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Prop de 5.000 alumnes inicien les classes 
preparats per un nou any de projectes 
engrescadors  · Igual que l’escola, 
la ciutat també continua transformant-se
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D’entrada cal dir que el global de l’estiu ha estat 
molt calorós, especialment el mes d’agost. El 
juliol va ser de calor intensa i permanent, sense 
registrar-se cap valor especialment alt. Però va 
ser al començament d’agost quan es va produir 
una de les onades de calor més fortes que s’han 
enregistrat fins ara. Les màximes van ser molt 
altes, superiors als 35ºC durant tres dies, però fins 
i tot el que més cal remarcar, són les temperatu-
res nocturnes, que en més d’una ocasió no van 
baixar dels 26ºC. Nits de molt mal dormir. Degut 
a aquesta onada de calor inicial i la inèrcia arros-
segada posteriorment en forma de nits càlides, 
l’agost ha estat el més càlid des del famós agost 
del 2003. Pel que fa a les precipitacions, el juliol va 
ser sec, però tot i així, cal destacar la pedregada de 
la tarda del diumenge dia 22; va durar poc, però 
la mida d’algunes pedres va ser considerable, de 
monedes de 2 €. L’agost ha estat més tempestuós, 
i destaquen per damunt de tot dues fortes tem-
pestes que van afectar de ple el nostre municipi: la 
primera el migdia del 17 d’agost, i l’altra el matí del 
dia 31. Gràcies a aquestes tempestes i altres pluges 
molt més minses caigudes en d’altres dies, la pluja 
total d’agost ha quedat per damunt de la mitjana. 

JULIOL

Temperatura mitjana: 25,8ºC
Temperatura màxima: 33ºC el 
dia 26
Temperatura mínima: 18,4ºC 
el dia 23
Precipitació total: 12,3 mm (3 
dies de pluja, dos amb tempesta. 
Màxima precipitació en 24 h, 
10,1 mm el dia 22
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Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

2.819 persones assolides

226 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

64 piulades 

26,9 K impressions de piulades

804 visites al perfil

73 mencions

24 nous seguidors

Les millors imatges

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.catEl més destacat del darrer mes

Vols rebre el Butlletí digital?
Si vols estar al dia de tot el que passa a la ciutat ara pots 
subscriure’t al butlletí digital al web sjdespi.cat

AGOST

Temperatura mitjana: 26,5ºC
Temperatura màxima: 37,5ºC 
el dia 4
Temperatura mínima: 18,8ºC 
el dia 18
Precipitació total: 68,8 mm (7 
dies de pluja, quatre amb tem-
pesta. Màxima precipitació en 24 
hores, 37,1 mm el dia 31
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E stamos ya inmersos en un nuevo curso, con un otoño 
que se nos presenta muy activo en la ciudad. La prime-
ra gran cita la tenemos el próximo sábado, 6 de octu-

bre, con una nueva edición de nuestra feria comercial, que 
este año celebra la 19ª edición. Un certamen ya consolidado 
que se ha convertido en el principal escaparate y en un im-
portante impulso para nuestro comercio local. Un día para 
pasar en familia y con amigos ya que se plantea también 
como la gran fiesta del comercio urbano, con espectáculos, 
actuaciones, la ruta de la tapa, el desfile de moda, la feria 
de vinos... muchas opciones que demuestran el esfuerzo y 
compromiso de nuestras tiendas y de sus profesionales hacia 
la ciudadanía.

Firadespí llega enmarcada también dentro del AnyJujol140, 
que este otoño coge ya fuerza con otras propuestas como las 
Jornadas Gastronómicas Modernistas (donde restaurantes 
de la ciudad han elaborado un menú Jujol, que traslada la 
obra modernista del arquitecto a creaciones culinarias), la 
Feria Modernista, (que nos invitará a hacer un viaje un si-
glo atrás para revivir el ambiente de la sociedad de la época 
y el esplendor del movimiento modernista) o el festival de 
arquitectura Open House (que volverá a abrir al público en 
general edificios y casas de gran interés).

Todo esto nos demuestra, una vez más, la vitalidad y la gran 
actividad que tenemos en Sant Joan Despí, una ciudad que 
seguimos mejorando de forma continuada. Justo ahora em-
piezan importantes proyectos como la ampliación del poli-
deportivo Salvador Gimeno; la urbanización del sector de 
la calle de Sant Francesc de Sales (con una gran plaza llena 
de árboles ante el nuevo centro de ‘gent gran’ de Les Planes 
ahora en construcción); la mejora de calles como JF Kenne-
dy o los nuevos pisos de alquiler asequible en la avenida de 
la Generalitat.

Estem ja immersos en un nou curs, amb una tardor 
que se’ns presenta força activa a la ciutat. La prime-
ra gran cita, la tenim el proper dissabte 6 d’octubre, 

amb una nova edició de la nostra fira comercial, que en-
guany celebra la 19a edició. Un certamen del tot consoli-
dat que ha esdevingut el principal aparador i un impor-
tant impuls per al nostre comerç local. Un dia per passar 
en família i amb amics ja que es planteja també com la 
gran festa del comerç urbà, amb espectacles, actuacions, 
la ruta de la tapa, la desfilada de moda, la fira de vins... 
moltes opcions que demostren l’esforç i compromís de 
les nostres botigues i dels seus professionals vers la ciu-
tadania. 

Firadespí arriba enguany emmarcada també dins 
l’AnyJujol140, que aquesta tardor agafa ja embranzida 
amb altres propostes com ara les Jornades Gastronòmi-
ques Modernistes (on restaurants de la ciutat han ela-
borat un menú Jujol, que trasllada l’obra modernista de 
l’arquitecte a creacions culinàries), la Fira Modernista, 
(que ens convidarà a fer un viatge un segle enrere per 
reviure l’àmbient de la societat de l’època i l’esplendor del 
moviment modernista) o el festival d’arquitectura Open 
House (que tornarà a obrir al públic en general edificis i 
cases de gran interès).

Tot això ens demostra, un cop més, la vitalitat i la gran 
activitat que tenim a Sant Joan Despí, una ciutat que 
seguim millorant de forma continuada. Tot just ara co-
mencen importants projectes com l’ampliació del polies-
portiu Salvador Gimeno; la urbanització del sector del 
carrer de Sant Francesc de Sales (amb una gran plaça 
plena d’arbres davant el nou centre de gent gran de les 
Planes ara en construcció);  la millora de carrers com 
ara JF Kennedy o els nous pisos de lloguer assequible a 
l’avinguda de la Generalitat.

Després de Firadespí, el gran aparador 
del comerç local, arriba la Fira 

Modernista i el Festival Open House

Antoni Poveda, l’alcalde

Tardor molt activa

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Tras Firadespí, el gran escaparate del 
comercio local, llega la Fira Modernista 

y el Festival Open House
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 EL TEMA

4.579 alumnes d’educació 
obligatòria i postobligatòria 
inicien les classes del curs 
2018-2019 amb normalitat

El curs escolar
arrenca amb força

Escenes de l’inici del curs a la ciutat
Les escoles s’han posat a punt aquest estiu per obrir les portes al setembre en les millors 
condicions per encetar un nou curs

L'educació és sinònim d'humanització, cal 
mostrar un especial interès per l'alumnat, 
educar-lo i guiar-lo. No hi ha tasca més 

meravellosa que la d'educar. Aquesta és una de les 
més que il·luminadores reflexions de Francisco 
Esteban,  doctor en Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona i encarregat, aquest any, d'obrir el curs 
escolar a Sant Joan Despí en una xerrada adreçada 
a la comunitat educativa al Teatre Mercè Rodo-
reda. Cada any, l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
organitza aquesta conferència amb temes d’interès 
pedagògic abans que comencin les classes amb 
la voluntat de generar un espai de trobada i de 
reflexió i d’engrescar el professorat davant els reptes 
que suposa un nou curs escolar. Com va recordar el 
tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones, 
Àlex Medrano: “l’educació és una prioritat per 
Sant Joan Despí i des de l'Ajuntament s'impulsen 
projectes i programes per ajudar en l'acció educa-
tiva i es treballa per mantenir els centres escolars 
en les millors condicions, amb inversions anuals 
consensuades amb la comunitat educativa".

Reivindicació a la Generalitat
Aquest compromís amb l’educació s’ha traduït, 
d'una banda, en la posada a punt dels centres amb 
obres que s’han realitzat aquest estiu aprofitant 
l'aturada estival. Entre d’altres s’han dut a terme 
l’adequació d’una nova aula de P3 a l’escola Joan Pe-
rich i Valls; el pintat integral o parcial de diferents 
escoles com l’Espai 3 o el Roser Capdevila; a més a 
més d’altres treballs de millora en les instal·lacions 
elèctriques o l’inici de la implantació de la clima-
tització a les escoles bressol municipal. A més, 
l’Ajuntament ha reformat la cuina de l’escola Pau 
Casals, una obra que correspon a la Generalitat a la 
qual reclama que afronti les necessitats educatives 
i faci les inversions adients en aquests espais. En 
aquest centre també s'ha instal·lat una pèrgola ex-
terior per protegir les famílies de les inclemències 
meteorològiques, i s’ha reparat part de la coberta 
(una obra a càrrec de la Generalitat).

LES XIFRES DEL CURS 2018-2019

387
Nois i noies a les
escoles bressol
públiques

2.632
alumnat d’educació 
infantil i primària
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Amb les instal·lacions a punt, el curs 2018-2019 s’ha 
pogut iniciar amb normalitat amb 4.579 alumnes de 
les escoles i instituts públics i concertats de la ciutat: 
2.632 han començat les classes als cicles d'infantil i pri-
mària; 1.401 ho han fet a l’ESO; 324 a batxillerat i 222 
a cicles formatius. Per cert, encara hi ha places dispo-
nibles a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia per cursar 
estudis de cicles formatius de grau mitjà d’activitats 
comercials, i de cicles formatius de grau superior de 
gestió de vendes i espais comercials, i de comerç inter-
nacional, a més a més del CAS, un curs de preparació 
per a la incorporació als cicles formatius de grau supe-
rior. Consulteu al centre les places disponibles.

A banda d’escoles i instituts, a Sant Joan Despí també 
funciona el Centre de Formació de Persones Adultes 
Arquitecte Jujol, que aquest any ha començat el nou 
curs amb 680 alumnes i encara queden places en 
alguns ensenyaments (Graduat d’Educació Secundària 
en el torn de tarda, cursos de preparació de les proves 
d'accés a cicles formatius i a la universitat, castellà i 
curs d’informàtica Competic).

Per la seva banda, les escoles bressol municipals El 
Gegant del Pi, Sol Solet i El Timbal, a més de la llar 
d'infants La Pomera, gestionada per la Generalitat, han 
començat el curs 387 alumnes matriculats. Consulteu 
al Departament d’Educació, Família i Infància la dis-
ponibilitat de places en alguns dels grups. 

Aquest curs s’ha tornat a posar en marxa el Programa 
de formació i inserció (PFI), que permetrà formar una 
trentena de joves en dues especialitats:  “auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic”, i “auxiliar en opera-
cions de muntatges i instal·lacions electrotècniques en 
edificis”. Si en voleu participar poseu-vos en contacte 
amb el professorat al telèfon 93 480 80 50 o bé po-
deu anar a les dependències de Promodespí dilluns o 
divendres d’11.30 a 13.30 h.

L'Any Jujol140 també a l’escola
Aquest curs, l’Ajuntament tornarà a impulsar projectes 
i programes municipals que ajuden en l’acció edu-
cativa com les activitats incloses al catàleg de serveis 
educatius, els camins escolars, el teatre en anglès, els 
premis d’excel·lència educativa, els treballs de recerca 
de batxillerat, l'acompanyament a l’estudi, l'aposta 
pels idiomes, la Setmana de la Ciència o el programa 
Conèixer el nostre Ajuntament. Algunes d'aquestes 
opcions es troben incloses al Catàleg de Serveis 
Pedagògics que enguany incorpora un bon grapat 
d'activitats relacionades amb la commemoració de 
l'Any Jujol140, un moviment artístic, cultural i social 

A dalt, el doctor en Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Francisco Esteban, 
–a l’esquerra de la imatge– ha obert el curs escolar amb una conferència sobre 
l’art d’educar davant de la comunitat educativa.

L’Ajuntament ha dut a terme durant 
l’estiu obres de condicionament i millora 
a les escoles • L’Any Jujol s’incorpora a les 
activitats complementàries que s’ofereixen 
als centres educatius de la ciutat

1.401
alumnat d’educació 
secundària obligatòria

546
alumnat de batxillerat 
i cicles formatius
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L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona 
comença els nous cursos d’anglès, francès i alemany a la Torre de la 
Creu. Els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí gaudeixen de 
descomptes en el preu de la matrícula. Més informació al centre

que vol posar en valor la figura de l’artista Josep M. Jujol i 
que també implicarà la comunitat educativa amb activitats 
com ara una excursió amb els escolars al Camp de Tarra-
gona, que aplega també una bona part d’obres de Jujol.

A més de les activitats vinculades a fer que infants i joves 
coneguin al que va ser arquitecte municipal de Sant 
Joan Despí, aquest catàleg recull fins a una cinquantena 
d’accions formatives mediambientals, culturals, amb pers-
pectiva de gènere, esportives, etc. 

L’aprenentatge d’idiomes
Potenciar l’aprenentatge d’idiomes per millorar les opor-
tunitats de futur de la ciutadania és també una prioritat 
del govern municipal que sota el paraigua del progra-
ma ‘Sant Joan Despí, una ciutat plurilingüe’ ofereix un 
ventall d’accions formatives dins i fora de les escoles. Una 
d’aquestes opcions són els cursos d’idiomes d’anglès, fran-
cès i alemany que imparteix l’Escola d’Idiomes Moderns 
de la Universitat de Barcelona, ubicada a la Torre de la 
Creu. Aquest centre ofereix descomptes en la matrícula a 
l’alumnat de la Universitat de Barcelona (UB) i als ciuta-
dans i ciutadanes de Sant Joan Despí. A més dels idiomes 
també està oberta la matrícula dels cursos del programa 
‘Gaudir UB’ que ofereix possibilitats formatives de temàti-
ca històrica, cultural, artística i les relacionades amb la 
ciència i la salut. Consulteu al centre o al web de l’UB tota 
la informació.

I si el que voleu es practicar una llengua en un entorn 
distès us podeu inscriure als grups de conversa en anglès, 
francès i alemany, una iniciativa municipal que afavoreix 
una trobada entre aprenents i un coordinador voluntari 
per xerrar un hora a la setmana en aquests idiomes. Si 
hi voleu participar cal que envieu un correu a ciutatplu-
rilingue@sjdespí.net. Si teniu domini d’aquesta o altres 
llengües i voleu participar com a voluntaris també sereu 
benvinguts i benvingudes.
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La calle John F. Kennedy se remodela
Con el objetivo de mejorar la movilidad y potenciar un uso más cívico de esta 

céntrica calle se unificarán las aceras y se elevará la calzada

Remodelación parcial de la calle Sant Francesc de Sales, también en Les Planes

El barrio de Les Planes está inmerso 
en la mejora de diferentes espacios 
de la vía pública. Por un lado, las 

obras de la calle John F. Kennedy, una de 
las más céntricas y transitadas del barrio, 
ya han comenzado. La intervención, que 
actúa sobre un ámbito de unos 800 m2, 
no sólo afecta al tramo de la calle entre 
la plaza del Mercat y la calle Josep Mª Pi 
i Sunyer, sinó que también se actuará en 
zonas deterioradas de la plaza Antonio 
Machado y la rotonda del extremo de 
John F. Kennedy. El principal objetivo de 
la remodelación, donde se unificarán las 
aceras y se elevará la calzada, es crear un 
gran eje que conecte ambas plazas  y que 
mejorará la movilidad en una zona donde 
confluyen espacios públicos de alto uso 
por los ciudadanos y ciudadanas. 
Las obras también mejorarán el alcanta-
rillado y la recogida de aguas pluviales, 
se eliminará el cableado eléctrico aéreo 
existente y se plantarán nuevos árboles. 
En paralelo se trabajará en la mejora de la 
plaza Antonio Machado donde se repara-
rán los alcorques deteriorados y se plan-

tarán nuevos árboles; se rehabilitará la 
pérgola que protege parte de esta plaza en 
la cual se cambiará la iluminación por un 
sistema LED más eficiente y se renovarán 
los bancos. También se aprovechará para 
mejorar la rotonda de la calle Josep  Mª Pi 
i Suñer, ampliando la calzada con el ob-
jetivo de evitar que los vehículos traspa-
sen el bordillo. Mientras duren las obras, 
presupuestadas en unos 200.000 euros, el 
mercado ambulante se traslada a la calle 
Cirerers y en espacios adyacentes a la pla-
za del Mercat. Otro de los servicios afec-
tados será la deixalleria móvil que presta 
servicio en el barrio los miércoles por la 
mañana y los jueves por la tarde que tem-
poralmente se ubicará en la zona de carga 
y descarga de la calle Cornellà. Está pre-
visto que las obras duren unos tres meses, 
así que si no hay contratiempos, en Navi-
dad estrenaremos nueva calle. 

Obras en Sant Francesc de Sales
Por otro lado, también han comenzado 
las obras de la calle Sant Francesc de Sales 
que en la actualidad dispone de aparca-

miento a ambos lados y aceras estrechas. 
Después de las obras, la calle pasará a con-
centrar el estacionamiento en una banda, 
lo que permitirá ampliar las aceras hasta 
1,40 metros creando un vado elevado, a la 
misma altura que la futura plaza del cen-
tro de gent gran, ahora en construccion, y 
que favorecerá la movilidad de vecinos y 
vecinas. En la calle se construirá de nuevo 
el alcantarillado, y se instalarán diferentes 
modelos de farolas que mejorarán la ac-
tual iluminación. Una vez iniciadas estas 
obras se empezará a construir la plaza 
que se situará delante del centro de gent 
gran y un nuevo vial entre las calles Sant 
Francesc de Sales y Cirerers. En total, un 
ámbito de intervención de más de 3.000 
metros cuadrados.

Un modelo de ciudad saludable
Estas obras persiguen mejorar la calidad 
de vida de los vecinos reduciendo progre-
sivamente el uso de los vehículos en los 
centros urbanos y potenciando otros me-
dios para movernos, como el transporte 
público, en bici o a pie.

En el plano se puede 
contemplar el diseño 
futuro de la calle 
John F. Kennedy y la 
integración de las 
plazas del Mercat y de 
Antonio Machado

Un gran eje cívico con más 
espacio para los peatones
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Una Fira comercial marcada per 
l’esperit de Jujol

Una setantena d’expositors i 22 establiments de restauració se sumen a una
 fira marcada per la commemoració de l’Any Jujol140

L’esperit d’un artista innovador i polifacètic, Josep Maria 
Jujol, envairà la propera edició de Firadespí el 6 d’octubre al 
barri Centre de Sant Joan Despí. L’aparador del comerç local 

i de la restauració se suma d’aquesta manera a la commemoració 
de l’Any Jujol140 amb activitats familiars vinculades al moder-
nisme; una decoració jujoliana i el tret de sortida a unes jornades 
gastrònomiques que aportaran, fins l’11 de novembre, una oferta 
culinària inspirada en l’artista.
Així, d’una banda, l’eix format pels carrers Bon Viatge i Torrent 
d’en Negre i les places de l’Ermita i de Catalunya concentraran 
prop d’una setantena d’estands comercials i mercat d’artesania 
que exposaran els seus millors productes i serveis per acostar la 
ciutadania al comerç local. 

Jornades Gastronòmiques i Firatapa
Coincidint amb Firadespí, del 4 d’octubre a l’11 de novembre es 
faran les I Jornades Gastronòmiques de Sant Joan Despí, que 
posaran al nostre paladar els millors productes de l’horta del Parc 
Agrari del Baix Llobregat que podrem degustar en 14 restaurants 
de dins i fora de la ciutat (consulteu més informació a la pàgina 
10 d’aquest Butlletí). Aquest any tampoc hi faltarà la Firatapa, a 
la qual s’han afegit 22 locals de restauració que durant el dia de 
la fira oferiran un àpat i una beguda per un preu de 2,5 euros. 

No us oblideu de recollir el vostre passaport de la ruta per par-
ticipar en el sorteig per escollir la millor tapa d’aquest itinerari 
gastronòmic pel barri Centre. Hi haurà un premi de 100 euros 
en consumicions. Una altra parada gastronòmica serà la Fira de 
vins, caves i cervesa que aquest any es complementa amb un ma-
ridatge de vins i productes artesans tarragonins, en homenatge a 
la terra d’origen de Josep Maria Jujol. El Mercat del Centre també 
oferirà tapes a la plaça de l’Ermita. També hi haurà un estand de 
l’Ajuntament de Montilla, municipi amb el qual estem agerma-
nats, on podrem degustar la seva oferta gastronòmica.
A més d’oferta comercial i gastronòmica, Firadespí és una opció 
ideal per gaudir amb la família o amb els amics d’una jornada 
d’activitats lúdiques, infantils i mediambientals a l’escenari cen-
tral de la plaça de l’Ermita i al de Catalunya. No deixeu de con-
sultar el programa d’activitats de la pàgina següent. Entre les cites 
clàssiques d’aquesta fira trobarem la desfilada de moda amb la 
participació activa de 12 comerços que avançaran les novetats de 
la propera temporada en roba, complements, sabates o perruque-
ria. Quan finalitzi la desfilada se sortejarà un xec valorat en 600 
euros que l’afortunat o afortunada podrà gastar en les botigues 
participants a la fira. Com cada any, recordeu-vos de ficar la but-
lleta que us lliuran els comerços en els dies previs a la fira dins de 
l’urna de l’estand de Promodespí fins a les 19 hores. 

Dissabte 6 d’octubre, Firadespí al barri Centre



9

Dissabte, 6 d'octubre de 2018
Barri Centre - Sant Joan Despí

De 10 a 21 h

10 h, carrer Bon Viatge amb c. Montjuïc
Inauguració de la 19a edició i cercavila de gegants 
per l’eix comercial amb la Colla de Geganters

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, plaça de l’Ermita
Tallers infantils de globoflèxia, taller modernista de xa-
pes i photocall modernista, a càrrec del CE El Nus

D’11 a 14 h i de 17.30 a 19.30 h, plaça de Catalunya 
Circ Vol de Pista, amb espais d’equilibris i de malabars 
com el plat xinès, diàbolo, boles, anelles, maces...

D’11 a 13.30 h, plaça de l’Ermita
Demostració Mugendo (d’11 a 11.30 h); storytime A 
world of magic, a càrrec de Kids & Us (11.30 a 12 h) i espec-
tacle interactiu Queviures, a càrrec del grup La Parranda, 
adreçat a tots els públics (de 12.30 a 13.30 h)

D’11 a 21 h, plaça de l’Ermita
Tapes al Mercat Municipal del Centre, a la plaça de 
l’Ermita

De 12 a 13.30 h, 
Cercavila Modernista pels carrers del Bon Viatge, Baltasar 
d’Espanya, Torrent d’en Negre i plaça de Catalunya

17.30 h, 
Batukada Tots a ballar a ritme de tambors, a càrrec 
d’ Abrakapum-Batukada. Recorregut: carrer del Bon Viatge, 
Baltasar d’Espanya, Torrent d’en Negre, plaça de Catalunya 
i plaça de l’Ermita

18.30 h, plaça de l’Ermita
Xocolatada infantil a càrrec del CE El Nus

20 h, plaça de l’Ermita
Desfilada de moda, trobareu les propostes de les boti-
gues de la ciutat per a la propera temporada en moda, 
calçat, complements, bosses, ulleres i perruqueria, 
entre d’altres. En acabar, es farà el sorteig d’un xec de 
compra valorat en 600 euros. Recordeu de ficar les 

butlletes per participar en el sorteig a les urnes que 
s’instal·laran a l’estand informatiu fins a les 19 h. Les 
butlletes, les repartiran els comerços participants du-
rant els dies previs a la fira. L’afortunat o afortunada 
haurà d’estar present en el moment del sorteig.

D’11 a 22 h, plaça Catalunya-Can Negre
Fira de vins, caves i cerveses i cata de vins a Can Negre 
a càrrec de Vinoscopio i amb la participació d’una des-
ena de cellers. A les cates maridades prodrem tastar 
vins tarragonins i productes artesanals de l’Alforja en 
el marc de l’Any Jujol 140. Per participar en les cates 
(13 h, 17.30 h i 19 h) cal enviar un correu a promocio@
sjdespi.net o a la carpa de Vinoscopio.

Visites guiades a Can Negre i la Torre de la Creu. Al llarg 
de tot el dia us convidem a conèixer el llegat de Josep 
Maria Jujol a través d’una visita guiada per aquestes 
dues arquitectures. Per participar-hi cal fer inscripció 
prèvia al correu cannegre@sjdespi.net.

Firatapa, tapa i beguda a 2,5 euros en diferents establi-
ments de restauració del barri Centre.
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L’art de Jujol, també a la gastronomia
Restaurants de Sant Joan Despí commemoren l’Any Jujol140 amb les Jornades 

Gastronòmiques, del 4 d’octubre a l’11 de novembre.  A l’octubre, el Festival 48H 
Open House BCN se suma a la commemoració i se celebra una Fira Modernista

Voleu descobrir com l’art de Josep 
Maria Jujol és font d’inspiració 
també en el món de la gastro-

nomia? Tindrem l’oportunitat de fer-ho 
del 4 d’octubre a l’11 de novembre en el 
marc de les Jornades Gastronòmiques que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí està pre-
parant amb l’Associació  de Gastronomia 
i Turisme (AGT), una iniciativa a la qual 
s’han sumat 14 restaurants de Sant Joan 
Despí, Sant Boi, Gavà, Molins de Rei i, fins 
i tot, Barcelona. 
L’originalitat de Jujol farà un salt a la taula 
amb menús degustació fets amb productes 
del Parc Agrari del Baix Llobregat on les 
referències a l’arquitecte seran constants, 
bé en el noms dels plats com ara “Escales 
Jujolianes” o “sopa de poma amb  trenca-
dís de flors” o bé en la delicada decoració 
dels àpats. D’imaginació no en faltarà. A 
més, tots els restaurants que s’hi han afe-
git serviran les postres dels menús especial 
Jujol en un platet guarnit amb la imatge de 
l’Any Jujol140.
El cuiner santjoanenc Rafa Peña, xef del 
restaurant Gresca de Barcelona, també 
serà ambaixador de les jornades des del 
cor de l’Eixample. Peña, Premi Sant Joan 
Despí 2018, apadrina aquest esdeveniment 
culinari que posa en valor no només la fi-
gura de Josep Maria Jujol, sinó també la 
rica cuina metropolitana que es fa al Baix 
Llobregat. 

Fira Modernista i 48H Open House
La tardor jujoliana continuarà amb una 
nova edició del 48H Open House Barce-
lona que es farà els dies 27 i 28 d’octubre, i 
de la Fira Modernista (27 d’octubre, de 10 
a 21 h i 28, de 10 a 20.30 h) una nova acti-
vitat que ens ambientarà en l’època en què 
Jujol va crear la seva obra. D’una banda, la 

Jornades
Gastronòmiques
TASTA LA RUTA MÉS MODERNISTA
del 4 d’octubre a l’11 de novembre 2018

agtbaix agt_baix

jujol140.cat  ·  sjdespi.cat  ·  agtbaix.cat 

RESTAURANTS PARTICIPANTS DE SANT JOAN DESPÍ: CA L' ADÁN RESTAURANTE  *  

CAN NANCLARES  *  EL RANCHO  *  FOLLIA  *  MASIA RESTAURANT CAN PAU 

TORRENTS  *  MENJATECA  *  NIU D'OR  

RESTAURANTS DEL BAIX LLOBREGAT i BARCELONA:  ANHEL (Gavà)  *  EL BROT 

(L’Hospitalet de Llobregat) *  EL POU DE LA BELETA (Sant Boi de Llobregat)   *   GRESCA 

(Xef Rafa Peña) (Barcelona)  *  L'ÀPAT (Molins de Rei)   *  ONA NUIT (El Prat de Llobregat) 

PatrocinadorsOrganitza

Sant Joan
Despí 

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Menús Jujol: cuina d’inspiració modernista. L’art culinari també quedarà impregnat de la inspiració 
jujoliana amb plats i postres que fan referència a la seva obra. En les imatges superiors, alguns dels plats que 
podrem tastar en aquestes jornades fins al proper mes de novembre
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Tange ha exposat al Centre Jujol-Can Negre una interessant mostra sobre el modernisme

Fira Modernista, que estarà ubicada als ca-
rrers Bon Viatge i Torret d’en Negre i a la 
plaça de Catalunya, comptarà amb tallers 
d’oficis (terrissaire, pintura i tèxtil); para-
des de productes artesans amb vestuari i 
estètica modernista; una mostra de forja-
dor; espais familiars amb jocs gegants i de 
cucanya; espai d’animació i música amb 
artistes i personatges de l’epoca; animació 
infantil amb contes a càrrec del “Ronda-
llaire”, teatre itinerant, etc.
D’altra banda, també podrem participar 
al 48H Open House BCN, una cita amb 
l’arquitectura que ha traspassat les fronte-
res de Barcelona i a Sant Joan Despí ja és 
una activitat fixa del calendari tardorenc. 
A més de Can Negre, la Torre de la Creu o 
Can Po Cardona, aquest any s’hi suma per 
primera vegada Cal Tous, una masia del 
segle XVI ubicada al barri de les Begudes. 
Les visites són lliures i també es pot parti-
cipar a través dels itineraris Jujol o el del 
Passeig del Canal. Consulteu el quadre per 
conèixer els horaris. Si vols participar com 
a voluntari pots fer la inscripció al web 
www.48hopenhousebarcelona.org fins al 
24 d’octubre.

Jujol també ha estat notícia per...
L’Any Jujol 140 ha protagonitzat algunes de 
les activitats més destacades de setembre. 
Especialment rellevant ha estat l’exposició 
Fisonomia del Modernisme, de l’arquitecte 
japonès Toshiaki Tange, una selecció de 
detalls modernistes. D’altra banda, del 23 
d’octubre al 9 de desembre Can Negre serà 
l’escenari d’una nova mostra relacionada 
amb aquesta commemoració. La generació 
Jujol ens proposa un recorregut per l’obra 
de tres arquitectes coetanis de Jujol,  Rafael 
Masó, Josep Maria Pericas, i Ignasi Mas i 
Morell, i d’altres col·laboradors que van 
compartir època amb l’arquitecte. Hi po-
drem veure plànols, quadres, ceràmica...
Per últim, aquest mes també hem pogut 
assistir a la representació teatralitzada 
Dones que fan història, una recreació de 
la vida de Josefa Romeu i Engràcia Balet, 
dues dones impulsores de l’obra de Jujol 
a Sant Joan Despí. Josefa Romeu, tieta de 
l’arquitecte, va promoure la construcció de 
la Torre de la Creu, i Engràcia Balet va ser 
mecenes de la reforma de Can Negre.

48H Open House BCN a Sant Joan Despí, 27 i 28 d’octubre

Can Negre, Torre de la Creu i Casa Rovira:
dissabte, de 17 a 20 h, i diumenge d’11 a 14 i de 17 a 20 h

Can Po Cardona: dissabte, de 17 a 20 h, i diumenge d’11 a 14 h
Can Maluquer: dissabte de 17 a 19.30 h, i diumenge d’11 a 13.30 i de 17 a 19.30 h

Can Tous: dissabte de 17 a 20 h, i diumenge d’11 a 14 h
Ciutat Esportiva del FC Barcelona: 

dissabte de 16.30 a 18.30 h, i diumenge d’11 a 13 i de 16.30 a 18.30 h
Cotxeres del TRAMBAIX: dissabte de 17 a 20 h, i diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Restaurant Follia: dissabte de 18 a 20 h, i diumenge d’11 a 13 h
Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP): diumenge d’11 a 14 h

Itinerari modernista Jujol:  dissabte i diumenge a les 10 i a les 12 h
Itinerari històric pel Canal de la Infanta: dissabte i diumenge a les 10 h

Representació teatralitzada amb Josefa Romeu i Engràcia Balet, dues 
dones impulsores de l’obra de Jujol, com a protagonistes

L’Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí ha restaurat la maqueta 
de Can Negre que s’exposa al Centre Jujol-Can Negre. Una contribució 
de les entitats a l’Any Jujol 140

Art jujolià a Munic. L’art 
de Jujol ha traspassat 

les nostres fronteres. 
Aquesta curiosa foto-

grafia ens ha arribat 
des de l’Arxiu Jujol, i 

mostra l’aparador de 
la botiga dels orfebres 

alemanys Claudia Tros-
sen i Wolfgang Stoffels, 

admiradors de Jujol.  
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Duran és autora del llibre Jujol i l’evolució del llenguatge arquitectònic

“A vegades el més important no és el 
que veiem, sinó el que no hi és”

Montse Duran, cap de l’Arxiu Municipal, és, sens dubte, una de 
les persones que més ha estudiat l’obra de Josep Maria Jujol. Va 
començar a seguir les seves passes arran d’un article que havia 
d’escriure sobre el centenari del naixement de l’arquitecte a la re-
vista local La Font del Be, i un seguit de casualitats la van portar 
a l’Arxiu, on va començar a descobrir la seva obra. Ara publi-
ca Jujol i l’evolució del llenguatge arquitectònic, Sant Joan Despí, 
1913-1949, basat en la seva tesi doctoral.

El llibre és  fruit d’una vida quasi dedicada a estudiar Jujol?
D’alguna manera sí. El primer llibre, el vaig publicar el 1987, i 
partia d’un treball que vaig començar a fer el 1984, quan vaig co-
mençar a descobrir les llicències d’obres. També he publicat ar-
ticles i he participat en congresos especialitzats... fins que l’any 
2000 em matriculo del doctorat. Van ser uns anys molt intensos 
d’investigació per situar el personatge. Amb la tesi vaig intentar 
reordenar tota una informació primària i veure què s’havia de po-
sar en valor. Vaig pensar que si Jujol havia estat tants d’anys a Sant 
Joan Despí segurament podíem veure un procés de llenguatge 
arquitectònic, de com evoluciona... De les seves primeres obres, 
potser les més insígnes, la Torre de la Creu i Can Negre, aporto 
documents nous, imatges i testimonis de moltíssima gent... Volia 
agafar Jujol i estudiar-lo molt bé, contextualitzar-lo amb els seus 
contemporanis i intentar donar una visibilitat dins de la història 
de l’art, de l’evolució del seu llenguatge.

El llibre, doncs, està centrat en l’obra de 
Jujol a Sant Joan?
Sí, però la tesi és molt més. El llibre es titula 
igual que la tesi i el que es diu és pràcticament 
nou, perquè faig servir materials que no te-
nia als vuitanta. A partir de l’organització de 
l’Arxiu van sortir més projectes que no es co-
neixien. Per exemple, a Sant Joan Despí teníem un plànol del 
projecte del Samontà –un projecte per construir un nou Sant 
Joan Despí que no es va arribar a fer– de l’any 1926 i va ser la 
família Xaus, els constructors que van treballar més amb Jujol, 
els que em van donar una fotocòpia de la memòria. Quan veus 
els plànols del Samontà t’adones que gairebé tots els terrenys 
de vinyes eren d’en Negre i d’en Canalies i penses que potser 
Jujol no va venir per fer un projecte puntual, sinó que en aquell 
moment hi havia una gent que estava posant en valor urbà els 
terrenys que tenien. Tot això em provoca més preguntes, crec 

Entrevista amb Montserrat Duran, cap de l’Arxiu Municipal de Sant Joan Despí

que Pere Negre el va portar pel projecte del Samontà, i mentre 
el projecte no sortia feia altres coses.

I per què no es va arribar a fer?
És una gran incògnita. Es va constituir una Comissió de Propie-
taris, en la qual estaven representats uns 20 propietaris al princi-
pi, als anys vint, i als anys quaranta ja s’havien triplicat... Suposo 
que com que no es feia, la gent va anar venent i cada vegada era 
més complicat tirar endavant el projecte. Crec, pel que he estu-
diat, que quan Jujol va entrar a treballar a l’Ajuntament Sant Joan 

Despí no era només per fer d’arquitecte mu-
nicipal, sinó que va entrar per fer el Samon-
tà. El primer projecte és del 1926 i l’últim 
del 1949... com a mínim va ser una idea 
viva durant molts anys. Si s’hagués fet, la 
Colònia Güell s’hauria quedat petita. Potser 
hi van haver problemes polítics...

Des del teu punt de vista quina seria la gran aportació del 
llibre a l’estudi de Jujol?
Crec que el més destacat és el projecte del Samontà. Com és que 
no ens hem adonat del valor? Perquè no la veiem, a vegades el 
més important no és el que veiem, sinó el que no hi és. Això no es 
va fer però ho va crear. Era un projecte on Jujol va tenir cura de 
respectar els terrenys, els traçats dels carrers, de les cases... Ima-
ginava “una ciudad jardín”, un “lugar salubre y feliz” com diu a la 
memòria. M’agrada el Jujol que fa coses petites, amb ferro, però 
m’agradaria saber més sobre el Samontà. 

Montse Duran ha presentat el seu llibre en una de les cases més 
emblemàtiques de Jujol, Can Negre

“Si s’hagués arribar a fer 
el projecte del Samontà, 
la Colònia Güell s’hauria 

quedat petita”
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Este otoño entrará en servicio una pasarela que, por encima de las vías del tren, 
conectará los barrios de Torreblanca y Les Begudes, permitiendo el paso a pie y en bici

En las fotografías noctunas se observan los trabajos de colocación de la pasarela, unos trabajos de gran envergadura que requirieron de la suspensión del 
tráfico ferroviario. En la imagen diurna, estado actual de la pasarela

Antes de que acabe el año entra-
rá en funcionamiento la pasa-
rela para peatones y bicis que 

conectará el barrio de Torreblanca 
con el de Les Begudes y el entorno de 
la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. 
Una nueva infraestructura que mejo-
rará la movilidad entre ambas zonas, 
ahora separadas por la vía ferroviaria. 
Las obras, que comenzaron la pasada 
primavera, entraron en la fase final en 
el mes de septiembre con la coloca-
ción del cuerpo central de la pasarela 
que, debido a la envergadura de los 
trabajos, requirió de la suspensión de 

la circulación de trenes durante unas 
horas, ya entrada la madrugada. Ins-
talada esta parte central de la pasarela, 
las obras se centran ahora en la cons-
trucción de las rampas y escaleras de 
acceso, la colocación del pavimento y 
de las barandillas, entre otros traba-
jos. Esta nueva infraestructura se si-
túa entre la avenida de la Generalitat 
(en el barrio de Torreblanca) y la calle 
de Francesc Macià (junto a la Ciutat 
Deportiva). 
El diseño de la pasarela está pensado 
para vertebrar y mejorar la movilidad 
en el entorno permitiendo el paso de 

los peatones, de las personas con mo-
vilidad reducida y conectando la red 
ciclable existente. Las rampas de acce-
so a la pasarela cumplen la normativa 
de accesibilidad y tendrán una anchu-
ra de 2,5 metros.
Las obras de construcción de la pasa-
rela se enmarcan dentro del proyec-
to de urbanización del sector de Les 
Begudes, situado en el entorno de la 
Ciutat Deportiva del Fútbol Club Bar-
celona. Si todo va bien, este otoño los 
vecinos de ambos barrios se podrán 
conectar de una manera más fácil, rá-
pida y además, sostenible.

Conectando 
la ciudad

Colocación de la estructura 
de la nueva  pasarela entre 
Torreblanca y les Begudes
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En marxa el 
remodelat carril 

bici a l’avinguda de 
Barcelona

L’Ajuntament ha millorat i ampliat el 
carril d’aquesta via principal

Més vials per als ciclistes

Aquest mes de setembre han finalitzat les obres de millora i 
ampliació del carril bici de l’avinguda de Barcelona, que ara 
arriba fins a l’avinguda de la Mare de Déu de la Mercè, ja a 
la zona industrial. El carril discorre en vorera des del carrer 
de Francesc Macià fins a l’avinguda de la Mare de Déu de 
Montserrat mentre que el tram final el fa per calçada. Per 
incrementar la seguretat dels ciclistes, en el tram per calça-
da, s’ha instal·lat una franja de seguretat a més a més de 
senyalització més visual. 
Però, sens dubte, una de les millores més destacades és 
l’ampliació del carril, que ha passat de l’1,20 metres (depe-
nent del tram) als 2 metres actuals.  Al llarg de tot el reco-
rregut s’ha reforçat la senyalització, inclosos els passos de 
vianants, per millorar la mobilitat de vianants i ciclistes.
Amb aquest nou carril, l’Ajuntament accelera el desplega-
ment de la xarxa pedalable de Sant Joan Despí, una ciutat 
compromesa amb la mobilitat sostenible.

L77 ha augmentat en un 
30% el nombre d’usuaris
L’autobús L77, que durant els 
mesos de juliol i agost va ampliar 
el seu recorregut habitual des de 
l’aeroport fins a la platja de Gavà, 
amb sortida des de Sant Joan 
Despí, ha guanyat 20.611 passat-
gers respecte al mateix període 
del 2017. Un augment percentual 
del 30% que amb tota probabilitat 
està directament relacionat amb la 
prolongació de la línia que s’ha fet 
aquest any com a prova pilot.

Aquest mes ha entrat en servei un nou aparcament lliure al costat del parc de Sant Pancraç amb 31 
places (2 per a persones amb mobilitat reduïda), 8 per a motos i 2 aparcabicis. De dilluns a divendres, i 
en una hora concreta, la zona està reservada per a l’estacionament escolar. També ha entrat en funcio-
nament l’ampliació de l’aparcament regulat del carrer de la Creu d’en Muntaner amb el carrer Major. Ara 
disposa de 150 places per a vehicles lleugers (5 per a persones amb mobilitat reduïda) i 12 per a motos. 

El carril bici incorpora més senyalitza-
ció i altres elements per augmentar la 
seguretat, sobretot, al tram que discorre 
per la calçada (fotografia inferior)

Més aparcament lliure al parc de Sant Pancraç
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L’alcalde i vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, en la pre-
sentació del servei amb el prototip de bicicleta elèctrica que incorporarà el sistema 

L’alcalde presenta un nou servei 
metropolità de bici compartida

L’e-Bicibox tindrà 5 cinc mòduls inicialment a Sant Joan Despí

L’Àrea Metropolitana de Barcelona desplegarà un sistema similar al Bicing però amb 
bicicletes elèctriques que entrarà en servei el proper any

Sant Joan Despí serà un dels 12 municipis que participaran 
en l'e-Bicibox, el nou servei de bicicleta pública comparti-
da que impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Els mòduls de l'e-Bicibox es començaran a instal·lar durant 
la tardor i es preveu que el servei es posi en marxa a prin-
cipi de 2019.
L'e-Bicibox funcionarà amb bicicletes elèctriques ubica-
des en mòduls tancats similars a l’actual servei de Bicibox. 
L’AMB ha previst una flota inicial de 300 bicis elèctriques 
d’ús compartit, repartides en 45 mòduls de 14 places. A 
cada mòdul, s’hi preveuen 6-7 places amb bicicletes elèc-
triques a disposició dels usuaris i 7-8 places buides per a 
possibles retorns. A Sant Joan Despí s’ha previst instal·lar 5 
mòduls amb capacitat per a 34 bicicletes disponibles. El vi-
cepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB i alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha explicat que l’e-Bicibox 
“és un pas més que reforça l’estratègia metropolitana per 
convertir la bicicleta en un transport diari metropolità 
més i, en general, per promoure i facilitar un veritable 
canvi d’hàbits i potenciar una mobilitat més neta i sos-
tenible”. 
L’objectiu de l’AMB, en aquest sentit, és anar ampliant l'e-
Bicibox en funció de la demanda, i arribar en un futur a 

El bus E43, que connecta Sant Joan 
amb la Diagonal,  també els dissabtes
Des del passat 22 de setembre l’autobús E43, que 
enllaça Sant Joan Despí amb la Diagonal, amplia el 
servei i circularà també els dissabtes. Ara les sortides 
des de Sant Joan Despí són de 7.12 a 21.12 h, i des de 
Barcelona de 7.42 a 21.42 cada mitja hora. També des 
d’aquest dia i els dissabtes, l’autobús L79 modifica els 
horaris de la primera i l’útima hora. Des de Sant Boi 
surt de 7 a 21.30 h (abans era de 9 a 21 h), i des de 
Barcelona, de 8 a 22.30 h (abans era de 9 a 22 h), cada 
30 minuts. Tots dos canvishan millorat la freqüència 
de pas dels autobusos que uneixen Sant Joan Despí 
amb la Diagonal de Barcelona.

cobrir tots els municipis metropolitans. Aquest nou servei 
serà una nova prestació i un nou abonament del servei Bi-
cibox actual. L’abonament tindrà un esquema tarifari que 
inclou una quota anual, de 30 euros, i una tarifa segons 
franges temporals d’ús. Promocionalment, els primers 30 
minuts seran gratuïts. El nou servei e-Bicibox estarà ope-
ratiu inicialment entre les 7 h i les 24 h.
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Fa 15 anys obria les portes el segon 
complex municipal dedicat a la pràc-
tica esportiva de Sant Joan Despí, el 

poliesportiu Salvador Gimeno. L’equipa-
ment naixia per absorbir la gran demanda 
esportiva i aviat s’ompliria d’usuaris i usu-
àries que ens els darrers anys no ha parat 
de créixer. Ara, l’Ajuntament ha iniciat les 
obres que permetran guanyar més de 300 
metres quadrats amb la incorporació d’un 
nou volum exterior que ja s’ha començat 

a construir en l’espai d’aparcament del po-
liesportiu, a la banda del carrer Creu d’en 
Muntaner. Aquest espai es comunicarà 
amb l’actual sala de fitness, que creixerà en 
serveis, i a més incorporarà una nova sala 
d’activitats dirigida a la pràctica de l’entre-
nament funcional, una modalitat que ha 
guanyat molts adeptes. Els treballs no im-
pediran l’ús habitual de la sala de fitness 
i de la de spinning, tot i que les molèsti-
es, sobretot de soroll, seran inevitables. 

Aquestes sales es reduiran amb un envà 
provisional mentre durin les obres, que es 
preveu estiguin enllestides en vuit mesos. 
D’altra banda, per tal de millorar el servei, 
des de l’1 d’octubre els poliesportius Fran-
cesc Calvet i Salvador Gimeno obren de 
dilluns a divendres a les 6.30 hores.  
Aquesta tardor també començarà la refor-
ma dels vestidors del Camp Municipal de 
les Planes i la millora de la il·lumació del 
del barri Centre.

El poliesportiu Salvador Gimeno s’amplia 
Les obres s’allargaran al voltant de vuit mesos

L’objectiu és millorar la sala de fitness, a la planta primera, i crear nous espais 
destinats a la pràctica d’entrenament funcional

Reobre l’espai de jocs infantils 
a la plaça de l’Ermita

La plaça de l’Ermita ja ha reobert la zona de jocs infantils, que incorpora 
més i renovats aparells perquè els petits i les petites puguin gaudir d’aquest 
espai. L’espai compta amb jocs inclusius perquè tots els infants puguin 
gaudir del joc sense limitacions.

Imatge virtual de la part que s’ampliarà 
del poliesportiu Salvador Gimeno
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El Ayuntamiento actualiza el 
nomenclator de la ciudad

El Pleno ha aprobado el cambio de nombre de algunas vías de Sant Joan Despí
 para evitar confusiones y mejorar la localización

Después de la aprobación en el Pleno, el cambio de nombres en las calles se realizará en los próximos meses

La sesión plenaria del mes de julio 
aprobó la actualización del nomen-
clator con el objetivo de mejorar la 

ubicación de determinadas calles o pla-
zas que inducían a confusiones, sobre 
todo, en el momento de localizarlos a 
través de dispositivos de GPS, o en otros 
casos porque la circulación quedaba cor-
tada. 
Este es el caso de la calle Jacint Verdaguer 
que discurre desde el barrio Centre hasta 
el de Residencial Sant Joan pasando por 
el polígono industrial Fontsanta. Así, 
esta vía pasará a llamarse Narcís Montu-
riol desde la pasarela del tren de Rodalies 
y Mare de Déu de Montserrat. La Comi-
sión del Nomenclator, integrada por di-
ferentes departamentos del Ayuntamien-

to, propuso el nombre de este ingeniero, 
intelectual e inventor para poner en valor 
el emprendimiento y la innovación. El 
tramo ubicado entre las calles Fructuós 
Gelabert y avenida del Baix Llobregat, en 
el barrio de Residencial Sant Joan, se de-
nominará Oriol Martorell para recordar 
la figura de este director musical, peda-
gogo  y catedrático en historia.
Otra de las calles que cambia de nom-
bre es Sant Martí de l’Erm que pasará a 
denominarse Marie Curie en el tramo 
ubicado entre las avenidas de Barcelona 
y Mare de Déu de Monteserrat donde se 
concentran tres centros educativos, de 
ahí la propuesta de escoger el nombre de 
una mujer con una amplia  trayectoria en 
el mundo científico.  

La actualización también ha servido para 
denominar espacios que no disponían 
de nombre como la plaza situada delante 
del Àrea de Serveis a la Persona, que será 
la plaza del 8 de març para reivindicar la 
igualdad entre mujeres y hombres; pla-
za Miquel Martí i Pol (ubicada delante 
del centro que lleva el mismo nombre), 
y plaza Mercè Rodoreda, situada fren-
te al equipamiento que lleva el mismo 
nombre. La plaza Mercè Rodoreda, si-
tuada junto a la parada de Bon Viatge 
del TRAM, pasará a denominarse plaza 
del Consell dels Infants. Después de la 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia se trasladará la notificación de 
este cambio para que sea efectivo en los 
próximos meses.

Nuevos nombres en siete calles y plazas 
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El transporte adaptado facilita que las personas con movilidad reducida puedan trasladarse

Auditorías energéticas 
en hogares de personas 
vulnerables

Sant Joan Despí se ha sumado un 
año más al programa ‘Auditori-
es i Intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica’ que 
la Diputació de Barcelona pone 
a disposición de personas que se 
encuentran en situación de pobreza 
energética. El objetivo es mejo-
rar la eficiencia energética de las 
viviendas, reducir los gastos de los 
suministros básicos (agua, luz y gas 
u otros combustibles) y mejorar, 
por tanto, la calidad de vida de estas 
personas.
El funcionamiento del programa es 
sencillo. Las personas que cumplan 
con unos requisitos concretos (son 
derivadas por los equipos de Servi-
cios Sociales) reciben la visita de un 
equipo que realizará una auditoría a 
través de la cual dispondrán de más 
información para asesorarles sobre 
cómo pueden ahorrar en las facturas 
de estos suministros, y si es nece-
sario realizar mejoras para que su 
hogar sea más eficiente. La Diputa-
ció ha concedido a Sant Joan Despí 
la posibilidad de realizar auditorías 
en 15 viviendas este 2018.

Ampliación del servicio 
de transporte adaptado

Mejoras para las personas con movilidad reducida

Una nueva ruta para facilitar la práctica deportiva 
y más plazas para las personas usuarias

El servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida ha 
incorporado mejoras para dar más cobertura a las personas usuarias. Por un 
lado, se ha creado una nueva ruta que permite a seis usuarios y usuarias de la 
residencia Mas i Dalmau participar en una actividad acuática en el polidepor-
tivo Francesc Calvet una vez a la semana, y por otro, se han ampliado cinco 
plazas del servicio para usuarios derivados al Centro de Día de la Residencia 
Sophos, y dos para los que participan en el Taller Ocupacional Proa, en Esplu-
gues. Además, los viajes esporádicos de las personas que utilizan el servicio 
en Sant Joan Despí se han ampliado a 455 este 2018, frente a los 258 que se 
realizaban en años anteriores. Los viajes puntuales permiten a las personas con 
movilidad reducida que cumplen con unos requisitos concretos, acceder a un 
servicio de transporte adaptado de manera gratuita. 

El programa Dona vida al setembre continua amb noves acti-
vitats aquesta tardor. Entre les propostes es troba un taller per 
aprendre a anar en bici que es farà els dies 20 i 27 d’octubre i 10 
i 17 de novembre al Parc Ciclista (preu, 10 d’euros, cal inscrip-
ció prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona); un curs intensiu 
d’escriptura feminista amb l’escriptora Gemma Lienas (20 
d’octubre, biblioteca Mercè Rodoreda, cal inscripció prèvia) o 
els tallers de creixements personals a l’Àrea de Serveis a la Per-
sona que es fan els divendres 5 i 19 d’octubre, 9 i 23 de novem-
bre, i 7 i 21 de desembre.

A la tardor continuen les activitats 
adreçades a les dones

Entre les activitats es troba un taller per aprendre a anar en bici que es 
farà al Parc Ciclista amb sessions a l’octubre i el novembre
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S’inicia la temporada a les jugatecambientals 
dels parcs de la Fontsanta i de Torreblanca

Les activitats s’obren amb una verema i un taller de cuina amb sol

Els i les nenes van premsar el raïm amb el mètode tradicional, 
trepitjant-lo, una experiència habitual fa molts anys

Sant Joan Despí ha obert una nova temporada a les jugateques 
ambientals als parcs de la Fontsanta i de Torreblanca. Aquest 
espai pedagògic i lúdic ofereix cada diumenge, fins al mes de 

novembre, tallers perquè els nens i les nenes s’acostin a la natura, el 
reciclatge, el canvi climàtic, l’observació d’aus, experiments, etc. A 
més dels tallers, la jugatecambiental disposa de jocs i materials que 
els infants poden fer servir de manera lliure tot experimentant el 
contacte amb la natura en un espai privilegiat. També hi poden tro-
bar un espai d’intercanvi de llibres i contes. 
Aquest any podrem participar en tallers on aprendrem a fer grana-
dures amb elements naturals; una gimcana sobre el soroll; cuidar 
de l’hort del jardí de les papallones o fabricar joguines a partir de 
materials reutilizats. Enguany, la temporada de tardor s’ha encetat 
amb una verema a les vinyes del parc de la Fontsanta on els infants, 
acompanyats de les seves famílies, han recollit el raïm, l’han premsat 
amb el mètode tradicional, trepitjant-lo i amb una premsa manual 
ha extret el most que s’han emportat a casa i que amb el temps es 
convertirà en vinagre. Tota una experiència que els acosta a una part 
del passat agrícola de Sant Joan Despí. La temporada de primavera 
ha comptat amb 2.000 participants.

Tallers a la deixalleria
D’altra banda, la deixalleria Fontsanta organitza el primer diumenge 
de mes, de 10.30 a 13 h, tallers mediambientals molt pràctics i que 
ens ajudaran a fer més sostenible el nostre dia a dia. El primer taller,  
Inspecció tècnica de bicicletes, es durà a terme el 7 d’octubre. Con-
sulta el web sjdespi.cat tots els tallers previstos per als propers mesos.

La deixalleria organitza tallers el primer diumenge de cada mes

JUGATEQUES ALS PARCS 
DE FONTSANTA I TORREBLANCA

Diumenges d’11.30 a 13.45 hores

Promodespí, un servicio con calidad ISO
El trabajo realizado en el departamento de Promoción Económica, 
Comercio y Ocupación, ha recibido un nuevo espaldarazo a su buena 
gestión obteniendo la certificación Calidad ISO 9001:2015 en los 
ámbitos de la intermediación, la orientación laboral y la atención al 
público.  Hasta ahora, el centro de referencia municipal dedicado al 
desarrollo de las políticas de formación, empleo, comercio y empre-
sa, tenía esta certificación en el ámbito de la formación. Ahora, y 
gracias al trabajo realizado se ha ampliado la certificación a estos tres 
ámbitos tan prioritarios. Para obtener este certificado, que asegura 
unos estándares de calidad en  los procedimientos y servicios que se 
ofrecen, se han realizado dos auditorías, una externa y otra interna.
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La defensa dels drets humans 
protagonista de la tardor a Sant Joan Despí
Els activistes Tun Khin, Ramón Esono i Manal Tamimi visiten Sant Joan Despí per 

explicar-nos en primera persona la seva lluita 

Sant Joan Despí, Ciutat Defensora dels Drets Humans

L'Ajuntament de Sant Joan Despí se 
suma un any més a les reivindicaci-
ons del projecte Ciutats Defensores 

dels Drets Humans en solidaritat i suport 
amb les lluites pels drets humans que se 
succeeixen per tot el món. Per posar en 
valor la feina que tiren endavant associ-
acions, col·lectius o persones de manera 
individual s’organitzen xerrades entre les 
ciutats participants perquè puguem sentir 
de primera mà el seu testimoni i conèixer 
més de prop les seves lluites i reivindica-
cions. 
A Sant Joan Despí ens visitaran tres acti-
vistes. El dia 4 d’octubre, Tu Khin, figura 
destacada en la reivindicació pels drets de 
la minoria rohingya a Myanmar (antiga 
Birmània), i president de l’Organització 
Rohingya Birmana al Regne Unit, ens 
parlarà d’un conflicte en què han mort as-
sassinades 6.700 persones i de l’èxode de 
milers de persones atemorides per l’exèr-
cit de Myanmar a la veïna Bangladesh. La 
xerrada es farà a la Sala Aloma a les 19.30 
h.
D’altra banda, el dia 9, però en una xerrada 
adreçada a alumnes de l’ESO, ens visitaran 
Ramón Esono i Manal Tamimi. Esono, di-
buixant i il·lustrador compromès amb la 
denúncia de les vulneracions dels drets 
humans a Guinea Equatorial. Al llarg de la 
seva trajectòria ha rebut diferents premis, 
l’últim el Premi Coratge 2017 de Cartoo-
nists Rights Network International per la 
seva valentia enfront les amenaces que ha 
rebut. Esono estarà acompanyat de Manal 
Tamimi, mare i activista pels drets del po-
ble palestí contra l’ocupació que participa 
activament en la ressistència no violenta a 
Cisjordània on alguns membres de la seva 
família han mort a mans de l’exèrcit isra-

elià o han estat detingudes i empressona-
des. A més, fins el 19 d’octubre, al Centre 
Cultural Mercè Rodoreda podem veure 
la mostra fotogràfica Petits grans ulls que 
recull el testimoni de 24 persones refugia-
des per apropa-nos a la seva dura realitat.

Programa Drets de l’Infant
Les xerrades incloses en aquest progra-
ma no seran, però, les úniques que Sant 
Joan Despí porti a terme per conscienci-
ar-nos envers els drets humans, ja que al 
mes d’octubre s’inicia una nova edició del 
programa Drets de l’Infant a les escoles. 

Aquest programa acosta els petits i petites 
al coneixement d’aquests drets tan fona-
mentals però que malauradament no es 
compleixen arreu del món. Cada classe 
treballa al voltant d’un dret a través de di-
ferents activitats, dibuixant, fent còmics, 
murals, etc., un material que després for-
marà part d’una exposició que es podrà 
veure a les biblioteques durant el novem-
bre i el desembre. 
Una gran festa (17 de novembre, a la nova 
plaça del Consell dels Infants, al costat de 
la parada Bon Viatge del TRAM) clourà la 
tardor reivindicativa.

Cafè-col·loqui amb Tun 
Khin, La crisi i l’èxode 
rohingya a Myanmar.
4 d’octubre, 19.30 h 
Sala Aloma (CC Mercè 
Rodoreda)

Fòrum amb 
estudiants amb 
Ramón Esono i 
Manal Tamimi,
9 d’octubre, Teatre 
Mercè Rodoreda

Festa dels Drets de l’Infant
17 de novembre,
 plaça del Consell dels 
Infants (al costat de la 
parada Bon Viatge, del TRAM)

Tun Khin és una de les 
veus més destacades en 
defensa de la minoria 
rohingya a Myanmar 
que  està fugint mas-
sivament del país per 
salvar la vida.

Un dibuixant que critica la situació dels drets humans a Guinea Equatorial, Ramón Esono, i una 
activista palestina que fa de la ressistència no violenta la seva bandera, Manal Tamimi, parlaran 
davant l’alumnat de tercer i quart de l’ESO al Teatre Mercè Rodoreda.
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Aixeca el teló una nova temporada 
d’espectacles als escenaris de la ciutat
Mala broma, escrita per Jordi Casanovas i amb Anna Sahun de protagonista,
obre les representacions del teatre adult el 19 d’octubre

Els escenaris santjoanencs, el Teatre Mercè Rodoreda i la Sala Bulevard, 
ho tenen tot a punt per obrir el teló d’una nova temporada d’espectacles 
que com edicions anteriors portarà a la ciutat obres per a tots els gustos 

i per a totes les edats. Mala broma, escrita per Jordi Casanovas, i interpretada 
per Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz (19 d’octubre, Teatre Mercè 
Rodoreda) donarà el tret de sortida amb una comèdia negra sobre el límits 
de l’humor. Octubre serà també un mes farcit d’obres per als més petits amb 
propostes que van des del popular conte català En Patufet, a càrrec de La petita 
Brownie (recomanat per a infants fins als tres anys), el dia 7 d’octubre o un altre 
clàssic que mai passa de moda, Els músics de Bremen, de la Cia. Sim Salabim, 
el 21 d’octubre.

Continua el cicle de cinema català
A més d’obres teatrals, al mes d’octubre continuaran les projeccions de cinema 
en català incloses al Cicle Gaudí. A l’octubre podrem veure en pantalla gran 
Formentera lady, dirigida per Pau Durà i interpretada per José Sacristán entre 
d’altres. Serà el dia 18 d’octubre a les 20 h. Recordeu que podeu comprar les 
entrades a les taquilles del teatre o bé a través del web teatresdespi.cat.

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat

El teatre infantil, protagonista de la temporada a l’octubre

Cultura

Informació i venda 
d’entrades ‘on line’: 
teatresdespi.cat

CULTURA
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3 OCTUBRE TOULOUSE-LAUTREC. Pintor i cartellista francès, mestre del postimpressionisme.
 LAURA BENGUEREL PUIG. Dra. en història de l’art. L’ ÀREA

10 OCTUBRE LES 4 ESTACIONS DE LA SALUT
 CARLES PAYTUBÍ GARÍ. Especialista en medicina interna de l’Hospital General del Parc Sanitari  
  Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat L’ ÀREA

17 OCTUBRE LA COL·LECCIÓ BURGESA: MODERNISME I MODERNITAT
 MERCÈ OBÓN MATEOS. Historiadora de l’art L’ ÀREA

24 OCTUBRE DRÀCULA.  UN GRAN PERSONATGE DE CINEMA
 JOSEP LLUÍS I FALCÓ. Professor d’història del cinema (UB) L’ ÀREA

31 OCTUBRE LA FALSIFICACIÓ DE LA MONEDA AL LLARG DE LA HISTÒRA
 MARIA CLUA I MERCADA. Conservadora adjunta del Gabinet de Numismàtica del  MNAC. L’ ÀREA

7 NOVEMBRE COM PREVENIR ELS MALTRACTAMENTS. Presentació de la guia de prevenció dels 
 maltracaments a persones grans amb Alzheimer i altres demències.
 JUDITH SERRA, advocada de l’Associació de Familiars d’Alzheimer, i ESTHER VILLEGAS, 

 del despatx de projectes i captació de recursos per a l’associació.                                                                  

14 NOVEMBRE PICASSO VERSUS EINSTEIN. Picasso i Einstein, prototips de geni i font d’inspiració per a 
 generacions d’artistes i científics que han esdevingut símbols del segle XX.
  L’art contemporani  és Picasso, i la ciència contemporània,  Einstein. El procés que conduí aquesta  
 realitat constitueix una de les grans epopeies en la història del pensament occidental.
 Conferència que s’engloba dins del  programa de la *SETMANA DE LA CIÈNCIA A SANT JOAN DESPÍ

 IMMA FONTANALS I AYMERICH. Historiadora de l’art. L’ ÀREA

21 NOVEMBRE CANÇONS DE CINEMA. El cinema i la música han mantingut una relació molt estreta. 
 Ens aproparem a algunes de les aportacions musicals més importants de la història del cinema.

 JAUME TORRES RODRÍGUEZ. Professor de filosofia i història de l’ art L’ ÀREA

28 NOVEMBRE  VIOLÈNCIA MASCLISTA
 Conferència que s’engloba dins del programa d’activitats contra la violència masclista L’ ÀREA

5 DESEMBRE SORTIDA CULTURAL  A BARCELONA
 Hora de sortida: 9.15
 Lloc: Estació Renfe Sant Joan Despí 

12 DESEMBRE GEOBIOLOGIA: LA SALUT A L’HÀBITAT.
 JORDI MAT AMORÓS (geobiòleg) I MONTSERRAT ESTAPÉ (interiorista i assessora en fengshui) L’ ÀREA

 

2018
OCTUBRE / DESEMBRE

P R O G R A M A

L’Aula cultural és un espai 

de formació permanent que 

organitza conferències 

setmanals i visites guiades.

La formació és quelcom que 

s’ha de fer al llarg de tota la 

vida, no només en un 

moment puntual.

L’Aula Cultural ens ajuda a 

aprofundir en diferents temes 

d’interès socio-cultural.

L’Aula cultural

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

   

 L’ ÀREA
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Espai Hocus, una escola de teatre a la ciutat
La companyia de teatre local Hocus Pocus i l’associació 
Espai Teatre, entitat dedicada a la pedagogia teatral, 
totes dues amb una llarga experiència en el món 
teatral, han posat en marxa l’escola de teatre Espai 
Hocus, amb l’objectiu de desenvolupar la creativitat 
i la riquesa expressiva a partir de diferents tècniques 
de creació actoral. Aquest nou projecte de formació 
teatral posa l’atenció en l’enriquiment emocional de 
l’alumnat i en l’obertura al seu entorn social a través de 
classes dividides per grups d’edats que abasta des dels 
6als 18 anys. A més d’aquesta formació, Espai Hocus 
ofereix cursos per a persones adultes, monogràfics de 
tècniques teatrals concretes, etc. Si hi esteu interessats 
podeu demanar més informació al correu hocus@
espaiteatre.com, al web www.espaiteatre.com, o bé 
al telèfon 639 96 13 45. Les classes es fan els dilluns i 
dimarts de 17.30 a 20.30 h a la Sala Aloma del Centre 
Cultural Mercè Rodoreda.

Si t’agrada llegir i reflexionar al voltant de la lectura encara queden places 
disponibles a les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda

Clubs de lectura, compartint la 
passió per la literatura

A   l’octubre es posa en marxa una nova temporada dels 
clubs de lectura a les biblioteques Miquel Martí i Pol 
i Mercè Rodoreda, un espai per compartir les teves 

reflexions al voltant de les lectures que es proposen. Així que 
si us agrada llegir aquest és el vostre lloc. Encara hi ha places, 
però cal que consulteu a les biblioteques la disponibilitat.
A Sant Joan Despí funcionen nou clubs de lectura diferents. 
A la Mercè Rodoreda n’hi ha un de teatre, un en anglès, dos 
juvenils i infantils, un de literatura general (novel·la, poesia...) 
i un de literatura de no ficció, mentre que a la Miquel Martí 
i Pol es pot participar en un de centrat en viatges, un altre en 
francès i un de literatura general. 
Aquests espais d’intercanvi proposen una llista d’exemplars a 
llegir (els llibres es faciliten a les biblioteques) i un cop al mes 
es reuneixen per debatre i reflexionar amb l’ajuda d’un coor-
dinador o coordinadora que dinamitza l’activitat. Aquest any, 
prop d’un centenar de persones s’han submergit en la lectura 
a través d’aquests clubs. El preu d’inscripció és de 15 euros. 

Noves sessions a partir de l’octubre

Escollim els llibres que ens agraden. Aquest estiu, infants dels 
clubs de lectura infantil i juvenil de la Biblioteca Mercè Rodoreda 
van comprar llibres que han passat a formar part del fons docu-
mental. Des de fa cinc anys, part dels diners obtinguts de la venda 
de llibres a Sant Jordi es destinen a la compra d’exemplars de litera-
tura infantil i juvenil que escullen els mateixos participants. 

Espai Hocus va fer una presentació de l’escola davant del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda
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Paella de la gent gran, un espai 
de convivència. Prop de 1.400 
persones grans han participat a la 
Paella de la Gent Gran que des de 
fa 34 anys s’organitza en el marc 
de la Diada Nacional de Catalun-
ya. Un acte que no seria possible 
sense la participació del centenar 
de voluntaris i voluntàries que 
s’impliquen en totes les tasques. A 
l’esquerra, l’alcalde, Antoni Pove-
da, en un acte de reconeixement a 
les persones voluntàries.

Festes de barri a Residencial Sant Joan. Setembre tanca les festes als barris de Sant Joan Despí. En aquesta ocasió han estat els 
veïns i veïnes de Residencial Sant Joan els que s’han posat de llarg i han organitzat tota mena d’activitats per a tots els gustos i edats. 
A les imatges superiors, el sopar amb música en directe i la festa de l’escuma.

Viatge cultural del CCA Vicente Aleixandre. Unes 55 persones del Centro 
Cultural Andaluz Vicente Aleixandre han fet aquest mes de setembre el seu 
tradicional viatge cultural que aquest any els ha portat a Madrid, Toledo i 
Segovia. A la imatge, el grup a les portes de la catedral de Toledo.

Jonatan Caballero, un break dancer que triomfa. Va 
començar a fer break dance a El Bulevard i ara ha guanyat 
el campionat internacional Warsaw Challenge, a Polònia. Al 
novembre, representarà Espanya al Campionat Solverde Bboy 
Gala, a Portugal. En la imatge, el tercer per la dreta.

 EL TEMA EN IMATGES
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

l'agENda  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

fins al 20 d’octubre
‘75 anys i més de l’Esbart 
Dansaire de Sant Joan Despí
Centre Jujol-Can Negre. Inauguració, 4 d’octubre 20 h

del 23 d’octubre 
al 9 de desembre
La generació Jujol
Centre Jujol-Can Negre

Tres dècades fent camí

Fins al 19 d’octubre
‘Petits grans ulls’
Exposicicó fotogràfica
Centre Cultural Mercè Rodoreda

L’Arxiprestat de Cornellà-Les Planes 
torna a organitzar una nova Ca-
minada a Montserrat, que aquesta 
edició serà molt especial ja que se 
celebren 30 anys d’aquesta iniciativa, 
que any rere any aplega al voltant 
d’un centenar de persones. Aques-
ta caminada és una activitat molt 
estimada entre els veïns i veïnes de 
les Planes, que s’impliquen de valent 
en tots els preparatius.

Aquest any, la Caminada es farà el 
26 d’octubre i les inscripcions ja han 
començat. Podeu consultar al cartell 
la informació sobre com i  on fer 
les inscripcions. Com cada any, les 
persones que vulguin recórrer a peu 
els 57 quilòmetres que ens separen 
de Montserrat, sortiran des de la 
parròquia del Carme a les 19.30 h el 
dia 26, mentre que el dia 27 es podrà 
fer la pujada a peu des de Monistrol 
per a aquelles persones que hi vul-
guin anar en autocar. El dia 28, a les 
8 h, es farà la romeria a Montserrat 
amb sortida de totes les parròquies 
de l’Arxiprestat.

OctubrE 2018  
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  4 dijous
 
	 18	hores
 DIJOuS DE cONtE: ‘cONtE DE LA  
 LLuNA SOtA LES EStrELLES’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Jomeloguisjomelo.com. Recoma 
 nada per a infants a partir de 3 anys.

 19.30	hores
 cAFÈ-cOL·LOQuI: ‘LA crISI I  
 L’ÈXODE rOHINGYA’
 Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)
 amb Tun Khin, president de l’Organitza- 
 ció Rohingya Birmana al Regne Unit) que 

 parlarà de les vulneracions dels drets  
 humans que pateix la minoria ètnica dels  
 rohingya a Myanmar.

  5 divendres
 
	 10	hores
 tALLEr DE crEIXEMENt PErSONAL
 Àrea de Serveis a la Persona
 organitzat pel SIAD (Servei Integral d’Atenció  
 a la Dona)

  6 dissabte
 

 De	9	a	19.30		hores
 I trObADA LItErÀrIA: LAS  
 AutÉNtIcAS DEVOrALIbrOS
 Centre Cívic les Planes 
 trobada pels apassionats de la lectura que  
 aplegarà autors, lectors, bloguers... Amb taules  
 rodones, debats, sortejos i venda de llibres. Més  
 informació en www.encuentrodevoralibros.ml

	 De	10	a	21	h
 FIRadESPÍ
 carrers del Bon Viatge i Torrent d’en Negre, i  
 places de Catalunya i de l’Ermita
 Inauguració (10 h); tallers infantils (d’11 a 14 h  
 i de 16 a 19 h); Circ Vol de Pista (d’11 a 14 h i 

 de 17.30 a 19.30 h); demostració Mugendo (d’11  
 a 11.30 h); storytime (d’11 .30 a 12 h); espectacle  
 interactiu Queviures (de 12.30 a 13.30 h); cerca- 
 vila modernista (de 12 a 13.30 h), batukada  
	 (17.30	h);	xocolatada	infantil	(18.30	h);	desfi-	
 lada de moda (20 h). A més també hi haurà  
 la Firatapa (beguda i tapa a 2,50 euros),  
 Tapes del Mercat del Centre, Fira de vins, ca- 
 ves i cerveses i cates de vins, visites guiades  
 a Can Negre i la Torre de la Creu, etc.

	 De	10	a	14		hores
 DONAcIÓ DE SANG
 Av. de Barcelona/c. Bon Viatge

	 19		hores
 tEStING DE bIODIVErSItAt  
 NOcturN AL rIu LLObrEGAt
 Àrea de lleure del riu
 cal	inscripció	prèvia	fins	al	divendres	abans		
 de l’activitat a les 15 h al correu mediam- 

 bient@sjdespi.net. Recordeu de portar un  
 frontal o una llanterna i una càmera de fotos.  
 

  7  diumenge
 8	hores
 trAVESSA MONtSErrAt
 Sortida des de la rambla J. M. Jujol
 organitza, Club Ciclista Sant Joan Despí

 9	hores
 cAMINADA SOLIDÀrIA PELS  
 MALALtS D’ALZHEIMEr
 Sortida, plaça de l’Ermita
 organitzada per l’Associació de   
 Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix  
 Llobregat. Inscripció solidària de 3 € a través 
                    del telèfon 680567297.

 

 10.30	hores
 tALLEr rEPArAcIÓ DE bIcIS
 Deixalleria Fontsanta

 11	i	12.30	hores
 tEAtrE: EN PAtuFEt
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia La Petita Brownie.  
 Venda d’entrades al web www.teatresdespi.cat

	 D’11.30	a		13.45	hores
 JuGAtEcAMbIENtAL
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una perspectiva mediambiental. Al de  
 la Fontsanta es farà el taller ‘Construïm un 

 molinet’ (de 12 a 13.30 h) i al de Torreblanca  
	 (de	12	a	13.30	h)	una	sessió	científica		
 d’anellament d’ocells. A més, a totes dues hi  
 ha bookcrossing kids: vine a intercanviar els  
 teus llibres i contes infantils al parc.

         9 dimarts
 
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENt GrAN PEL  
 bAIX LLObrEGAt 
 Àrea de Serveis a la Persona
 
	 13		hores
 XErrADA: ‘cOr I SEXE’
 CAP les Planes
 a càrrec d’Elena Salas, cardiòloga.

   10 dimecres
 
	 17	hores
 AuLA cuLturAL DE LA GENt  
 GrAN: LES 4 EStAcIONS 
 DE LA SALut
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Carles Paytubí Garí, especialista  en 
 Medicina Interna de l’Hospital General de Sant Boi

 

   

 18	hores
 PrESENtAcIÓ DEL LLIbrE ‘L’ArAN  
 I LES PArAuLES MÀGIQuES
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 taller i presentació del llibre a càrrec de l’autora  
 Anna Godoy, i de l’il·lustrador Ivan Godoy

 14 diumenge
 
 11	hores
 ItINErArI MODErNIStA JuJOL
 Punt de trobada, Can Negre
 visita guiada per conèixer l’obra de  
 l’arquitecte Josep Maria Jujol a   
 Sant Joan Despí. Cal inscripció prèvia al  
 correu cannegre@sjdespi.net

 D’11.30	a		13.45	hores
 JuGAtEcAMbIENtAL
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una perspectiva mediambiental. Al de  
 la Fontsanta es farà l’activitat ‘Tinguem cura  
 de l’hort del Jardí de les Papallones’ (de 12 a  
 13.30 h) i al de Torreblanca ‘Fem menjadores  
 per als ocells del parc’. A més, a totes dues hi 
 ha bookcrossing kids: vine a intercanviar els  
 teus llibres i contes infantils al parc.

 16 dimarts
 
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENt GrAN
 Àrea de Serveis a la Persona
 passejada a peu per la ciutat

	 18	hores
 DIMArtS DE cONtE: uN ArbrE 
 DE cONtES
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Santi Rovira. Edat recomanada 
 a partir dels 4 anys. Aforament limitat, cal recollir  
 invitació a partir del 15 d’octubre

 17 dimecres
 
	 17	hores
 AuLA cuLturAL DE LA GENt  
 GrAN: MODErNISME I 
 MODErNItAt 
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de Mercè Obón, 

 historiadora de l’art

 18 dijous
 
	 20	hores
 cINEMA EN cAtALÀ: 
 ‘FOrMENtErA LADY’  
 Teatre Mercè Rodoreda
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 dirigida per Pau Durà. Venda d’entrades al  
 web www.teatresdespi.cat

 19 divendres
 
	 10	hores
 tALLEr DE crEIXEMENt PErSONAL
 Àrea de Serveis a la Persona
 organitzat pel SIAD (Servei Integral d’Atenció  
 a la Dona)

 22	hores
 tEAtrE: ‘MALA brOMA’
 Teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per Anna Sahun, entre d’altres.  
 Venda d’entrades teatresdespi.cat

   20 dissabte
 
		 9	hores
 tALLEr D’EScrIPturA FEMINIStA
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 l’escriptora Gemma Lienas ofereix un curs  
 d’escriptura feminista.Inscripcions: a l’Àrea de  
 Serveis a la Persona.

	 9.30	hores
 tALLEr PEr A DONES PEr 
 APrENDrE A ANAr EN bIcI
 Parc Ciclista Llobregat
 sessions, 20 i 27 d’octubre i 10 i 17 de  novem- 
 bre. Inscripcions a l’Àrea de Serveis a la Persona

 21 diumenge
 D’11.30	a		13.45	hores
 JuGAtEcAMbIENtAL
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 al de la Fontsanta es farà l’activitat ‘‘No fem  
 xivarri: una Gimcana sobre el soroll’ (de 12 a  
 13.30 h) i al de Torreblanca  ‘Un got d’aigua’.  
 A més, a totes dues hi ha bookcrossing kids:  
 vine a intercanviar els teus llibres i contes  
 infantils al parc.

	 12	hores
 tEAtrE INFANtIL: ELS MÚSIcS  
 DE brEMEN
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de la Companyia Sim Salabim. Reco 
 manada a infants a partir dels 4 anys. Venda  
 d’entrades: 

 www.teatresdespi.cat

     23 dimarts
 
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENt GrAN PEL  
 bAIX LLObrEGAt 
 Àrea de Serveis a la Persona

 De	17	a	21	hores
 DONAcIÓ DE SANG
 Davant de la biblioteca Miquel Martí i Pol
 

 24 dimecres
 
	 17	hores
 AuLA cuLturAL DE LA GENt  
 GrAN: DrÀcuLA
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de Josep Lluís Falcó, 

 professor de música i mitjans audiovisuals de  
 la Universitat de Barcelona (UB).

	 De	17	a	21	hores
 DONAcIÓ DE SANG
 Davant del poliesportiu Salvador Gimeno

   26 divendres
 
	 18	hores
 tALLEr INFANtIL: ‘M’AJuDES A  
 LLEGIr?
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 la secció de teràpies de l’Associació Catalana  
 d’Excursionisme Caní (ACEC) organitza  
 aquest taller adreçat a infants de 6 a 9 anys.  
 Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

 19.30	hores
 cAMINADA A MONtSErrAt 
 Sortida des de la parròquia del Carme
 recorregut	per	camins	de	muntanya	fins	a		
 Montserrat. Inscripcions obertes. Inscripcions  
	 i	informació:	fins	al	24	d’octubre	a	la	parròquia		
 del Carme (c. Josep M. Trias de Bes, 9). Els  
 dimecres, divendres i dissabtes, de 18.30 a  
 20.30 h. Els diumenges a les 12.15 h.

 27 dissabte
        i

 De		10	a	21	h	(dissabte)	i	diumenge	de	10	a	20.30	h
 FIrA MODErNIStA
 Bon Viatge, Torrent d’en Negre i pl. Catalunya 
 amb motiu de l’Any Jujol140, Sant Joan Despí  
	 viurà	una	fira	modernista	amb		 	
	 artesans,	tallers	d’oficis,	mostra	de	

 forjador; espai amb jocs gegants   
 i  jocs de cucanya; espai d’animació i músi- 
 ca amb artistes i perso natges clàssics de  
 l’època; animació infantil amb contes jugats a  
 càrrec del “Rondallaire”; teatre itinerant.

	 Diferents	horaris
 48 H OPEN HOuSE bcN A SANt  
 JOAN DESPÍ

 Diferents espais arquitectònics
 Sant Joan Despí se suma a aquest esde- 
 veniment cultural que obre de bat a bat  
 diferents espais arquitectònics de la ciutat  
 de manera gratuïta. Es podrà visitar  
 Can Negre, la Torre de la Creu, la Casa Ro-

 vira, Can Po Cardona, Can Tous i les Cotxe- 
 res del TRAM (de 17 a 20 h); Can Maluquer  
 (de 17 a 19.30 h); Ciutat Esportiva del Barça  
 (de 16.30 a 18.30 h), i restaurant Follia de      
 18 a 20 h. També es pot participar   
 en l’Itinerari modernista Jujol, a les 10 i  
 a les 12 h i Itinerari històric pel Canal de la  
 Infanta, a les 10 h ( (als itineraris cal inscripció  
 prèvia a Can Negre).

 28 diumenge
 Diferents	horaris
 48 H OPEN HOuSE bcN A SANt  
 JOAN DESPÍ
 Diferents espais arquitectònics
 aquest dia es podrà visitar Can Negre, la  
 Torre de la Creu, la Casa Rovira, Can Tous  
 i les Cotxeres del TRAM (d’11 a 14 h i de 17  
 a 20 h); Can Po Cardona i Can Tous (d’11 a  
 14 h); la Ciutat Esportiva del Barça (d’11 a 13  
 h i de 16.30 a 18.30 h), el restaurant Follia  
 d’11 a 13 h i l’ETAP d’11 a 14 h. També es pot  
 participar en l’Itinerari modernista Jujol, a les  
 10 i a les 12 h i Itinerari històric pel Canal  
 de la Infanta, a les 10 h (als itineraris cal  
 inscripció prèvia a Can Negre).

	 D’11.30	a		13.45	hores
 JuGAtEcAMbIENtAL
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai d’aprenentatge basat en el joc des  
 d’una perspectiva mediambiental. Al de  
 la Fontsanta es farà l’activitat ‘Fem menjado- 
 res per als ocells del parc’ (de 12 a  
 13.30 h) i al de Torreblanca  ‘‘Fem abalo- 
 ris amb elements naturals’. A més, a totes  
 dues hi ha bookcrossing kids: vine a intercan 
 viar els teus llibres i contes infantils al parc.

    30 dimarts
 
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENt GrAN PEr  
 SANt JOAN DESPÍ
 Àrea de Serveis a la Persona

    31 dimecres
 
	 17	hores
 AuLA cuLturAL DE LA GENt  
 GrAN: FALSIFIcAcIÓ DE MONEDA
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Maria Cua, conservadora adjunta  
 del Gabinet de Numismàtica del MNAC

 

28 diumenge
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agenda

Taller dolços de tardor
Dilluns 8 d’octubre, 
a les 19 h

Taller kendama
Dimecrs 10 d’octubre, 
a les 18.30 h 

Taller pizza DIY
Dilluns 15 d’octubre, 
a les 18.30 h

Taller per a pares i 
mares,
Dimarts 16 d’octubre, 
a les 18 hores. Taller al 
voltant de la convivència 
amb adolescents (Oficina 
Jove)

Taller d’autoretrat i 
edició de fotografia
Dimecres 17 d’octubre, 
a les 19 hores

Taller cuina de 
supervivència
Dilluns 22 d’octubre, 
a les 18.30 h

Taller creació de 
videoblog, 
Dimecres 24 d’octubre,
a les 19 hores

Taller de panellets 
creatius, 
Dilluns 29 d’octubre,
a les 19 hores

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 8, 15, 22 i 29 d’octubre, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 9, 23 i 30 d’octubre, de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 3, 17 i 31 d’octubre, 
de 16 a 20 h

ASSESSORAMENT ACADÈMIC
Demana cita al telèfon 93 477 17 62

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

PASSATGE DEL TERROR BULE R.IP.
CAMPIONATS....

A més dels tallers, el Casal de Joves El Bu-
levard té altres propostes per a la gent jove 
aquest mes d’octubre.

Una de les atractives i terrorífiques serà el 
Passatge del Terror BULE R.I.P “Reviu la his-
tòria d’Anabel!” que es farà el 27 d’octubre a 
partir de les 18 h. Informa’t bé de les normes 
de participació al Casal de Joves ja que no és 
apte per a tots els públics!

Tampoc pots perdre’t el campionat de FIFA 
2019 que es farà el 5 d’octubre, a les 18.30 
h. Hi ha premi de dues entrades per anar al 
cinema.

Agenda de concerts

Apollo T & MOET més artistes 
convidats (19 d’octubre, a les 22 h). 
Entrada gratuïta

Concert Destrangis, tribut a Esto-
pa (9 de novembre, 22 h, preu de 
l’entrada, 5 euros)

Concert Who’s that girl? (23 de 
novembre, a les 22 h, preu de 
l’entrada 5 euros)

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 SJD637 026 565

elbulevardsjd
@oficinajove_sjd

@elbulevardsjd
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DESPÍ ESPORT

29

Burgos, 
Família Tena-Sevilla

Annecy (França), 
Marta, Mari Carmen, Adrián i Ángeles

Montilla (Còrdova),
Aina, Clara, Sandra i Carla

Illa de Santorini (Grècia), 
Arnau i Abril Latorre Llevadot

Arxiu Jujol (Els Pallaresos), 
Jordi Amenós Basora

Wolfsburg (Alemanya), 
Francisca Marsa Vilardell, Gudrun i Theodora

Bandjoun (Camerun), 
Alain, Fiona, Fredy i Agathe

EuroDisney (Paris, França), 
Laia, Albert i Gemma

Jujol arreu del món
Aquest estiu hem comptat amb la complicitat dels ciutadans i ciutadanes per portar el nom de Jujol molt i molt 
lluny, arreu del món. El concurs Sant Joan Despí, una finestra oberta al món, va lliurar una bandera dedicada a la 
commemoració del 140 aniversari del naixement de l’arquitecte modernista perquè els veïns i veïnes es fessin 
fotos amb ella al seu destí de vacances. Us recordem que els premis es lliuraran a les 18 h a l’estand de Firadespí 
del grup de fotografia La Finestra, entitat organitzadora d’aquest concurs amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. A l’estand hi haurà una exposició de les fotos. 
Us agraïm, un cop més, la vostra participació.

Castell d’Hohenzoller (Alemanya), 
Família López-Fernández

Tetuán (Marroc), 
Batoul Maysori

Terol, 
M. Luz i Josep

Narbona (França), 
Francisco Polonio

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

 



30

Braila (Romania), 
Carmen Rodríguez

Quintanar de Rey (Cuenca), 
José Pinell, Izan i Nerea Fernández

Vilanova i la Geltrú,
Família Martos-Gómez

Zarautz (Guipúscoa), 
Família Figueredo Pastor

Nova York (Estats Units), 
David, Líam i Susana

Peníscola (Castelló), 
Raúl i Míriam

El Caire (Egipte), 
José Luis i Debora

Desert Erg Chebbi (Marroc), 
Ana Moreno

Letur (Albacete), 
Hugo Martínez, Ona i Jon Espejo

Andorra, 
Família Marín-Fernández

L’Havana (Cuba), 
Gemma Rodríguez

Istanbul (Turquia), 
Sofía i Alberto

Parc Nacional Krka (Croàcia), 
Eloy i Irene Páez

Turre (Almeria), 
Joan Gallardo

Nova York (Estats Units), 
Famílies Muriel Torres i Torres Jiménez

30
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Platja Ses Illetes (Formentera), 
Elaine Moreira

Canfranc (Osca),
Ana Núñez, Paula Najar, Cristina Santamaría i Amparo Pesudo

Hue (Vietnam), 
Família Jiménez Liesa

Tarifa (Cadis), 
Pau Ruiz Jerez

París (França), 
Aidan Alonso Cardoso

Les Salines de Torrevella (Alacant),
Pepi, Ana, Elena i Charo

Viaducte de Gokteik (Myanmar), 
Daniel Meca

Parc Natural Monte Santiago, (Burgos) 
Manuel Camacho

Torre de la Creu, Sant Joan Despí, 
Marta Carrabina

Aravell (Lleida), 
Rosario amb la família

Suances (Cantàbria), 
Familia García

Porto (Portugal), 
Pepi Llaveria

Formentor (Mallorca), 
David i Ruth Vera

Estació de Candanchú (Osca), 
Ingrid Freytag

Llac de Como (Itàlia), 
Famílies Rodríuguez Picó i Villarroel Sanz
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Chawen (Marroc),
Família Benhammou Maimouni

Águilas (Múrcia), 
Salvador Gallardo i Carmen Cano

Chillón (Ciudad Real), 
Juan García

Venècia (Itàlia), 
Erika i Laura

Magaluf (Mallorca), 
Rafa Díaz i Mamen Sánchez

Tallin (Estònia), 
Rosa, María, Jose, Mª José, Alex i Emma

Santiago de Compostel·la (A Corunya), 
Eugenia, Mª José, Carlos i Pedro

Robles de Laciana, (Lleó), 
Mar, Paula, Aroa, Laura i Naia

Carvabuey (Còrdova), 
Família Llorens-Solomando

Cancún (Mèxic), 
Família Parra-García

Illa de Poda (Tailàndia), 
Paz, Miguel i Mari

París (França), 
Família Chacón Alférez

Glacera Briksdal (Noruega), 
Alexa Lombarte

Cambrils (Tarragona), 
Família Murua-Alarcón

Cap de Gata (Almeria), 
Juan Carlos Navarro
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Mini Hollywood (Tabernas, Almeria), 
Carlos, Jéssica, Izan i Nerea

Catedral d’Astorga, (Lleó)
Professors institut Jaume Salvador i Pedrol

Cunit (Tarragona), 
Laia Gámez

Catedral de Burgos, 
Oscar, Cristina i Marta

Laguna de Fuente de Piedra (Màlaga), 
Glòria i José

Plaça d’Espanya, (Sevilla),
Merche, Ana, Paqui, Rosa Mari i Joana

Nova York, (Estats Units), 
Família Martos-García

Alcúdia (Mallorca) 
Mari i Laia

Lleó, 
Conchy, Jesús, Fredi, Sara, Román i Aurora

Gènova (Itàlia), 
Miguel, Mari, Tania i Sergio

Platja del Trabucador, Delta de l’Ebre (Tarragona), 
Neus i Núria

Salou (Tarragona)
Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí

Platja de La Pelosa (Sardenya, Itàlia), 
Família Salazar-Navarro

Platja Pita, embassament de la Cuerda del Pozo (Sòria),
Família Romero-Pastor

Castell de Wawel, (Cracòvia, Polònia), 
Casti, Nel, Mireia, Maria Rosa i Manel
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Cascades d’Ouzoud (Azilal, Marroc)
Família Azarkan Ben Abdesslam

Puerta de Alcalá (Madrid),
Sònia i Ariadna

Binibeca (Menorca),
Família Pastor-Rodríguez

Cap Nord (Noruega), 
Josep Maria i Ana Maria

Via Verda Terra Alta (Tarragona),
Família Rodríguez-Muñoz

Escalona (Osca), 
Família Alcón-Parejo

Parc Natural de Cabárceno (Cantàbria) 
Família Alcón i Rodríguez

Castell de Praga (República Txeca) 
Zeus Fernández

Loro Parque (Tenerife), 
Família Ronchera Bernardino

Fontana di Trevi (Roma, Itàlia), 
Ricardo Palomera, May García i Marc Palomera

Prats de Cadí (Lleida), 
Família Puig-Alsina

Campocámara (Granada), 
Carlos Ayguade

Bahia d’Halong (Vietnam), 
Família Hernández-Puchades

Pisa (Itàlia), 
Miquel, Gemma, Carlota, Claudia i Blanca

Pals (Girona), 
Famílies Medan i Mauri
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Activitats formatives adreçada a infants des de 4 anys fins a joves de 18 anys

L’escola de tennis i pàdel del 
Tennis Despí inicia el curs amb novetats

Més grups i franges d’edat a l’escola de pàdel

Les instal·lacions municipals del 
Tennis Despí han viscut un estiu 
intens amb els campus de tennis 

i pàdel, que ha comptat amb 460 pla-
ces ocupades, un 10% més que l’any 
passat. Però la promoció d’aquests es-
ports entre els més joves de la ciutat 
no s’atura. Ja s’han posat en marxa, des 
del 12 de setembre, l’escola de tennis i 
la de pàdel amb diferents novetats.
Es tracta  d’una activitat de formació 
esportiva que va adreçada a infants 
des de 4 anys fins a joves de 18 anys. 

El club participarà en competicions 
oficials de la Federació Catalana de 
Tennis.
L’escola  de tennis està estructurada 
en diferents nivells de millora i apre-
nentatge. Comença als 4 anys amb la 
introducció al minitennis, continua 
amb la iniciació, tecnificació i finalitza 
amb el grup de joves (de 15 a 18 anys).
D’altra banda, en aquest curs s’ha po-
tenciat la pràctica del pàdel. L’escola té 
més grups i més franges d’edat, i s’ha 
ampliat  la plantilla d’entrenadors i en-

trenadores. S’han creat alhora grups 
d’iniciació i millora i també grups de 
competició oficial a la Federació Cata-
lana de Pàdel.
Així doncs, tant l’escola de tennis com 
la de pàdel presenten novetats impor-
tants: es comença un mes abans, hi 
ha una plantilla ampliada i renovada 
d’entrenadors i entrenadores, es par-
ticipa en competicions oficials de les 
federacions catalanes i, a més, aquesta 
temporada s’estrenarà la nova equipa-
ció esportiva del TENNIS DESPÍ.

La temporada 2018 de Piscines Fontsanta ha estat especialment positiva aquest 
estiu. Aquesta temporada hi ha hagut un total de 51.353 usos en els 88 dies 
d’obertura, nou dies més que l’any passat. Del total d’usos, les modalitats que han 
tingut més augment han estat l’entrada amb targeta de 10 banys, la reduïda de 
tarda, i les entrades bonificades de targeta rosa reduïda i completa (amb una re-
ducció del preu en un 50 i un 100%, respectivament). També destaca l’increment 
que s’ha produït en el nombre d’abonats: hi ha hagut 351 abonats i abonades 
de familiars i 75 d’individuals, un increment del 41% amb relació a l’any passat. 
Destaca l’increment en abonats i abonades de tipus familiar i de mitja temporada 
que representen, gairebé, el 50% del total d’abonaments. 

Enguany ha augmentat el nombre d’usos a 
les Piscines Fontsanta

DESPÍ ESPORT
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L’esport santjoanenc, en imatges

El 7 d’octubre se celebrarà una nova edició de la Travessa ciclista Sant Joan 
Despí-Montserrat, una marxa no competitiva en BTT per pistes i camins 
de muntanya amb un recorregut de 74 quilòmetres. A cada edició es va 
variant la ruta i s’hi afegeixen novetats. En aquesta també hi haurà nove-
tats com explica el president del club James Slalter:  “no serà una excepció  
i canviarem la ruta. Hi haurà un espai de reparació de bicis, un nou 
disseny de maillot i regalarem una bossa de corredor”.
La Travessa ha aconseguit un prestigi important en l’entorn dels aficionats 
al ciclisme. El president de l’entitat assenyala que “té fama a la provín-
cia de Barcelona, però s’hi apunten ciclistes de tot Catalunya i també 
algun d’Espanya”. Les inscripcions es poden fer al web www.ccsjd.org.

7 d’octubre, Travessa ciclista a Montserrat
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El Club Ciclista ha celebrat la 40a edició de la Cursa Memorial Gabriel Bosch, 
en què van participar ciclistes cadets, de 15 i 16 anys, fèmines júnior i cadets i 
infantils masculins de segon any. El guanyador absolut, Joan Marín, va recórrer 
els 50 km en només 1h 24’, en un ajustat duel amb Arnau Gilabert. El tercer 
classificat va ser Adrià Ferrer. També hi va haver trofeu per al primer classificat 
cadet de primer any, Sergi Darder, que va entrar a només dos minuts del líder. La 
guanyadora cadet femenina va ser Laia Burdoy, i en júniors es va imposar Ariana 
Gilabert. El circuit és força exigent, amb una llarga pujada de gairebé 900 m.

Els futurs ciclistes d’elit, al Memorial Gabriel Bosch El Trofeu Joan Babot, a les 
vitrines del FS Sant Andreu 
de la Barca

El 16 de setembre va tenir lloc la celebració del 
ja clàssic torneig Joan Babot, organitzat per la 
Penya Blanc Blava de Sant Joan Despí, que ha 
arribat ja a la seva XVII edició i ha tornat a 
ser un èxit organitzatiu. Van participar-hi els 
equips alevins del FS Castelldefels, AE Les Corts 
UBAE, FS Sant Andreu de la Barca i el Sant 
Joan Despí CFS. Amb unes grades del polies-
portiu Ugalde gairebé plenes, es va poder gaudir 
d’un gran ambient, i va imperar l’esportivitat i 
el bon fer dels nois de tots els equips. 
Després de la celebració de les eliminatòries, 
el Sant Andreu de la Barca es va imposar al 
Castelldefels i així es va proclamar vencedor del 
torneig. A la final de consolació, l’equip de Les 
Corts UBAE va vèncer el Sant Joan Despí en 
una emocionant tanda de penals. 
Com cada any, els familiars de Joan Babot 
van fer lliurament del trofeu al millor jugador 
del torneig, que en aquesta ocasió va ser per a 
“Yuri”, del FS Sant Andreu de la Barca.

El  15 de setembre va tenir lloc l’11a. edició del Trofeu Salvador Morell, creat en 
honor de qui va ser fundador del Club Handbol Sant Joan Despí el 1958. L’edició 
forma part dels actes de celebració del 60è aniversari. Per aquest motiu, s’ha con-
vidat dos equips de categoria nacional de fora de Catalunya, concretament el Pilar 
Maristas de Saragossa i el Levante UD-BM Marni de València. El torneig va estar 
molt igualat, i finalment, l’Handbol Sant Joan Despí es va endur el trofeu després de 
guanyar en el primer partit al Levante  per 20 a 18 i, al Pilar Maristas per 22-17.

L’Handbol Sant Joan Despí s’adjudica 
el Trofeu Salvador Morell
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Ante el contexto en el que vivimos, 
parece que todo está condicionado 
por normativas y leyes que afectan a 
las grandes potencias mundiales que 
influyen en las medidas que se toman 
muchas veces respondiendo a intereses 
de grandes corporaciones. A veces los 
gobiernos de nuestro país también es-
tán influenciados por los debates más 
generales.
Los socialistas de Sant Joan Despí cree-
mos que no se puede perder de vista 
aquellos aspectos que nos afectan di-
rectamente. Nadie nos habla de educa-
ción, de salud, de prestaciones sociales, 
de vivienda... 
Para nosotros, en Sant Joan Despí, ante 
lo global, lo local. Nuestro municipio 
es un ejemplo de ciudad hecha a me-
dida de las personas que vivimos aquí. 
Una ciudad bien conectada con la me-
trópolis, con más de 231.000 metros 
cuadrados de zonas verdes, plazas y 
paques que le confieren característi-
cas únicas para promocionar la sa-
lud de todos. Una ciudad que apuesta 
firmemente por la educación y por el 
aprendizaje de las lenguas. Una ciudad 
que defiende nuestra cultura y nuestra 
identidad. Una ciudad que mantiene 
actualizada su red viaria. Una ciudad 
que apuesta por la movilidad sosteni-
ble. Una ciudad que cuida de su gente. 
Una ciudad pensada desde la ciudad, 
desde la sensibilidad de crear juntos y 
juntas, desde la experiencia. Esto es así 
porque cuando toca remangarse, ante 
lo local, los socialistas decimos que lo 
local es Sant Joan Despí, una ciudad 
para todos y todas. Por todo esto, pe-
dimos a los gobiernos de Catalunya y 
España una mayor atención a las ciu-
dades, que asuman sus competencias 
porque es aquí, en la ciudad, donde to-
dos tenemos nuestro proyecto de vida 
y nuestros sueños de futuro.

grup municipal PSC-CP

Ben aviat farà un any del fet més revolu-
cionari, transversal, rupturista i demo-
cràtic que ha vist Europa i el món els da-
rrers anys. El Govern del país, davant les 
reiterades negatives del Govern de l’Estat 
i dels seus estaments (partits polítics, jut-
ges, alt funcionariat, premsa, etc) a pactar 
un referèndum d’autodeterminació, va 
acomplir el mandat democràtic de la ciu-
tadania i va organitzar el referendum de 
l’1 d’octubre.
A la nostra ciutat, l’alcalde i el seu Go-
vern (PSC,ICV-EUiA i CiU) es van negar 
a col·laborar amb la Generalitat i no van 
cedir cap mena d’espai electoral. Poste-
riorment, davant la brutalitat policial i 
l’aplicació del 155, i mentre a municipis 
del nostre entorn, al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i fins i tot a la ciutat de Bar-
celona es trencaven pactes per desacord 
amb l’actitud del PSC, a Sant Joan tot va 
continuar igual com si res hagués passat. 
L’1 d’octubre va ser possible per la implica-
ció de molta gent. En primer lloc, del Go-
vern del país, encapçalat pel MHP Carles 
Puigdemont i per tots els seus consellers 
i conselleres, amb les conseqüències de 
tothom conegudes. 
A Sant Joan, un munt de persones indi-
vidualment, també de partits polítics, de 
la societat civil, s’hi van deixar la pell, les 
hores, van prendre riscos personals, amb 
l’únic objectiu de fer possible que la gent 
pogués votar. Reconeixement també per a 
la ciutadania, que va protegir els punts de 
votació al vespre i a la matinada, al llarg 
de tot el dia, i amb una paciència infini-
ta van superar tots els entrebancs que ens 
van posar.
I finalment, agraïment especial a aquelles 
persones i organitzacions de Sant Joan que 
varen “gestionar” des de la clandestinitat  el 
transport, la recollida, l’emmagatzematge i 
el repartiment de les urnes, sobres i pape-
retes, l’atenció telefònica als responsables 
dels punts de votació, per tal que, des del 
més absolut secret i discreció tothom po-
gués exercir el seu dret a vot l’1-O.

1 d’octubre

Si el nuevo Centre de Gent Gran no 
acoge un Centro de Día, será por FAL-
TA DE COMPROMISO Y VOLUN-
TAD POLÍTICA.
Cuando pusimos encima de la mesa la 
posibilidad de un centro polivalente, 
Casal d’Avis-Centro de Día, lo hicimos 
porque creíamos que era un proyecto 
de ciudad que solo desde la unidad y 
el compromiso de todos saldría ade-
lante.
Lamentablemente no ha sido así. Las 
competencias sobre este asunto co-
rresponden a la Generalitat, y los dos 
partidos que sustentan el Govern, 
PdCat y ERC no han actuado con la 
voluntad necesaria para hacer real el 
proyecto.
El equipo de gobierno municipal, 
PSC, ICV-EUA y CiU, justificándose 
en las competencias, no ha contem-
plado ninguna otra posibilidad para 
llevarlo adelante, a sabiendas de que 
en otros municipios existen centros 
con modelos de gestión municipal o 
mixta.
Las entidades que finalmente han 
asumido la comisión para el centro 
de día, AVVs, no han conseguido la 
movilización ni los avances necesarios 
para la  creación del Centro de Día.
La falta de plazas de atención para la 
Gent Gran en nuestro municipio, con 
largas listas de espera, es evidente. Por 
eso nos sentimos profundamente de-
cepcionados y señalamos la falta de 
compromiso, el exceso de gestos y dis-
cursos y la falta de acciones concretas 
y efectivas por parte de aquellos en 
quienes confiamos para sacar adelan-
te, de manera conjunta y desde el es-
fuerzo colectivo, este proyecto.
Nosotros seguiremos trabajando para 
conseguir que el Centro de día sea una 
realidad. La ciudadanía de Sant Joan 
Despí, y nuestros mayores lo merecen.

Centro de díaAnte lo global, lo local

TRIBUNA POLÍTICA
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Hace un año escribíamos este artí-
culo con el mismo titular y compar-
tíamos la canción de Serrat: Medi-
terráneo.
Este septiembre sigue vigente toda-
vía y es que todos los que vivimos 
Catalunya debemos recuperar el 
seny.
“Gracias a los CDR que apretáis y 
hacéis bien en apretar” El President 
Torra apoyando a los  CDR. Since-
ramente, no nos representa alguien 
que llega a hacer tales afirmaciones; 
a quien no le importa los muchos 
catalanes y españoles que con mu-
cho esfuerzo trabajamos y levanta-
mos la economía, no me sorprende 
que no le preocupe el comercio lo-
cal, que tanto trabajo nos cuenta le-
vantar la persiana, dudo mucho que 
le importe la Fira Despí, ni escuchar 
los problemas o experiencias de 
nuestros comerciantes. Ni vendrá 
a Sant Joan Despí, ni se le espera; 
porqué solo le importa apoyar a los 
que se dedican a cortar carreteras, 
a destrozar la convivencia y a vivir 
hiperventilados en vez de trabajar 
en solucionar los problemas de to-
dos los que vivimos en Catalunya.
Torra y sus políticas separatistas, 
sólo representan a una minoría de 
hiperventilados independentistas, 
ni siquiera a todos a los que en su 
día lo fueron(independentistas) 
que cada vez son más los que se dan 
cuenta que este proces no llega a 
ningún lado. Hasta las formaciones 
que se proclaman independentistas 
están divididas entre si. 
Entre todos podemos hacerlo.
Recuperem el seny.

Recuperemos el seny

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

Nos encontramos en los inicios de un nue-
vo curso escolar, un curso escolar que con-
tinua sin corregir el rumbo desviado del 
sistema educativo en Catalunya y sin so-
lucionar lo que desde Cs Sant Joan Despí 
nos parecen graves problemas. 
Mientras esto sucede el ‘conseller’ Josep 
Bargalló presume de lo que él denomina 
como ‘model d’èxit´ cuando a la vista está 
que solo en nuestro municipio podemos 
encontrar la existencia de barracones, algo 
que se ha convertido en normal siendo Ca-
talunya la comunidad autónoma con más 
barracones, también tenemos saturación 
de alumnos en clases (muy por encima de 
la ratio marcada por la propia Generalitat) 
o la politización de la escuela pública con 
alguno miembro del profesorado y de la 
comunidad educativa luciendo lazos ama-
rillos.
Incluso algún colegio de primaria lució el 
curso pasado un gran lazo amarillo en la 
fachada de su centro.
Es cierto que peor están en otros lugares 
como en Reus donde en un centro de pri-
maria solicitan a los padres que no sepan 
Catalán acudir a las reuniones con un tra-
ductor…….de momento, afortunadamen-
te en nuestro municipio no es necesario 
acudir con traductor para hablar con el 
profesorado de nuestros hijos. 
También hay que recordar al Sr.Bargalló 
que sigue sin cumplirse la sentencia del 
TC donde se considera también al caste-
llano como lengua vehicular en la ense-
ñanza, que Catalunya es la región europea 
con peores resultados entre el alumnado 
inmigrante y que las condiciones labora-
les del profesorado son siendo generosos, 
bastante mejorables.
Comienza un curso escolar con el deseo 
que la educación sea una herramienta efi-
caz para la igualdad de oportunidades, y 
no para dividirnos en bandos. 
Esperamos lo mejor para todos y todas los 
alumnos de Sant Joan Despí y una buena 
labor al profesorado.

Cs@sjdespi.net

Model d’èxit?

En Comú Podem va guanyar en les dues 
darreres eleccions  al Congrés  a Sant 
Joan Despí i a Catalunya, per això ac-
tualment som el grup parlamentari català 
més gran.
Aquesta confiança que la ciutadania va 
dipositar a la coalició, formada per les 
forces d’esquerres, de la qual formem part 
ICV-EUiA està donant els seus fruits al 
Congrés.
Un exemple d’aquesta tasca són les pen-
sions. Des del principi de la legislatura el 
grup està fent ressò en les seves interven-
cions que el sistema de pensions és viable 
i que el problema rau entre d’altres en la 
fiscalitat, cal millorar la recaptació, evitar 
les evasions, garantir els ingressos neces-
saris al sistema, i no utilitzar les cotitza-
cions per fer exempcions a empresaris. 
En aquesta línia, s’ha aconseguit un prin-
cipi d’acord que estableix la revalorització 
de les pensions en base a l’IPC real, per 
mantenir el poder adquisitiu. 
Un altre exemple, és la tramitació de la 
Llei d’emergència habitacional, que ha 
donant veu a la proposta de la PAH (Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca) amb 
les seves reivindicacions, hem defensat: 
regular la dació en pagament retroactiva, 
fomentar el lloguer assequible i estable,  
acabar amb els desnonaments, fomentar 
l’habitatge social,  garantir els subminis-
traments bàsics...
Aquests són dos dels exemples del treball 
al Congrés,  que representen per a la ciu-
tadania de Sant Joan, gent gran, famílies, 
joves que volen emancipar-se.. la possi-
bilitat de poder canviar coses, revertir les 
seves problemàtiques en solucions via-
bles per millorar la seva vida quotidiana.
Així doncs, igual com ICV-EUiA des de 
la institució municipal treballa en as-
pectes sobre els quals l’Ajuntament té 
competències, la nostra representació al 
Congrés ho fa en aquells que són d’àmbit 
estatal.

Treballant pel bé comú

TRIBUNA POLÍTICA
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grup municipal CiU

Començar un nou curs escolar, on mi-
lers d’infants comencen una nova etapa, 
que els ajuda a créixer i a desenvolupar 
la seva formació i educació per al dia 
de demà. Un model educatiu on hem 
d’ensenyar valors, entre altres, com la 
igualtat de gènere, l’esforç, la responsabi-
litat, el respecte i, per què no, la justícia.
Parlar de justícia, a l’escola o al carrer, és 
parlar també dels nostres presos polítics 
i exiliats. I aquest va ser un dels clams 
que es van poder sentir ben alt durant la 
manifestació de la Diada de Catalunya.
Una manifestació que ha estat un èxit. 
Sense voler entrar en el ball de xifres, el 
que està clar és que el poble català s’ha 
mobilitzat i ha reclamat tres coses molt 
clares: la llibertat dels presos i preses 
polítiques, el retorn dels exiliats i que 
el govern faci efectiu el mandat del re-
ferèndum de l’1 d’octubre del 2017.
Un referèndum que aviat celebrarà 
el primer aniversari i vindrà carregat 
d’emocions. En un any han passat tantes 
coses, que no ens ho podíem pas ima-
ginar.
I precisament això és el que deia el pre-
sident Torra en el seu missatge institu-
cional, “o resistim i avancem o ens con-
formem amb les injustícies, la por i la 
violència”.
Des del govern, han encetat una taula de 
negociació amb l’Estat espanyol, mentre 
arriba una tardor calenta: farà un any 
que els Jordis són a la presó i hauran de 
començar els judicis als nostres com-
panys i amics.
Negociar amb aquestes condicions serà 
difícil, i a vegades se’ns farà un nus a 
l’estómac. Però hem de negociar la in-
dependència i la llibertat del nostre país.
Doncs bé, preparem-nos. Preparem-nos 
per a la tardor que s’acosta. Estem cons-
truint Catalunya, i ens necessita. Nosal-
tres estem a punt, i vosaltres?
 

Preparem-nos

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de juliol de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dimecres 25 de juliol 
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 municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciu-
tadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede 
(SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propos-
tes i dictàmens.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, 
Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar per unanimitat la rectificació 
de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 27/7/2018 en relació a la con-
cessió demanial a Aparcamientos Despí S.A. de la finca situada a l’Avinguda Ge-
neralitat s/n. Amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs i PSC, l’abstenció d’ERC 
i SQP i el vot en contra de PP, es va aprovar el Text Refós del Pla de millora urba-
na d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 1A i el carrer 
Indústria 2B. També va sortir endavant el canvi d’assignació de nous carrers i 
places del municipi, amb el suport de CiU, Cs i PSC, l’abstenció de PP, ICV-EUiA 
i SQP i el vot en contra d’ERC. Per unanimitat de tots els grups va aprovar-se la 
declaració d’interès especial de les obres de substitució de la coberta de l’edifici 
principal de l’Escola Pau Casals. El Ple també va donar llum verda a la modifica-
ció de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’any 2018, amb 
els vots a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de PP i ERC, i a l’establiment 
d’un préstec a llarg termini per finançar inversions del pressupost general 2018, 
en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per un 
import de 5.960.000 euros, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs i PSC, 
l’abstenció d’ERC i el vot contrari d’SQP.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, el Ple va apro-
var per unanimitat la creació del Consell d’Adolescents de Sant Joan Despí i 
l’aprovació inicial del seu reglament, l’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració 
institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2018 i el conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de l’ús de quatre habitatges 
de titularitat pública, per impulsar programes socials d’habitatges amb la inclu-
sió de persones amb especials necessitats d’atenció.

En la part de control, es va aprovar la moció d’SQP per a la dignificació i reco-
neixement dels servidors públics i de la ciutadania víctimes de la repressió fran-
quista, amb els vots de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció de PP.

En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar per la reposició d’elements 
naturals i zones verdes en els projectes de remodelació de carrers i per la remo-
delació de les zones de lleure infantil.

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.

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV



Dissabte, 6 d'octubre de 2018
Barri Centre - Sant Joan Despí

De 10 a 21 h


