbits científic, tecnològic, artístic 
i de lectoescriptura. De moment, els in-
fants santjoanencs han participat aquest 
2018 en dos tallers, un sobre els primers 
pagesos que van habitar la terra, i un al-
tre de dibuix amb confeti. Si encara no 
hi heu participat, al mes de març tindreu 
una nova oportunitat amb el taller Seri-
grafia amb les mitges sexys de la teva mare 

L’Ajuntament ha obert, fins al 16 de març, el termini per demanar permís 
per instal·lar una parada de venda de roses i llibres per a la Diada de Sant 
Jordi, el 23 d’abril. Les parades, les pot muntar qualsevol entitat cultural, 
esportiva o cívica sense ànim de lucre que estigui inscrita al Registre Muni-
cipal d’Entitats de l’Ajuntament; qualsevol centre escolar –màxim, una per 
centre–, i qualsevol partit polític amb seu a Sant Joan Despí. Per participar-
hi cal presentar una instància que podeu trobar a l’Ajuntament, a la qual 
s’ha d’adjuntar el full de sol·licitud de material enviat pel Departament de 
Cultura a les entitats i partits polítics i que es pot descarregar al web sjdes-
pi.cat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Departament 
de Cultura (Àrea de Serveis a la Persona, telèfon 93 477 00 51).

Obert el termini per demanar permís per 
muntar una parada a Sant Jordi

Biblioteques innovadores i creatives
La Mercè Rodoreda i la Miquel Martí i Pol programen activitats noves que posen 

l’accent en l’experimentació tot fomentant la creació i innovació

Projectes de futur a la Xarxa de Sant Joan Despí: Bibliolab i Codeclub

o la teva àvia que es farà a la bibliote-
ca Miquel Martí i Pol els dies 13 i 20 de 
març. 
Aquest, però, no és l’únic projecte inno-
vador en el qual treballen les bibliote-
ques, ja que Sant Joan Despí s’ha afegit 
també al projecte Codeclub a les Biblio-
teques que consisteix en sessions  per in-

troduir els petits i petites en la programa-
ció d’ordinadors. Els codeclub són una 
xarxa d’activitats gratuïtes gestionades 
per voluntaris amb l’objectiu que els in-
fants tinguin l’oportunitat de programar. 
Estigueu atents als canals d’informació 
municipals a través dels quals us infor-
marem de l’inici de les activitats.

En aquest taller, els infants van fer bols de fang com els que feien servir els  nostres avantpassats 
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La temporada d’espectacles aixecarà el teló al març amb un 
bon grapat de propostes adreçades a tots els públics i gus-
tos. Si el mes va començar amb la representació de Paradi-

se, continuarem amb l’obra de teatre Parlàvem d’un somni, una 
producció de Teatres en Xarxa i el Teatre Nacional de Catalunya 
(23 de març), basada en la col·lecció Diàlegs a Barcelona, del 
periodista Xavier Febrés, en què repassa els lligams afectius de 
Maria Aurèlia Capmany i Pasqual Maragall amb Barcelona. 
Les opcions teatrals es completen amb les obres infantils Alícia 
en el país de les meravelles (25 de març) i una proposta per al 
públic més petit, Pinxit (18 de març). Aquest mes, però, la mú-
sica tindrà un pes important amb les actuacions dels madrilenys 
Marlango (11 de març) i Beth, en el marc del festival fet per 
dones Lila Cabaret (17 de març) que es farà a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol i que comptarà amb la participació d’artistes de disci-
plines molt variades. Recordeu que podeu comprar les entrades 
al web teatresdespi.cat.

Al març, espectacles 
de primera

La música, amb Marlango i Beth, entre les 
propostes més destacades del mes

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat

Teatre                                                                 

PARLÀVEM D’UN 
SOMNI
Teatre Mercè 
Rodoreda
Divendres, 23 de març 
de 2018, 22 hores

ALÍCIA AL PAÍS DE 
LES MERAVELLES
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge, 25 de març de 
2018, 12 hores

Teatre familiar                                                    

Cinema català 
(Cicle Gaudí)

LA PELL FREDA, 
Teatre Mercè 
Rodoreda, dijous 15 de maç 
• 20 hores

LILA CABARET
amb l’actuació de Beth i 
d’altres artistes multidisplinaris
Dissabte, 17 de març de 2018, 
22 hores, 22 hores

Auditori Miquel Martí i Pol

Entrades ja a la venda ‘on line’: teatresdespi.cat
consulteu informació i abonaments

Música

MARLANGO
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge, 11 de març 
de 2018, 19 hores

PINXIT
Teatre Mercè 
Rodoreda
Diumenge, 18 de març de 2018, 
10.20, 11.45 I 12.45 hores

Sant Joan Despí participa en el Festival 
Zero, experiències innovadores i 
creatives adreçades a la gent jove

El Festival Zero, una nova programació d’espec-
tacles impulsada per Teatres en Xarxa, va arren-
car a Sant Joan Despí amb tres propostes de te-
atre i dansa en petit format que es caracteritzen 
pel seu caràcter innovador i per la proximitat 
física entre el públic i l’artista. Les actuacions, els 
dies 16 i 17 de febrer, dels A.K.A (Also Known 
As); de la companyia Moveo i el seu especta-
cle de dansa Conseqüències i Mi Gran Obra, de 
David Espinosa, van omplir l’escenari del Teatre 
Mercè Rodoreda de talent i innovació. Sant Joan 
Despí, juntament amb sis municipis més, forma 
part de Teatres en Xarxa, que produeix i dona 
suport a obres teatrals de joves artistes.
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Entrades ja a la venda ‘on line’: teatresdespi.cat
consulteu informació i abonaments

sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

fins al 22 de març
Dones amb glamour
Exposició de fotografia d’Irene Guinez
Centre Cívic Antoni Gaudí

L’Escola Municipal d’Art ja ha obert les incripcions d’una nova 
edició de les jornades culturals, que es faran del 10 al 15 de 
març. L’objectiu és ampliar els coneixements sobre les diferents 
tècniques relacionades amb les activitats que s’imparteixen a 
l’escola durant el curs i estan obertes a tothom.

En l’àmbit de la moda, el dia 13 a les 10 h es farà un taller 
d’estendards medievals, mentre que en el de cuina es farà el 
taller Receptes fàcils per gaudir de la cuina vegana índia del 
13 al 15 de març, a les 18 h a l’espai Foodieslab del mercat del 
Centre.  Les activitats relacionades amb el ioga també tindran 
un gran protagonisme amb  un taller de Shakti dance (12 de 
març, 17 h, CC Sant Pancraç); de mindfulness (12 de març, 19 h, 
CC Sant Pancraç); una excursió a Collserola (13 de març, 9.30 h, 
punt de trobada, CC Les Planes); taller de meditació budista (14 
de març, 19 h, CC Sant Pancraç) i una sortida saludable (15 de 
març, lloc de trobada Centre Jujol-Can Negre, 10 h), esportiva, 
cultural i gastronòmica tot caminant fins a Sant Boi, on es farà 
una visita al Museu de les Termes.

Per la seva banda, les activitats vinculades a la ceràmica són 
un taller de textures ceràmiques (13 i 15, a les 18 h i una visita 
a l’exposició Músiques a l’Antiguitat, al Caixaforum (punt de 
trobada, a les 16.45 h, a l’estació de Rodalies), mentre que si el 
que t’interessa és la fotografia tens dues opcions: aprendre a 
posar en paper els teus negatius (14 de març, 18.45 h, davant 
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya) o un taller de 
càmera fosca (15 de març, 18 h). Per últim, l’àmbit de la pintura 
i dibuix ens proposa un visionat de la pel·lícula Loving Vincent 
(cine a concretar segons la programació) i un taller de pintura 
al tremp d’ou (13 de març, 17 h). Per últim, i adreçat als més 
petits, es farà una visita guiada a la Fundació Antoni Tàpies (10 
de març, a les 11 h). Les activitats que no concreten lloc es faran 
al Centre Jujol-Can Negre.

L’Escola municipal d’art, 
protagonista cultural
del mes de març

fins al 25 de març
Llibertat condicionada
Exposició del Grup d’Art 94
Centre Jujol-Can Negre

Fotografies premiades al 
concurs dels Tres Tombs
del 20 al 24 de març a la biblioteca Mercè Rodoreda, i del 
26 al 31 de març, a la biblioteca Miquel Martí i Pol
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 7  dimecres
	 17	hores
 AULA CULTURAL: LES DONES EN  
 EL MÓN DE LA MEDICINA          
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada Les dones en el món de la medicina.   
 Història d’una discriminació, a càrrec de Santos  
 Liñán, doctor en medicina

MARÇ 

	 19	hores
 CONCERT DE MARLANGO          
 Teatre Mercè Rodoreda
 la banda formada per Leonor Watling i Alejan-  
 dro Pelayo arriba a Sant Joan Despí 
 per emocionar-nos amb un concert acústic   
 (duet, piano i veu) amb la seva fusió de jazz,   
 blues i pop. 

 venda d’entrades: teatresdespi.cat

11  diumenge
 8  dijous

	 17	hores
 TORNEIG FEMENÍ DE PETANCA          
 Als jardins del Casal de Can Maluquer

	 12	hores
 CONCENTRACIÓ VAGA 
 FEMINISTA           
 plaça de l’Ermita
 amb motiu del Dia Internacional dels 
 Drets de les Dones. 
 A la tarda, a les 18 h, les dones estan   
 convocades a l’estació de Rodalies per anar a  
 la manifestació de Barcelona 

 9  divendres
	 10	hores
 TALLERS DEL SIAD, GRUPS   
 D’AJUDA MÚTUA PER A DONES       
 Àrea de Serveis a la Persona
 sessions conduïdes per una psicòloga que ens  
 ajudaran a gestionar l’estrès; a millorar
 l’autoestima o què fer per aprendre a cuidar-  
 nos. No cal inscripció prèvia

	 18	hores
 CUINA AMB TERMOMIX  
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 PARTIT DE MARES   
 Camp de Futbol Municipal de les Planes
 amb el FC Levante les Planes, equip femení

10  dissabte
	 10.30	hores
 DIADA DE DONES DESPÍ  
 plaça de l’Ermita
 trobada d’entitats i dones per gaudir i compartir  
 els nostres sabers. Classes obertes i mostra  
 de tallers de: country, sardanes, rumba, ioga...  
 Activitats i tallers de pintura, marcar-li un gol al  
 masclisme, patchwork, manualitats, contes no  
 sexistes, joc violeta, taller d’escacs... Racó de  
 lletres liles: concurs de microrrelats, signatura  
 i mostra de llibres. Lectura del manifest i anunci  
 de guanyadors i guanyadores del concurs   
 d’escriptura ràpida.

	 18	hores
 PARTIT D’HANDBOL   
 Poliesportiu Salvador Gimeno   
 entre els equips femenins del Club d’Handbol 
 Sant Joan Despí i el Club d’Handbol Mislata   
 (divisió d’honor plata, 2a categoria espanyola)

	 11	hores
 TALLER DE CUINA MEXICANA  
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 11.30	i	12.30	hores
 CONTE EN ANGLÈS   
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Kids&Us. Recomanat a infants   
 d’1 a 12 anys, independentment de   
 si saben anglès o no. Cal recollir invitació a   
 partir del dilluns 5 de març

	 18	hores
 PETITS MOMENTS MUSICALS  
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb participants de l’Escola de Música Enric   
 Granados

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es farà el taller Fem instruments musicals amb  
 material de rebuig i al de Torreblanca es farà el  
 taller Ja arriba la primavera: dibuixem el parc 

	 12	hores
 BALLADA DE SARDANES  
 plaça de l’Ermita    
 amb la Colla de Sardanistes. També hi
 haurà xocolatada

 13 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí

	 18	hores
 TALLER DE SERIGRAFIA AMB   
 MITGES SEXYS    
 Biblioteca Miquel Martí i Pol 
 es farà els dies 13 i 20 de març. Recomanat per  
 a totes les edats. Cal inscripció prèvia

 14 dimecres
	 18	hores
 TALLER DE BANDEROLES 
 DECORATIVES
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 recomanat per a infants de 7 a 12 anys. Cal  
 inscripció prèvia. 

	 17	hores
 AULA CULTURAL: LES DONES   
 INVENTORES        
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada Les dones inventores. Invents 
 increïbles que van revolucionar el món, a   
 càrrec de Neus Sevilla i Rosa Garví

 15 dijous
	 18	hores
 CONTE EN ANGLÈS: 
 EL PEIX IRISAT 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 recomanat per a infants a partir dels 3 anys.  
 A càrrec de Mitja i mitjoneta

	 19	hores
 CLUB DE LECTURA: LLEGIR 
 EL TEATRE 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Yolanda López amb l’obra Sol  
 solet d’Àngel Guimerà, que es representarà  
 al teatre Mercè Rodoreda el divendres 20  
 d’abril

	 20	hores
 CINEMA CATALÀ: LA PELL  
 FREDA
 Teatre Mercè Rodoreda
 recomanat per a persones més grans  
 de 12 anys. Versió doblada al català 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 16 divendres
	 18	hores
 TALLER DE MONES DE PASQUA  
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 21.30	hores
 SOPAR DE DONES   
 Centre Cívic les Planes
 en el marc de les activitats del Dia Internacional  
 dels Drets de les Dones. Encara podeu 
 comprar el tiquet a l’Àrea de Serveis a la Per-  
 sona i el Centre Cívic Les Planes

	 21	hores
 CONCERT 30È ANIVERSARI   
 ESCOLA DE MÚSICA 
 Església Sant Joan Baptista
 L’Escola de Música Enric Granados celebra el   
 seu 30è aniversari amb un gran concert. Comp  
 taran amb les col·laboracions de Laud’Ars i el   
 “Grup Vocal Scherzo”. Per part de l’Escola parti 
 cipa la Coral Rapshody, la Coral juvenil, el grup  
 instrumental i antics alumnes.

 17 dissabte

	 22	hores
 VI LILA CABARET   
 Auditori Miquel Martí i Pol
 mostra de música, teatre i dansa feta per dones.  
 Més informació a la pàgina 17. 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

18  diumenge

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es commemora el Dia Mundial de l’Aigua i al de  
 Torreblanca es farà el taller La vegetació singular  
 del parc

	 10.30,	11.45	i	12.45	hores
 TEATRE INFANTIL: PINXIT
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle per a la primera infància partint del  
 color, la matèria i el so, Pinxit mostra el procés de  
 creació d’un artista; un treball d’experimentació  
 en els límits de la plasticitat i dels nous mitjans i  
 mètodes de l’art. A càrrec de: Baychimo teatre.  
	 Edat	recomanada:	fins	a	3	anys
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 20 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 PEL BAIX LLOBREGAT   
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

	 18	hores
 CELEBREM EL DIA DE LA POESIA 
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 iamb lectures de poemes a càrrec del Círculo   
 Literario y Artístico El Semillero Azul

	 10	hores
 SORTIDA D’INICIACIÓ 
 NORDIC WALKING
 Punt de trobada, Aula Ambiental Parc de la Fontsanta
 el Centre Excursionista de Sant Joan Despí orga-  
 nitza una sessió d’iniciació al Nordic Walking, 
 una tècnica de caminar amb bastons amb molts   
	 beneficis	per	a	la	salut,	amb	un	passeig	al	parc	de	la		
 Fontsanta. Poden participar-hi socis i no   
	 socis.	Cal	inscripció,	fins	al	divendres	16	de	març,	al		
 correu: centreexcursionistadespi@hotmail.com
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	 17	hores
 AULA CULTURAL: LES DONES   
 INVENTORES        
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada Les dones inventores. Invents 
 increïbles que van revolucionar el món, a   
 càrrec de Neus Sevilla i Rosa Garví

	 18	hores
 TALLER DE MONES DE PASQUA  
 Espai Foodieslab (mercat del Centre)
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

	 21.30	hores
 SOPAR DE DONES   
 Centre Cívic les Planes
 en el marc de les activitats del Dia Internacional  
 dels Drets de les Dones. Encara podeu 
 comprar el tiquet a l’Àrea de Serveis a la Per-  
 sona i el Centre Cívic Les Planes

	 21	hores
 CONCERT 30È ANIVERSARI   
 ESCOLA DE MÚSICA 
 Església Sant Joan Baptista
 L’Escola de Música Enric Granados celebra el   
 seu 30è aniversari amb un gran concert. Comp  
 taran amb les col·laboracions de Laud’Ars i el   
 “Grup Vocal Scherzo”. Per part de l’Escola parti 
 cipa la Coral Rapshody, la Coral juvenil, el grup  
 instrumental i antics alumnes.

 17 dissabte

	 22	hores
 VI LILA CABARET   
 Auditori Miquel Martí i Pol
 mostra de música, teatre i dansa feta per dones.  
 Més informació a la pàgina 17. 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

18  diumenge

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es commemora el Dia Mundial de l’Aigua i al de  
 Torreblanca es farà el taller La vegetació singular  
 del parc

	 10.30,	11.45	i	12.45	hores
 TEATRE INFANTIL: PINXIT
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle per a la primera infància partint del  
 color, la matèria i el so, Pinxit mostra el procés de  
 creació d’un artista; un treball d’experimentació  
 en els límits de la plasticitat i dels nous mitjans i  
 mètodes de l’art. A càrrec de: Baychimo teatre.  
	 Edat	recomanada:	fins	a	3	anys
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 20 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 PEL BAIX LLOBREGAT   
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

	 17.30	hores
 XERRADA INFORMATIVA 
 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  
  Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada explicativa adreçada a les famílies amb  
 infants en edats d’anar a l’escola bressol

	 18	hores
 CELEBREM EL DIA DE LA POESIA 
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 iamb lectures de poemes a càrrec del Círculo   
 Literario y Artístico El Semillero Azul

	 9.15	hores
 AULA CULTURAL: VISITA AL  
 MUSEU DE CERA    
 Punt de trobada: estació de Rodalies
 inscripcions a la sessió de l’Aula Cultural de la   
 setmana anterior

 23 divendres
	 18	hores
 TALLER DE CISTELLERIA   
 Centre Jujol-Can Negre
 Crea el teu propi cistell a partir de tècniques   
 bàsiques i senzilles que ja s’utilitzaven en  
  època medieval. Preu: 12 € (material inclòs)

	 22	hores
 TEATRE: PARLÀVEM 
 D’UN SOMNI    
 Teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per Anna Güell i Òscar Intente,   
 sota la direcció de Jordi Coca. Versió   
 lliure de Jordi Coca a partir d’una conversa
 transcrita pel periodista Xavier Febrés 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

25 diumenge

	 11	hores
 ITINERARI JUJOL
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 itinerari guiat per les principals obres de   
 l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol

	 9	hores
 7a MARATÓ DE RELLEUS PER   
 EQUIPS 
 Sortida des del pícnic del riu
 el Club d’Atletisme de Sant Joan Despí organizt- 
 za la cursa individual “Els 7k del Riu” a les 9.00  
 h, i la marató per equips a les 9.45 h. Més infor- 
 mació a: clubatletismesantjoandespi.com

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
 espai pedagògic i de jocs mediambientals on   
 els infants poden participar en tallers sobre   
 una temàtica concreta. Al de Fontsanta 
 es farà el taller Els contes del parc i al de Torre-  
 blanca el taller El planeta s’escalfa. Què puc fer jo?

 30 dissabte
	 21.30	hores
 PROCESSÓ DE SETMANA SANTA  
 Als carrers del barri Centre
 

	 12	hores
 TEATRE INFANTIL: ALÍCIA EN EL  
 PAÍS DE LES MERAVELLES
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Viu el Teatre. El dia que Alícia fa 10  
 anys, li regalen  el seu primer mòbil, però el conill  
 blanc l’hi roba i ella el persegueix per recuperar- 
 lo. L’Alícia haurà de recórrer el país de les mera- 
	 velles	fins	arribar	al	palau	dels	mòbils,	on	trobarà		
 una reina que perd el cap per les noves tecnolo- 
 gies i que li posarà les coses molt difícils per   
 tornar a casa.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 27 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
 Punt de trobada: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí

	 19.30	hores
 UTOPIES CONCRETES: XERRADA  
 ‘LA CULTURA COM A EINA DE   
 TRANSFORMACIÓ’    
 Centre Cívic Les Planes
 col·loqui amb l’actriu i membre de Pallassos   
 Sense Fronteres, Neus Ballbé, que   
	 ens	explicarà	com	la	cultura	és	uan	eficaç	eina		
 de transformació social

 21 dimecres

 24 dissabte
	 18	hores
 RECITAL MUSIC-POÈTIC DE 
 SETMANA SANT A   
 Auditori Miquel Martí i Pol
 interpretació de peces musicals per   
 la banda de la Casa de Granada de   
 Barcelona, a més a més de cant de   
 saetas interpretades per diversos cantaores

	 10	hores
 SORTIDA D’INICIACIÓ 
 NORDIC WALKING
 Punt de trobada, Aula Ambiental Parc de la Fontsanta
 el Centre Excursionista de Sant Joan Despí orga-  
 nitza una sessió d’iniciació al Nordic Walking, 
 una tècnica de caminar amb bastons amb molts   
	 beneficis	per	a	la	salut,	amb	un	passeig	al	parc	de	la		
 Fontsanta. Poden participar-hi socis i no   
	 socis.	Cal	inscripció,	fins	al	divendres	16	de	març,	al		
 correu: centreexcursionistadespi@hotmail.com
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agenda

Taller empanada 
i crestetes
Dimecres 7 de 
març, 18.30 h
Casal de Joves

Taller cuina 
per a joves
Dilluns 12 de març, 18 h 
Casal de Joves 
El Bulevard

Taller El meu cos no entén de cànons?
Dimarts 13 de març, 18 h
Oficina Jove

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 5, 12 i 19 de març,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 6 i 20 de març,  de 
16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 14 de març, 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

El talent de 
les dones 
artistes

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

VI Lila Cabaret, dissabte 
17 de març a les 22 h
L’Auditori Miquel Martí i Pol acull una nova 
edició d’aquesta exhibició i mostra de teatre, 
circ, música, màgia, comèdia i dansa feta per 
dones presentat per la maga Jéssica Guloo-
mal. Actuacions de Paloma Pujol (campiona 
de món de Footbag, futbol freestyle); Juana 
Beltrán (equilibris verticals); Antonia Gonzá-
lez (antipodisme, malabars amb els peus); el 
grup de noies de Sant Joan Despí The Lock 
Generation (danses urbanes) i de la cantant, 
compositora i actriu Beth. 

No t’adormis
activitats a la nit
al Casal de Joves 
El Bulevard

CUINA I SOPAR 
TEMÀTIC 
‘JOCS DE TRONS’
Divendres 9 de març, de 
19 h fins a la mitjanit

Un viatge al passat per 
explorar la cuina dels set 
regnes.

TALLER 
MADONNA STYLE
Divendres 16 de març, 
22 hores

Ballarem les millors 
coreografies d’aquesta 
icona de la música pop 
dels darrers 30 anys

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

 

 
Cap de setmana de Tres Tombs  

La Festa dels Tres Tombs, que organit-
za la Colla de Geganters amb el suport 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí no 

va fallar i va tornar a omplir de gom a 
gom els carrers del barri Centre diume-

ge 18 de febrer. Enguany, la Colla ha 
recuperat el Ball dels Tres Tombs, que 

es va fer al Foment Cultural  i que va 
comptar amb un ball de l’Esbart Dan-

saire, abanderat de la festa amb motiu 
del 75è aniversari de l’entitat. Un matí 
esplèndid en què el centenar de carros 
i carruatges participants van tornar a 

Sant Joan Despí dècades enrere, quan 
la pagesia era tan present a la ciutat.

29

 EN IMATGES

Més fotos dels Tres Tombs a la galeria d’imatges del web sjdespi.cat (a l’apartat Despí Informació)
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Dos nous abonaments als poliesportius
El Total Plus Reduït i el Jove Plus ofereixen un nou ventall de possibilitats per 

practicar esport al Salvador Gimeno i el Francesc Calvet

D es de l’1 de març els poliespor-
tius municipals Salvador Gime-
no i Francesc Calvet compten 

amb dos nous tipus d’abonament: el To-
tal Plus Reduït i el Jove Plus, amb les 
mateixes condicions que l’abonament 
Total Plus, que permet gaudir de tots els 
serveis –fitness, classes dirigides i pisci-
na– i també de les pistes de pàdel. El re-
duït manté els mateixos serveis però en 
horari limitat fins a les 17 h. 
Pel que respecta al Jove Plus, manté les 
mateixes condicions que l’abonament 
Jove, incloent-hi la utilització de les 
pistes de pàdel del poliesportiu Fran-
cesc Calvet. A la recepció dels dos po-
liesportius s’informarà de com adaptar 

l’abonament a les necessitats de cada 
usuari. 
Al mateix temps i dins el programa 
d’activitats de celebració dels aniversa-
ris dels poliesportius, des de l’1 de març 
fins al 30 de juny tots els abonats i abo-
nades rebran una invitació per fer ús de 
les pistes de pàdel durant una hora de 
forma gratuïta de dilluns a divendres 
(fins a les 17 hores) a les pistes del Cal-
vet. Aquest passi és personal i intrans-
ferible i s’haurà d’anar a la recepció dels 
poliesportius a fer la corresponent re-
serva de pista. A més es posa en servei 
una nova oferta de classes de pàdel a 
preu reduït en horari de matí i fins a les 
17 h de la tarda. 

Els nous abonaments permeten gaudir d’una àmplia 
varietat d’activitats (fitness, classes dirigides, piscina i 
pistes de pàdel). A més, i coincidint amb dos aniversaris 
molt especials, el 30è del Francesc Calvet i el 15è del 
Salvador Gimeno, fins al 30 de juny, tots els abonats i 
abonades rebran una invitació per fer ús de les pistes de 
pàdel del Calvet

Obertes les inscripcions al campus 
esportiu de Setmana Santa
Un any més el Departament d’Esports organitza el campus esportiu de 
Setmana Santa. Enguany tindrà lloc al poliesportiu Salvador Gime-
no entre el 26 i el 29 de març en horari de 9 a 14 h. Les inscripcions 
estaran obertes fins al 19 de març. L’horari ampliat serà fins a les 17 h. 
Hi haurà servei d’acolliment de 8 a 9 h per a aquelles famílies que ho 
desitgin. El campus està pensat per a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys 
que realitzaran activitats esportives i d’esbarjo com treballs manuals, 
dansa i altres jocs d’oci. L’objectiu és que facin esport mentre es relacio-
nen amb gent de la seva edat. Les inscripcions es poden formalitzar a 
la recepció dels poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet.

Matrícula gratuïta 
als poliesportius i al 

Tennis Despí
Amb motiu del 30 aniversari del 

poliesportiu Francesc Calvet i 
dels 15 anys que està en fun-

cionament el Salvador Gimeno 
s’amplia el període de matrícula 

gratuïta fins al 15 de març en 
tots dos equipaments i al Tennis 
Sant Joan Despí. Estigueu atents 

perquè es faran més activitats 
amb motiu dels aniversaris.

DESPÍ ESPORT
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L’Ajuntament organitza un acte per posar en valor la feina de sis representants de 
l’handbol de Sant Joan Despí que han participat en el Campionat d’Espanya

El club va aportar jugadores a tota la branca femenina

Reconeixement als membres de les 
seleccions catalanes d’handbol

L’Ajuntament ha organitzat un 
acte de reconeixement als re-
presentants de l’handbol a Sant 

Joan Despí presents al Campionat 
d’Espanya de Seleccions Autonòmi-
ques celebrats a Galícia al gener. Els 
sis equips catalans: infantil, cadet i 
juvenil, tant en categoria femenina 
com masculina, van obtenir medalla. 
Cinc d’aquestes van ser d’or i només la 
selecció juvenil femenina va haver de 
conformar-se amb la plata. El millor 

resultat aconseguit des que es disputa 
aquesta competició. El club santjoa-
nenc va aportar jugadores a tota la 
branca femenina. L’extrem Ariadna 
Montesinos es va penjar l’or en cate-
goria infantil, l’equip cadet va guanyar 
l’or amb Elena Rodríguez sota pals i 
la també portera Carolina Vázquez 
va guanyar la medalla de plata en ca-
tegoria juvenil. També van rebre un 
reconeixement institucional la Roser 
Espert, exjugadora del club, que va ser 

delegada de la selecció infantil feme-
nina i  els jugadors Xavi Alférez i Ser-
gi Alá. El primer format al club blanc-
i-vermell i el segon veí de Sant Joan. 
Els joves, actualment a les files del FC 
Barcelona, van ser or amb la selecció 
cadet i juvenil respectivament.
L’alcalde va voler recalcar la impor-
tància de l’esport com a hàbit salu-
dable, així com valorar els mèrits 
aconseguits pel club santjoanenc en 
l’handbol nacional.

El Club Petanca AV Les Planes i la Unió Petanca Sant Joan Despí s’han unit 
per crear un nou club, el Club Petanca Sant Joan Despí Les Planes. La fusió 
es produeix a causa de les males condicions en què es trobava el local de la 

Unió Petanca Sant Joan Despí. L’entitat va demanar si hi havia la possibilitat 
de fer alguna millora a l’equipament, l’Ajuntament els va informar que l’espai 

és una zona verda i no s’hi podia fer cap actuació.  Va ser aleshores quan es va 
explorar la via de la fusió. Els clubs i el consistori veien aquesta com la millor 

opció per solucionar la problemàtica. Actualment la seu del nou club és a 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, on ja estava instal·lat el Club Petanca 
AV les Planes. El club de les Planes tenia un equip a 4a divisió i el de la Unió 

competia a la 5a categoria, una per sota. Ara, a la pràctica, el Club Petanca 
Sant Joan Despí Les Planes té dos equips, un a 4a i un a 5a. 

Nou club de petanca a Sant Joan Despí

L’acte de reconeixement s’ha celebrat el 6 de febrer al poliesportiu Salvador Gimeno

La seu del nou club ara és a l’avinguda 
Mare de Déu de Montserrat
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Les aportacions de les 600 persones que han participat, més de 4.300 euros, 
s’han lliurat a la fundació Diabetes Cero

El Club Tenis Taula Ateneu fa cinc anys que participa en el progra-
ma ‘Ping pong per a tothom’ (PPxTT) posat en marxa per la Federació 
Catalana d’aquesta disciplina. Es tracta d’una activitat destinada a prac-
ticants no federats. Gràcies a aquesta iniciativa poden jugar per diversió 
i competir amb altres persones en la mateixa situació. La Federació va 
començar per cedir les seves instal·lacions però aviat es van quedar peti-
tes. Va ser aleshores quan va convidar a cinc clubs a participar al PPxTT. 
Entitats d’arreu cedeixen les seves instal·lacions un cap de setmana al 
mes i s’encarreguen d’organitzar les trobades. 

La ciutat mostra la seva cara més 
solidària a la Caminada per la diabetis

Diumenge 28 de gener es va celebrar 
la I Caminada per la diabetis a Sant 
Joan Despí organitzada per la Co-
missió de la Caminada a Montserrat 
SJD. Cada participant donava 5 euros 
-els infants, 3- per recaptar fons i se-
guir treballant pel bé de les persones 

diabètiques i les seves famílies. Van 
assistir-hi 585 persones i es van acon-
seguir 4.326,24 euros, que ja s'han 
lliurat a la fundació Diabetes Cero. 
Els components de la marxa van sor-
tir de  la Parròquia Verge del Carme 
i van fer un recorregut de tres qui-

lòmetres per Sant Joan Despí. Des 
de l'organització estan orgullosos 
d'haver aportat el seu gra de sorra per 
investigar sobre la curació de la  dia-
betis de tipus 1 i no tanquen la porta 
a seguir col·laborant amb Diabetes 
Cero.

Quan arriba el bon temps els integrants del Centre 
Excursionista Despí frisen per calçar-se les botes i 
sortir a fer quilòmetres. El 25 de febrer van participar 
en la Magic Line, una caminada solidària organitzada 
per l’Hospital Sant Joan de Déu on l’entitat va recap-
tar 282 euros, que es destinaran a l’atenció de perso-
nes en situació vulnerable. El proper 18 de març, a 
partir de les 10 h, posen en marxa la quarta edició de 
la Nordic Walking, una tècnica de caminar amb bas-
tons al parc de la Fontsanta. Podran participar-hi tant 
els socis com la gent que no ho sigui. A l’abril està 
programada una matinal d’ escalada i per al maig la 
sortida anual pel Baix Llobregat.

El Centre Excursionista Despí estarà 
molt actiu a la primavera

La caminada ha estat organitzada 
per la Comissió de la Caminada a Montserrat SJD
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Hem tingut un inici d’any intens 
amb una ciutat que continua en 
marxa i activa en servei i projec-
tes de millora.
En els propers dies es commemo-
rarà el dia 8 de març, Dia Inter-
nacional dels Drets de les Dones. 
Enguany ens farem ressò, entre 
d’altres desigualtats, de les des-
igualtats salarials entre homes i 
dones. En aquest sentit al Ple de 
febrer es va presentar una de-
claració política en relació amb 
aquest tema i ens adherirem a 
la convocatòria d’UGT i CCOO 
d’aturada el dia 8 de març per 
acabar amb aquesta situació.
Un altre tema important que ens 
afecta com a col·lectiu és el tema 
de l’habitatge. La nostra ciutat és 
un agent actiu en la recerca de so-
lucions. De fet, a Sant Joan Despí, 
l’Ajuntament ha fet més habitat-
ges que la resta administracions, 
sense tenir-ne competències, i 
davant la inexistència de polí-
tiques efectives d’habitatge per 
part de la Generalitat o del go-
vern central.
També hem vist la gent gran ma-
nifestant-se per la defensa de les 
seves pensions, per la defensa del 
seu present i del futur de les pen-
sions dels i les joves, que estan 
en perill. El govern del PP s’ha 
gastat els 76.000 milions d’euros 
d’estalvis que havia deixat el go-
vern de Zapatero.
Estem en un moment molt im-
portant, amb molts fronts oberts, 
sobre els que cal treballar per ga-
rantir els nostres drets i oportu-
nitats socials.

grup municipal PSC-CP

Un fet preocupant afecta la vida 
d’algunes famílies de Sant Joan Despí: 
l’augment extrem dels lloguers (que 
va del 40 al 100%), per part d’una 
nova propietat, a mesura que vencin 
els contractes. Expressem a aques-
tes prop de 150 famílies tot el nostre 
suport i compromís per ajudar-los a 
trobar una solució satisfactòria. Pen-
sem que aquest fet pertorbador de les 
vides de bona gent treballadora, en 
molts casos famílies joves amb nens 
petits que comencen el seu projecte 
vital, és fruit de diverses causes que 
ens afecten aquests darrers anys, 
bombolla immobiliària, nul foment 
d’habitatge públic de lloguer raona-
ble, canvi en l’escenari financer que 
tendeix al neoliberalisme, etc. En 
l’àmbit municipal, creiem que deter-
minats models de ciutat fomenten 
que Sant Joan sigui una ciutat de ni-
vell alt, és cert que volem que la nos-
tra sigui una ciutat modèlica, però 
projectes com “ampliar” la Diagonal 
fins a Sant Joan, el fet que per a molts 
veïns la nostra sigui una “ciutat cara” i 
la conversió de part de l’av. Barcelona 
en una zona d’alt standing, fomenten 
aquestes situacions. A part que es pot 
perdre l’ADN dels barris, en aquest 
cas del de les Planes, es pot produir 
un efecte bola de neu, que encareixi 
els preus de forma generalitzada, fent 
patir, encara més, una classe mitjana 
que perd qualitat de vida de forma 
continuada. Com diuen els portaveus 
de les famílies afectades, ‘que una 
cosa sigui legal, no vol dir que sigui 
justa’, totalment d’acord. Els animem 
a continuar lluitant pel dret a viure 
tranquils a Sant Joan Despí. Cal se-
guir treballant, com ja estem fent al 
Congreso de Madrid, perquè allò que 
sigui legal, sigui també just.

Av. Barcelona 113, 
Les Planes

Entenem la política municipal com la vo-
luntat de servei a les veïnes i veïns de Sant 
Joan Despí, deixant de banda interessos par-
tidistes, electoralistes o personalistes. 
La política municipal ha de fer-se sempre a 
favor dels veïns i veïnes, dels comerciants, 
de les entitats; en definitiva, de tots aquells 
que formen part de la vida del nostre mu-
nicipi. No entenem que es faci en contra de 
ningú. Seran les diferents idees, les diferents 
visions, les que marquin les diferències. Ho 
hem cregut així des del primer dia. Ja sabem 
que no és la forma habitual. Però és la nostra 
forma.
Els mitjans s’han d’utilitzar i s’han de posar 
al servei de les reivindicacions de la ciutada-
nia, no dels partits o les persones. Els actes 
que puguem organitzar com a agrupació o 
partit s’han de fer en el mateix sentit.
És possible que, per aquest motiu, entre la 
ciutadania, molts no sàpiguen que davant 
els problemes que pateix l’hospital Moisès 
Broggi, vam ser nosaltres els que vam im-
pulsar la Marea Blanca i les concentracions 
de protesta per fer pressió i intentar buscar 
solucions.
Que vam ser nosaltres els que vam denun-
ciar la situació de l’edifici abandonat a l’Av. 
de Barcelona,   perquè es prenguessin mesu-
res de seguretat i es busquessin solucions.
Vam ser nosaltres els que vam treballar, po-
sant després sobre la taula la possibilitat que 
l’edifici projectat a les Planes, pogués dispo-
sar d’un centre de dia que millorés la situa-
ció de les persones dependents a la nostra 
ciutat.
Ens preocupem i treballem davant el des-
content amb la remodelació del carrer Bon 
Viatge, i ens hem implicat, tal com ens van 
demanar, amb els veïns afectats per la bom-
bolla dels lloguers de l’edifici de l’avinguda 
de Barcelona,   113. 
Ens preocupa tot allò que preocupi els nos-
tres veïns i veïnes, i sempre volem anar més 
enllà de comissions o mocions, aportant 
propostes que ajudin a trobar solucions. 
Aquesta és la nostra forma d’entendre la po-
lítica municipal. 

Política municipalIgualtat i benestar, 
qualitat de vida

TRIBUNA POLÍTICA
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El futuro de Sant Joan Despí  no 
es, ni puede ser amarillo.
El amarillo nos recuerda a aque-
llos que tanto daño hicieron al 
pueblo y economía española en 
otras épocas, el amarillo que 
pretenden imponer y que en 
distintos formatos contamina 
nuestras calles. Se saltan las or-
denanzas municipales contami-
nando farolas, plazas y espacios 
públicos queriendo imponer su 
color y su ideología a todos los 
vecinos.
Posteriormente con el dinero de 
todos, la brigada municipal y los 
servicios de limpieza tienen que 
retirarlo, después de que el par-
tido popular denunciara su co-
locación Algunos vecinos, ante 
la pasividad de algunos otros, 
decidieron limpiar la ciudad y 
devolverla a la normalidad. No 
contaban con el peligro del gen 
amarillo que algunos llevan, y 
que les podían ocasionar  agre-
siones…
Y hablamos de agresiones cuan-
do un vecino de Sant Joan Des-
pí, menor de edad, después de 
ver como algunos habían que-
rido politizar la fiesta dels tres 
tombs decidió limpiar la calle de 
manifestaciones políticas, fue 
agredido físicamente e insulta-
do hasta que llegó la policía.
No podemos tolerar estas actua-
ciones y condenamos estos bru-
tales hechos.
Desechemos el amarillismo, 
volvamos al GUALDA Y ROJO, 
colores de las banderas Catalana 
y Española.

Amarillismo

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

Hubo un tiempo en que los ciudada-
nos de  Sant  Joan Despí disfrutaban 
todos juntos de las fiestas populares 
tradicionales.
Hoy gracias a la fractura social pro-
vocada por aquellos que pretenden 
imponer su identidad al conjunto de 
una ciudadanía que le da la espalda en 
las urnas asistimos con tristeza al  la-
mentable  espectáculo vivido este fin 
de semana en nuestra ciudad donde 
lo que debería haber sido la fiesta de 
todos, como lo ha sido siempre, se ha 
convertido en un nuevo espectácu-
lo político  identitario  provocado por 
aquellos que sin ningún tipo de pudor 
engalanaron de amarillo la zona ferial 
y la calle Buen Viaje. 
¿Damnificados? los de siempre, los ve-
cinos que quieren convivir en paz y sin 
asistir día si y día también a un nuevo 
show independentista, los participan-
tes en el propio desfile que nos han he-
cho llegar sus quejas incluso hasta el 
punto de poner en duda su participa-
ción en próximas ediciones si se repite 
el esperpento, los comerciantes que 
participan anunciándose y promocio-
nando el evento que tampoco quieren 
que se les relacione con este desfile 
si es un desfile  identitario y no como 
siempre ha sido, un desfile de todos.
¿Culpables? quienes han decorado la 
fiesta pensando solo en ellos, no en 
el pueblo de Sant Joan Despí, quienes 
han permitido que esto se haga miran-
do hacia otro lado y con ello haya pro-
vocado que un vecino sea agredido al 
intentar el mismo ‘limpiar’ su calle de 
esos elementos que solo nos pueden 
traer división y enfrentamiento.......
señores del gobierno municipal, reac-
cionen, están a tiempo de evitar males 
mayores. 
Cs@sjdespi.net. 617309215

Tres tombs ¿fiesta de 
todos?

Els homes i dones d’ICV-EUiA tenim 
una llarga història en les reivindicacions 
dels nostres drets. Alguns d’aquests 
s’estan veient amenaçats i es fa necessari 
mobilitzar-nos.
Hem sortit al carrer per defensar les 
quasi 150 famílies de l’avinguda Barce-
lona 113 que estan en risc de perdre la 
seva llar, per l’augment abusiu del preu 
del lloguer d’un “fons voltor”. Com a  
Ajuntament seguirem promovent la 
negociació per un lloguer just i farem 
costat a les famílies. Alhora reclamem 
a les administracions competents que 
legislin per posar fi a l’especulació amb 
un dret fonamental com és l’habitatge. 
I lamentem que JxS (ERC i PdCAT) 
i PP, rebutgessin en el parlament una 
proposta del nostre grup per regular els 
preus dels lloguers.  
Ens hem manifestat  amb milers de pen-
sionistes per reclamar una pensió digna. 
Els augments del 0,25% que fa el govern 
de l’Estat els condemnen a perdre poder 
adquisitiu. És possible aplicar polítiques 
que facin sostenible els sistema públic 
de pensions. No permetrem les estratè-
gies que busquen la seva privatització.
El Govern del PP s’intenta modificar el 
model d’immersió lingüística de la nos-
tra escola. Un sistema educatiu de cohe-
sió social, de gran consens i d’èxit reco-
negut. Patrimoni de tants pares, mares i 
mestres que el van construir.  
Alhora el proper  8 de març ens sumem 
a la vaga feminista que està convocada 
a escala internacional en la defensa de 
la igualtat entre homes i dones. Us ani-
mem a unir-vos a la vaga laboral, de 
consum, de cures i estudiantil i mostrar 
que “ Si les dones parem, el món s’atura” 
Tot el que tenim ha estat gràcies a 
l’esforç de moltes persones durant dèca-
des i ICV-EUiA no defallirem en la seva 
defensa. 

La lluita no s’atura

TRIBUNA POLÍTICA
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grup municipal CiU

D’acord amb l’article 155, el govern es-
panyol ha anunciat que estudia introduir 
una casella al full de preinscripció escolar 
perquè els pares puguin triar escolaritzar 
els seus fills en castellà. Això no només 
suposaria un greu atac al model d’èxit i 
de gran consens com és el de l’escola ca-
talana, sinó que a més és il·legal, ja que va 
completament en contra d’allò que diu la 
Llei d’educació de Catalunya (LEC) apro-
vada per una àmplia majoria del Parla-
ment durant el govern del tripartit
Si alguna cosa ha caracteritzat l’escola 
catalana és el seu paper en la cohesió 
social de Catalunya i en la convivència 
d’alumnes vinguts d’arreu del món que 
mai han estat separats per raó de llengua. 
Dir que l’escola catalana és una fàbri-
ca d’independentistes és un menyspreu 
deliberat cap a tots els professionals del 
sector i ignora la realitat més evident: els 
alumnes catalans obtenen resultats per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea, 
de l’OCDE i d’Espanya en l’informe PISA
Els pares tenen dret a triar el centre esco-
lar on volen portar els seus fills, i sempre 
defensarem aquest dret, però és el centre 
i els professionals que hi treballen qui 
decideixen el projecte educatiu i lingüís-
tic. De la mateixa manera que els pares 
no decideixen quantes hores de mate-
màtiques es fan cada setmana, tampoc 
decideixen quina és la llengua vehicular 
del centre. El Ministeri no pot anar con-
tra l’autonomia de cada centre educatiu
Davant d’aquests atacs del govern espan-
yol, cal recordar que a les proves de nivell 
fetes per l’Estat els alumnes catalans han 
mostrat un coneixement del castellà su-
perior al d’altres comunitats autònomes 
de l’Estat que només estudien en caste-
llà. Catalunya està aplicant amb èxit un 
model basat en el plurilingüisme (català, 
castellà i anglès) i també amb les llengües 
de l’alumnat d’origen immigrant.

El català a l’escola

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de gener de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 
25 de gener de 2018 en sessió ordinària, va començar 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 muni-
cipals de Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciuta-
dans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síquees-
pot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens:

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sosteni-
bilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals, es va aprovar 
l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte que 
té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de 
les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Des-
pí, amb el vot favorable de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC 
i l’abstenció del PP. A continuació, es va aprovar la modificació 
de l’annex 9 de l’ordenança fiscal 19 de «Taxes per utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials del domini públic local», que 
va rebre el suport de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, ERC i PSC i el vot en 
contra de SQP. Per unanimitat, va quedar aprovada la xifra oficial 
de població de Sant Joan Despí a data 1-1-2017, que queda fixada 
en 33.873 habitants.

En la part de Control, el PP va presentar una moció per donar 
suport i defensar la presó permanent revisable, que no va sortir 
endavant ja que va registrar el vot a favor del PP, l’abstenció de Cs 
i el vot en contra de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC. Tampoc 
va prosperar la moció de Cs de rebuig a l’augment de les tarifes 
i l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió 
metropolitana i els municipis gestionats per l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, que va tenir el vot a favor de PP i Cs, l’abstenció 
d’ERC i el vot contrari de CiU, ICV-EUiA i PSC.

A l’apartat de Precs i Preguntes, ERC va preguntar si l’Ajuntament 
té previst convertir en zona de vianants un tram de carrer a les 
Planes i va demanar informació sobre una partida pressupostària 
de difusió de les festes de Carnaval. SQP va preguntar per les mo-
dificacions en les àrees d’aparcament regulades del barri Centre, 
pel canvi d’ubicació del mercat ambulant del Centre, per la rea-
lització d’un informe sobre l’impacte de la zona blava del barri de 
les Planes i per la situació actual del parc de vehicles de la Policia 
Local.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la 
lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, 
víctimes de violència masclista.



Educació
de qualitat

Portes obertes a les escoles 
i instituts de Sant Joan Despí 

sjdespi.cat


