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un nou símbol de 
Sant Joan Despí 
que ens projecta 

al món

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

L’estadi
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H emos empezado el curso con un evento de fuerte eco 
social y mediático: la inauguración del campo de fút-
bol Johan Cruyff que el FC Barcelona ha construido en 

su Ciudad Deportiva, en la zona de Les Begudes, que ahora 
se está acabando de urbanizar y donde habrá nuevos equipa-
mientos, zonas verdes y vivienda social. Proyectos como éste 
hacen ciudad y hacen país y, sin lugar a dudas, nos proyectan 
con estima y éxitos en todo el mundo. Por ello, es un orgullo 
para Sant Joan Despí ser la sede de este gran equipamiento 
deportivo y poder fortalecer los vínculos y la colaboración en-
tre el club y nuestra ciudad a través de proyectos deportivos y 
educativos sobre los que ya estamos trabajando.

Pero aparte del estadio azulgrana, este verano hemos puesto en 
funcionamiento el nuevo aparcamiento seguro para bicicletas 
de la av. de Barcelona. Esta actuación ha sido un preludio de la 
celebración este mes de septiembre de la Semana de la Movili-
dad Sostenible y Segura, que ha vuelto a poner de manifiesto el 
compromiso que tenemos en Sant Joan Despí en la lucha con-
tra la contaminación. En este sentido, por ejemplo, seguimos 
trabajando en poner en marcha actuaciones destinadas a me-
jorar la calidad del aire, la eficiencia energética, la mitigación 
del cambio climático, la reducción de plásticos...

A la vuelta de la esquina tenemos también una nueva edición 
de nuestra feria comercial. Firadespí será este año algo espe-
cial, ya que celebra la 20ª edición. Desde la primera feria, or-
ganizada en 1990, el mundo del comercio ha sufrido grandes 
transformaciones, como la misma sociedad. Sant Joan Despí 
se ha ido adaptando a estos cambios siempre con la volun-
tad de preservar un tejido comercial de calidad basado en la 
proximidad, la confianza y el buen servicio.

Hem començat el curs amb un esdeveniment de fort 
ressò social i mediàtic: la inauguració del camp de 
futbol Johan Cruyff que el FC Barcelona ha construït 

a la seva Ciutat Esportiva, dins la zona de les Begudes, que 
ara s’està acabant d’urbanitzar i on hi haurà nous equipa-
ments, zones verdes i habitatge social. Projectes com aquest 
fan ciutat i fan país i, sense cap mena de dubte, ens projecten 
amb estima i èxits arreu del món. Per això, és un orgull per a 
Sant Joan Despí ser la seu d’aquest gran equipament espor-
tiu i poder enfortir els vincles i la col·laboració entre el club 
i la nostra ciutat a través de projectes esportius i educatius 
sobre els quals ja estem treballant.

Però a banda de l’estadi blaugrana, aquest estiu hem posat 
en funcionament el nou aparcament segur per a bicicletes 
de l’av. de Barcelona. Ha estat aquesta actuació un preludi 
de la celebració aquest mes de setembre de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura, que ha tornat a posar de 
manifest el compromís que tenim a Sant Joan Despí amb la 
lluita contra la contaminació. En aquest sentit, per exemple, 
seguim treballant per posar en marxa actuacions destinades 
a millorar la qualitat de l’aire, l’eficiència energètica, la miti-
gació del canvi climàtic, la reducció de plàstics...

A tocar tenim també una nova edició de la nostra fira co-
mercial. Firadespí serà enguany quelcom especial, ja que 
celebra la 20a edició. Des de la primera fira, organitzada el 
1990, el món del comerç ha patit grans transformacions, 
com la mateixa societat. Sant Joan Despí s’ha anat adaptant 
a aquests canvis sempre amb la voluntat de preservar un tei-
xit comercial de qualitat basat en la proximitat, la confiança 
i el bon servei.

Comencem el curs amb la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i a punt de celebrar 

una edició especial de Firadespí

Antoni Poveda
l’alcalde

Projectats al 
món i al futur

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Comenzamos el curso con la Semana de la 
Movilidad Sostenible y a punto de celebrar 

una edición especial de Firadespí
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 EL TEMA

El barri de les Planes serà l’aparador comercial de la ciutat el dissabte 5 d’octubre

La ciutat acull una Firadespí 
especial en arribar a les 20 edicions

El 19 d’octubre de 1990 s’inaugurava la primera edició de 
la Fira Comercial i Industrial Firadespí, un esdeveniment 
que tal i com recollia El Butlletí “neix per promocionar la 

vida econòmica de Sant Joan Despí amb la intenció de conver-
tir-se en el motor comercial de la ciutat”. 20 edicions després, 
els objectius amb què va veure la llum es mantenen intactes tot 
i que els 29 anys de diferència han fet evolucionar el format i el 
plantejament d’una activitat en la qual el teixit comercial i la ciu-
tadania han estat clau. Un dels canvis més destacats és l’evolució 
de fira organitzada en un recinte tancat al format de carrer que es 

va estrenar per primer cop l’any 2010 en dues jornades: un cap de 
setmana al barri de les Planes i el següent al del Centre. A partir 
de 2012, FiraDespí se celebra de manera anual alternant aquests 
dos barris.

20 edició, al barri de les Planes
La commemoració d’aquestes quasi tres dècades de vida es farà 
notar a l’edició número 20, que tindrà lloc als principals carrers 
comercials del barri de les Planes el dissabte 5 d’octubre, de 10 
a 21 hores. D’entrada, la imatge gràfica i la retolació dels espais 

Més activitats i novetats per commemorar l’efemèride

Un certàmen en constant evolució
Firadespí s’ha adaptat als temps per anar sumant visitants i participants

La primera edició, al 1990 (a les foto-
grafies), es fa a l’avinguda de Barcelona, 
entre els carrers de Sant Martí de l’Erm 
i l’avinguda de la Mare de Déu de Mont-
serrat. L’Ajuntament amplia de 1.000 a 
1.200 m2 el pavelló previst davant l’alta 
demanda de participació. La fira dura 
tres dies. A la 4a edició (1994) la fira 
canvia d’ubicació i passa a l’actual recin-
te firal (av. Mare de Déu de Montserrat). 
A partir d’aquesta, la fira se celebra cada 
dos anys. La següent, la 5a edició (1996), 

passa a anomenar-se Fira Comercial en 
lloc de Fira Comercial i Industrial. Per a 
la 7a edició (2000) el recinte s’amplia fins 
als 1.600 m2. L’edició inclou per primer 
cop un sector dedicat a l’artesania. En 
celebrar-se l’11a edició (2008) s’amplien 
els espais destinats al sector empresarial 
tot incorporant-ne un d’empresarial amb 
trobades de networking, xerrades, etc. A 
la següent, la 12a edició (2010) Firadespí 
renova el format i passa a celebrar-se al 
carrer incorporant noves activitats com 

una ruta gastronòmica amb menús, tapes 
i esmorzars. Aquesta edició es va cele-
brar una jornada a les Planes i el següent 
cap de setmana, al Centre. També canvia 
el logo de FiraDespí. A partir de la 13a 
edició (2012), Firadespí es fa anualment 
alternant la celebració entre els barris de 
les Planes i el del Centre, als eixos comer-
cials. Aquest any també neix Firatapa. Ja 
fa quatre anys, a la 16a edició (2015),  la 
fira inclou per primer cop la Fira de Vins, 
Caves i Cerveses
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE FIRADESPÍ 2019
5 d’octubre, de 10 a 21 hores

INAUGURACIÓ
10 hores
Carrer de Josep Maria Trias de Bes amb Mare de Déu de la Mercè. 
A continuació cercavila a càrrec de la Colla de Geganters de Sant 
Joan Despí. Recorregut: Josep Maria Trias de Bes, plaça Sant Joan, 
Joan Maragall, Josep Maria Pi i Suñer i John F. Kennedy

UNITAT MÒBIL DEL BANC DE SANG
De 10 a 14 hores
C/ de John F Kennedy davant del Mercat de les Planes

JOCS INFANTILS GEGANTS
De 10 a 14 i de 16 a 19 hores
Amb la col·laboració de l’Esplai el Tricicle
Eix Fira/John F. Kennedy

TAPES DEL MERCAT
D’11 a 21 hores
A càrrec de: Mercat Municipal de les Planes
Carrer  de John F. Kennedy

TALLERS INFANTILS
De 10 a 14 i de 16 a 19 hores
Espai de Ludoteca (infants 0 a 6 anys aprox.), taller de maquillatge 
(infants de 3 a 11 anys) i taller de manualitats infantils (infants de 
3 a 11 anys). 
A càrrec de: Esplai El Tricicle. Eix Fira.

STORYTIME “THERE’S NO PLACE LIKE SPACE”, 
D’11.30 a 12 hores
Escenari a la plaça del Carme

ESPECTACLE INFANTIL: Pep Callau i Pepsicolen
De 12 a 13 hores
Escenari a la plaça del Carme

DEMOSTRACIÓ DE L’ÚS DELS DEA 
(desfibril·lador extern automàtic) 
De 12 a 13.30 hores
Carpa de la Creu Roja de Sant Joan Despí

BATUCADA LLUITA DE BATUCADES
A les 17.30 hores
A càrrec de: Timbalers de Begues, Abrakpum i Atabalats. Recorre-
gut: Josep Maria Trias de Bes, plaça Sant Joan, Joan Maragall,
Josep Maria Pi i Suñer i John F. Kennedy

XOCOLATADA INFANTIL
A les 18.30 hores
A càrrec de: Esplai El Tricicle
Paça del Carme

DESFILADA DE MODA DEL COMERÇ LOCAL
A les 20 hores
Plaça del Mercat

destinats a la fira, entre els carrers Josep Maria Trias de Bes, Mare 
de Déu de la Mercè i John F. Kennedy, recordarà aquest significa-
tiu aniversari. L’estand institucional mostrarà la transformació de 
la fira i de la ciutat en aquests 29 anys de trajectòria. 
D’altra banda, també s’ampliaran les activitats que habitualment 
es fan de manera paral·lela a l’exposició d’estands amb més pre-
sència de les destinades al públic familiar. A més de la Mostra de 
Vins, Caves i Cervesa Artesana, aquest any s’incorpora un espai 
de tast de vins i cerveses. Per participar cal fer inscripció prèvia 
al correu promocio@sjdespi.net o directament a la carpa de vins. 

La celebració d’aquest aniversari especial també arribarà al for-
mat del sorteig que tradicionalment es realitzava després de la 
desfilada de moda. Aquest any hi haurà més premis: un xec regal 
de 400 euros, un de 200 i un altre de 100 euros. Així que no tin-
gueu pressa per aixecar-vos de la cadira quan acabi la desfilada. 
No hi faltarà tampoc la Firatapa, que aquest any comptarà amb 
14 establiments de restauració de Sant Joan Despí que, nova-
ment, ens convidaran a escollir la tapa més saborosa i la més ori-
ginal de la fira. Firadespí comptarà aquest any amb prop d’una 
seixantena d’expositors.
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Prop de 5.000 alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria, batxillerat i 
cicles formatius tornen a les aules per iniciar el curs a Sant Joan Despí

Tornada a l’escola a la ciutat

Arriba el mes de setembre i amb ell el nou curs escolar 
2019-2020. Les escoles i instituts públics i concertats de 
Sant Joan Despí ho tenien tot a punt per rebre els 4.673 

infants i joves d’infantil, primària, secundària obligatòria (ESO), 
batxillerat i cicles formatius que han iniciat les classes amb to-
tal normalitat. Aquest any han començat les classes un centenar 
més d’alumnes respecte al curs passat, i són els estudis secunda-
ris els que més han  crescut. Sant Joan Despí no és una excepció i 
tal i com ha passat arreu de Catalunya, de manera generalitzada, 
el nombre d’alumnes d’infantil i primària s’ha reduït mentre que 
el de secundària ha augmentat.
Així, 2.618 nens i nenes han tornat a les classes als cicles d’in-
fantil i primària; 1.479 ho han fet a l’ESO; 331 a batxillerat i 245 
a cicles formatius de grau mitjà i superior. Si hi esteu interessats 
encara queden places als cicles superiors de Gestió de vendes i 
espais comercials, i Comerç internacional, i al cicle de grau mit-
jà Activitats comercials que es fan a l’institut Francesc Ferrer i 
Guàrdia.

Un curs per endavant
Ensenyaments reglats a banda, les portes s’han obert també per 
als nens i les nenes de les escoles bressol municipals El Timbal, 
Sol Solet i El Gegant del Pi, i La Pomera, gestionada per la Gene-
ralitat. Aquest any, han començat les classes 365 infants. Encara 
queden places disponibles en totes les franges d’edat. Si hi esteu 
interessats us podeu adreçar al Departament d’Educació, Infàn-
cia i Família, ubicat a l’Àrea de Serveis a la Persona. 

Curs 2019-2020: més activitats per als infants i joves

Obertura del curs amb la comunitat educativa 
Abans de l’inici de les classes, l’Ajuntament ofereix a la comunitat 

educativa una conferència per compartir coneixements i posar en 
comú els reptes del nou curs. La conferència inaugural ha anat a 

càrrec d’Eva Bach, pedagoga, mestra i escriptora, pionera i promo-
tora de l’educació emocional en els àmbits familiar i escolar. Bach 

ha analitzat la competència emocional dels docents com a factor de 
qualitat educativa. L’alcalde, Antoni Poveda, ha destacat “la feina 

del professorat i el seu enorme valor social”. 

En l’àmbit de l’educació adults, el Centre de Formació de Perso-
nes Adultes Arquitecte Jujol ha començat el curs amb més de 500 
persones matriculades en els diferents ensenyaments que ofereix 
el centre. Encara, però, queden places disponibles en els ense-
nyaments següents: llengua catalana (1 i 2), llengua castellana (1 
i 2), GES (graduat en educació secundària, nivell 2), anglès i curs 
de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau 
superior. També en l’àmbit d’ensenyaments no reglats, encara 
queden places al Programa de formació i inserció (PFI), adreçat 
a la formació de joves, amb una oferta de dos cursos: el curs d’au-

LES XIFRES DEL NOU CURS

365
Nois i noies a les
escoles bressol
públiques

2.618 
alumnat d’educació 
infantil i primària

1.479
alumnat d’educació 
secundària obligatòria

576
alumnat de batxillerat 
i cicles formatius
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Equipaments educatius, a punt per al nou curs escolar

Durant l’estiu, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprofitat per dur a 
terme obres de millora a les escoles bressol municipals i a les escoles 
d’educació infantil i primària públiques per posar-les a punt per al nou 
curs escolar. S’han fet treballs de pintura de diferents espais, millores a 
paviments, treballs de climatització, reparacions de cobertes, millores a 
les instal·lacions elèctriques i als tancaments. Entre altres, s’ha fet l’obra 
nova de la cuina de l’Escola Joan Perich Valls i s’ha canviat la coberta de 
l’Escola Pau Casals. Aquest estiu també s’han retirat els mòduls prefa-
bricats de l’escola Sant Francesc d’Assís que fins el curs passat utilitzaven 

els nens i nenes d’infantil. L’espai alliberat ara forma part del pati. A més, 
aquest estiu s’ha acabat d’habilitar una zona d’aparcament al costat de 
la llar d’infants La Pomera, entre l’avinguda de Barcelona i el passeig del 
Canal. Aquest espai reserva a les famílies que porten els seus fills i filles 
a la llar d’infants un temps d’aparcament de dilluns a divendres, de 8.45 
h a 9.15 h  de 16 h a 16.45 h, un màxim de 15 minuts. La zona de “Petó i 
adéu”  indica que el temps que es permet estacionar és només per accedir 
a l’escola. Aquesta senyalització s’anirà implantant a la resta d’aparca-
ments d’aquests tipus que hi ha a la vora d’alguns centres educatius.

xiliar de vendes, oficina i atenció al públic i el curs d’auxiliar en 
operacions de muntatges en instal·lacions electrotècniques en 
edificis. Les persones interessades s’han d’adreçar a Promodespí.

Activitats complementàries
Aquest any, l’Ajuntament torna a oferir a les escoles i instituts 
un ventall d’activitats en tots els àmbits, en el marc de Progra-
mes i Serveis Educatius, perquè els infants i el jovent puguin 
aprendre també de la ciutat. Visites al patrimoni modernista, 
activitats mediambientals als parcs i al riu, accions solidàries... 
La ciutat també educa i és per això que l’Ajuntament any rere 
any incrementa l’oferta d’aquestes activitats. Aquest any s’oferei-
xen aproximadament un centenar. També en l’àmbit formatiu 

cal destacar que encara continuen obertes les inscripcions per 
als cursos Gaudir UB, l’oferta complementària als idiomes que 
ofereix la Universitat de Barcelona a la Torre de la Creu, així 
com els cursos d’anglès (nivells A2, B1, B2.1, B2, C1 i C1.1, i 
cursos de preparació dels títols FCE i  CAE de Cambridge).  I si 
el que vols és millorar o aprendre el català, el Servei Local encara 
té places lliures.
Per últim, i per aquelles persones que vulguin practicar l’ús oral 
de l’anglès, el francès i l’alemany, l’Ajuntament torna a oferir 
els grups de conversa, sessions setmanals en què una persona 
voluntària conversa durant una hora amb els participants dels 
grups. Tant si vols participar com a aprenent o coordinador pots 
enviar un correu electrònic a ciutatplurilingue@sjdespi.net.

Reparació de la coberta de l’escola Pau Casals

L’alcalde, Antoni Poveda, va supervisar les obres de diferents escoles. 
A la imatge, a l’Espai 3

A l’esquerra, la cuina 
de l’escola Joan 
Perich Valls, que s’ha 
fet totalment de nou

Nou espai d’aparcament 
per a les famílies a la vora 
de la llar d’infants La 
Pomera
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Premi a l’emprenedoria a joves de l’Ateneu
El projecte Queueview, ideat per alumnes de l’Ateneu Instructiu, ha rebut el Reco-
neixement al Futur Empresari, que premia el millor projecte emprenedor desen-
volupat per menors de 18 anys de la Fundació Escola d’Emprenedors en el marc 
dels guardons que atorga anualment l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya 
(AIJEC). Queueview és una aplicació que permet conèixer en temps real les cues 
que hi ha per visitar museus o monuments d’una ciutat, i és el projecte creat per 
cinc joves en el marc del programa Be an entrepreneur, impulsat per l’Ajuntament. 
Segons l’Arnau Puig, un dels membres de l’equip, “estem molt satisfets amb el 
premi i amb tot el que hem après durant el curs. Ha estat una experiència que 
ens ha obert els ulls i ens anima de cara al nostre futur laboral”. 

Inscripcions encara obertes a Promodespí

Programes de formació i inserció, una nova 
oportunitat per continuar estudiant

Tot i que el període de matriculació 
ja ha finalitzat encara hi ha places 
disponibles per accedir al Progra-

ma de Formació i Inserció (PFI) adreçat 
a l’alumnat d’entre 16 i 21 anys que no ha 
finalitzat els estudis obligatoris. Aquest 
programa busca una manera perquè el 
jovent que no ha finalitzat l’ESO retorni 
al sistema educatiu mentre aprenen un 
ofici. El Carlos Núñez i l’Evelyn Castro, 

participants al curs 2018-2019, expliquen 
que matricular-se en aquest curs els va 
canviar l’enfocament respecte als estudis. 
Tots dos van abandonar els estudis obli-
gatoris i gràcies al PFI han tornat a tenir 
il·lusió per continuar aprenent. L’Evelyn, 
estudiant del mòdul d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic, vol tornar a 
estudiar “vull fer un accés a cicles for-
matius a l’escola d’adults, i fer estudis 

d’administrativa més endavant”, mentre 
que el Carlos, alumne del mòdul d’auxiliar 
en operacions de muntatge i instal·lacions 
electrotècniques en edificis, farà un cicle 
d’electromècanica “fer el PFI ha estat 
l’oportunitat més gran que he tingut en 
el sistema educatiu”. 
Per a més informació us podeu adreçar a 
les dependències de Promodespí (c/ John 
F. Kennedy, 8) o trucar al 93 480 80 50.

Adreçat a joves que no han finalitzat els estudis de l’ESO, el PFI els ofereix la 
possibilitat d’aprendre un ofici mentre continuen estudiant

Evelyn Castro, 
estudiant del 
mòdul d’auxiliar 
de vendes, oficina 
i atenció al públic

Carlos Núñez, 
estudiant 
del mòdul 
d’auxiliar en 
operacions 
de muntatge i 
instal·lacions 
electrotècni-
ques en edificis

ESCOLES 
BRESSOL 
MUNICIPALS 
PLACES LLIURES

A la foto, l’Arnau Puig, el Joan Inglada, la Clàudia 
Herrera, la Maria Albaladejo i l’Ariane Martínez 

Els centres  
El Gegant del Pi, Sol Solet i El Timbal 

encara tenen places disponibles per a 
infants nascuts el  2017, 2018 i 2019

Consulta la disponibilitat de places al
Departament d’Educació, 

Infància i Família
Àrea de Serveis a la Persona

Avinguda de Barcelona, 41,
 telèfon 93 477 00 51
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Inscripciones abiertas para personas en paro

Nuevos cursos ocupacionales para 
ayudar a mejorar la formación

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para realizar los cursos de formación 
ocupacional 2019-2020 dirigidos preferentemente a personas que se encuen-
tren en situación de desempleo con el objetivo de mejorar sus competencias y 
sus posibilidades de inserción laboral. Las personas interesadas ya se pueden 
inscribir de manera on line (promodespi.sjdespi.net) o bien presencialmente 
en las dependencias de Promodespí (calle John F. Kennedy, 8). Por otro lado, 
este mes de septiembre también se inician los talleres del Club de Feina con 
una propuesta dirigida a personas que necesitan mejorar sus competencias de 
comunicación y gestión de entrevistas de trabajo. 

El Club de Feina ha iniciado el curso con un taller 
para preparar entrevistas de trabajo

Frente común para 
impedir el corte de 
suministro eléctrico a 
familias en situación de 
pobreza energética 

Sant Joan Despí, junto a 250 muni-
cipios más, se ha sumado a la pro-
puesta de la Diputació de Barcelona 
para dar una respuesta conjunta a las 
reclamaciones de Endesa que pide a 
los ayuntamientos que paguen el 50% 
de la factura de la luz de personas en 
situación de pobreza energética. De 
no hacerlo, la empresa amenaza con 
cortar la luz el 1 de octubre a las 71 
familias de Sant Joan Despí que se 
encuentran en esta situación y que 
actualmente están amparadas por la 
Ley de Pobreza Energética 24/2015. El 
Ayuntamiento ha recibido una carta 
de la compañía en la que le reclama el 
pago de 43.866,69 euros. La legislación 
aprobada en 2015 establece el princi-
pio de precaución y asegura el derecho 
de acceso a suministros básicos de 
agua, gas y electricidad a las personas 
en situación de vulnerabilidad. 
Los centenares de representantes 
municipales que se reunieron el 4 de 
septiembre en la Diputació acordaron 
que, tal y como recoge la ley 24/2015, 
sea la Generalitat, mediante un con-
venio con Endesa, la que resuelva este 
conflicto a la vez que exigir a la com-
pañía que retire la amenaza de cortar 
la luz a las familias. Los ayuntamientos 
cuentan con el apoyo de la Generalitat, 
la Diputació, el Àrea Metropolitana de 
Barcelona y la Mesa del Tercer Sector.

Oferta de cursos para personas en situación de desempleo

Inglés (A1), fecha de inicio prevista, octubre de 2019. Duración, 190 horas

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (Certificado de Profesionali-

dad nivel 3), fecha de inicio prevista, noviembre de 2019. Duración, 670 horas

Inglés (A2), fecha de inicio prevista, enero de 2020. Duración, 190 horas

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (Certificado de 

Profesionalidad nivel 1), fecha de inicio prevista, febrero de 2020. Duración, 470 horas

Talleres Club de Feina
La feina de cercar feina: el procés de selecció, 26 y 27 de septiembre de 10 a 14 horas

Información e inscripciones
Promodespí carrer de John F. Kennedy, 8,

93 480 80 50 • promodespi.sjdespi.net

Busques un espai per iniciar el teu negoci?
Ets una persona emprenedora i busques un lloc per tirar endavant el teu somni? 
A Sant Joan Despí tenim tres centres d’empreses amb despatxos de diferents mides i a preus assequibles 
perquè les persones emprenedores puguin desenvolupar el seu negoci. 
Despatxos disponibles al Centre d’Empreses Jujol: 2
Despatxos disponibles al Centre d’Empreses Fontsanta: 2
Despatxos disponibles al Centre d’Empreses Miquel Martí i Pol: 3

Informació: 
Promodespí. c/ John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50
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Sant Joan Despí se suma als actes europeus per promoure una mobilitat 
sostenible tot apostant per alternatives menys contaminants

L’autobús continua sumant nous viatgers
L’ús del transport públic (bus i metro) ha continuat creixent 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el primer semestre de 
2019 amb un increment mitjà del 3,3%. En paraules del 
vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB i alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, “una vegada més, les dades 
revelen que la demanda de transport públic segueix creixent 
de manera continuada, sobretot la gestió indirecta, que ho fa 
de forma més acusada”. 
En el cas de Sant Joan Despí, i pel que fa a les línies 
d’autobús de gestió indirecta (Baixbus), la gran majoria 
han guanyat en viatges tot destacant l’E43, que ha registrat 

110.156 usos entre juny i juny de 2019, davant dels 25.931 
al mateix període del 2018. Val a dir que aquesta línia va 
entrar en servei a final d’abril del passat any. Totes les línies 
gestionades per Baixbus han pujat: l’L77 (un 10%); l’L52 (un 
6,6%); l’E79 (un 4,8%), i l’L46 (un 4,7%). L’única línia que 
no ha guanyat nous passatgers ha estat l’L10, que ha baixat 
un 0,5%, mentre que en el  cas de les nocturnes, l’N12 (un 
2,7%) i l’N15 (un 0,1%), el creixement ha estat discret. Pel 
que fa a les línies de TMB l’única que guanya usuaris és la 
157, que s’incrementa un 5,8%, mentre que la 63 i la 78 han 
perdut respectivament unb 4,8% i un 2,7% d’usuaris.

La ciutadania, per la mobilitat sostenible
20 anys de la Setmana Europea de la Mobilitat

Sota el lema ‘Camina amb nosaltres’, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
les entitats i ciutadania s’han su-

mat a la Setmana Europea de la Mobilitat 
que des de fa vint anys reivindica la ur-
gent necessitat de treballar per promou-
re hàbits més sostenibles pel que fa a la 
mobilitat. 
Per conscienciar-nos i mostrar-nos al-
ternatives reals s’han organitzat activitats 

com la proposta a les famílies, el dia  20 
de setembre, perquè utilitzessin el trans-
port públic, la bici o el patinet per anar a 
l’escola. Una de les activitats més partici-
patives s’ha fet als trams de vianants del 
carrer del Bon Viatge, al barri Centre, i al 
de John F. Kennedy, al barri de les Planes. 
Durant la tarda del dia 20 de setembre es 
van fer activitats amb els infants com ara 
jocs, circuits d’habilitats, etc. La jornada 

va servir també per informar-nos més 
sobre noves solucions per a la mobilitat 
sostenible, com per exemple l’eBicibox, 
un sistema de bicicleta pública compar-
tida elèctrica. 
La Setmana de la Mobilitat Sostenhible 
i Segura es tanca amb La Baixcicletada, 
prevista per al dia 29 de setembre, un 
passeig en bicicleta des de l’Hospitalet 
fins al parc de Torreblanca. 

A les imatges, algunes de les activitats que ens han convidat aquesta Setmana de la Mobilitat a ser més sostenibles en els nostres desplaáments. A 
dalt, infants anant a l’escola en bici, patinet o caminant. A la resta, activitats als trams de vianants dels carrers del Bon Viatge i de John F. Kennedy
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La nueva instalación incluye 42 plazas para usuarios del Bicibox y 46 más de alquiler 
destinadas a toda la ciudadanía • También cuenta con un rincón mecánico

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, continuarà com 
a vicepresident de l’àrea de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que després de l’aprovació del 
nou cartipàs passa a denominar-se Mobilitat, Transport i 
Sostenibilitat. Poveda té per endavant grans reptes que ja ha 
començat a liderar, com la lluita contra la contaminació amb 
el desenvolupament de polítiques que millorin la qualitat de 
l’aire de l’àrea metropolitana, així com el desplegament de la 
xarxa del transport públic i d’altres accions que han d’ajudar 
a millorar la mobilitat per fer-la més sostenible. 

Antoni Poveda, de nou vicepresident de Mobilitat, Transport 
i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La ciudad estrena un parking de bicis con 
plazas para Bicibox y alquiler privado

Está ubicado en la avenida de Barcelona, junto al Centre M. Martí i Pol

Poveda té per endavant grans reptes que liderar

Antoni Poveda, alcalde y vicepresidente de Movilidad del AMB, junto a Belén 
García, primera teniente de alcalde y responsable de Movilidad del Ayunta-
miento, durante la presentación del nuevo servicio

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en colaboración 
con la empresa municipal ADSA, ha puesto en marcha un 
nuevo aparcamiento para bicicletas en un local de la avenida 

de Barcelona,  número 81,   en el barrio de Les Planes. El parking 
cuenta con 88 plazas, una parte de las cuales se destinan a personas 
usuarias del Bicibox y otra a vecinos y vecinas de Sant Joan Despí. Se 
trata del primer local comercial de aparcamiento seguro de gran ca-
pacidad para bicicletas que pone en marcha el AMB,   aprovechando 
unos bajos en desuso. 
La instalación tiene una zona marcada de color azul dedicada al 
aparcamiento de bicicletas de personas usuarias del servicio Bicibox, 
con 42 plazas que se rigen por el reglamento del Bicibox, y otra de 
color rojo con 46 plazas para personas residentes en Sant Joan Despí 
que quieran aparcar sus bicicletas. En este segundo caso se trata de 
plazas de larga estancia con un alquiler de 4,08 euros al mes. Este sis-

tema ya está implantado en una decena de aparcamientos subterrá-
neos de Sant Joan Despí, donde hay unas 200 plazas de alquiler para 
bicis. El parking cuenta con taquillas para guardar utensilios como 
el casco, así como un espacio común con rincón mecánico, donde las 
personas usuarias disponen de una columna de herramientas para 
pequeñas reparaciones y de una bomba para hinchar ruedas. Ade-
más, la instalación tiene cámara de seguridad durante las 24 horas, 
asociada a una empresa de seguridad y coordinada con la Policía 
Local y con la empresa gestora del servicio.
Durante la presentación, el vicepresidente de Movilidad, Transporte 
y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda, explicó que “este nuevo 
formato de aparcamiento de gran capacidad supone un impor-
tante paso adelante para generalizar el uso diario de la bicicleta 
entre la ciudadanía y facilitar masivamente el aparcamiento de la 
bicicleta particular”. 
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El campo municipal de les Planes renueva el césped y el del Centre, mejora la 
iluminación con la instalación de nuevas torres con led

El sector de les Begudes continúa creciendo con nuevas promociones 
de pisos con protección para facilitar que la ciudadanía pueda acceder 
a una vivienda a un precio más asequible respecto a los del mercado 
libre. En esta ocasión se trata de una promoción de 64 viviendas en 
régimen de Comunidad de Bienes promovida por Club Residencial 
Metropolitan House SL y que se construirá junto al nuevo Estadi Johan 
Cruyff. Las personas interesadas en optar a uno de estos pisos deben 
entregar las solicitudes y la documentación correspondiente en ADSA 
(Oficial Local d’Habitatge, en el Centre Miquel Martí i Pol) del 8 de oc-
tubre al 8 de noviembre. Se trata de pisos de tres habitaciones con dos 
baños, trastero y aparcamiento vinculado desde 190.637 euros (más 
impuestos y gastos). Más información en las oficinas de ADSA.

Nueva promoción de pisos protegidos 
en el sector de les Begudes

Mejoras en los campos de fútbol

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha 
aprovechado el verano para mejorar los 
campos municipales de les Planes y del 
Centre. Por un lado, en el de les Planes se 
ha sustituido el césped artificial por otro 
de última generación de gran calidad 
que ha mejorado notablemente las con-
diciones del terreno de juego. Ahora el 
césped es más seguro y cómodo para los 
jugadores y jugadoras del FC Levante Las 

Planas que entrenan en esta instalación. 
También se ha aprovechado el verano 
para instalar lámparas leds en la ilumi-
nación, más eficientes y sostenibles.
Con estas mejoras se completa una im-
portante reforma del campo que este año 
también ha estrenado nuevos vestuarios, 
ha ampliado las gradas y también se ha 
intervenido en la cubierta. 
Otra de las instalaciones deportivas don-

de se ha intervenido aprovechando el 
parón estival ha sido en el campo mu-
nicipal del Centre que ha mejorado la 
iluminación gracias a la instalación de 
dos nuevas torres con tecnología led que 
no sólo reducirán el consumo sinó que 
además duplican la luminosidad. El he-
cho de que se sitúen fuera de gradas, en 
los córners, ayuda también a potenciar la 
uniformidad lumínica.

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 8 de octubre al 8 de noviembre

Imagen virtual de la nueva promoción  prevista en este sector

A la izquierda, el nuevo césped que se ha instalado en el Camp Municipal de les Planes y a la derecha, la nueva iluminación del Camp del Centre
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Mentre durin les feines, la biblioteca Mercè Rodoreda 
amplia l’horari i obre tots els matins

La biblioteca Miquel Martí i Pol reobrirà a finals del proper mes d’octubre 
amb una nova redistribució dels espais que donarà una visió més integral  
i adaptada al model de biblioteca actual. Al mes de juny, l’espai va tancar 

portes per encetar aquesta reforma i mentre durin les feines la biblioteca Mercè 
Rodoreda ha ampliat l’horari i ara també obre els dilluns i dijous al matí. 
Quan finalitzin els treballs, la biblioteca incorporarà una aula multimèdia, sales 
de treball en grup, un espai ‘lounge’, més atractiu per a la gent jove, i la redistri-
bució de tots els espais tal i com els coneixem fins ara. La planta d’accés allotjarà 
l’espai ‘lounge’, una zona ludicocultural, el fons de ficció, de multimèdia i prem-
sa escrita. A la planta baixa s’ubicarà la sala multimèdia, l’espai d’estudi, l’espai 
infantil, sales de treball a més a més del fons documental de no ficció. 

La remodelada biblioteca Miquel 
Martí i Pol reobrirà a l’octubre

Vols participar com a 
voluntari al 48H Open 
House de Sant Joan Despí?
S’acosta una nova edició del 48H Open 
House Barcelona a Sant Joan Despí i de 
nou busquem persones voluntàries que 
puguin participar en totes les tas-
ques que requereix un esdeveniment 
d’aquestes característiques. L’activitat 
es farà el 26 i 27 d’octubre. Per fer-te 
voluntari només cal que entris a 
www.48hopenhousebarcelona.org i ja 
pots inscriure-t’hi. Podeu acostar-vos a 
Can Negre si en teniu dubtes.
A més d’itineraris guiats, aquest 
any podrem visitar de manera lliure 
Can Negre, la Torre de la Creu, Can 
Tous, l’Ermita del Bon Viatge, Can Po 
Cardona, les cotxeres del TRAM, Can 
Maluquer, el restaurant Follia, etc.

A l’agost han començat les primeres feines per instal·lar unes escales 
mecàniques al carrer Baltasar d’Espanya (cruïlla amb el passeig del 
Canal) per salvar el desnivell de les actuals. Els treballs se centren ara
en els desviaments de les canalitzacions dels subministres de gas i 
d’electricitat amb l’objectiu que a principis del proper mes d’octubre co-
menci l’enderroc de les escales per fer-les de nou. Com podeu apreciar 
a la imatge virtual, es mantindrà un tram d’escales central per poder 
pujar a peu i s’hi col·locaran jardineres. 

Primeres feines per instal·lar 
escales mecàniques al 
carrer de Baltasar d’Espanya 

En la fotografia superior es pot 
veure com serà part de la nova 
il·luminació de la biblioteca

Horaris ampliats, Biblioteca Mercè Rodoreda
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
i a partir d’octubre, també dissabtes, de 10 a 14 h
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9 OCTUBRE ANIVERSARI DE LA PRIMERA VOLTA AL MÓN
 MIQUEL RAFECAS PLANAS, antropòleg L’ ÀREA

16 OCTUBRE EL COLESTEROL, amic o enemic 
 CARLES PAYTUBÍ GARÍ, Dr. en medicina interna L’ ÀREA

23 OCTUBRE RAMON CASAS
 LAURA BENGUEREL, Dra. en història de l’art L’ ÀREA

30 OCTUBRE SENSE MANDRA A L’HORA DE CUINAR PER A UN MATEIX 
 Mª EUGÈNIA OLIVÉ, infermera L’ ÀREA

6 NOVEMBRE CÉSAR MARTINELL, arquitecte del Mercat Municipal del barri Centre
 JAUME GONZÀLEZ, historiador de l’art L’ ÀREA

13 NOVEMBRE L’INTERNET DE LES COSES. Setmana de la Ciència a Sant Joan Despí
 CITILAB, LABORATORI CIUTADÀ PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL I DIGITAL 

20 NOVEMBRE LES DEMÈNCIES. Com les afrontem  L’ ÀREA

 CARLES PAYTUBÍ, Dr. en medicina interna 

27 NOVEMBRE LA PERCEPCIÓ SENSORIAL DE L’ESPAI I EL SEU EQUILIBRI EN FUNCIÓ DE QUI SOM L’ ÀREA

 MONTSERRAT ESTAPÉ DIGÓN, interiorista i assessora en Feng Shui

4 DESEMBRE LES GRANS PLAGUES I LA TRANSFORMACIÓ D’EUROPA,
 SANTOS LIÑÁN, Dr. en medicina. L’ ÀREA

11 DESEMBRE VISITA AL PARC SAMÀ  I AL MUSEU DE LA RÀDIO
  Hora de sortida: 8.30 h Preu: 32€. Inscripcions a partir del 27 de novembre a l’Aula Cultural

  

2019

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 la vida, 

no només en un moment 

puntual. L’Aula Cultural ens 

ajuda a aprofundir en dife-

rents temes d’interès socio-

cultural. Us hi esperem els 

dimecres a les 17 hores.

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
      gent gran

OCTUBRE / DESEMBRE  
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Es farà els dies 19 i 20 d’octubre al passeig del Canal (barri Centre)

La Diada d’Entitats mostra al carrer el 
ric teixit associatiu de Sant Joan Despí
Prop d’una setantena d’associacions mostraran la seva feina durant l’esdeveniment

Les entitats i l’Ajuntament 
treballen de valent en la 
preparació d’una nova 

edició de la Diada d’Entitats, la 
número 14a. Serà els dies 19 i 
20 d’octubre quan les prop de 70 
associacions que han confirmat 
la seva participació omplin de 
gom a gom el passeig del Canal 
per mostrar la varietat i riquesa 
de la seva feina. La Diada estarà 
oberta el dissabte de 17 a 21 h 
i el diumenge de 10 a 14.30 h i 
s’estendrà al llarg de tot el passeig 
del Canal, des del carrer Creu 
d’en Muntaner fins a l’avinguda 
de Barcelona.
Amb la voluntat de consolidar 
aquesta activitat com una fes-
ta de ciutat, la Diada oferirà un 
munt de propostes per a tota la 
família. Als 700 metres quadrats  
trobarem els estands de les enti-
tats i més d’una vintena de tallers, exposicions i  moltes acti-
vitats organitzades per les associacions com cercaviles, mos-
tres de balls i música, etc. Aquest any sumem un nou espai, 
la plaça  que s’ha construït al passeig del Canal, a tocar amb 
l’avinguda de Barcelona, on hi haurà un escenari amb actua-
cions, i un espai gastronòmic amb ‘food trucks’ on podrem 
degustar diferents àpats. A més, la Comissió de Solidaritat 

mostrarà els projectes de 
cooperació que es realitzen a 
la ciutat.

Elements decoratius 
reciclats
La Diada també tindrà un 
apunt reivindicatiu que po-
sarà l’accent en la necessitat 
de conservar el medi am-
bient i lluitar contra el canvi 
climàtic. Per aquest motiu 
part de la decoració estarà 
feta amb material reciclat. 
Els organitzadors han comp-
tat amb l’ajuda dels infants i 
joves dels casals per recollir 
material que han proporcio-
nat a l’alumnat de l’Escola 
Municipa d’Art perquè els 
transformin en elements de-
coratius. A més a més, les 
famílies podran participar en 

tallers medioambientals. Per últim, aquesta edició es tornarà 
a fer el joc de la Diada que a través de més d’una quarantena 
d’activitats ens ofereix la possibilitat de conèixer millor les 
entitats tot divertint-nos. 
Estigueu atents a les xarxes socials de l’Ajuntament per estar 
al dia de totes les activitats previstes, i les moltes sorpreses 
que us estem preparant.

La Diada d’Entitats om-
plirà el passeig del Canal 

de música, actuacions, 
jocs i d’activitats que 

organitzen les associa-
cions que s’han sumat a 

aquesta gran festa 
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ESCOLA DE MÚSICA ENRIC GRANADOS
Centre Cívic Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2, 2a planta.
Horari de secretaria: 
de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.
Tel. 93 477 26 40
El centre disposa de banc d’instruments per a aquells 
infants que ho necessitin.

La música 
ens fa créixer

Escola de Música 
Enric Granados:

Oferta formativa a partir dels 3 anys

Sensibilització musical
Música i moviment

Llenguatge musical
Coral 

Conjunt instrumental
Flauta travessera

Saxo
Trompeta

Violí
Violoncel

Guitarra clàssica
Guitarra elèctrica

Baix elèctric
Piano

Musicoteràpia
Grups instrumentals

Cor d’adults Rhapsody
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Amb la col·laboració:
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Unes 1.700 persones es donen cita al parc de Sant Pancraç en una nova edició 
de la tradicional Paella de la Gent Gran

Lectures per promoure 
la igualtat
A partir d’aquest curs, les Maletes Viatgers -lectures i altres 
materials multimèdia, com DVD, que faciliten les bibliote-
ques a les escoles- incorporen llibres i contes que promouen 
la igualtat. Aquestes lectures  estan adaptades a cada cicle 
educatiu amb l’objectiu que els infants puguin comprendre-
les molt millor. Una altra de les iniciatives promogudes 
des del Departament d’Igualtat, conjuntament amb el 
d’Educació, Infància i Família, és la incorporació, al llarg 
d’aquest curs, de la Maleta Lila, un recull de lectures coedu-
catives amb l’objectiu d’introduir als centres educatius llibres 
que promoguin l’equitat entre homes i dones i les relacions 
lliures de violència masclista. 

Diada de germanor al voltant d’una bona paella

La pluja va ajornar al 14 de setembre la 
tradicional Paella de la Gent Gran que 
es commemora coincidint amb la Dia-
da de l’Onze de Setembre. No obstant, 
la cita va tornar a ser multitudinària i va 
aplegar al voltant de la taula unes 1.700 

persones grans en un parc de Sant Pan-
craç que es va transformar en un gran 
menjador a l’aire lliure. De nou, la tasca 
dels voluntaris, al voltant d’un centenar, 
va ser indispensable perquè el menjar 
estigués a taula puntual. Per elaborar 

aquest plat, es van utilitzar al voltant de 
300 quilos d’arròs, 50 de pollastre, 50 de 
costella de porc, 50 de calamars, 40 de 
cloïsses, 75 de musclos, 50 de gambes, 
35 de pebrot vermell, 35 de pèsols, 12 
d’alls, i 70 de tomàquet natural.

Tret de sortida al programa 
Dona vida al setembre
El Departament d’Igualtat ha iniciat el programa ‘Dona vida 
al setembre’ amb la Nit de Dones al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda. Aquest any l’activitat compta amb dansa, música 
i la projecció d’un vídeo sobre la feina que ha desenvolupat 
la regidoria en els seus vint anys d’existència. A l’acte també 
està previst la participació d’una experta en la construcció de 
les ciutats amb mirada feminista i les actuacions d’un grup de 
dones de l’escola de dansa EspaiFísic. 
Les activitats del programa continuaran amb un taller 
d’autodefensa feminista al Casal de Joves El Bulevard (del 2 
d’octubre al 6 de novembre) i amb els tallers de creixement 
personal a l’Àrea de Serveis a la Persona, entre d’altres.

En les fotografies superiors, el parc de Sant Pancraç ple de gom a gom i  voluntàries portant plats a les taules. En les inferiors, l’alcalde, Antoni 
Poveda, i la regidora de Gent Gran, Francesca Estradé, i al costat els cuiners i cuineres de la paella tot just acabada de fer
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El Centre Jujol-Can Negre acull  
les sessions de treball 

d’experts en l’obra jujoliana

La commemoració de l’Any Jujol140 arriba al final 
aquest setembre amb l’organització de les Jornades 
Internacionals Jujol: animar les pedres i posar vida 

al Centre Jujol-Can Negre. Tal i com explica el professor 
d’arquitectura de UIC, Guillem Carabí, director de les 
jornades, aquestes “compten amb experts de diferents 
àmbits com l’arquitectura, el disseny, el periodisme... 
perquè volíem plantejar unes jornades heterogènies 
com va ser l’obra de Jujol. La intenció no era restringir-
les només al món de l’arquitectura, fet molt evident en 
unes jornades sobre un arquitecte, sinó obrir la mirada 
perquè sigui més fresca i contemporània amb persones 
que, des de diferents perspectives, han tingut experièn-
cies amb l’obra de l’artista”. Les ponències han mostrat un 
enfocament molt divers sobre la trajectòria de Josep Maria 
Jujol a través de petites xerrades i dues ponències marc a 
càrrec de dos dels màxims especialistes en l’obra de Jujol, 
la catedràtica Mireia Freixa i l’arquitecte Roger Miralles. 
Les jornades es clouen amb una taula rodona amb la par-
ticipació dels estudis Vora Arquitectes, Nua Arquitectures 
i l’interiorista Tomàs López “que ens ajuden a donar una 
altra visió, més contemporània, de Jujol”.

Maqueta d’una secció de la casa Ximenis que 
podrem veure a l’exposició Maquetes crítiques fins 
al 13 d’octubre a Can Negre

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Exposició de maquetes, 
una versió reduïda de l’obra jujoliana
El Centre Jujol-Can Negre acull fins  al 13 d’octubre l’exposició Maquetes críti-
ques, Jujol i la modernitat, una selecció del treball desenvolupat a l’assignatura 
“Maquetes crítiques” per  estudiants de la UIC Barcelona School of Architec-
ture. Una singular mostra on podrem veure des d’una altra perspectiva Can 
Negre, la Torre de la Creu, la Casa Ximenis, la Casa Bofarull, la Casa Planells o 
les fonts de la plaça d’Espanya. Tal i com explica Guillem Carabí, professor de 
l’alumat que ha realitzat les maquetes, “a partir de cada treball, l’alumnat ha 
tractat d’explicar en síntesi el que té més valor, el que interpreten. Per això 
podem veure seccions, plantes o la casa sencera, depèn”. 

Unes jornades 
internacionals 

clouen l’Any 
Jujol140

Les Jornades Internacionals compten amb reconeguts professionals d’àmbits 
molt heterogenis. Ens parlaran de Jujol:

Mariàngels Fondevila 
doctora a la Universitat de Barcelona i conservadora de les col·leccions 

d’art modern del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Anna Pujadas
llicenciada en història de l’art i en filosofia, actualment és directora 

d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Rowan Moore
crític d’arquitectura del diari britànic The Observer

Mireia Freixa
catedràtica emèrita del Departament d’Història d’Art de la 

Universitat de Barcelona

Diego A. Rodríguez Lozan
 doctor per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ET-

SAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya

Arturo Frediani
doctor en arquitectura i professor de l’Escola d’Arquitectura de Reus i 

col·laborador a la Universitat Rovira i Virgili

Toshiaki Tange
llicenciat en arquitectura per la Universitat de Meijyo (Nagoya, Japó)

 Roger Miralles
 professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la 

Universitat Rovira i Virgili

 Taula rodona
Estudis NUA Arquitectures, Vora Arquitectes i l’interiorista

 Tomàs López 

Experts en Jujol
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El creador d’art urbà Ampparito’ 
crea un mural dedicat a Jujol 

Èxit de la mostra central de l’Any Jujol140 al Palau Güell

Les golfes del Palau Güell de Barce-
lona acullen fins al 3 de novembre 
l’exposició Jujol, l'arquitectura del 

color, una mostra monogràfica organit-
zada per l’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí, en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, que reconstrueix la trajectòria 
de Josep Maria Jujol, un dels arquitectes 
catalans més originals, creatius i perso-
nals del segle XX. Durant la presentació, 
el 15 de juliol, l’alcalde, Antoni Poveda,va 
assenyalar que “aquesta exposició és una 
oportunitat per donar a conèixer Josep 
Maria Jujol que ha sumat la implicació 
de municipis, institucions, organismes i 
empreses”. La mostra ajuda, segons Rosa 
Maria Creixell, una de les comissàries de 
l’exposició, “a restituir la figura de Jujol 
en el lloc que li pertoca en la història de 
l’arquitectura a Catalunya”.
Jujol, l'arquitectura del color –que està 
aconseguint una notable afluència de vi-
sitants– ens endinsa en la vida i l'obra 
d'un artista que, tot i haver patit cert 
oblit per part de la historiografia, s’està 
resituant com una de les figures pioneres 
del modernisme català i, en general, de 
l'arquitectura contemporània. La mostra 
ofereix una panoràmica des de la seva for-
mació fins als darrers treballs, tot passant 
per la seva faceta com a professor i teòric 

Jujol es reivindica a Barcelona
Jujol, l’arquitectura del color posiciona l’arquitecte com a figura clau del modernisme

Ampparito, nom artístic d’Ignacio Nevado,  i un dels artistes més destacats d’entre 
els joves creadors d’art urbà a Espanya, ja ha començat a fer el mural commemora-
tiu de l’Any Jujol140. D’entre les 30 propostes presentades al concurs convocat per 

l’Ajuntament, l’artista madrileny ha estat l’escollit per crear el mural a la mitgera 
de l’edifici situat al carrer del Bon Viatge número 2. Graduat en Belles Arts per la 

Universitat Complutense de Madrid, aquest jove creador treballa subvertint objectes, 
significats i realitats per generar noves experiències. Ha realitzat intervencions murals 

en l’espai públic a Barcelona, Madrid, Itàlia, Nova Zelanda, Rússia o el Regne Unit. 
L’artista ha fet una residència a Sant Joan Despí per treballar l’esbós del mural.  El mural d’Ampparito, en la recta final

de l'arquitectura; per les seves múltiples 
vessants com a escultor, dibuixant, deco-
rador i dissenyador; per la seva empremta 
a Sant Joan Despí , o per la col·laboració 
en l'obra d'Antoni Gaudí.
Entre les peces exposades, destaquen ele-
ments decoratius i mobles com ara un 
revister i una taula cosidor de la Casa Bo-

farull; un tinter i una cadira de braços de 
menjador procedents del fons del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC); 
canelobres, un crucifix o uns llums de la 
capella del Mas Carreras.També s'hi ex-
posen nombrosos dibuixos i plànols, en-
tre els quals, la reproducció d'un dibuix 
de la reforma de Can Negre.

Sobre aquestes línies, d’esquerra a dreta, Nico Pérez, directora del Palau Güell, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda i Sergio Fuentes i Rosa M. Creixell, comissaris de l’exposició
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Vallmoll (Tarragona) 
Teresa i Josep Maria Jujol

Formentera 
Francisco Polonio

Sardenya, (Itàlia)
Joaquin Valderrama

Parc Warner (Madrid) 
Família López Gómez

Vall de Pineta (Osca)
Família Portero

Pont de Suert (Lleida) 
Felisa i Loli Burguillos

Jungfrau (Suïssa) 
Família Insa Carmona

Orpesa del Mar, (Castelló) 
Família Ortega Gallardo

Budapest (Hongria) 
Albert, Gemma i Laia

Jujol arreu del món
Aquest estiu hem comptat amb la vostra ajuda per portar el nom de Josep Maria Jujol 
arreu del món. Gràcies per compartir les vostres imatges! 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 perquè els veïns i veïnes es fessin fotos 
amb ella al seu destí de vacances, i aquí tenim el resultat.
Els premis es lliuraran el 19 d’octubre a les 18.30 h a l’estand del grup de fotografia La 
Finestra de la Diada d’Entitats, al passeig del Canal. 

París (França) 
Família Merchan Sánchez

Illa Skye (Escòcia) 
Manolo i Silvia

Toledo 
Família Fernández Alarcón

Nova York (Estats Units) 
Manel Barceló
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Istanbul (Turquia)
Daniel Polo

Sevilla 
Família Arcos Raigón

Corfú  (Grècia)
Alexa Lombarte

Shanghai (Xina) 
Família Pérez Chen

Lucena (Còrdova) 
Família Hinojosa

Roma (Itàlia) 
Luis i Marta Carrabina

Londres (Anglaterra) 
Ixchel i Zoe

Nova York (Estats Units) 
Elisa Torres

Londres (Anglaterra) 
Família Martos Gómez

San Juan de Gaztelugatxe (Biscaia) 
Família Pastor Rodríguez 

Pics d’Europa (Cantàbria) 
Noa Orellana Arévalo

Bujalance (Còrdova) 
Montse Lozano i Rafael Aragón

Berlín (Alemanya) 
Carme Bernaus i Marc Valero

Circ Troumouse (França) 
Família Ruiz Carrillo

San Juan de Gaztelugatxe (Biscaia) 
Família Moreno Álvarez
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Japó 
Família Valencia Fernández

Platja Los Escullos (Almeria)
Freddy, Marian, Pilar i Dolores

Florència (Itàlia)
Deborah i José Luis

Disneyland París (França)
Rodríguez Díaz

Cadis 
Marta, Cristina i Óscar

Japó
Família Adell Bernal

Platja Zahora (Cadis) 
Famílies Bravo Guevara, Meléndez García i Selter Cánovas

Pompeia (Itàlia) 
Familia Piqué Garde

Val d’Azun (França) 
Mario Ruiz

Tànger (Marroc) 
Sara Benhammou Maimouni

Disneyland París (França)
Familia García

Lleó
Famílies Bueno Blanco, Rodríguez Caballo i Sánchez Marín

Son Saura (Menorca) 
David i Ruth Vera

Nova York, (Estats Units) 
Família Parra García

París (França) 
Família Martos García

22
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Florència (Itàlia)
Famílies Rodríguez i Villarroel

Serra del Perdón (Navarra) 
Família Tena Sevilla

Pedro Muñoz (Ciutat Reial) 
Família Garzón Corella

Pic du Midi (França)
Família García

Fornells (Menorca) 
Charo i Ana

Parc Animalier Les Angles (França) 
José Luis Moreno, Alícia Moreno i Cristina Moreira

Àvila 
Família García Urbano

Cascada Batida de Calomarde (Terol) 
Adrián Cabello i Joel Camacho

Gorg de Montagut i Oix (Girona)
Família Urpi Pino

Llívia (Girona) 
Marta, Dolors, Carla i Elias

Lanzarote 
Merche Fernández

Lanzarote 
Marta i Paula

Aravell (Lleida) 
Rosario Nodal

Ciutat del Vaticà 
Pau Pitarch Valera

Llacs de Plitvice (Croàcia) 
Grup del CCA Vicente Aleixandre
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Viena (Àustria) 
Sergio Postigo

Bosc de Brocéliande, Bretanya (França)
Família Rodríguez Muñoz

Zuheros (Còrdova), 
Carmen García

La Toscana (Itàlia) 
Família Verges Sánchez

Casa cova a Guadix (Granada) 
Harald

Canyelles (Barcelona)
Patinadors i patinadores del CPA Sant Joan Despí

Pamukkale (Turquia) 
Família Hernández Puchades

Salamanca 
Família Román Sorribes

Cascada de Gerber (Lleida)
Família Ayuso Campos

Parc natural de Plitvice (Croàcia) 
Família Lobo Zafra

Ciutat de les Arts i les Ciències (València) 
Eric Molina i Sergio Postigo

Madrid
Lorena Almodóvar García

Cap Canaveral, Florida, (Estats Units)
Sofía Flores i  Cristina Guerrero

Kinderdijk (Holanda)
Família Pérez Sánchez

Pas de Mahoma, pic Aneto (Osca)
Família García Olivé

24
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Donostia (Guipúscoa)
Ana Blanco i Ricard Segura

Etiòpia
Família Carmona Jerez

Goldkronach (Alemanya)
Família Moscoso Piña

Nerja (Màlaga)
Juan i Lucía García

Niaux (França)
Família Piquer

Llac de Gaube (Pirineus francesos) 
Jaime del Puerto i Zeus Fernández

Cayo Santa María, Villa Clara (Cuba)
Família Naranjo Wilson

Disneyland París (França) 
Biel Sellés Casaramona

Begur (Girona)
Raúl i Míriam

Landshut (Alemanya) 
Família Torres Cabades

Grand Canyon del Colorado (Estats Units)
Família Miralles

Llac d’Annecy (França) 
Famílies Garrido, Marchena, Mansa

Piscines Fontsanta (Sant Joan Despí)
Mari Carmen Hidalgo

Guatape (Colòmbia) 
Meritxell, Ana, Andrea i Lorena

Praga (Txèquia)
Familia Fabian Vilardell
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Si t’agrada llegir i parlar de literatura, la xarxa de 
biblioteques t’ofereix un espai per compartir la teva passió

Els clubs de lectura 
engeguen una nova 
temporada

       AUDITORI MIQUEL MARTÍ I POL

PROGRAMACIÓ TEATRESDESPÍ 
OCTUBRE 
2019

TEATRE MERCÈ RODOREDA

Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 21 h 

REY LEAR
A càrrec de la Atalaya Teatro
Una història increïble basada en 
una de les principals tragèdies de 
William Shakespeare.

Dissabte  5 d’octubre de 2019 a les 21 h 

Humor de transmissió 
sexual
El primer espectacle d’stand-up 
comedy LGTBI+. Una comèdia LGTB, 
100% hetero friendly, amb Archie 
Bezos, Albert Boira i Elsa Ruiz.

Diumenge 6 d’octubre de 2019 a les 11 i a les 12 h

UNA POMETA, UN POMER  
A càrrec de la cia. de Paper
Espectacle delicat per gaudir la 
poesia de les coses senzilles.
Teatre per a nadons i primera infància

Diumenge 20 d’octubre de 2019 a les 12 h

TXEMA MÀGIC
“The Postman” 
Espectacle de màgia teatralitzada, 
visual i creativa.  
Direcció i interpretació: Txema Muñoz

                         AUDITORI MIQUEL MARTÍ I POL

CICLE GAUDÍ DE CINEMA AL TEATRE MERCÈ RODOREDA
Dijous 24 d’octubre a les 20 h

LA VIDA SENSE LA SARA 
AMAT
Dirigida per Laura Jou

VENDA
D’ENTRADES
www.teatresdespi.cat

SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ  
A LES XARXES SOCIALS:

  @AjSJDespi

  Teatresdespi.cat

  Ajuntament  
 Sant Joan Despí

www.teatresdespi.cat Cultura

CULTURA

Els clubs de lectura de les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol 
inicien a l’octubre una nova temporada amb nou clubs de diferents tipologies 
perquè puguis donar via lliure a la teva passió per la literatura. D’una banda, 

la Mercè Rodoreda n’ofereix un de periodisme literari, un en anglès, dos de juve-
nils (per a infants de 5è i 6è i de 1r i 3r d’ESO) i un altre de teatre. En tots hi ha pla-
ces disponibles. D’altra banda, a la Miquel Martí i Pol es faran dos clubs de lectura 
d’adults, de literatura general, i un en francès. Més informació, a les biblioteques.

Fins al 10 de novembre està oberta 
la convocatòria per a la presentació 
de les obres artístiques de persones 
o col·lectius que vulguin exposar al 
Centre Jujol-Can Negre el pro-
per any 2020. Des de fa 19 anys, 
l’Ajuntament convoca un concurs 
per seleccionar les mostres que 
podrem visitar a Can Negre l’any 
següent. Les persones interessades 
a participar-hi cal que presentin les 
seves propostes al mateix centre. 
Podeu consultar al web
 sjdespi.cat les bases completes.

Publicades les bases 
per exposar al Centre 
Jujol-Can Negre
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L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

EXPOSICIONS

sjdespi.cat/agenda Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

fins al 13 d’octubre
Maquetes crítiques, 
Jujol i la modernitat
Centre Jujol-Can Negre

del 14 al 25 d’octubre
Mare nostrum, Europa 
davant la crisi dels 
refugiats
Centre Cultural Mercè Rodoreda

UNA TARDOR PER 
CAMINAR

No tenim excusa per no caminar, almenys, 
a Sant Joan Despí. Agafeu el calendari i 

comenceu a apuntar perquè en les properes 
setmanes ens esperen  diverses caminades 
ben diferents. Si el 29 de  setembre estava 

prevista una caminada fins a la Colònia 
Güell per descobrir la petjada de Josep Ma-
ria Jujol en una de les obres més destacades 

d’Antoni Gaudí, el proper dia 6 d’octubre 
podrem caminar per una causa solidària 

ja que l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Baix Llobregat organitza la 
4a Caminada per l’Alzheimer. La inscrip-
ció es pot fer a través del telèfon 680 56 72 
97 o a la mateixa sortida el dia de la cami-
nada. La sortida es farà des de la plaça de 

l’Ermita a les 9 h. 

D’altra banda, el proper 18 d’octubre es farà 
la tradicional Caminada Sant Joan Despí-
Montserrat que organitza l’Arxiprestat de 
Cornellà-Les Planes. Serà l’edició número 
31. Els participants sortiran a les 19.30 h 

des de la parròquia del Carme, al barri de 
les Planes.  Les inscripcions es poden fer 

fins al 16 d’octubre, els dimecres i divendres 
de 18.30 a 20 h; els dissabtes d’11 a 12.30 h; 

els diumenges a les 12.15 h a la parròquia 
del Carme, al barri de Les Planes. 

del 22 d’octubre 
al 3 de novembre
50è aniversari Unión 
Deportiva San Pancracio
Centre Jujol-Can Negre (inauguració 19.30 h)

6 d’octubre, 4a Caminada per l’Alzheimer
16 d’octubre 31a Caminada Sant Joan Despí-Montserrat

27
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 1 dimarts
   9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant per la ciutat

 4  divendres
 
 17.30 hores
 Taller infantil: M’ajudes a llegir?
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 llegim al costat d’un gos per millorar les habilitats lec- 
 tores i augmentar l’autoestima dels infants. A càrrec  
 de la secció de teràpies de l’Associació Catalana   
 d’Excursionisme Caní (ACEC). Edat recomanada: de  
 7 a 10 anys. Cal inscripció prèvia.

 18 hores
 Taller de cuina: Fem melmelades
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Cal inscripció prèvia al  
 Centre Jujol-Can Negre. Preu: 12 euros.

 19 hores
 Taller de salsa
 Centre Cívic Antoni Gaudí
 taller de quatre sessions 4, 11, 18 i 25. Preu: 25 euros. 

 

 5  dissabte
 9 hores
 II Trobada literària
 L@s auténtic@s devoralibros
 Centre Cívic Les Planes 
 una trobada sobre la passió per la lectura que aple- 
 garà autores, lectors i bloguers durant tot el   
 dia al Centre Cívic de les Planes. Amb conferències,  
 taules rodones i sortejos.

 de 10 a 21 h
 20a Firadespí
 Barri de les Planes 
 vine al millor aparador del comerç local de Sant Joan  
 Despí. Durant tota la jornada hi haurà activitats per a  
 tota la família amb tallers, batucada, actuacions,   
	 una	desfilada	de	moda,	etc.	Pots	consultar	tota		 	
 la programació a les pàgines 4 i 5 d’El Butlletí. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 21 hores
 Nits de comèdia: Humor de 
 transmisión sexual   
 Auditori Miquel Martí i Pol
 el primer espectacle d’stand-up comedy LGTBI+. 
 Consulteu abonaments i descomptes.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 6 diumenge
 

 9 hores
 4a Caminada solidària per   
 l’Alzheimer
 Sortida, plaça de l’Ermita
 organitzada per l’Associació de Familiars de Malalts  
 d’Alzheimer. Inscripció solidària de 3 euros. Les ins- 
 cripcions es poden fer al telèfon 680 56 72 97 o a la  
 mateixa sortida el dia de la caminada.

 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 10.30 hores
 Taller de cuina conscient  
 Deixalleria Fontsanta
 participa en aquest taller de cuina conscient, on apre- 
 dràs receptes contra el malbaratament alimentari.

 11 i 12.30 hores
 Teatre primera infància: ‘Una 
 pometa, un pomer’   
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Cia. de Paper. Recomanat per a infants a  
 partir dels dos anys. 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 11.30 hores
 Jugateques ambientals   
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
  espai d’aprenentatge des d’una perspectiva mediam- 
 biental. Cada diumenge hi ha una activitat diferent. En  
 aquesta ocasió es farà l’activitat ‘La vegetació singular  
 del parc’, al parc de Torreblanca, i ‘Qui viu al parc’, al  
 de la Fontsanta. A més, Bookcrossing kids: vine al parc  
 a intercanviar els teus llibres i contes infantils. 

 

 8 dimarts
   9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant pel Baix Llobregat

 18 hores
 Dimarts de conte: Contes musicats
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de la companyia La Sal d’Olot. Edat recoma- 
 nada: públic familiar a partir de 3 anys. Cal recollir  
 invitació prèvia a partir de dilluns 7 d’octubre.   
 L’aforament és limitat

 11  divendres
 

 10 hores
 Taller de creixement personal  
 Àrea de Serveis a la Persona
 El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)  
 ofereix sessions conduïdes per una psicòloga on es  
	 parla	de	l’autoestima,	la	soledat,	els	conflictes,	les		 	
 relacions de parella, la comunicació, la salut...

13 diumenge
 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11 hores
 Visita teatralitzada a l’Itinerari  
 modernista
 Lloc de trobada, Can Negre
 visita teatralitzada per Can Negre, la Torre de la Creu,  
 façanes de la Torre Jujol, Casa Serra-Xaus, Casa   
 Rovira, porta del manyà Josep Oliver i església parro- 
 quial. Cal inscripció prèvia al correu electrònic 
 cannegre@sjdespi.net.

 

 11.30 hores
 Jugateques ambientals   
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
  espai d’aprenentatge des d’una perspectiva mediam- 
 biental. Cada diumenge hi ha una activitat diferent. En  
 aquesta ocasió es farà l’activitat ‘Fem paper reciclat’,
 al parc de Torreblanca, i ‘Fem mandales amb elements  
 naturals’, al de la Fontsanta. A més, Bookcrossing   
 kids: vine al parc a intercanviar els teus llibres i contes  
 infantils. 

15 dimarts
   9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant per la ciutat

 9.30 hores
 Taller de recerca de feina
 Promodespí
 En aquest taller aprendràs a escollir els canals de   
 recerca de feina més adients per al teu   
	 perfil	professional.	Més	informació	i	inscripcions	a
 Promodespí

16 dimecres
   19 hores
 Cloenda programa Ciutats 
 Defensores Drets Humans  
 Foment Cultural i Artístic   
 amb la presència dels defensors i defensores   
 convidats en l’edició tardor 2019. Més informació, pàg. 15

 OCTUBRE
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 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11.30 hores
 Jugateques ambientals   
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
  espai d’aprenentatge des d’una perspectiva mediam- 
 biental. Cada diumenge hi ha una activitat diferent. En  
 aquesta ocasió es farà l’activitat ‘Qui menja a qui?’,
 al parc de Torreblanca, i ‘Observem les papallones del  
 parc i coneguem el mBMS’, al de la Fontsanta. 

 12 hores
 Teatre infantil: The postman  
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Txema Màgic. Edat recomanada: a partir  
 de 6 anys, públic familiar. Preu: 8 euros. Consulta   
 abonaments i descomptes
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

22 dimarts
   9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant pel Baix Llobregat

23 dimecres
   17.30 i 18.30 hores
 Taller infantil: ‘Descobrint els  
 nostres amics de quatre potes’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de la secció de teràpies de l’Associació   
 Catalana d’Excursionisme Caní (ACEC). 

24 dijous
   917.30 i 18.30 hores
 Cicle Gaudí de cinema català:  
 ‘La vida sense la Sara Amat’
 Teatre Mercè Rodoreda
 dirigida per Laura Jou. Edat recomanada: més   
 grans de 12 anys. Preu: 4,50 euros
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

25  divendres
 

 10 hores
 Taller de creixement personal  
 Àrea de Serveis a la Persona

 18hores
 Fem panellets i castanyes 
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a a càrrec d’Elena Alós. Preu 12€.Cal inscrip-  
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

18  divendres 

 
 18 hores
 Taller de cuina: Tapes 
 vegetarianes creatives
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 € Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre. .

 19.30  hores
 Caminada a Montserrat
 Sortida, parròquia del Carme
 informació i inscripcions: del 19 de setembre   
 al 16 d’octubre, els dimecres i divendres de   
 18.30 a 20 h; els dissabtes d’11 a 12.30 h; els  
 diumenges a les 12.15 h

 21 hores
 Teatre: ‘El Rey Lear’   
 Teatre Mercè Rodoreda
 Atalaya Teatro presenta un dels clàssics de William  
 Shakespeare. Consulteu abonaments i descomptes.

19  dissabte
 

 11hores
 Taller de cuina: Coques 
 salades i dolces 
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 €.Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 11.30 hores
 Dissabte de conte en 
 anglès per a nadons   
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Kids&Us. Recomanada per a infants d’1 i 2  
 anys i les seves famílies. Cal recollir invitació prèvia a  
 partir de dilluns 14 d’octubre. L’aforament és limitat.

 De 17 a 21 hores
 Diada d’Entitats   
 Passeig del Canal
 arriba una nova edició d’aquest esdeveniment que ens  
 acosta a la feina que fan les entitats de la ciutat. Hi   
 haurà actuacions, tallers, food trucks... 

 18 hores
 Visita guiada exposició ‘Jujol,   
 l’arquitectura del color’  
 Palau Güell (c/ Nou de la Rambla, 3-5, BCN)
 Preu: gratuït. Inscripcions al telèfon 93 373 73 63 o al  
 correu cannegre@sjdespi.net
 

20 diumenge
 De 10 a 14.30 hores
 Diada d’Entitats   
 Passeig del Canal
 

 
 

26  dissabte   Diferents horaris
 48H OPEN HOUSE BARCELONA
 Diferents arquitectures de la ciutat
 cap de setmana per descobrir l’obra de Jujol   
 a través de la ruta modernista; també hi haurà  
  l’oportunitat d’entrada individual a les diferents  
 cases que enguany formaran part del circuit   
 Open House BCN a Sant Joan Despí. 

 11 hores
 Taller de cuina: Arrossos 
 mediterranis 
 Foodieslab (espai culinari Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 €.Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 18.30 hores
 Festa aniversari Centro Cultural  
 Andaluz Vicente Aleixandre
 Auditori Miquel Martí i Pol
 Amb les actuacions del Grup de Danses i de   
 l’Escola de Ball del CCA Vicente Aleixandre.

27 diumenge
 Diferents horaris
 48H OPEN HOUSE BARCELONA
 Diferents arquitectures de la ciutat
 
 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca

 11.30 hores
 Jugateques ambientals   
 Parcs de la Fontsanta i Torreblanca
 en aquesta ocasió es farà l’activitat ‘Gaudim de la   
 ciència:taller d’experiments’ als dos parcs. A més,   
 Bookcrossing kids: vine al parc a intercanviar els teus  
 llibres i contes infantils.  

 14  hores
 Dinar solidari
 Pati escola Sant Francesc d’Assís
 els diners es destinaran a la Taula de Coordinació  
 de Serveis d’Atenció a les Necessitats Bàsiques

 
 18.30  hores
 Trobada de corals
 Teatre Mercè Rodoreda
 organitza la Societat Cor de Flora

 29 dimarts
   9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
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Taller de dansa del hip hop al shuffle
7 d’octubre, 19 h
Gratuït. Cal inscripció a despijove.cat

Taller de lettering avançat
7 d’octubre, 19 h
Preu: 5 euros. Cal inscripció a despijove.cat

Taller cuina de tardor  
9 d’octubre, 19 h 
Preu: 5euros. Cal inscripció a despijove.cat

Taller de maquillatge Catrinal, 
21 d’octubre, 19 h, 
Preu, 5 euros. Cal inscripció a despijove.cat

Taller llibreta bruixot/bruixota, 
23 d’octubre, 19 h, 
Preu, 5 euros. Cal inscripció a despijove.cat

Taller de caracterització, 
28 d’octubre, 19 h, 
Preu, 5 euros. Cal inscripció a despijove.cat

Taller de panellets, 
30 d’octubre, 18.30 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al web despijove.cat.

Taller Fes CV per Europa 
16 d’octubre, 18.30 h
Tens entre 17 i 35 anys? Vols 
fer pràctiques o treballar 
arreu d’Europa? Vine i 
t’expliquem en què consis-

teix la xarxa Eures, el portal europeu de la mo-
bilitat professional. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia a l’Oficina Jove (Casa Rovira)

Tallers 
per a joves
Casal de Joves 
El Bulevard

Tallers 
per a 
joves
Oficina Jove

agenda

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

 

Oficina Jove SJD

@oficinajove_sjd

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

www.despijove.cat

 

637 026 565

elbulevardsjd

@elbulevardsjd

Sant Joan Despí 
defensora dels 
drets humans

Sant Joan Despí es prepara per a 
una tardor conscienciadora amb 
una nova edició del programa 

Ciutats Defensores dels Drets Humans 
de la qual formen part 15 municipis bar-
celonins amb el suport del Fons Català 
de Cooperació. L’objectiu és sensibilitzar 
sobre el paper d’aquests defensors i de-
fensores, persones que posen en risc la 
seva seguretat i llibertat per denunciar 
les vulneracions de drets als seus països. 
Els activistes clouran la seva visita als 
municipis participants amb una troba-
da a Sant Joan Despí amb la presència 
dels vuit defensors i defensores. Una 
excel·lent oportunitat per conèixer 
de primera mà les reivindicacions en 
països com Nicaragua, Brasil, l’Índia, 
Colòmbia o El Salvador. La xerrada es 
farà el 16 d’octubre al Foment Cultural 
i Artístic a les 19 hores. Dies abans, jo-
ves estudiants tindran l’oportunitat de 

Activistes d’arreu del 
món ens explicaran la 
seva experiència i feina a 
favor dels drets humans

Danilo Chammas
advocat brasiler, membre 
de Justiça nos Trilhos, 
que treballa contra les 
violacions mediambientals 
d’empreses mineres.

Hayat Rguibi 
periodista i activista 
sahrauí, membre del 
col·lectiu Equip Media que 
denuncia vulneracions de 
drets als territoris ocupats. 

Leonard Rentería
poeta, raper i activista 
colombià que treballa per 
enfortir les comunitats 
afrodescendents de 
Colòmbia. 

Sunitha Krishnan
treballadora social i 
fundadora de Prajwala, 
lluita contra la prostitució 
forçada i el tràfic d’éssers 
humans a l’Índia. 

Noelia Heredia, 
“La Negri” 
cantaora i percussionista 
madrilenya, activista femi-
nista, defensora dels drets 
del poble gitano i LGBTI. 

Amaru Ruiz
defensor nicaragüenc dels 
drets humans, biòleg, 
investigador i ambientalis-
ta. Presideix la Fundación 
del Río. 

Magaly Castillo
nicaragüenca exiliada a 
Catalunya. Activista femi-
nista, actriu i instructora de 
teatre popular. 

Fredy Samuel 
Vásquez, “Snif” 
raper de San Salvador que 
busca transformar, a través 
de les paraules, la violència 
estructural al seu país. 

Cloenda del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans
Dimecres 16 d’octubre, 19 h, Foment Cultural i Artístic

Xerrada amb joves estudiants
Dilluns 14 d’octubre, 
a les 9.30 i 12.30 h 
Teatre Mercè Rodoreda

Exposició Mare Nostrum, Europa 
davant la crisi dels refugiats
Del 14 al 25 d’octubre, 
Centre Cultural Mercè Rodoredda

xerrar amb tres d’aquests activistes: Leo-
nard Rentería, Danilo Chammas i Magaly 
Castillo al Teatre Mercè Rodoreda, on es 
farà un fòrum obert que el jovent haurà 
preparat prèviament als instituts. 
Aquesta no serà l’única activitat relacio-
nada amb la defensa dels drets humans a 
Sant Joan Despí. Les escoles de primària 

ja han començat a treballar en la comme-
moració del Dia Internacional dels Drets 
de l’Infant que es tancarà amb una festa, 
el 23 de novembre, a la plaça del Consell 
de l’Infant, i una exposició dels seus tre-
balls al voltant d’aquesta temàtica a les 
biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel 
Martí i Pol.
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Els sèniors masculins s’han proclamat campions de Catalunya

31

 EN IMATGES

Festes als barris de les Planes i de Residencial Sant Joan. Si 
al juliol van ser els veïns i veïnes de les Planes (fotografies infe-
riors) els que van gaudir de la seva festa de barri, al setembre els 
de Residencial Sant Joan han tancat el cicle de festes a la ciutat. 

A les imatges, la festa de l’escuma que va omplir la plaça de 
l’Estatut d’infants passant-s’ho d’allò més bé envoltats de bom-
bolles. Al costat, el campionat de futbol amb botons, una de les 
moltes activitats esportives que es van fer durant les festes.

Aniversari especial. L’entrada en funcionament del Trambaix va signifi-
car un abans i després en la mobilitat sostenible a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana. L’alcalde,  Antoni Poveda, i la primera tinenta d’alcalde, 
Belén García, entre d’altres autoritats, han participat aquest setembre en 
un acte per commemorar els 15 anys d’aquest transport.

Veremant al parc de la Fontsanta. La jugatecambiental del 
parc de la Fontsanta va dedicar la jornada del 15 de setembre a 
fer la verema a les vinyes del parc. Els veïns i veïnes que s’hi van 

acostar van recollir raïm, i després van fer el seu propi most seguint 
el mètode tradicional, trepitjant-lo i premsant -lo de manera ma-
nual. Una activitat que ens acosta al nostre passat agrícola.

A Barcelona amb el Bus Turístic. La gent gran de Sant Joan 
Despí va gaudir dels molts atractius turístics de Barcelona a 
sobre del Bus Turístic. Com cada estiu, l’Ajuntament ofereix al 
col·lectiu la possibilitat de fer una visita nocturna per desco-
brir algunes de les joies de la ciutat comtal, però sobre rodes.

31
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L’estadi Johan Cruyff ja és una realitat
Gran festa inaugural d’una instal·lació emblemàtica

La Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona a Sant Joan 
Despí ja disposa de la seva instal·lació més emblemàti-
ca: l’estadi Johan Cruyff, que es va inaugurar dimarts 27 

d’agost. Prèviament a l’inici dels actes protocol·laris, a l’exterior 
de l’estadi van haver-hi diferents actuacions, amb la participació 
d’entitats de Sant Joan Despí: l’Esbart Dansaire, la Colla de Ge-
ganters i la Colla de Diables.
L’acte va estar encapçalat pel president del Futbol Club Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu, per l’alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, i per la família de Johan Cruyff. També hi van as-
sistir el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; la 
delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; la consellera 
de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó; la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i regidors i re-
gidores de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
va manifestar que el club inaugura l’estadi “amb molta il·lusió 
i moltes esperances. A Sant Joan Despí estem inaugurant un 

estadi i també ajudant a la transformació de la ciutat amb un 
nou barri que està creixent”. Després de la descoberta de la pla-
ca inaugural i de diferents espectacles, sobre la gespa va tenir lloc 
la cerimònia d’inauguració i el xut d’honor, que va efectuar Jor-
di Cruyff, acompanyat de la seva mare i dels capitans del Barça 
masculí (Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Sergi Ro-
berto), la capitana del Barça femení (Marta Torrejón) i el capità 
del Barça B (Ferran Sarsanedas). La pilota era original de la tem-
porada 1973-74, signada per jugadors d’aquell moment que van 
coincidir amb l’arribada de Cruyff al Barça. 
Com a cloenda, es va disputar el partit d’estrena del camp, que 
va enfrontar els juvenils del Futbol Club Barcelona i de l’Ajax 
d’Amsterdam, amb victòria per a l’equip holandès per 0 a 2.
El nou estadi Johan Cruyff té capacitat per a 6.000 espectadors 
i acull des d’aquesta temporada els partits del Barça femení, del 
Barça B i del Juvenil A. Es tracta d’un estadi bonic, modern i 
funcional que s’ha edificat amb criteris de sostenibilitat i acces-
sibilitat.

ESPORTS

El substitut del ‘mini estadi’ ja acull partits del Barça femení, Barça B i Juvenil A
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“L’estadi projectarà Sant Joan Despí arreu del món”

L’acte preliminar a la inauguració va ser el descobriment a 
la llotja presidencial d’una placa a càrrec de Danny Cruyff, 
esposa de Johan Cruyff, acompanyada pels seus fills Jordi 
i Suzila, del president del Futbol Club Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, i de l’alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda. A la seva intervenció després d’aquest acte, 
l’alcalde, Antoni Poveda, va ressaltar la incidència d’aquesta 
nova instal·lació a la ciutat, ja que “serà un exemple i una 
referència mundial que projectarà Sant Joan Despí arreu 
del món”.
Poveda va destacar que l’estadi “s’integra en un sector 
amb la Ciutat Esportiva i 800 habitatges, més del 40% 
dels quals protegits”. L’alcalde va posar en relleu que “en 
la urbanització i desenvolupament d’aquest sector, s’ha 
tingut cura de diversos aspectes mediambientals i de 

mobilitat. Tenim una estació de Rodalies a prop, una 
parada del tramvia, i sis línies d’autobusos al voltant, a 
banda de 900 places d’aparcament”.
Certament, la reordenació de la zona a partir de l’aterratge 
del Barça ha impulsat una nova zona residencial, amb nous 
habitatges, la qual cosa ha suposat un important impacte 
per a la ciutat, ja que contribueix a l’ordenació i el creixe-
ment d’un nou barri. 
El sector on s’ubica la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ara 
ampliada amb el nou Estadi Johan Cruyff, es troba en ple 
creixement, ha guanyat nous vials i carrils bici, a més d’uns 
20.000 metres quadrats de zones verdes. S’ha millorat el 
transport públic amb l’arribada de noves línies de bus i 
s’han creat 900 places d’aparcament. L’entorn de la zona 
prioritza les persones i la mobilitat sostenible.

Jornada per al record. A la pàgina anterior, el nou estadi, modern i funcional, amb els seus primers espectadors. A dalt a l’esquerra,, el 
fill de Johan Cruyff, Jordi, fent el tret d’honor del partit entre els juvenils del Barça i l’Ajax, i a la dreta, una instantània de la festa prèvia a la 
inaguració, que va comptar amb la participació de diferents entitats de Sant Joan Despí. A baix, el Descobriment de la placa inaugural del 
nou estadi, i el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu i l’alcalde, Antoni Poveda, durant els parlaments

L’alcalde va ressaltar el creixement d’un nou barri al voltant de la zona
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L’esport santjoanenc, en imatges

La santjoanenca Mar Vico de 23 anys, atleta del Futbol Club Barcelona 
que entrena en el CAR de Sant Cugat, el passat 1 de setembre va quedar 
en tercera posició en la prova d’heptatló en el Campionat d’Espanya 
Absolut celebrat a La Nucía (Alacant). Durant la competició va millorar 
la seva marca personal en el llançament de javelina aconseguint un mi-
llor llançament de 43,73 m i va quedar primera  i en la prova de 800 m 
va ser tercera amb una marca de 2:21.84.  

Mar Vico, tercera al Campionat d’Espanya 
Absolut d’heptatló

El Levante domina el torneig 
d’Activa Despí

34

Una exposició per a recordar els 50 
anys de la UD San Pancracio

L’associació de comerciants i empresaris Activa Despí, conjun-
tament amb el FC Levante Las Planas, va organitzar el  7 de 
setembre un torneig de futbol benèfic al Camp Municipal de les 
Planes. Van participar-hi els equips prebenjamins, benjamins 
i alevins del Cornellà, Pubilla Cases, Ciutat Cooperativa i del 
Levante Las Planas, que va ser campió en les tres categories. Es 
van vendre butlletes per a un sorteig de productes aportats pels 
comerciants i la recaptació aniarà destinada a l’associació Estel. 

La Unión Deportiva San Pancracio està celebrant el seu 50è 
aniversari i una de les activitats commemoratives serà una 
exposició al Centre Jujol-Can Negre del 22 d’octubre (inau-
guració a les19.30 h) al 3 de novembre.
L’exposició, que inclourà fotografies, trofeus, samarretes i 
material divers, permetrà recordar els diferents moments 
viscuts i les persones que han format part dels diferents àm-
bits de l’entitat –a la fotografia una formació de l’any 1970.

Gran paper de Miguel Ángel 
Murillo al torneig d’escacs de Pallejà

La gimnasta Alba Petisco, més a prop 
del Campionat del Món de Stuttgart

Dissabte 13 de juliol es va celebrar a Pallejà el 
tradicional torneig de Festa Major d’aquesta po-
blació baixllobregatina, que va comptar amb un 
total de 70 participants. Miguel Ángel Murillo –al 
centre a la foto-, president del Club d’Escacs Sant 
Joan Despí, es va classificar novè i va ser el millor 
del seu tram 1900-2000 Elo.  

L’atleta santjoanenca Alba 
Petisco, de només 16 anys, 
s’està fent un nom important 
en el móm de la gimnàsti-
ca artística. Pertanyent al 
club Iberdola de la Primera 
Divisió d’aquest esport, ha 
estat preseleccionada amb 
Espanya per participar en el 
Campionat del Món de Stutt-
gart (Alemanya) entre el 4 i el 
13 d’octubre, on es decidirà 
quins seran els països que 
competiran en els Jocs Olím-
pics de Toquio 2020.
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La clàssica marxa ciclista tindrà un recorregut de 67 km entre 
Sant Joan Despí i Montserrat

El Barça s’adjudica el Torneig Joan Babot de futbol sala aleví

El Futbol Club Barcelona es va adjudicar el Torneig Joan Babot de 
futbol sala aleví organitzat per la Penya Blanc-Blava de Sant Joan 
Despí. La competició es va celebrar els dies 14 i 15 de setembre al 

poliesportiu Ugalde i va comptar amb una alta assistència de públic.
El club blaugrana va derrotar a la final l’equip de l’Indústries Santa 
Coloma per 4-2, i el Sala 10 Zaragoza es va imposar en el partit pel 

tercer lloc al Sant Joan Despí CFS per 2-7. El torneig era de caràcter 
solidari i es van recaptar 935 euros en la venda de polseres Can-

dela. Aquesta quantitat anirà destinada íntegrament al laboratori 
d’investigació del càncer infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

El pròxim 6 d’octubre es celebrarà 
la 24a edició de la clàssica Traves-
sa Sant Joan Despí-Montserrat, 

organitzada pel Club Ciclista Sant Joan 
Despí.
La marxa en BTT tindrà la sortida a les 
8 del matí davant el poliesportiu Salva-

dor Gimeno i una distància a recórrer 
de 67 quilòmetres, amb un desnivell de 
1.680 metres.
L’any passat van participar 841 perso-
nes, de les quals el 96% va arribar al mo-
nestir de Santa Cecília, que és la meta 
principal de tothom qui pren part.

Un any més la Travessa comptarà amb 
la participació d’aproximadament 200 
persones voluntàries en les diferents 
tasques que requereix una pedalada 
en bicicleta d’aquestes característiques, 
amb 29 controls de pas i sis avitualla-
ments.

El 6 d’octubre, nova edició de la 
Travessa a Montserrat

El FC Barcelona,  campió després de vèncer a la final l’Indústries Santa Coloma

L’esdeveniment, benèfic, destina la recaptació  a la lluita contra el càncer infantil

Més de 200 voluntaris col·laboraran en totes les tasques

L’esquerra, la multitudinària sortida de l’edició passada des de la rambla Josep Maria Jujol. A la dreta, la primera tinenta d’alcalde, Belén García, amb 
membres del Club Cicilista Sant Joan Despí durant la presentació del mallot 2019
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Passades les vacances, la ciutat -i tots ple-
gats- tornem a les nostres rutines diàries. La 
gran majoria hem tornat als nostres horaris 
habituals i les vacances ja comencen a estar 
“una mica lluny”. Per completar-ho acabem 
d’iniciar un nou curs escolar, on les nostres 
filles i fills continuaran els seus estudis i al-
guns encetaran per primera vegada una nova 
vida a l’escola. Molts ànims a tots i totes!
Políticament parlant, també comença un 
nou curs. Un curs que s’inicia marcat per dos 
grans temes; el primer,  les més que possibles 
eleccions a l’Estat espanyol fruit de la inca-
pacitat dels polítics espanyols, especialment 
de Pedro Sánchez, per arribar a un acord de 
govern que ofereixi l’estabilitat que tots ne-
cessitem. El segon, la sentència del judici als 
nostres presos i preses polítiques que, possi-
blement, es farà pública les properes setma-
nes. 
Si entrem a valorar aquests grans temes, ens 
faltaria molt d’espai a la columna per expres-
sar la nostra opinió, però no ens podem estar 
de dir que a les portes del segon aniversari 
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, no-
saltres, el grup municipal de Junts x Sant Joan 
Despí, tenim molt clar què hem de fer i cap a 
on hem d’anar.
Ara farà dos anys, vam deixar molt clar 
quin futur volíem per al nostre país i nosal-
tres no hem perdut aquest rumb de vista. A 
l’Ajuntament, des de l’oposició, treballarem 
per portar a terme totes aquelles millores 
necessàries per als nostres veïns i veïnes i 
assentarem unes bases socials més justes per 
fer que Catalunya esdevingui el país que tots 
desitgem.
Pel que fa a la sentència del judici, no cal que 
us diguem què hem de fer, perquè ens sembla 
que ho tenim tots molt clar: fer el que calgui 
per visualitzar la nostra disconformitat amb 
aquesta farsa i internacionalitzar al màxim el 
nostre rebuig a un judici injust que és la ver-
gonya d’Europa. Com deia el MHP President 
Puigdemont a Lugano, “una societat digna 
s’ha de rebel·lar. Hem de defensar la nostra 
dignitat”.
Tenim un programa electoral per dur a terme 
la nostra tasca, i comptem amb tots vosaltres 
per tal que ens digueu què us preocupa, què 
hem de millorar del nostre poble i en què us 
podem ajudar. Ens podeu trobar al nostre 
correu hola@juntsxsantjoandespi.cat o al te-
lèfon 674.59.08.50

Un nou curs escolar

TRIBUNA POLÍTICA

El 10 de novembre, sembla ser que 
anirem, desafortunadament, a unes 
noves eleccions generals, les quartes 
en quatre anys.
No hauríem d’oblidar que a l’actual go-
vern es va arribar després d’una moció 
de censura en la qual Podem va jugar 
un paper fonamental per acabar amb 
un govern de dretes. Un govern del PP, 
asfixiat pels casos de corrupció, amb el 
suport Ciutadans, el partit que més ve-
gades ha promès acabar amb aquesta.
Els resultats de les eleccions d’abril van 
donar com a guanyador el PSOE, que 
va manifestar la seva intenció de for-
mar un govern de progrés al costat de 
qui va denominar el seu soci preferent, 
Podem.
Un govern de progrés hauria de tre-
ballar per les qüestions que afecten i 
preocupen a les classes populars del 
nostre país, les més nombroses.
Treballar pels desnonaments i els 
preus dels lloguers, la precarietat labo-
ral, la pobresa infantil, la bretxa sala-
rial entre homes i dones, la violència 
de gènere, la desigualtat entre els que 
més tenen i els que menys tenen, la 
sanitat, l’educació, la cultura, les limi-
tacions a la llibertat d’expressió, la crisi 
territorial, la crisi ecològica i els drets 
LGTBI.
No ha estat possible. El PSOE no ho 
ha volgut. En aquests temps de difí-
cil unanimitat, tots assenyalen aquest 
partit com a principal responsable de 
la nova convocatòria electoral. No-
més cal observar com han utilitzat els 
temps de negociació en aquests cinc 
mesos per arribar a aquesta conclusió.
A la paràlisi política a Catalunya, s’ha 
sumat la paràlisi política de l’Estat. 
Només les administracions locals, els 
Ajuntaments, semblen estar funcio-
nant.

Govern de progrés

Institucions, comunitats científiques 
i moviment ecologista a escala mun-
dial ens alerten que el planeta, els és-
sers vius i els ecosistemes es troben 
en greu situació de perill d’extinció; 
que estem davant una crisi climàtica 
d’extrema gravetat i d’amenaça també 
per a les persones. I l’únic camí és la 
urgent reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, abandonar 
els combustibles fòssils, evitar con-
taminació de rius i oceans, la tala de 
boscos, apostar per una energia 100% 
renovable, reduir els residus, etc. En 
conseqüència, abandonar el model 
econòmic i de consum de la nostra so-
cietat que el genera.   
Sant Joan Despí en Comú som hereus 
d’una tradició de lluita ecologista, al 
costat d’Els Verds Europeus i seguim 
posant el fil verd en el centre de la 
nostra acció política. Per això hem 
presentat al Ple municipal una pro-
posta per tal de declarar l’Emergència 
Climàtica a la nostra ciutat, seguint 
la iniciativa de grans ciutats europees 
per lluitar contra l’escalfament global. 
En aquest mateix sentit i des del go-
vern de la ciutat del qual formem part, 
s’elaborarà el Pla d’emergència climàti-
ca, en què entitats i ciutadania haurem 
de participar conjuntament, per adop-
tar mesures i contribuir des de Sant 
Joan Despí a fer front a aquest repte 
comú que és la crisi climàtica mundial 
en què ens trobem. 
Sant Joan Despí en Comú ens sumem 
i convidem veïns i veïnes a fer-ho tam-
bé, a les mobilitzacions amb motiu de 
la vaga pel clima, convocades a tot 
el món el 27 de setembre, i a la resta 
d’accions que s’aniran proposant,  per 
lluitar contra el canvi climàtic i per 
garantir un planeta on viure a les ge-
neracions futures.

Emergència climàtica

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Desde el grupo municipal de Ciuta-
dans Sant Joan Despí seguimos tra-
bajando para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos, en especial 
de aquellos colectivos que más lo ne-
cesitan.
Es por ello que en el primer pleno 
presentamos una moción para faci-
litar la movilidad a las personas con 
problemas de visibilidad solicitando 
un realización de un plan de sonori-
zación de los semáforos atendiendo 
las necesidades de las personas que 
lo requieren, priorizando aquellas 
vías que dan acceso a servicios bási-
cos necesarios tales como centros de 
salud, bibliotecas, centros cívicos o 
edificios administrativos.
Gracias a nuestra propuesta y el voto 
favorable del resto de partidos la mo-
ción fue aprobada y esperamos que 
con ello se avance en esta problemá-
tica con el fin de hacer poco a poco 
una ciudad más adaptada a las nece-
sidades de todos los habitantes.
A més de la moció en el ple i atesa 
una petició de l’AVV de l’eixample 
presentem una instància per al can-
vi d’ubicació de la parada d’autobús 
situada en la Rambla Jujol núm.1 per 
a facilitar la visió de vianants i con-
ductors amb la finalitat d’evitar pos-
sibles atropellaments, durant el mes 
d’Agost es van fer les tasques i la pa-
rada ha estat desplaçada uns metres 
facilitant d’aquesta manera una co-
rrecta visibilitat.
Per a qualsevol consulta o sugge-
riment es poden posar en contacte 
amb el nostre grup municipal en les 
nostres xarxes socials (Facebook o 
Twitter), enviant email a cs@sjdespi.
net o per telèfon al 617309215

Política útil para todos

A Sant Joan se celebren molts actes, orga-
nitzats per l’Ajuntament o per les entitats. 
Aquests actes sovint queden reflectits a 
l’agenda pública de l’Ajuntament, encara que 
també n’hi ha d’altres, amb la presència de 
l’alcalde o regidores i regidors, que no apa-
reixen publicats ni els altres regidors en són 
informats.
Tampoc queda clar sota quins paràmetres 
el Gabinet de Protocol decideix la presència 
d’uns regidors o altres i ubica els diferents 
portaveus i regidors i regidores a l’hora de fer 
acte de presència.
L’assistència i participació dels regidors i regi-
dores als actes de la ciutat ajuda a la represen-
tativitat pública i els dona més coneixement 
de la vida cultural i associativa.
Amb la finalitat que totes les forces amb re-
presentació a la ciutat, puguin estar informa-
des i coneguin la forma en què s’ha de desen-
volupar la seva participació en aquests actes, 
cal treballar un reglament de protocol que 
reculli aquests aspectes.
Al Ple del mes de juliol vam presentar una 
moció, a la qual es van adherir tots els par-
tits de l’oposició, perquè s’encarregués a la 
Regidoria de Transparència, Bon Govern i 
Administració la redacció d’un reglament de 
protocol que, un cop consensuat, fos aprovat 
al Ple Municipal. Reglament similar al que te-
nen moltes ciutats del nostre entorn.
Aquesta moció va ser rebutjada pels vots 
en contra del PSC i l’abstenció d’En Comú, 
que també està al govern. La resta de grups 
hi van votar a favor. El PSC va al·legar que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí no és gai-
re protocol·lari i que entenia la dificultat de 
presentar una moció conjunta entre diferents 
grups polítics amb diferents aspiracions. Tot 
agraint l’esforç fet per ERC per acostar posi-
cions, van votar en contra.
Realment, encara no entenem per què van re-
butjar la moció si no és pels hàbits adquirits 
tots aquests anys de majoria absoluta o per 
motius tàctics.
A Sant Joan Despí seguim sense Reglament de 
Protocol, un exemple més de la forma de fer 
de molts anys de majoria absoluta. Qui mana, 
mana!

Molts anys de 
majoria absoluta

Comencem el nou curs polític amb 
la feina feta i la ciutat preparada. 
L’estiu ha estat temps de repòs, de 
descans i de carregar piles per a 
tothom, però l’activitat de posar a 
punt la ciutat no ha parat. S’ha in-
tervingut als centres educatius amb 
una cuina nova, arranjament de les 
teulades, adaptació dels patis, pintu-
ra de passadissos i aules, entre un se-
guit de feines de manteniment amb 
l’objectiu que l’alumnat trobi els cen-
tres a punt per a l’inici del nou curs. 
No només s’ha intervingut als cen-
tres educatius. Canvis de la gespa 
del camp de futbol de Les Planes, 
arranjament i adaptació de la biblio-
teca Miquel Martí i Pol, nova sala 
d’activitats al poliesportiu Salvador 
Gimeno, arranjaments a la via pú-
blica a tota la ciutat. S’ha donat res-
posta a les necessitats d’una ciutat 
dinàmica i activa com és la nostra.
Ara, amb el nou curs iniciat, es co-
mença a configurar el nostre projec-
te de ciutat, perquè els i les socialis-
tes tenim un projecte molt clar: Sant 
Joan Despí. 
La nostra ciutat és el nostre projec-
te, perquè quan parlem de la ciutat 
parlem de la gent, del territori, de 
la vida associativa, de la projecció a 
l’entorn metropolità i global, de les 
tradicions, de l’espai públic, de tot 
allò que, conjuntament, dona sentit 
a dir “soc de Sant Joan Despí”. I dels 
nostres valors, els valors que ens ca-
racteritzen i defensem. Valors com 
la igualtat defensada i reivindicada, 
el respecte i cura del medi, l’aposta 
per la mobilitat sostenible i la salut 
i el respecte a tots els parers, són, 
entre d’altres, els valors d’aquest pro-
jecte per a aquesta ciutat.

El projecte és la ciutat

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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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

L’estiu va començar de cop i amb tota 
la seva força amb una forta onada 
de calor a final de juny. Més d’un es 
devia pensar que aquest estiu seria 
infernal, però res més lluny de la rea-
litat. Ha estat un estiu més calorós del 
normal, sí, però sense estridències. 
No hi ha hagut cap calorada, però 
tampoc cap refrescada, però sí tem-
peratures constantment per la banda 
alta del termòmetre. I les nits càlides, 
cada cop més habituals, accentuen la 
sensació d’estiu llarg i pesat.
Pel que fa a les precipitacions, en el 
cas de Sant Joan Despí i voltants no 
ens podem queixar, perquè l’estiu 
ha estat entre normal i lleugerament 
plujós, gràcies a tres tempestes fortes 
que van afectar el nostre municipi els 
dies 27 de juliol al matí, 12 d’agost 
de matinada i 27 d’agost al migdia. 
Van ser plogudes abundants i ben 
repartides (una cada 15 dies), molt 
beneficioses per a la vegetació i els 
camps. A principis de juliol també hi 
va haver moltes tempestes, però en 
aquest cas acompanyades de molt 
poca pluja.

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

JULIOL 2019

Temperatura 
mitjana: 
25,6ºC

Temperatura 
màxima: 

34ºC el dia 23

Temperatura 
mínima: 

18,5ºC el dia 27

Precipitació total: 
38,2 mm 

(7 dies de pluja amb 
tempesta)

AGOST 2019

Temperatura 
mitjana: 
25,5ºC

Temperatura 
màxima: 

31,9ºC el dia 5

Temperatura 
mínima: 

19,3ºC el dia 14

Precipitació total: 
48,9 mm 

(3 dies de pluja, dos 
amb tempesta)

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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El Butlletí
de Sant Joan Despí
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Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
 #santjoandespí

#santjoandespí a les xarxes socials

6.329 persones assolides

408 reaccions

315 m’agrades

41 piulades 

54,2 impressions de piulades

1.089 visites al perfil

137 mencions

3 nous seguidors

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària juliol 2019)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 de juliol 
de 2019 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de les actes 
de les sessions extraordinàries de 15 de juny i de 10 de juliol i amb la 
lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups municipals 
de Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), van debatre diferents propostes i dictàmens.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, el 
Ple va aprovar per unanimitat el Text Refós del Pla de Millora Urbana 
d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 
1 i el carrer de la Indústria 2b. També van sortir endavant el Text 
Refós del Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació 
del Pla General Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelo-
na, carrer Fontsanta i carrer dels Frares i el Text Refós del Pla de 
Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General 
Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelona, carrer Fontsanta 
i carrer dels Frares, amb els vots a favor de SJDEnComú, Cs, ERC i 
PSC i l’abstenció de Podemos. Per unanimitat de tots els grups, es va 
aprovar el dictamen d’aprovació provisional de la modificació del 
Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic de Sant Joan Despí, i l’actualització de la fitxa P.31 de 
la masia de Can Felip, el dictamen d’aprovació de modificació de 
crèdit-suplement de crèdit per amortització de deute i el dictamen 
d’aprovació del Pla de control financer de 2019. Finalment, també va 

ser aprovar el dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de 
crèdit-suplement de crèdit en el Capítol 1 del pressupost gene-
ral, amb els vots a favor de SJDEnComú, Cs, ERC i PSC i l’abstenció de 
Podemos.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, 
per unanimitat de tots els grups es van aprovar l’increment de les 
retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i les festes locals 2020 al municipi de Sant Joan Despí, 
que seran els dies 1 de juny i 24 de setembre de 2020. En l’apartat de 
control, es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup 
municipal de Ciutadans sobre la realització d’un pla de sonorització 
dels semàfors. Per la seva banda, el Ple va rebutjar la moció conjunta 
presentada pels grups municipals de JxSJD, Podemos, Cs i ERC sobre 
la participació dels representants municipals en la vida pública de 
Sant Joan Despí, que va rebre els vots a favor de Podemos, Cs i ERC, 
l’abstenció de SJDEnComú i el vot en contra del PSC. En l’apartat de 
Precs i preguntes, ERC va preguntar per la creació d’un centre de culte 
islàmic i per les actuacions per afavorir el civisme i la convivència. Per 
la seva banda, Cs va preguntar sobre la convivència a l’espai públic de 
la rambla Josep Maria Jujol.  
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’acte i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i Youtube Despi TV.

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

I tu, ens segueixes?

Seguidors a les xarxes
6.738 Ajuntament Sant Joan Despí
2.0152 @AjSJDespí
3.851  @ajuntamentsantjoandespi



Organitza:Vine a la festa 
del comerç local!

Dissabte, 5 d’octubre
Barri Les Planes
De 10 a 21 h

20a
Fira
Despí


