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L’equipament de les Planes 
acull els primers tallers i serveis

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Inici de l’activitat 
al Centre de Gent 
Gran Cirerers
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C ada día son más sectores de la sociedad que reivindican 
acciones decididas –y sobre todo efectivas– para frenar y 
revertir en la medida de lo posible el cambio climático. Vo-

ces que nos llegan especialmente desde los jóvenes, que con mo-
vimientos como el Fridays for Future y la icónica figura de Greta 
Thunberg, exigen a nuestra generación que no condenemos  a la 
suya a vivir en un planeta cada día más contaminado que camina 
irremediablemente hacia la autodestrucción.

Se puede pensar que desde un municipio pequeño, poco pode-
mos hacer. Pero no es cierto. Todos y todas tenemos nuestro pa-
pel, cada uno a su nivel, porque usamos energía, nos movemos de 

un lugar a otro, necesitamos agua, consumimos y generamos resi-
duos... Esto requiere un cambio de hábitos global (desde la indus-
tria a los gobiernos), pero también de nosotros como ciudadanos 
individuales y que, a la vez, formamos parte de una colectividad.
A nivel de ciudad, desde el gobierno municipal de Sant Joan Des-
pí ya hace muchos años que lo tenemos claro. Aparte de estar 
en primera línea de las iniciativas metropolitanas y catalanas, 
también desde el mundo local damos pasos determinantes. Estos 
días estamos ultimando un nuevo plan de actuación, con nue-
vas medidas y acciones que llevaremos a cabo desde todos los 
ámbitos que establece el compromiso de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible firmada en 2015 por los jefes de Estado y de 
Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas.

Todavía es posible cambiar nuestro destino y estar preparados 
para los cambios que vienen. Nosotros así lo creemos. De hecho, 
la Diada d’Entitats que acabamos de celebrar ha puesto de mani-
fiesto el compromiso de nuestras entidades con el medio ambien-
te. Hacer frente al cambio climático es, pues, objetivo de ciudad.

Cada dia són més sectors de la societat que reivindiquen 
accions decidides –i sobretot efectives– per frenar i re-
vertir en la mesura del possible el canvi climàtic. Veus 

que arriben especialment des dels joves, que amb moviments 
com el Fridays for Future i la icònica figura de Greta Thun-
berg, exigeixen a la nostra generació que no comdemnem la 
seva a viure en un planeta cada dia més contaminat que cami-
na irremeiablement cap a l’autodestrucció.

Hom pot pensar que des d’un municipi petit, poca cosa po-
dem fer. Però no és cert. Tots i totes tenim el nostre paper, 
cadascú al seu nivell, perquè fem servir energia, ens movem 
d’un lloc a un altre, necessitem aigua, consumim i generem 
residus... Això requereix un canvi d’hàbits global (des de la in-
dústria als governs), però també de nosaltres com a ciutadans 
individuals i que, a la vegada, formem part d’una col·lectivitat. 
En l’àmbit de ciutat, des del govern municipal de Sant Joan  
Despí ja fa molts anys que ho tenim clar. A banda d’estar en 
primera línia de les iniciatives metropolitanas i catalanes, 
també des del món local fem passes determinants. Aquests 
dies estem ultimant un nou pla d’actuació, amb noves mesures 
i accions que durem a terme des de tots els àmbits que esta-
bleix el compromís de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible signada el 2015 pels caps d’Estat i de Govern dels 
països membres de Nacions Unides.

Encara és possible canviar el nostre destí i estar preparats per 
als canvis que venen. Nosaltres així ho creiem. De fet, la Dia-
da d’Entitats que acabem de celebrar ha posat de manifest el 
compromís de les nostres entitats amb el medi ambient. Fer 
front al canvi climàtic és, doncs, objectiu de ciutat.

Preparem un nou pla municipal per 
adaptar-nos i lluitar contra el canvi 

climàtic, en la línia de l’Agenda 2030

Antoni Poveda
l’alcalde

Actuem ja per a
frenar el canvi climàtic

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Preparamos un nuevo plan municipal para 
adaptarnos y luchar contra el cambio 

climático, en la línea de la Agenda 2030
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La gent gran de Sant Joan Despí ya ha 
comenzado a disfrutar del Centre de 
Gent Gran Cirerers, ubicado entre 

las calles Cirerers y Sant Francesc de Sales, 
en el barrio de les Planes. El centro, que 
ha entrado en marcha de manera progre-
siva, es el nuevo espacio de referencia para 
las personas mayores de Sant Joan Despí y 
alberga la mayoría de los servicios munici-
pales que se dirigen a este colectivo como 
el comedor, la peluquería y la podología y 
algunos de los talleres anuales. Además, 
está previsto que parte de las instalaciones 
se destinen a centro de día con una oferta 
de 30 plazas concertadas por la Generalitat 
de Catalunya. 
Con una superficie de 1.185 metros cua-
drados, ofrece un diseño que opta por el 
reaprovechamiento de la luz natural con 
grandes aberturas vidriadas que relacio-
nan los interiores con la gran plaza que se 
ha construido gracias a la urbanización de 
este entorno. Las obras también han per-
mitido la apertura de un nuevo vial que 
conecta la calle Cirerers con la de Sant 
Francesc de Sales. 

Proyecto de la Llei de barris
El Centre de la Gent Gran Cirerers es una 
de las intervenciones previstas en la Llei de 
barris que quedó en suspenso con la cri-
sis por la falta de aportación de recursos 
por parte de la Generalitat. Finalmente, 
las administraciones local y autonómica 
alcanzaron un compromiso para retomar 
los proyectos pendientes de la Llei de bar-
ris. El alcalde, Antoni Poveda, ha destaca-
do que “este centro ayudará a crear un 
nuevo punto de encuentro. El hecho de 
aglutinar en un mismo espacio la mayo-
ría de servicios dirigidos a los mayores 
también favorecerá la atención”. 

El centro de la 
gent gran 

comienza a ofrecer 
actividades 
y servicios

Ubicado en el barrio de les 
Planes, se convertirá en un 
espacio de referencia para 
este colectivo: alberga un 
centro de día, servicios 
de comedor, peluquería y 
podología, además 
de otras actividades 
como talleres

 EL TEMA
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    Así es el 
Centre de Gent Gran Cirerers

Planta Baja
Futuro centro de día (1), comedor y zona de recreo (2), sala de coordinación (3), recepción, con iluminación eficiente con leds (4)

1

Primera planta
Gimnasio (1), sala polivalente (2), 3 salas de talleres (3), zona de 
lectura (4), servicios de podología y peluquería (5) 

Cubierta 
ajardinada

3

2

4

1 2

3 4

5
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Sant Joan Despí actua contra 
el canvi climàtic

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ultima l’elaboració del 
Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), un 
document realitzat amb el suport de l’Àrea Metropo-

litana de Barcelona que, partint de l’anàlisi de la ciutat (po-
blació, distribució  de zones urbanes i ecosistemes, aspectes 
econòmics, etc.), de la projecció climàtica futura així com 
dels riscos potencials que poden comportar-ne, proposa 
una trentena de mesures que ens ajudaran a adaptar-nos als 
efectes del canvi climàtic. L’objectiu és que aquest pla, amb 
l’horitzó posat al 2030, sigui una eina per permeti integrar i 
coordinar les polítiques i plans locals sectorials per fer front 
als riscos que s’han identitificat relacionats amb el canvi 
climàtic. Aquest pla és un dels compromisos adquirits de 
l’Ajuntament al nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una ini-
ciativa de la Unió Europea a través de la qual les institucions 
locals es comprometen a lluitar contra el canvi climàtic.
Segons ha explicat la primera tinenta d’alcalde, Belén Gar-
cía, “fa molts anys que la comunitat científica ens està 
alertant sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. 
Aquest nou pla base ens ha d’ajudar, encara més, a aclarir 
quines són les prioritats i posar-hi remei dins de les nos-
tres possibilitats com a municipi”. 
Segon les dades que recull el PLACC, les projeccions climà-
tiques a Sant Joan Despí indiquen que la temperatura mit-
jana anual s’incrementarà entre 1,2 i 3,08ºC fins a finals del 

segle XXI i es donaran amb més freqüència temperatures 
màximes extremes (es calcula que hi haurà 84 dies amb tem-
peratures superiors als 30ºC). El pla assenyala que els recur-
sos hídrics disminuiran i s’incrementaran els fenòmens me-
teorològics extrems i, tot i que aquesta tendència no és clara, 
no es descarten episodis de pluges torrencials. Prenent com 
a punt de partida les dades recollides, el pla preveu augmen-
tar la nostra capacitat adaptativa tot disminuint l’exposició a 
riscos i promovent un desenvolupament marcat per la sos-
tenibilitat social i ambiental. De fet, una bona part de les 31 
mesures que recull el PLACC ja es realitzen però és a partir 
d’aquest document que comptem a una eina que identifica 
més clarament les prioritats i com reforçar les actuacions. 
Està previst que el PLACC s’aprovi properament en el Ple 
municipal.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el su-
port de la Diputació de Barcelona, treballa en un Pla de Mi-
tigació del Canvi Climàtic que preveu accions en els àmbits 
de l’energia, la mobilitat i els residus per reduir les emissions 
de CO2 en un 40% el 2030. 
Per últim, tots els partits polítics represetants en el Ple Mu-
nicipal van aprovar al Ple de setembre una moció declarant 
l’emèrgencia climàtica i la implementació de manera urgent 
de mesures que ajudin a mitigar-lo, com el Pla Local d’Adap-
tació i Mitigació del Canvi Climàtic, entre d’altres accions.

Mesures a desenvolupar en el marc del compromís de l’Agenda 2030

L’Ajuntament elabora un Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) amb una 
trentena de propostes que ens ajudaran a afrontar millor el futur

És a les nostres mans ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic amb mesures que 
abasten àmbits com la mobilitat, l’energia o els residus

Més calor
La temperatura mitjana anual 

s’incrementarà entre 1,2 i 3,08ºC 
fins a finals del segle XXI

CIUTAT
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31 
actuacions 

per fer front al 
canvi climàtic

Àmbit general

Energia

Espai públic i infraestructures

Salut

Medi hídric

Medi natural i biodiversitat

Mobilitat

• Formació del personal municipal sobre el PLACC i en matèria 
de sostenibilitat.
• Adaptació de les activitats a l’aire lliure als canvis 
meteorològics previstos.
• Introducció de criteris ambientals en festes i esdeveniments 
públics.
• Seguiment de les mesures d’eficiència energètica, reducció 
de consum d’aigua i gestió d’espais verds en els projectes de nova 
construcció i/o rehabilitació previstes en la legislació municipal. 
• Creació d’una comissió de seguiment del PLACC.

• Campanyes de sensibilització en l’ús eficient de 
l’energia i de les energies renovables.
• Millora de l’eficiència energètica dels equipaments 
municipals i racionalització dels consums.
• Continuació de les mesures d’estalvi, de lluita contra la 
pobresa energètica o vulnerabilitat energètica i assessorament 
energètic a la gent gran.
• Millora dels aïllaments tèrmics dels edificis municipals.
• Millora de l’eficiència del sistema d’il·luminació de l’espai públic.

• Elaboració d’un protocol de reforç de les tasques de manteniment a la via pública.
• Increment de la permeabilització del sòl mitjançant la instal·lació de sistemes 
urbans de drenatge sostenible.
• Elaboració del Pla Director de Clavegueram.
• Elaboració d’un estudi de resiliència urbana vers els talls de subministrament.
• Elaboració d’actuacions de contingència per fer front a talls de subministraments 
derivats dels efectes del canvi climàtic en equipaments municipals.
• Incorporació de noves fonts d’aigua a l’espai públic exterior.

• Aprofitament de recursos hídrics alternatius per a usos municipals.
• Elaboració d’un pla de contingència dels períodes de sequera.

• Utilització de tractaments fitosanitaris de baix impacte.
• Elaboració d’un pla de verd urbà públic de parcs i jardins que prioritzi espècies autòctones 
i de baixes demandes hídriques.

• Promoció de l’ús de bicicletes elèctriques.
• Promoció de fotolineres i punts de recàrrega.
• Implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE).

• Establiment d'un sistema d'avís a la població davant episodis d'onada de calor o temporal 
de vent o pluja, amb informació epidemiològica i al·lergògena.
• Desenvolupament de campanyes contra la legionel·la.
• Elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’inundació i/o crescuda del riu Llobregat.
• Seguiment i actualització del protocol d’actuacions en cas d’onada de calor.
• Incrementar les campanyes de conscienciació ciutadana i actuació per onada de calor.
• Elaboració d’un protocol d’actuació en cas de temporal de vent.
• Adaptació dels plans de control de plagues urbanes i campanyes per a la seva prevenció.
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Illes flotants per 
millorar la 

biodiversitat al llac 
Torreblanca

Aquesta acció per naturalitzar 
l’espai també augmenta la 

sostenibilitat i actua com a refugi 
de fauna diversa

Intervenció per eliminar humitats a Can Negre

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha 
instal·lat al mes d’octubre 100 metres quadrats 
d’illes flotants al llac del parc de Torreblanca, una 

iniciativa per afavorir la biodiversitat i la millora del 
paisatge d’aquest espai natural tan preuat per a la ciu-
tadania. Una de les línies de treball del Pla de Millora 
de Biodiversitat de la Xarxa de Parcs metropolitans de 
l’AMB és la implantació d’aquestes illes que contribuei-
xen a la naturalització d’aquests espais. Els bons resul-
tats i l’eficàcia comprovada, per exemple, a l’altre llac del 
parc, ha animat a l’AMB a continuar amb aquesta línia 
de recuperació.
Les illes flotants milloren la qualitat de l’aigua ja que la 
seva cobertura permet regular la temperatura de l’aigua 
i les arrels de les plantes actuen de filtre natural. A més, 
són més sostenibles ja que al millorar la qualitat de 
l’aigua es redueixen els consums per buidats i potencien 
la biodiversitat, actuant com a refugi de fauna diversa 
alhora que beneficien el paisatge tot augmentant el va-
lor ornamental de la làmina d’aigua.

Aquestes illes milloren la qualitat de l’aigua ja que les arrels de les plan-
tes actuen com a filtre natural alhora que són refugi per a la fauna com 
podeu comprovar a la imatge inferior

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per eliminar humitats per 
capil·laritat aparegudes a la planta baixa. Aquests treballs aju-
daran a millorar l’estat de conservació d’aquesta masia cons-
truïda al segle XVII, reformada per Josep Maria Jujol al segle 
XX i catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Per 
tal de resoldre les humitats, s’aplicaran diferents tractaments 
químics en les zones afectades. Les humitats per capil·laritat es 
produeixen per un procés natural que facilita que l’aigua i les 
sals minerals del subsòl ascendeixin a través dels capil·lars dels 
materials amb els quals està construïda.

Nova edició del programa Jove treballa al Nadal
L’Ajuntament ha obert el període d’inscripcions per a la 
contractació de 20 persones joves de 18 a 25 anys en el 
marc del programa Jove treballa al Nadal. La inscripció es 
pot fer fins al 30 de novembre al web promodespi.cat i les 
entrevistes es faran els dies 4 i 5 de desembre. Les persones 
contractades s’encarregaran de donar suport a activitats 
socioculturals de Nadal o bé sensibilització ambiental. Per 
participar-hi cal ser estudiants de formació reglada, trobar-
se en situació de recerca de feina temporal i a l’atur, a més 
d’estar empadronat a Sant Joan Despí.
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Es dotarà la ciutat amb 280 habitatges protegits

El Pla Municipal d’Habitatge avança amb el 
sorteig de 48 pisos de lloguer a Torreblanca
També està en marxa una nova promoció de 64 pisos amb protecció oficial de venda 
davant l’estadi Johan Cruyff, que acaba de tancar el termini de sol·licituds

Daniel Granados Luque 
“Estic encantat. Fa temps que bus-
cava un lloguer assequible perquè 
comprar és molt díficil i quan 
vaig veure aquesta  oportunitat 
no ho vaig dubtar. Està molt bé 
que es facin promocions d’aquest 
tipus, pensant sobretot en la gent 
jove que ho tenim molt difícil per 
emancipar-nos.”

Francisco Javier Molina Durán i 
Sara Corrales
“Per fi podré acomplir el meu somni, 
emancipar-me amb la meva parella. Fa 
un temps que convivim, però a casa de la 
sogra, i ara tenim una oportunitat per co-
mençar una vida en comú. Em fa gràcia 
que sigui a Torreblanca ja que a la meva 
àvia també li va tocar un pis de protecció 
fa molts anys.”

Jordi Mariscal
“Visc a Barcelona i pago prop de 
1.000 euros, o sigui que com pots 
imaginar-te accedir a un pis amb 
un preu tan baix és increïble. 
A banda del preu, també em fa 
molta il·lusió tornar a Sant Joan 
Despí, on tinc a la meva família. 
Espero poder comprar-me un pis 
en algun moment.”

Matilde Calvet Gil
“Estic molt contenta perquè a 
la meva edat és molt complicat 
accedir a un habitatge de compra. 
Ara visc de lloguer però els preus 
d’aquesta promoció són més 
baixos i per això em vaig decidir 
a provar. Els governs haurien de 
fer molt més per facilitar l’accés a 
l’habitatge”.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha adjudicat per mitjà 
de sorteig públic davant notari els 48 pisos de lloguer 
que s’estan construint al barri de Pla del Vent-Torre-

blanca. La previsió és que els habitatges, de dos i tres dormi-
toris, es puguin lliurar la primavera de 2020. Aquesta pro-
moció forma part del Pla Municipal d’Habitatge 2018-2020 
que preveu posar a l’abast de la ciutadania 280 habitatges de 
compra i lloguer.
Durant el sorteig, l’alcalde, Antoni Poveda, ha assenyalat que 
“l’accés a un habitatge a preus assequibles és un problema 
greu per a molta gent, i, tot i que les administracions lo-
cals no tenim competències, som conscients de la neces-
sitat i per això actuem”. Poveda ha recordat que “enfront 
de la manca de promocions públiques en la majoria de les 
ciutats de l’àrea metropolitana, des de Sant Joan Despí no 
hem deixat de treballar en aquests anys per oferir-les”.
La promoció, ubicada a l’avinguda de la Generalitat 2A, 
consta de 48 pisos de 2 i 3 habitacions, d’entre 55 i 75 metres 
quadrats útils, amb aparcament i traster inclòs, a un preu 
màxim de 472 i 580 €/mes, respectivament (despeses de co-
munitat incloses). 
D’altra banda, aquests dies s’ha tancat el termini per sol·licitar 
els habitatges d’una nova promoció, en aquest cas de com-
pra, de 64 habitatges a preu concertat que es construiran just 
al costat del nou Estadi Johan Cruyff, a les Begudes.

A dalt, estat de les obres dels pisos sortejats, que es preveu estiguin 
llestos la propera primavera. A sota, dos moments del sorteig públic
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El barri de les Planes es va omplir de gom a gom per acollir l’esdeveniment 
comercial més destacat de Sant Joan Despí

La 20a edició de Firadespí no va defraudar. Un cop més, l’aparador del 
comerç local de Sant Joan Despí va sortir al carrer per mostrar les seves 
millors opcions de proximitat, enmig d’un ambient festiu que va omplir 

els carrers comercials del barri de les Planes la jornada del 5 d’octubre.
La celebració d’aquesta vintena edició (la primera es va fer l’any 1990) es 
va fer palesa en la decoració i retolació dels estands, i en tots els elements 
gràfics, dels quals destacaven uns globus gegants. Aquest any, la fira ha 
comptat am b la participació de prop de 70 comerços i establiments de res-
tauració que han participat en totes les propostes paral·leles, com la Firatapa 
o la Mostra de Vins, Caves i Cervesa Artesana. Aquest any, a més a més, s’ha 
destinat un espai al tast de vins de diferents denominacions, una activitat que 
com podeu comprovar a la pàgina següent va atreure força visitants.
Els tallers i espectacles familiars, la desfilada de moda, les batucades o la 
cercavila de gegants van ser de nou algunes de les activitats més seguides 
d’una fira que any rere any guanya en propostes i varietat. Per últim, l’estand 
municipal va lliurar prop de 2.000 bosses de tela per anar a comprar d’una 
manera sostenible i evitar l’ús de plàstics.

El comerç local mostra el seu potencial 
a la 20a edició de Firadespí

20 edicions d’una fira que any rere any guanya visitants

L’afluència de públic va ser notable durant tota la jornada a l’eix comercial del barri 
de les Planes, escenari enguany de la 20a edició de Firadespí. 

A la dreta, l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora de Comerç, Francesca Estradé, 
en el moment d’inaugurar la fira
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Moltes coses a fer en un dia de fira
La Mostra de Vins, Cava i Cervesa Artesa-
na va ser tot un èxit de públic, juntament 
amb Firatapa, que va vendre un total de 
2.500 tiquets de tapes i begudes. El Mercat 
Municipal de Les Planes va preparar a la 
vora de 2.100 tapes.  Aspectes gastronòmics 
a banda, la Fira també ens va portar activi-
tats infantils, musicals, lúdiques, etc. Com ja 
és tradició, la Desfilada de Moda va cloure 
una nova edició de Firadespí

 A les fotografies de l’esquerra, els afortunats 
i afortunades que van guanyar els xecs regal 
valorats en 400, 200 i 100 euros en el sorteig que 
es va fer després de la desfilada. Al costat, les 
persones premiades en el sorteig d’ActivaDespí
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Coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, la ciutat organitzarà un seguit d’actes per conscienciar-nos

El Consell de Dones ultima el progra-
ma d’activitats del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 

envers les Dones que al novembre alçarà 
la veu contra aquesta xacra social que en 
el que portem d’any ha acabat amb la vida 
de 49 dones, les mateixes que en tot l’any 
2018. Activitats conscienciadores com el 
No t’oblido, que visibilitza les dones assas-
sinades, o la II Jornada Feminista contra 
les Violències Masclistes amb debats, tau-
les rodones i tallers que es farà el dia 23 
de novembre. Entre d’altres activitats, el 
dia 24 de novembre es farà una marxa co-
marcal a peu fins al parc de la Torreblanca, 
mentre que l’acte central, la lectura del ma-
nifest, tindrà lloc el dia 25 de novembre a 
les 17 h davant de l’Ajuntament. Consulteu 
algunes de les activitats previstes al quadre 
adjunt i a l’agenda d’El Butlletí.

Sant Joan Despí contra les violències masclistes

El Centre Jujol-Can Negre de Sant Joan Despí ha renovat la certificació 
com a Punt d’Informació Turística del Baix Llobregat que atorga el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. L’objectiu d’aquests punts és 
ampliar la xarxa d’oficines de turisme a espais, empreses i entitats que 
tenen un contacte directe amb turistes per completar la tasca divulga-
dora que fan les oficines oficials. 

Can Negre renova el distintiu de 
Punt d’Informació Turística

Divendres 22 de novembre, 
18 h, Centre Cívic 
Les Planes
Cinefòrum de Solteras. A càrrec de 
l’Associació de Dones Progressistes

Dissabte 23 de novembre, 
de 10 a 14 h, Centre Cívic 
Les Planes
II Jornada Feminista 
contra les violències 
masclistes. Inscripció a 
donesdespi@sjdespi.net

18.30 h, plaça de l’Ermita
No t’oblido, a càrrec de
Violeta, Associació de Dones 
contra la violència de gènere

Diumenge 24 de novembre, sortida 
Centre Cívic Les Planes (10 h), Àrea de 

Serveis a la Persona (10.30 h) i 
pl. de l’Ermita (11 h)
VII Marxa al Baix Llobregat 
contra les violències 
masclistes. L’acte central es farà a les 
12.30 h al parc de Torreblanca

Dilluns 25 de novembre, 17 h, 
davant de l’Ajuntament
Lectura del manifest i de 
suport a totes les víctimes. A les 17.45 h, 
trobada a l’estació de Rodalies per anar a 
la manifestació de Barcelona

Dimarts 26 de novembre, 18.30 h, 
Biblioteca Mercè Rodoreda,
Vídeotertúlia La punta de l’iceberg, 
a càrrec d’Aquelarre

Al centre de la imatge, el tinent d’alcalde de Cultura, 
Àlex Medrano, després de recollir el distintiu

#25NSJD

A novembre, 
vesteix de lila 

els carrers
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Renovació de jocs infantils 
de places i parcs

L’Ajuntament continua amb el pla de renovació dels jocs infantils de places i 
parcs. Un exemple el trobem a l’espai infantil situat davant del Centre Cívic 
Les Planes, on s’han renovat els elements tot incorporant, a més a més, un 
gronxador per a infants de menys edat. D’altra banda, continuen a bon ritme 
les obres que unificaran les dues zones de jocs infantils del parc de la Fontsanta 
ubicades al costat de l’esplanada central. S’hi renovarà una part dels elements, 
un dels quals serà una tirolina gegant de 27 metres de llargària; s’intervindrà en 
el drenatge i les canalitzacions per millorar la impermeabilitat i evitar bassals, i 
es plantaran arbres tant al perímetre de l’espai infantil com al parc. Està previst 
que les obres s’allarguin fins al desembre aproximadament. 

La zona de jocs del parc de la Fontsanta s’està unificant 
i entre el nous elements hi haurà una tirolina

Nova campanya de 
vacunació de la grip als 
ambulatoris i al Centre de 
Gent Gran Cirerers

Els CAP de les Planes i el de Verda-
guer han iniciat una nova campanya 
de vacunació de la grip estacional 
adreçada especialment a persones 
més vulnerables com gent gran, 
embarassades, persones amb malal-
ties cròniques, professionals de la 
salut que estiguin en contacte amb 
aquests col·lectius, etc. Per vacunar-
se cal demanar cita al telèfon 93 
567 09 99, a través d’Internet o bé 
al CAP. 
Un any més, i amb l’objectiu 
d’arribar  a més població el perso-
nal sanitari també vacunarà al nou 
Centre de la Gent Gran Cirerers, al 
carrer Sant Francesc de Sales, el dia 
14 de novembre de 10 a 13 hores.

Sobre aquestes línies, els nous elements 
de joc que s’han renovat davant del Centre 
Cívic Les Planes. A la dreta, ja es pot perce-

bre l’estructura de la nova
 tirolina del parc de la Fontsanta

L’1 de juny i el 24 de 
setembre, festius 
locals del 2020
L’1 de juny, Segona Pasqua, i el 24 
de setembre, festivitat de la Mercè, 
seran els dos dies festius corres-
ponents a l’any 2020 a Sant Joan 
Despí. El Ple municipal també ha 
aprovat que el 29 de novembre i el 
27 de desembre de 2020 siguin els 
dos festius addicionals d’obertura 
comercial permesa a la ciutat.

Joves que aposten per la mobilitat sostenible. Els 18 joves de batxillerat i cicles forma-
tius dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia amb les bicicletes elèctriques 
cedides per l’Ajuntament durant sis mesos per afavorir la mobilitat sostenible entre la gent  jove.
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La Roser Capdevila és una de les 
cinc escoles catalanes que partici-
pa en el projecte innovador Smart 

Classroom, que va néixer amb l’objectiu 
de  dissenyar i experimentar com seran 
les aules del futur. Aquest curs, el centre 
ha obert aquest innovador espai que han 
ajudat a crear les famílies, els docents i 
l’alumnat, amb l’assessorament de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC), im-
pulsora del projecte juntament amb altres 
universitats i institucions. Per fer possible 

l’Smart Classroom (aula intel·ligent, en 
català) s’han tingut en compte aspectes 
pedagògics, ambientals i digitals sem-
pre buscant el benestar de l’alumnat per 
fomentar i potenciar al màxim les seves 
possibilitats per aprendre. 
Aquesta aula, que és utilitzada per tots els 
cursos de l’escola, no és un espai gens tra-
dicional. No hi ha les taules ni les cadires 
habituals, sinó un mobiliari polivalent en 
funció del treball que es plantegi, colors 
neutres, llum càlida i regulable, i fins i 

tot un aparell per obtenir dades de con-
taminació o de soroll. Tal i com explica 
la directora del centre, Gemma Magriñà, 
“és un espai que afavoreix la flexibilitat 
i l’autonomia dels infants. La polivalèn-
cia de l’espai permet treballar adaptant-
se al que s’està fent. De moment hem 
notat que l’espai ha influït de manera 
molt positiva en l’alumnat”.
L’escola Roser Capdevila fa més de tres 
anys que treballa braç a braç amb l’UOC 
per  fer una realitat les escoles del futur.

Aprenent anglès amb els meus companys de secundària
Centres d’infantil i primària públics i concertats tornen a participar en el 
projecte Sharing to learn (compartint per aprendre, en català), iniciativa 
per millorar l’ús oral de l’anglès amb la col·laboració de l’alumnat de 4t de 
l’ESO i 1r de batxillerat dels instituts. Aquest curs 33 alumnes de secundària 
faran de language assistants (assistents del llenguatge) a les classes d’infantil 
i primària col·laborant en les activitats orals i de conversa que es desenvo-
lupin en les classes d’anglès habituals. Els i les joves “assistents de la llen-
gua” ajuden, un cop a la setmana, els i les mestres a fer les seves classes tot 
proposant activitats que facilitin l’aprenentatge de la llengua més universal. 
Aquest projecte no només reforça les activitats en anglès a les aules, sinó que 
potencia l’intercanvi entre l’alumnat dels diferents cicles.

L’escola del futur s’assaja a 
Sant Joan Despí

L’escola Roser Capdevila participa en una prova pilot 
per dissenyar i posar les bases de les aules del futur

L’alumnat de secundària que farà de ‘language assistants’

Sense taules ni cadires.  L’aula intel·ligent de l’escola Roser Capdevila té en compte 
aspectes com la il·luminació, el soroll, el mobiliari... tot amb l’objectiu de potenciar l’aprenentatge
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L’alumnat de secundària que farà de ‘language assistants’

També hi haurà activitats obertes a la població

Els centres educatius s’aboquen en la 
cinquena edició de la Setmana de la Ciència

L’Ajuntament i la comunitat educativa es prepa-
ren aquests dies per experimentar a fons amb 
una nova edició, la cinquena, de la Setmana 

de la Ciència. La cita amb la ciència serà del 10 al 17 
de novembre, uns dies en què escoles bressol, esco-
les i instituts es capbussaran en prop d’una quinzena 
d’activitats adreçades a despertar i potenciar l’esperit 
científic. Tot i que el gruix de les activitats està adreçat 
a l’alumnat, també n’hi haurà d’adreçades a la ciuta-
dania, com el ‘Corner Científic’ amb observació del 
Sol amb telescopi, una xerrada o un taller de cuina (al 
quadre adjunt, més informació). 
Com en edicions anteriors, les activitats exploraran 
les diferents disciplines científiques com la biologia, 
les matemàtiques, la robòtica, etc. Tota una setmana 
en què l’alumnat podrà visitar un planetari; saber-ne 
més de la recerca a través de l’activitat Fem la motxilla; 
experimentar la robòtica a través de tallers o conèixer 
més sobre el cervell amb la científica  santjoanenca 
Meritxell Teixidó.

Del 10 al 17 de novembre, escoles bressol, escoles i instituts organitzen múltiples 
activitats per promoure l’interés per la ciència entre l’alumnat de la ciutat

Activitats obertes a la ciutadania
Dimecres 13 de novembre, 17 hores, 
Àrea de Serveis a la Persona
Xerrada a l’Aula Cultural de la Gent Gran, La Internet de les coses, a 
càrrec de Citilab, laboratori ciutadà per a la innovació social i digital.

Divendres 15 de novembre, 18 hores, 
Foodieslab, Espai gastronòmic del Mercat del Centre
Berenars saludables amb productes de proximitat, a càrrec d’Elena Alòs. 
Gratuït.

Dissabte 16 de novembre, d’11 a 14 hores,
Plaça davant del Centre Cultural Mercè Rodoreda
Corner científic amb activitats com observacions del Sol amb telescopi 
amb l’Edgar Molina, astrofísic de la Universitat de Barcelona, escacs i 
trencadís Re-construim el món

Diumenge 17 de novembre, 12 hores,
Jugatecambiental al parc de la Fontsanta amb el taller On hem de llençar 
els nostres residus?, i al parc de Torreblanca, taller Fem abaloris amb 
elements naturals.

Tots els cicles educatius participen amb activitats adaptades en la Setmana de la Ciència de Sant Joan Despí
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Les jornades internacionals Jujol: animar les pedres i posar vida clouen 
les activitats de l’Any Jujol140 a Sant Joan Despí

Les jornades internacionals Jujol: ani-
mar les pedres i posar vida, celebra-
des al Centre Jujol-Can Negre del 

27 al 29 de setembre, van  tancar els actes 
de l’Any Jujol140. Una desena d’experts 
del món acadèmic i professional va ana-
litzar l’obra de Josep Maria Jujol a través 
de les diferents vessants artístiques per les 
quals va transitar, l’arquitectura, el dibuix, 
l’escultura o el disseny. 
Durant l’obertura, l’alcalde, Antoni Pove-
da, va destacar que les jornades  “contri-
buiran a posar en valor la figura de Jujol, 
que és l’objectiu que ens vam marcar 
amb l’Any Jujol140”. Poveda va afegir que 
“l’obra de Jujol dona identitat a Sant Joan 
Despí i des de l’Ajuntament hem treballat 
perquè sigui patrimoni públic”. 
Per la seva banda, el director de l’Arxiu 
Jujol, Josep Maria Jujol Jr, va expressar que 
“és d’agrair que hi hagi un Ajuntament 
com el de Sant Joan Despí que vetlli per 

Jujol140@Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Una desena d’experts analitzen 
l’obra i la figura de Jujol

Amb la col·laboració de la Universitat Internacional de Catalunya

Exposició ‘Maquetes Crítiques’ i 
presentació del llibre  ‘Jujol i Gaudí’

l’obra de Jujol, tant la que hi ha a la seva 
ciutat com la que hi ha més enllà”.
El director de les jornades, el doctor en 
Arquitectura per UIC Barcelona School 
of Architecture, Guillem Carabí, comen-
ta que les conferències, debats i taules 
rodones han aprofundit en aspectes tan 
diversos com el procés creatiu de l’artista, 
la difusió del seu patrimoni, el paper de 

la religió, la relació amb Antoni Gaudí 
o l’esperit de l’arquitectura jujoliana. Les 
jornades van comptar amb experts com 
la catedràtica Mireia Freixa, l’arquitecte 
Roger Miralles, el crític d’arquitectura 
del diari britànic The Observer, Rowan 
Moore, o el doctor per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona, el 
mexicà Diego A. Rodíguez Lozan.

L’alcalde, Antoni Poveda, durant l’obertura de les jornades

Novament el Centre Jujol-Can Negre es va convertir en 
l’epicentre d’activitats relacionades amb el 140 aniversari del 
naixement de Josep Maria Jujol. El 26 de setembre, Josep Maria 
Jujol Jr, fill de l’arquitecte Josep Maria Jujol, va presensar el seu 
llibre Jujol i Gaudí, una obra que retrata les relacions personals 
i artístiques dels dos genials artistes al llarg del seus 20 anys 
d’estreta col·laboració. 
D’altra banda, la mateixa tarda i al mateix indret, es va pre-
sentar l’exposició Maquetes crítiques, que recull una selecció 
del treball desenvolupat a l’assignatura ‘Maquetes crítiques’ 
per alumnat de la UIC Barcelona School of Architecture. Una 
perspectiva ben diferent de les obres de Jujol des de la mirada 
de futurs arquitectes.Inauguració de l’exposició Maquetes crítiques
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Jujol té un nou símbol a l’espai urbà: un mural commemoratiu 
obra de l’artista Ampparito, un dels creadors d’art urbà més relle-
vants a Espanya. El mural s’ha pintat a la mitgera d’un edifici del 

carrer del Bon Viatge, al peu de la plaça de l’Ermita, per tal de recordar 
l’empremta que Jujol va deixar a Sant Joan Despí.
“Si volia fer un homenatge a Jujol, res millor que fer un homenatge 
a la natura, tant present en totes les seves obres, i apel·lant a quel-
com que ja hi ha en aquell espai com és un arbre, tal com feia Jujol 
amb el que hi havia a l’entorn d’on treballava”, explica Ampparito. 
D’aquesta forma, el mural és un retrat en grans dimensions de l’arbre 
que hi ha al davant de l’edifici. “La idea és ancorar l’arbre de 2019 a 
l’edifici de manera que, cada any que passi, quan l’arbre de veritat sigui 
podat i quedi amb la seva estructura al descobert, puguem veure els 
canvis que s’hi han produït comparant-lo amb el del mural; uns canvis 
impossibles de predir, igual que la gestualitat de Jujol”, segons l’artista. 

El vincle de Jujol amb la natura
Les branques de l’arbre del mural, tot just podades, recorden 
l’expressiva i espasmòdica cal·ligrafia jujoliana i també la forma com 
Jujol modelava la forja, amb els seus característics talls, deformacions 
i bonys, similars a com un arbre es modela a si mateix. 
Ignacio Nevado ‘Ampparito’ va ser l’artista seleccionat d’entre les 30 
propostes que l’Ajuntament va rebre en el concurs internacional con-
vocat per a l’execució del mural. Un cop seleccionat, Ampparito ha 
fet una estada a Sant Joan Despí per aprofundir en la figura i l’obra de 
Jujol i  dissenyar el mural. Tant en el procés d’elaboració del concurs 
com en l’acompanyament de l’artista escollit durant la realització del 
mural, l’Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de Contorno Ur-
bano, una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu estudiar, 
promoure i conservar la creativitat i l’art urbà.

El mural en homenatge a Josep Maria Jujol, obra de l’artista Ampparito, un dels creadors 
d’art urbà més rellevants d’Espanya, és un nou símbol de l’espai urbà a Sant Joan Despí

En la fotografia gran superior, s’aprecia el joc visual que fa  
l’arbre “de veritat” i el del mural. En les petites, primer pla 
del mural, i  els fills de Jujol, Josep Maria i Teresa, parlen 
amb Ampparito als peus del mural commemoratiu de 
l’Any Jujol140

Connectant 
amb la 
natura
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d’orins i excrements de gossos
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d’orins i excrements de gossos
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CULTURA

Fa cinc anys, El Butlletí es feia ressò de l’actuació de la 
jove santjoanenca Berta Luna al musical Los Miserables, 
al Liceu, i ara ho torna a fer arran de la seva participació 
al programa La Voz Kids, que busca talents musicals “tu-
telats” per artistes com David Bisbal o Melendi. Després 
de superar milers de participants, la Berta, de 15 anys, es 
va classificar, i tot i que no podem avançar fins a on ha 
arribat ja que està sota secret contractual, el fet de clas-
sificar-se ja és un somni per a ella. “Estic molt conten-
ta, quan es van girar els coachs no m’ho podia creure. 
Vaig escollir a Bisbal perquè m’agrada com canta, és 
molt treballador”.  
La Berta té molt clar que vol ser artista i s’està preparant 
de valent “ara estic fent premusical a l’Escola Coco Co-
mín on faig claqué, hip hop, ballet, jazz, cant i teatre, 
i a més a més, doblatge”. Mentre es forma i continua 
amb els seus estudis de  4t de l’ESO, participa en tots els 
càstings que pot “perquè així també agafo experiència”.  
Entusiasta, riallera i molt perfeccionista, segur que farà 
parlar molt. 

Berta Luna, una santjoanenca 
al programa La Voz Kids

El popular certamen per promoure la 
lectura es farà de desembre a març

Les biblioteques obren 
inscripcions per al 
Concurs de Superlectures

Hi havia una vegada... aquest és el títol de la nova edició 
del Concurs de Superlectures que les biblioteques Miquel 
Martí i Pol i Mercè Rodoreda faran de l’1 de desembre al 31 
de març. Les inscripcions s’han de realitzar a partir del no-
vembre a la Biblioteca Mercè Rodoreda, i a la Miquel Martí 
i Pol quan reobri (ara està tancada per obres). Aquesta ini-
ciativa per promoure el gust per la lectura entre infants de 4 
a 14 anys, proposa un joc per conèixer versions adaptades a 
l’actualitat dels contes clàssics en les quals els rols dels perso-
natges són ben diferents als que fins ara estem acostumats. 

Els infants han de seguir unes pistes per poder avançar en el concurs

La jove va interpretar The second star to the right, de la pel·lícula Peter Pan

PROGRAMACIÓ TEATRESDESPÍ 
NOVEMBRE 
2019

TEATRE MERCÈ RODOREDA

Dissabte 23 de novembre de 2019 a les 21 h

EL FUTUR  
El viatge de dos joves per diferents 
països europeus a la recerca de la 
veritat i la llibertat.
Direcció i creació: Helena Tornero 

Diumenge 24 de novembre de 2019 a les 12 h

HAI, LA PESCADORA
DE SOMNIS  
A càrrec de la cia. Giramàgic
Direcció i creació: Miquel Crespi i Joana Rhein

Dissabte 30 de novembre de 2019 a les 21 h 

EL APAGÓN A càrrec de la cia. 
Hocus Pocus Teatre
Autoria: Peter Shaffer  Direcció: 
Francisco Carretero

CICLE GAUDÍ DE CINEMA AL TEATRE MERCÈ RODOREDA

Dijous 21 de novembre a les 20 h

ME LLAMO VIOLETA
Dirigida per Marc Parramon i 
David Fernández de Castro

VENDA
D’ENTRADES
www.teatresdespi.cat

SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ  
A LES XARXES SOCIALS:

  @AjSJDespi

  Ajuntament  
 Sant Joan Despí

 Teatresdespi.cat 

www.teatresdespi.cat Cultura
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 EN IMATGES

Caminem per salut, caminem per solidaritat. Caminar ha 
esdevingut un dels exercicis més saludables i practicats per la 
ciutadania per estar en forma. Aquest darrer mes Sant Joan 
Despí s’ha  mogut per diferents causes. Al costat d’aquestes línies, 
a l’esquerra, instantània del grup (es van sumar 115 persones) 
que ha participat aquest any en la 31 Caminada a Montserrat, 54 
quilòmetres fins a la mítica muntanya.
 En les inferiors, a l’esquerra, la Caminada Solidària de 
l’Alzheimer, que va comptar amb prop d’un centenar de perso-
nes i, per últim,  la passejada per fer salut, amb sortida des de 
l’Hospital de Sant Joan Despí, en el  marc de la Setmana del Cor. 

En bici per ser més sostenibles. La Setmana Europea de la Mobilitat es va cloure 
el 29 de setembre amb una gran riuada de bicicletes, La Baixcicletada, que a cop de 
pedal va recórrer diferents poblacions del Baix Llobregat, entre les quals Sant Joan 
Despí, per reivindicar desplaçaments menys contaminants.

30 anys de l’escola 
El Brot. Famílies, 
mestres i alumnat 
es van aplegar a 
l’escola El Brot el 
20 d’octubre per 
commemorar el 30è 
aniversari d’aquest 
centre especialitzat 
en l’educació d’infants 
amb trastorns de 
l’aprenentatge, espe-
cialment, la dislèxia.

Llegir amb l’ajuda dels gossos. La 
secció de teràpies de l’Associació Catalana 
d’Excursionisme Caní (ACEC) va tornar a 
demostrar que els gossos també poden ser 
els nostres millors aliats a l’hora de llegir, 
més encara quan es tracta d’infants. A la 
imatge, un dels moments de l’activitat per 
promoure la lectura entre els més menuts 
que s’han fet a la Biblioteca Mercè Rodore-
da amb la col·laboració d’aquesta entitat.

20
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Defensant els drets humans. Centenars de joves de 3r i 4t de l’ESO 
han participat al Fòrum de Joves organitzat en el marc de les Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, una iniciativa que permet portar a 
la ciutat persones que destaquen per la seva lluita. A l’esquerra, els 
activistes  Leonard Rentería, Magaly Castillo i Danilo Chammas al 

Teatre Mercè Rodoreda durant el fòrum. A la dreta, l’exposició Mare 
Nostrum, Europa davant la crisi dels refugiats al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda, un recull d’imatges captades pels fotoperiodistes 
Xavi Herrero i Raül Clemente que completa el programa de cooperació 
Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Gràcies, voluntaris. A la imatge, les persones que van participar com a 
voluntaris i voluntàries durant la Paella de la Gent Gran, al mes de setem-
bre. Gràcies a la seva cooperació i ajuda, al voltant de 1.700 persones van 
gaudir un any més de la seva paella. 

Nit de Dones. El pati del Diamant, al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda, va ser l’escenari d’una nova edició de la Nit de Dones, 
un espai d’intercanvi que va girar al voltant de la construcció de les 
ciutats amb mirada de dona. 

Taller d’autodefensa feminista. El Casal de Joves El 
Bulevard ha organitzat, fins al mes de novembre, un taller 
de defensa feminista que ha donat pautes d’autoprotecció 
i empoderament a les joves participants. 

10 anys de DACMA. L’Associació de Dones Afectades per Càncer de Mama, 
DACMA, ha arribat a la primera dècada de vida i per commemorar-la va 
organitzar un acte al qual es van sumar diferents entitats i, fins i tot, el 
periodista Jordi Évole a través d’un vídeo enregistrat. 

 Intercanvi educatiu. Alumnat 
i professorat de l’institut Walter 

Gropius Gymnasium, de la ciutat 
alemanya de Dessau, han visitat 
Sant Joan Despí en el marc d’un 

intercanvi educatiu que realit-
za des de fa 10 anys l’institut 

Francesc Ferrer i Guàrdia. En la 
imatge, el grup durant la visita a 

Can Negre. 
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L’autora presenta els contes L’Estelet trist i La rosella i la tulipa

“M’agrada escriure gèneres molt 
diferents, depèn del que em motivi”

L’escriptora local Sandra Colavidas, que escriu amb el 
pseudònim d’Alessandra  Cesana, ha presentat a la Biblio-
teca Mercè Rodoreda el seus contes infantils, La rosella i 

la tulipa i L’Estelet trist. Al calaix, però, hi té una novel·la, A mi 
hijo Jan, que presentarà el dia 21 de novembre a les 19 h a la 
mateixa biblioteca. 

-Quan vas començar a escriure?
-Sempre m’ha agradat molt escriure i a l’adolescència vaig co-
mençar una novel·la, Una nueva vida, que està publicada en 
versió digital. Durant molt de temps va estar guardada en un 
calaix, però quan van començar a sortir plataformes per editar-
les on line em vaig decidir. Se’n van fer bastants descàrregues i 
això em va donar ànims per continuar. Soc dissenyadora gràfi-
ca però la feina va anar a la baixa i per guanyar-me la vida era 
difícil, i vaig començar a escriure més. A més d’aquests contes 
i del llibre que presentaré al novembre he escrit dues novel·les 
més, Jocs de societat i Falsa inocencia, en versió digital.

-Com fas el salt a escriure literatura infantil?
-M’agrada escriure gèneres i temàtiques molt diferents, hi ha 
moltes coses que em motiven. Pensava que com que no tinc 
fills no em vindria de gust escriure contes, però arran d’una 
col·laboració amb una editorial francesa vaig tornar a llegir 
contes clàssics, en aquest cas de Hans Christian Andersen. Els 
vaig tornar a descobrir. L’Estelet trist explica la història d’un 
estel que està molt trist i vol que l’admirin, fins que un nen, 
que viatja en avió, li diu que  pensarà cada nit en ell. En el cas 
de La tulipa i la rosella, el conte explica una història impossi-
ble de dues flors que pertanyen, per dir-ho d’alguna manera, a 
dues classes socials diferents: una és més de gala i l’altra, més 
senzilla. Al final no poden estar juntes, i el missatge és que no 
totes les històries tenen un final feliç, i que la sort o el destí 
a vegades fan que les coses acabin d’una manera o una altra. 
Als contes he intentat transmetre valors educatius com pot ser 
l’acceptació d’un mateix o dels fets. A més, les il·lustracions són 
del meu pare, cosa que els fa encara més especials.

-Aquests dos contes, t’han animat a continuar escrivint 
llibres infantils?
-Sí, de fet n’he escrit un tercer que encara no està il·lustrat però 
espero que també es pugui publicar aviat.

Entrevista a l’escriptora local Sandra Colavidas

-Al novembre presentes A mi hijo Jan, una novel·la total-
ment diferent...
-Totalment. Els escriptors ens inspirem en experències pròpies 
o de persones del nostre voltant, i aquesta ho està en una re-
lació maternofilial. Va sortir una història sobre la violència de 
gènere però perquè la història em va portar cap aquí, ja que 
volia escriure sobre la falta de llibertats i ho vaig transportar a 
una relació de parella. La meva intenció era denunciar això, i el 
que s’explica és la història d’un home intransigent que obliga la 
dona a fer el que ell vol. Aquest llibre està publicat per l’editorial 
Maluma.

-Hi ha alguna temàtica o gènere que t’agradi més?
-El tema que més m’agrada és el misteri, la novel·la negra, és una 
assignatura pendent. De joveneta adorava l’Agatha Christie. 

-També pertanyes al Racó de Dones Escriptores?
-El racó no només m’ha donat l’oportunitat de compartir un 
espai amb dones amb la mateixa inquietud, sinó que a més a 
més m’ha facilitat publicar en una editorial, i sentir-me d’alguna 
manera més escriptora. Ara estem preparant un segon volum 
de relats conjunts... El racó és un espai molt motivador.

Sandra Colavidas, que  utilitza el pseudònim Alessandra Cesana en 
algunes de les seves obres, durant la presentació dels seus contes
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EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

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

dissabte 23 de novembre
FESTA DELS 
DRETS DE L’INFANT
de 16 a 19 h, 
pl. del Consell d’Infants

Mentre l’alumnat de les escoles acaba de preparar els seus treballs per a 
l’exposició dels Drets de l’Infant que veurem a les biblioteques, l’Ajuntament 
prepara una festa amb motiu de la commemoració dels Drets de l’Infant, que se 
celebra oficialment el 20 de novembre. La festa, a Sant Joan Despí, es farà el dis-
sabte 23 de novembre, de 16 a 19 h, a la plaça del Consell d’Infants, davant de la 
parada de Bon Viatge del TRAM. Hi haurà animació infantil a càrrec de Xiula, 
jocs, tallers, exposició i berenar per a tothom. D’altra banda, l’exposició amb 
els treballs dels infants, es podrà veure del 18 al 29 de novembre, a la Biblioteca 
Mercè Rodoreda, i del 2 al 13 de desembre a la Miquel Martí i Pol. 

del 4 al 17 de desembre
Grup d’Art 94
Centre Jujol-Can Negre
(inauguració, 19.30 h)

Volem que també siguis protagonista d'aquest mig segle de feina de 
la Comissió de Reis. Per això deixem un espai per a les vostres fotos 
a l’exposició que es farà del 19 de desembre al 6 de gener al Centre 
Jujol-Can Negre. Si tens alguna instantània, preferentment anterior 

als anys 90, de les recollides de cartes o les cavalcades (sempre 

amb vistes generals de l'acte), fes-nos-la arribar, amb bona 
resolució, a través del Facebook i l’Instagram de l’Ajuntament, al co-
rreu cultura@sjdespi.net, o de manera presencial al Centre Jujol-Can 
Negre. Fes constar el teu nom i cognoms, a més de l’any en què es 

va fer la fotografia,ja que passarà a formar part de l’Arxiu Municipal.

50  anys de la feina de la Comissió de Reis 

Vols aparèixer a l’exposició?
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11 dilluns
   
  18 hores
 Poesia en dies de tardor  
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec del Círculo Artístico Literario Semillero Azul.

12  dimarts
 
 9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant per Sant Joan Despí.

 9.30 hores
 Taller de recerca de feina
 Promodespí 
 aprendràs a identificar el contingut del teu curriculum  
 vitae en funció del teu objectiu professional i de les  
 teves condicions personals. El curs es farà el 12 i 13  
 de novembre.

 13  dimecres
 
 17 hores
 Aula Cultural: La Internet 
 de les coses
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de representants de Citilab, laboratori  
 ciutadà per a la innovació social i digital.

 18 hores
 Taller: La plastilina fa llum.   
 Juguem amb l’electricitat
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de la Fundació Pere Tarrés, activitat dins del  
 projecte biblioLab. Recomanada per a   
 infants de 4 a 8 anys. Cal inscripció prèvia.

15  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... En aquesta ocasió es  
 farà el taller Com afrontar la malaltia.

 18 hores
 Taller de cuina: Berenars 
 saludables 
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
  a càrrec d’Elena de Alós. Gratuït.Cal inscrip-  
  ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

16  dissabte
 

 11 hores
 Taller de cuina: Cuinem el bacallà 
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu: 12 euros. Cal   
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 D’11 a 14 hores
 Corner científic: observatori del  
 sol amb telescopi, escacs.. 
 Plaça davant del CC Mercè Rodoreda 
 activitats incloses a la Setmana de la Ciència.   
 Observacions del sol amb telescopi amb Edgar Molina,  
 astrofísic de la Universitat de Barcelona; partides
 d’escacs i trencadís Re-construir el món.

 20 hores
 Estrena de la sèrie web   
 ‘Equánime’ 
 Teatre Mercè Rodoreda 
 creada pels santjoanencs Producciones La Hormi-  
 gonera i gravada íntegrament a la ciutat, la trama gira  
 al voltant dels dispositius CIN, uns implants neuronals  
 cada vegada més habituals, i de com la corporació  
 GHT vol aconseguir el seu monopoli.
 

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

 11 i 12 hores
 Tallers d’experimentació jujoliana 
 Centre Jujol-Can Negre
 tallers d’ombres xineses i trencadís amb peces de   
 roba per a infants de fins a 5 anys. Inscripció, a Can Negre.

 11.30 hores
 Jugateques ambientals
 Parc Fontsanta i Torreblanca
 espai d’aprenentatge des d’una perspectiva mediam- 
 biental. En aquesta ocasió es farà l’activitat ‘Fem   
 abaloris amb elements naturals’, al parc de   
 Torreblanca, i ’On hem de llençar els nostres residus’,  
 al parc de la Fontsanta. Bookcrossing kids: vine al parc  
 a intercanviar els teus llibres i contes infantils.

19  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 per a nadons
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 L’hort del Martí, a càrrec de KeKe ShUgA. Recoma- 
 nada per a públic familiar amb infants a partir d’1 any.  
 Cal recollir invitació a partir del 18 de novembre.

20  dimecres 
 
 17 hores
 Aula Cultural: Les demències,  
 com les afrontem 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Carles Paytubí, doctor en 
 medicina interna.

 

21  dijous 
 
 19 hores
 Presentació del llibre 
 ‘A mi hijo Jan’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 de l’autora local Sandra Colavidas. 

 20 hores
 Cicle Gaudí de cinema català:  
 ‘Me llamo Violeta’
 Teatre Mercè Rodoreda
 documental al voltant de com es    
 viu la complexitat de la transexualitat.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

22  divendres 
 
  18 hores
 Cinefòrum amb la 
 pel·lícula ‘Solteras’ 
 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec de l’Associació de Dones Progressistes. Acte  
 inclòs al programa del Dia Internacional per   
 a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.   
 

 18 hores
 Taller de cuina: Aprenem a cuinar 
 amb productes de tardor  
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
 a càrrec d’Elena de Alós. Preu, 12 euros. Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

23  dissabte
 
 
 De 10 a 14 hores
 II Jornada Feminista contra les   
 Violències Masclistes   
 Centre Cívic Les Planes
 acte inclòs al programa del Dia Internacional per   
 a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Per  
 participar-hi cal inscripció a donesdespi@sjdespi.net.

 11 hores
 Taller: Cuina d’aprofitament  
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu: 12 euros. Cal   
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 16 hores
 Festa dels Drets de l’Infant  
 Plaça Consell d’Infants
 celebrarem una gran festa amb animació infantil   
 a càrrec de Xiula, i també jocs, tallers, exposició i   
 berenar per a tothom.

 18.30 hores
 No t’oblido    
 Plaça de l’Ermita
 acte inclòs al programa del Dia Internacional per   
 a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

  

 21 hores
 Teatre: ‘El futur’   
 Teatre Mercè Rodoreda 
 una producció del Teatre Nacional de Catalunya i   
 de Teatres en Xarxa dirigida per l’Helena Tornedo i 
 interpretada per Júlia Genís, David Menéndez, Fran- 
 cesca Piñón, David Vert.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

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

 Diferents horaris
 VII Marxa Comarcal Contra les  
 Violències Masclistes   
 Sortida Centre Cívic Les Planes (10 h), Àrea 
 de Serveis a la Persona (10.30 h) i pl.
  de l’Ermita (11 h)  
 l’acte central es farà a les 12.30 h al parc 
 de Torreblanca. Acte inclòs al programa del 
 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència  
 envers les Dones. 

 10.30 hores
 Ballada de sardanes 
 Parc de Torreblanca
 amb la Cobla Lluïsos de Taradell i la Cobla Ciutat de  
 Cornellà. A càrrec de la Colla Sardanista de Sant 
 Joan Despí. 

 11 hores
 Itinerari modernista Jujol
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada per les obres que Josep Maria Jujol va   
 deixar a la ciutat. Inscripcions, al Centre Jujol-Can Negre.

 11.30 hores
 Jugateques ambientals
 Parc Fontsanta i Torreblanca
 espai d’aprenentatge des d’una perspec-  
 tiva mediambiental. En aquesta ocasió   
 es farà l’activitat ‘On hem de llençar els nostres  
 residus’, al parc de Torreblanca, i ’’Fem un hort 
 al balcó de casa’’, al parc de la Fontsanta. 
 Espai de Bookcrossing kids: vine al parc a inter 
 canviar els teus llibres i contes infantils.

 NOVEMBRE
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 12 hores
 Teatre infantil: Hai, la 
 pescadora de somnis   
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de: Cia. Giramàgic. Recomanada per a  
 infants a partir de 3 anys.  
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

25  dilluns 
 
 16 hores
 Cinefòrum de la sèrie ‘Creedme’
 Centre d’Esplai El Nus
 acte inclòs al programa del Dia Internacional per   
 a l’Eliminació de la Violència envers les   
 Dones. Inscripcions a joves@esplaielnus.org.

 17 h
 Lectura del manifest contra les  
 violències masclistes
 Davant de l’Ajuntament 
 acte de suport a les víctimes en el marc dels actes   
 commemoratius del Dia Internacional per   
 l’Eliminació  de la Violència envers les Dones. A les   
 17.45 h, trobada a l’estació de Rodalies per anar a la  
 manifestació a Barcelona.

26  dimarts
 
 9.15 hores
 Passejada de la gent gran
 Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot caminant per Sant Joan Despí.

 18.30 hores
 Vídeotertúlia ‘La punta de   
 l’iceberg’
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 a càrrec del col·lectiu Aquelarre. Acte inclòs al pro- 
 grama del Dia Internacional per a l’Eliminació de la  
 Violència envers les Dones. 

27  dimecres
 
 17 hores
 Aula Cultural: La percepció   
 sensorial de l’espai i el seu   
 equilibri en funció de qui som
 Àrea de Serveis a la Persona
 xerrada a càrrec de Montserrat Estapé Digón, i 
 interiorista i assessora en feng shui.

 17.15 i 17.30 hores
 Encesa de llums de Nadal  
 Tram vianants J.F. Kennedy i Pl. de l’Ermita  
 tret de sortida a la campanya comercial de   
 Nadal a aSant Joan Despí . Com cada any hi haurà 
 espectacle infantil, encesa de llums i xocolatada.   
 L’activitat comença a les 17.15 h al barri
 de les Planes, i a les 17.30 h al del Centre.

 16 hores
 Festa dels Drets de l’Infant  
 Plaça Consell d’Infants
 celebrarem una gran festa amb animació infantil   
 a càrrec de Xiula, i també jocs, tallers, exposició i   
 berenar per a tothom.

 18.30 hores
 No t’oblido    
 Plaça de l’Ermita
 acte inclòs al programa del Dia Internacional per   
 a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

  

 21 hores
 Teatre: ‘El futur’   
 Teatre Mercè Rodoreda 
 una producció del Teatre Nacional de Catalunya i   
 de Teatres en Xarxa dirigida per l’Helena Tornedo i 
 interpretada per Júlia Genís, David Menéndez, Fran- 
 cesca Piñón, David Vert.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

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

 Diferents horaris
 VII Marxa Comarcal Contra les  
 Violències Masclistes   
 Sortida Centre Cívic Les Planes (10 h), Àrea 
 de Serveis a la Persona (10.30 h) i pl.
  de l’Ermita (11 h)  
 l’acte central es farà a les 12.30 h al parc 
 de Torreblanca. Acte inclòs al programa del 
 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència  
 envers les Dones. 

 10.30 hores
 Ballada de sardanes 
 Parc de Torreblanca
 amb la Cobla Lluïsos de Taradell i la Cobla Ciutat de  
 Cornellà. A càrrec de la Colla Sardanista de Sant 
 Joan Despí. 

 11 hores
 Itinerari modernista Jujol
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada per les obres que Josep Maria Jujol va   
 deixar a la ciutat. Inscripcions, al Centre Jujol-Can Negre.

 11.30 hores
 Jugateques ambientals
 Parc Fontsanta i Torreblanca
 espai d’aprenentatge des d’una perspec-  
 tiva mediambiental. En aquesta ocasió   
 es farà l’activitat ‘On hem de llençar els nostres  
 residus’, al parc de Torreblanca, i ’’Fem un hort 
 al balcó de casa’’, al parc de la Fontsanta. 
 Espai de Bookcrossing kids: vine al parc a inter 
 canviar els teus llibres i contes infantils.

 

 19 hores
 Lectura dramatitzada 
 ‘Cròniques’ de Teresa Pàmies
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 Acte inclòs al programa del Dia Internacional per a  
 l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

28  dijous
 
 10 hores
 Curs de formació empresarial:   
 tresoreria
 Promodespí
 curs gratuït. Cal inscripció prèvia a Promodespí.

 17.30 hores
 Taller de literatura juvenil 
 i eines digitals
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 parlarem de com les eines digitals poden ajudar
 els joves a acostar-se a la literatura. Edat reco-  
 manada: a partir de 12 anys. Cal portar un aparell   
 electrònic (mòbil, tauleta, portàtil). 
 Cal incripció prèvia.

29  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... 
 En aquesta ocasió es farà el taller Contes i frases 
 per pensar.
 
 18 hores
 Taller de cuina: 
 Plats de cullera   
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
  a càrrec d’Elena de Alós. Preu, 12 euros. Cal inscrip- 
 ció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 

30  dissabte
 
 11 hores
 Taller: Dolços del món   
 Foodieslab (espai gastronòmic Mercat del Centre) 
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu: 12 euros. Cal   
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 21 hores
 Teatre: ‘El apagón’   
 Teatre Mercè Rodoreda
 un muntatge de la companyia santjojanenca   
 Hocus Pocus Teatre. Dirigida per Francisco   
 Carretero i interpretada per Sergio   
 Duarte, Miriam Barroso, Laura Bosque, Javier  
 Gavilán, Joan Martínez, Marina Rodríguez,   
 Merche Ramírez i Raúl Navas.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat
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agenda

ASSESSORIA LABORAL/
ACADÈMICA
Dilluns 11, 18 i 25 de 
novembre, de 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

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

 

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

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD
637 026 565

elbulevardsjd
@oficinajove_sjd

@elbulevardsjd

Taller de cuina del món: Àsia, 
11 de novembre, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller red velvet i xocolata 
craquelada,  
13 de novembre, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció al
web despijove.cat

Taller de cuina jove: Itàlia, 
18 de novembre, 18.30 h, 
Gratuït, cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller de decoració de Nadal 
amb scrab, 
27 de novembre, 19 h, 
Preu, 5 euros. Cal inscripció al 
web despijove.cat.

... cites imprescindibles AL CASAL 
DE JOVES!

16 de novembre, 
19 hores
Passatge del 
terror Bule R.I.P.
PHOBIA
Recomanada a joves de més 
de 12 anys. Preu: 2 euros

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 5, 12,  i 26 de 
novembre, de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE  MOBILITAT
INTERNACIONAL
Dimecres 13 i 27 de novembre, de 16 a 20 h

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

Tallers a l’Oficina Jove
Tot i que el Casal de Joves és l’espai referència dels tallers, l’Oficina 
Jove també els programa centrats en temàtiques molt concretes:
El dia 19 de novembre, de 18 a 19 h, es realitzarà el taller Conviure 
amb adolescents...quin paper tenim les mares i els pares?

22 de novembre, 21 hores
Concert Rock Despí

amb SONIC  WEAPON, 
GOLDEN ROCK i  KILMARA

Preu: 8 euros

20 de novembre, 
18 hores, taller QUÈ PINTA 
LA VIOLÈNCIA?
A més, el dia 25, a les 19 h, pre-
sentació de l’espot realitzat pels 
i les joves del Bulevard amb la 
col·laboració del col·lectiu 
Aquelarre

29 de novembre, 22 hores
6a DISCO CHRISTMAS 

& ZUMBA
Entrada, una joguina. Cal 

recollir invitació

a Sant Joan Despí
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Vols participar en activitats de 

 informació i inscripcions al web sjdespi.cat

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

Acompayament en les carrosses dels Reis o com a responsables a la dels infants.
Recollida de cartes: 3 i 4 de gener, rebent els infants. 

Cal tenir més de 18 anys. Es prioritzarà la selecció de persones que no hi hagin participat en edicions anteriors.

Patges de l’astròleg Sadurní a la Cavalcada* 
Acompanyament a la carrossa de l’astròleg Sadurní. 

Es farà un sorteig en cas que el nombre d’inscripcions superin les places disponibles. 
Cal tenir més de 16 anys. Es prioritzarà la selecció de persones que no hi hagin participat en edicions anteriors.

Carrosses dels infants a la Cavalcada 
Poden participar-hi infants nascuts l’any 2008.  Els infants seleccionats aniran, 

acompanyants d’un adult, en cinc carrosses. Es farà un sorteig per escollir els infants.
Inscripcions del 18 al 29 de novembre.

Col·laboradors tècnics
 Suport a la Cavalcada, recollida de cartes, etc. 

Cal tenir més de 18 anys. Inscripcions fins al 9 de desembre

Àrea de Serveis a la Persona 
av. Barcelona, 41: de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h, i dilluns i dimecres de 17 a 19 h

Oficina Jove
carrer Jacint Verdaguer, 27  (Casa Rovira): 
de dilluns a dijous de 16 a 20 h, dilluns de 12 a 14 h i 
divendres de 10 a 14 h

*Dates d’inscripció: 
fins al 29 de novembre 

Data del sorteig: 11 de desembre 
a l’Àrea de Serveis a la Persona a les  

19 h,  sorteig dels infants que aniran a les carros-
ses  i a les 20 h, per a la resta en cas que es pre-

sentin més persones que places disponibles

Inscripcions presencials i on line al web sjdespi.cat

Vols participar en activitats de NADAL?
a Sant Joan Despí
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En categoria femenina és el que més equips i jugadores té de tot Espanya

El Trofeu Salvador Morell 
d’handbol es va quedar a casa 

Dissabte 7 de setembre es va celebrar al poliesportiu Salvador 
Gimeno el XII Trofeu Salvador Morell entre l’equip sènior 

femení A de l’Handbol Sant Joan de Divisió d’Honor  Plata i el 
BM Granollers Atlètic, amb un resultat a favor de les locals de 

34-28. Aquest any el trofeu va ser lliurat a la capitana de l’equip, 
Laia Faixó, per l’Anna Morell, filla del fundador del club, amb la 
presència de l’alcalde, Antoni Poveda, el regidor d’Esports, José 

Carlos García, i el president del club, Paco Barrena.

L’Handbol Sant Joan Despí va 
presentar l’11 d’octubre els seus 
32 equips (19 de masculins i 13 

de femenins), dos més que l’any passat, 
amb un total de 426 esportistes (el 41% 
femenines). 
El club de la nostra ciutat i el BM Gra-
nollers són els que tenen més equips i 
més jugadors. I, en relació a l’handbol 
femení, el Sant Joan Despí és el club 
amb més equips i més jugadores de 

Catalunya i de l’Estat.Com cada any, 
es va fer un reconeixement a diverses 
persones. Va finalitzar l’acte amb una 
botifarrada i música amb DJ.

Objectiu: seguir a l’elit
Per a l’entitat, en l’àmbit espor-
tiu l’objectiu és continuar a l’elit de 
l’handbol estatal (Divisió d’Honor 
Plata femenina i Primera Divisió Na-
cional) i continuar promocionant 

l’handbol a la ciutat. Paral·lelament, 
es vol crear tota una sèrie d’activitats 
socials per facilitar la participació dels 
integrants del club, per obrir-se més 
encara a la ciutat i participar en tots els 
actes i activitats on sigui adient: Car-
naval, Diada d’Entitats, Setmana de la 
Dona, etc.
Com a entitat esportiva amb 61 anys 
d’història, vol assegurar el seu creixe-
ment amb una estructura professional.

L’Handbol Sant Joan, un dels 
clubs catalans amb més equips

Presentació dels 32 equips de l’Handbol Sant Joan, amb 426 esportistes junts en aquesta foto de familia

PRESENTACIONS DE TEMPORADA: CLUB HANDBOL SANT JOAN DESPÍ

ESPORTS
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El club enceta un ambiciós projecte esportiu de tecnificació

Toni Bueno, número 1 de pàdel, 
s’incorpora al Tennis Despí

El Tennis Sant Joan Despí té obertes les inscripcions per a les escoles de tennis 
i pàdel, amb la possibilitat de fer una jornada de prova. Pel que fa a l’escola de 

tennis, hi ha diferents nivells per franges d’edat: minitennis (de 4 a 6 anys), 
iniciació (de 7 a 14) i joves (de 15 a 18), a més de l’escola de tecnificació (de 
7 a 13 anys) per a aquells infants amb un nivell avançat i que fan un entre-
nament més específic de competició. A més, hi ha la promoció de l’escola 

d’adults, fins a desembre, amb classes grupals gratuïtes, un torneig social i una 
lliga interna. Pel que fa a l’escola de pàdel, enguany s’ha incorporat a l’equip 

tècnic Toni Bueno, jugador del World Padel Tour (circuit professional de 
referència mundial) i número 1 del rànquing català.A l’escola de pàdel hi ha 

d’una banda l’apartat d’iniciació (de 7 a 16 anys) i, de l’altra, el de competició, 
a l’entrenament de la qual només poden accedir els alumnes sota criteri tècnic.

El passat 13 d’octubre va tenir lloc 
la presentació oficial d’inici de 
temporada dels equips del Bàs-

quet Club Sant Joan Despí, en total 25 
de competició i dos més de l’escoleta, 
denominació que es fa servir a l’entitat.
L’acte va comptar com a preliminar amb 
el partit de lliga del primer equip amb 
el Cornellà i es va amenitzar l’acte amb 
l’actuació d’un grup de ball. Després de 

les fotografies oficials i els parlaments, 
es va oferir un berenar.
Aquesta temporada, el club, presidit per 
Josep Maria Román, ha renovat la junta 
directiva, amb un increment considera-
ble de dones (50%). També ha posat en 
marxa un nou projecte esportiu, tot in-
corporant un director tècnic, Francesc 
Solé, i coordinadors per franges d’edat.
En la primera fase del nou projecte, el 

club se centrarà en la figura dels en-
trenadors per tal d’incrementar la seva 
qualitat esportiva i humana.
A més de millorar el nivel tècnic dels 
entrenadors i inculcar els valors de 
l’esport, el club incidirà enguany en la 
millora tècnica dels seus jugadors i ju-
gadores, en la preparació física aplicada 
al bàsquet i a apropar més l’entitat a les 
famílies.

El Bàsquet Sant Joan presenta 
els seus 27 equips

PRESENTACIONS DE TEMPORADA: BÀSQUET CLUB SANT JOAN DESPÍ

El Tennis Sant Joan ha incorporat com a tècnic 
Toni Bueno, número 1 del rànquing català

Presentació dels 27 equips de competició i de l’escola del Bàsquet Sant Joan
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Quatre entitats santjoanenques tenen equips competint a l’àmbit estatal

Diversos clubs de Sant Joan Des-
pí disposen d’equips que mili-
ten en categories estatals i, per 

tant, porten el nom de la nostra ciutat 
per tot Espanya. Les il·lusions, els objec-
tius, són ben diversos. Analitzem-los:

Club Hoquei Línia Jujol
El club disposa de tres equips mascu-
lins que competeixen en categoria na-
cional.
L’objectiu de l’equip sènior elit és man-
tenir la categoria i agafar experiència, 
en tractar-se del conjunt més jove que 
competeix en la lliga, mantenint alhora 
el grup de jugadors que forma l’equip 
des de fa molts anys.
Pel que fa a l’equip sènior plata, 
l’objectiu és garantir la competició na-
cional als jugadors que fins ara havien 
competit en lliga elit infantil i que pel 
canvi de normativa (reajustament de 

les edats i categories), durant dos anys 
es quedaven sense possibilitat de com-
petir en l’àmbit nacional, malgrat tenir 
nivell per fer-ho. Els objectius no són 
tant aconseguir una determinada clas-
sificació, sinó assolir més competències 
competitives.
Per últim, l’infantil elit intentarà repe-
tir, com a mínim, la sisena plaça nacio-
nal assolida la temporada passada.

Club Tennis Taula Ateneu 1882
L’objectiu del Club de Tennis Taula, que 
enguany celebra el seu cinquantenari, 
és que el seu equip de Segona estatal 
recuperi la Primera, que va perdre la 
temporada passada. De retruc, tot i que 
l’objectiu de l’equip de Tercera estatal és 
mantenir la categoria, es vol estar a la 
part alta de la classificació per intentar 
l’ascens a Segona en cas que el primer 
equip pugi. El club participa també en 

els campionats d’Espanya en diferents 
categories (benjamí, aleví, infantil, ju-
venil, sub-23 i veterans), però no obs-
tant això, la seva participació depèn de 
la disponibilitat econòmica de les famí-
lies dels jugadors.

Handbol Sant Joan Despí
L’objectiu és continuar a l’elit estatal amb 
els seus dos primers equips, el sènior 
masculí A, que milita a la Primera Na-
cional i el sènior femení A, que disputa 
els seus partits a la Divisió d’Honor Pla-
ta femenina.

Futbol Club Levante Las Planas
El seu sènior femení A es troba enqua-
drat a la Primera Divisió Nacional fe-
menina i l’objectiu és quedar entre els 
tres primers equips de la classificació 
per poder optar a promocionar i pujar 
de categoria.

Esportistes al més alt nivell
El  futbol femení , el tennis taula i l’hoquei en línia, juntament amb l’handbol, són esports  que representen a Sant Joan Despí per tot Espanya
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L’esport santjoanenc, en imatges

La clàssica Travessa en BTT entre Sant Joan 
Despí i Montserrat ha estat un any més un gran 
èxit, amb un total de 843 participants. Tot i ser 
una marxa no competitiva, cal ressaltar que 
el primer a arribar a meta va ser Raül Castelló,  
amb un temps de 2.47 h, i la primera dona, 
Vanessa Amaro, que va completar l’exigent 
recorregut en 3.49 h. L’equip de treball, dirigit 
per Cèsar Espinosa, i els més de 150 voluntaris, 
han possibilitat que hagi estat una Travessa 
espectacular.

843 participants a la Travessa a Montserrat d’enguany

En marxa la Lliga Social de 
Pàdel al Francesc Calvet

El Centre Excursionista va organitzar la Caminada Jujol 140
El Centre Excursionista Sant Joan Despí va organitzar 
el 29 de setembre la Caminada Jujol, dins el calen-
dari d’actes que s’han celebrat per commemorar els 
140 anys del naixement de Josep Maria Jujol. Amb la 
participació d’una seixantena de caminants, es va fer 
una ruta circular d’uns 17 km que va sortir de la plaça 
de l’Estació, on hi ha la Torre de la Creu, passant per Can 
Negre i la Torre Jujol. Després es va anar, tot vorejant el 
riu, fins a la passarel·la per creuar a l’altre marge del Llo-
bregat i arribar fins a la Cripta Gaudí, a la Colònia Güell. 
Es va tornar a Sant Joan Despí pels camins dels horts.

Jordi Xammar, subcampió del món de vela, 
anirà als Jocs Olímpics de Japó

L’última setmana de setembre va arrencar el 
primer torneig en format lliga al poliesportiu 
Francesc Calvet. La iniciativa, impulsada per un 
grup d’apassionats d’aquest esport i assumida pel 
mateix centre, es va estar cuinant durant l’estiu i, 
finalment, va tenir l’acceptació suficient per tan-
car-se amb un total de 34 parelles que competiran 
en qualsevol dels formats, masculí, femení i mixt. 
Les inscripcions es van haver de tancar abans 
del temps previst. Seran 561 partits en total els 
que determinaran el pòdium d’honor d’aquesta 
competició que intentarà mantenir durant el seu 
transcurs l’esperit esportiu i inclusiu amb el qual 
s’ha generat. 

El regatista santjoanenc Jordi Xammar ha  estat a Enoshima (Japó) com-
petint en el lloc on se celebraran els Jocs Olímpics de 2020. Ha fet, amb el 
seu company, el tripulant gallec Nicolás Rodríguez, tres campionats: World 
Champion, Test Even i Copa del Món. A la Wold Champion es van proclamar 
subcampions del món. Al Test Event (regata d’assaig dels Jocs Olímpics) van 
ser tercers i a la Copa del Món van assolir la medalla d’argent. Jordi Xammar 
-a la dreta a la foto- torna molt content de la gira japonesa, “primer per la 
medalla d’argent en el Campionat del Món i després perquè hem estat 
al podi els tres campionats en el camp de regates dels Jocs. Venim d’una 
intensa i dura temporada i ara ja estem treballant de valent per encarar 
la recta final de la preparació per a la participació en els Jocs Olímpics de 
la millor manera possible i poder lluitar per les medalles”.
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Oriol Junqueras 13 anys, Jordi Turull 12 
anys, Raül Romeva 12 anys, Dolors Bas-
sa 12 anys, Carme Forcadell 11,5 anys, 
Joaquim Forn 10,5  anys, Josep Rull 10,5 
anys, Jordi Cuixart 9 anys i Jordi Sànchez 
9 anys.
Davant d’aquesta injustícia, tan sols po-
dem dir:

L
L
I
B
E
R
T
A
T

Ho tornarem a fer!

Injustícia

TRIBUNA POLÍTICA

La sentencia del Tribunal Supremo 
sobre el juicio del Procés se dio a co-
nocer el 14 de octubre. Una sentencia, 
que desde nuestro partido conside-
ramos injusta y desproporcionada, y 
que ha provocado un rechazo que se 
ha puesto de manifiesto en movili-
zaciones sociales, mayoritariamente 
pacíficas y cívicas, pero que desgra-
ciadamente han dado paso a situacio-
nes de violencia por parte de grupos 
minoritarios.
Condenamos tanto esta violencia 
como la desproporcionada respuesta 
policial, porque creemos que no pue-
den ser nunca la solución a la situa-
ción que se vive en Catalunya. 
En todos estos años de conflicto no-
sotros, siempre, hemos defendido el 
dialogo como fórmula para llegar a 
una solución. Ha sido la falta de diálo-
go lo que nos ha llevado a la situación 
actual.
Hoy nos enfrentamos a un momento 
difícil y triste pero debemos seguir 
adelante trabajando para las vecinas y 
vecinos de Sant Joan Despí.
En el último Pleno se aprobaron, pro-
visionalmente, las ordenanzas Fisca-
les. Unas Ordenanzas que proponen 
un aumento del IBI, la tasa de basuras 
y de las zonas azules. Unos aumen-
tos que se nos justifican por parte del 
equipo de gobierno, PSC y SJD en 
Comú, como necesarios para equili-
brar gastos e ingresos.
Nosotros creemos que las Ordenan-
zas Fiscales no solo han de servir para 
equilibrar el presupuesto, sino que de-
ben servir para cubrir las necesidades 
de la ciudadanía. Por eso no las vota-
mos a favor, y por eso presentaremos 
alegaciones y propuestas, y estamos 
abiertos, como siempre, a dialogar an-
tes de su aprobación definitiva.

Diálogo

Des de Sant Joan Despí En Comú valorem 
injusta la sentència condemnatòria per a 
les persones preses independentistes i ens 
solidaritzem amb elles i les seves famílies. 
És un procés de judicialització de la políti-
ca al qual no hauríem d’haver arribat mai. 
Des dels Comuns treballem per una res-
posta política basada en grans consensos 
i transversalitat que eviti continuar en la 
confrontació i sigui generadora de cohesió 
de la societat. Amb l’objectiu d’obrir una 
nova etapa de desbloqueig, fem una pro-
posta: blindar i reforçar l’autogovern de 
Catalunya, la llibertat dels presos i preses i 
crear una taula de diàleg real per construir 
una solució política, amb un nou pacte en-
tre Catalunya i Espanya que es pugui votar 
i referendar.
És necessari allunyar-nos de proclames de 
màxims que polaritzen les posicions i tot 
i que ens trobem en un context de cam-
panya a les eleccions generals del 10N, cal 
fer una crida a la responsabilitat, més enllà 
d’interessos electoralistes amb l’objectiu de 
guanyar vots i escons.   
A la campanya cal parlar també d’altres 
temes molt importants, que afecten 
enormement a la ciutadania, donada la 
situació de crisi que persisteix i les ne-
cessitats socials existents. Cal  revertir les 
polítiques d’austeritat, garantir la igualtat 
d’oportunitats, la defensa dels drets so-
cials i laborals, de la sanitat, l’educació... 
Amb iniciatives per regular el preu dels 
lloguers, crear habitatge social, garantir 
les pensions, els drets laborals... Reactivar 
l’economia orientant-la a la reindustria-
lització, a un model econòmic i energètic 
més democràtics i 100% sostenibles, ge-
neradors d’ocupació estable i de qualitat i 
amb una fiscalitat més justa.
Des de Catalunya en Comú apostem per 
un país inclusiu, just socialment, feminista 
i ecologista, que defensa els drets socials 
i nacionals i que posa les persones com a 
prioritat.

Drets nacionals
 i socials

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Hace pocos días contactó con nosotros 
la Asociación de Vecinos del barrio Pla 
del Vent–Torreblanca para explicarnos 
una carencia asistencial que llevan su-
friendo mucho tiempo.
Su petición al gobierno municipal es 
sencilla: que uno de los doce asistentes 
sociales que tenemos a disposición en 
nuestro Ayuntamiento se desplace re-
gularmente a su barrio para que pueda 
atender a las casi 150 personas que, se-
gún calculan los miembros de la AAVV, 
precisan de atención de estos expertos 
de Trabajo Social.
Desde el Grupo Municipal de Ciuta-
dans Sant Joan Despí siempre hemos 
defendido la igualdad entre todos los 
vecinos de nuestro municipio, y este 
caso no debe ser una excepción. Somos 
conscientes que existen barrios con más 
necesidades que otros, ya sea por núme-
ro de habitantes o por cantidad de veci-
nos con necesidades asistenciales, pero 
creemos que todos los barrios deberían 
disponer de, al menos, un Trabajador 
Social que pueda ofrecer su ayuda a to-
das las personas que así lo requieran.
Queremos mostrar todo nuestro apoyo 
a esta justa y necesaria reivindicación 
de la Asociación de Vecinos de Pla del 
Vent–Torreblanca, barrio en constante 
crecimiento, con más de 3.500 perso-
nas, muchas de ellas mayores de 65 años 
y algunas de ellas en situación de de-
pendencia, con dificultades de despla-
zamiento y con poca o nula autonomía.
Si tienes alguna duda o sugerencia para 
mejorar nuestra ciudad, puedes con-
tactar con el grupo municipal de Cs 
Sant Joan Despí en nuestro WhatsApp 
617309215 o enviando un email a 
cs@sjdespi.net.

Pla del Vent-Torreblanca 
también existe

No hi ha paraules per 
a tanta injustícia 

I de mica en mica, amb diàleg i consens, 
anem construint plegats i plegades aques-
ta ciutat que sentim tan nostra. 
Perquè ja no tenim excusa. Com es va po-
sar de relleu a la manifestació a Barcelona: 
No hi ha pla B.  
El respecte al medi, la sostenibilitat, el re-
ciclatge, esdevenen factors clau en el des-
envolupament social, econòmic, cultural i 
cívic d’una ciutat. I a la nostra ciutat, Sant 
Joan Despí, els i les socialistes ho tenim 
molt clar. Volem deixar per als nostres fills 
i filles, i nets i netes , una ciutat més soste-
nible, més eficaç i més eficient. Els volem 
deixar el futur, i això ens defineix i marca 
el camí a seguir a l’hora de desenvolupar 
polítiques i programes municipals.
I ja fa temps que hem començat. Equipa-
ments com el Centre per a la Gent Gran 
Cirerers, al barri de les Planes, el sostre 
climàtic a la Biblioteca Mercè Rodoreda 
al barri Centre,  esdevenen exemples de 
la voluntat d’incorporar mesures d’estalvi 
energètic i sostenibilitat a l’acció pública.  
Centres dissenyats i fets, pensant amb els 
usos i necessitats de les persones que els 
utilitzen i construïts aplicant moltes me-
sures de sostenibilitat i eficiència ener-
gètica.
Aquest dèiem, no és un camí nou per a 
nosaltres. Conscients de l’evolució dels ín-
dexs de contaminació, del sedentarisme, 
de l’abusiu ús del transport individual i 
privat, entre d’altres, de fa anys s’han anat 
desenvolupant polítiques per fer-hi front. 
La xarxa de carrils bici, la ciutat passeja-
ble, la recuperació dels carrers per als i les 
vianants, els aparcament dissuasoris, les 
cobertes climàtiques als edificis públics, 
són mostres de la sensibilitat vers el medi 
ambient. Una tasca que fa temps vam ini-
ciar, en què creiem i en què basem el nos-
tre dia a dia per fer d’aquesta ciutat, Sant 
Joan Despí, cada dia una mica millor. 

No hi ha Pla B

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

El mes de setembre passat ha estat 
força càlid i plujós. Si bé la tempe-
ratura s’ha mantingut a ratlla tot el 
mes, amb molt poques variacions, 
bona part de la pluja caiguda es 
va concentrar en el famós episodi 
de “gota freda” dels dies 8 a 11 de 
setembre. Durant la tarda del dia 8 
es van produir forts xàfecs al nostre 
municipi, fins i tot amb petits torna-
dos a les proximitats; i d’altra banda 
cal destacar les fortes tempestes, i 
molt elèctriques, la matinada i matí 
del dia 10. La matinada següent, la 
del dia 11, va ser de vent fort i pluja, 
molt impròpia per l’època, ja que 
aquests temporals de llevant són 
més propis ja ben entrats a la tardor. 

I des d’aleshores i fins entrada la 
segona quinzena d’octubre, la pluja 
pràcticament va desaparèixer. Així 
doncs, enguany ha plogut més 
durant el juliol o l’agost, que no pas 
aquest començament de tardor tan 
sec (i sol ser l’època més plujosa de 
l’any).

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

SETEMBRE
 2019

Temperatura 
mitjana: 
22,5ºC

Temperatura 
màxima: 

29,7ºC el dia 24

Temperatura 
mínima: 

14,9ºC el dia 10

Precipitació total: 
105,1 mm 

(7 dies de pluja, 2 
amb tempesta)

Màxima precipitació 
en 24 h: 

47,4,1 mm el dia 10
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meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com

Edita: 
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Redacció i edició: 
Departament de Comunicació 
Fotografia: Guillem Urbà
Correcció lingüística: 
Servei Local de Català 
Impressió: 
Gràfiques San Sadurní. Tel. 93 373 74 41
Repartiment: Interpost Sant Joan Despí. Tel. 93 477 13 97 
Dipòsit legal:  B-18.653-80 

Aquesta publicació té una tirada de 14.500 exemplars i es distribueix gra-
tuïtament per tots els domicilis de Sant Joan Despí. Si hi detecteu qualsevol 
anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 480 60 07 
(Departament de Comunicació) o al correu electrònic: premsa@sjdespi.net 
Imprès en paper ecològic 

El Butlletí
de Sant Joan Despí



35

Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
 #santjoandespí

#santjoandespí a les xarxes socials

3.269 persones assolides

179 reaccions

147 m’agrades

78 piulades 

52,7 impressions de piulades

847 visites al perfil

132 mencions

31  nous seguidors

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària setembre 2019)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 26 de setembre 
de 2019 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la ses-
sió anterior i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de 
la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant 
Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciu-
tadans (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 Serveis a la Persona, el Ple va aprovar per una-
nimitat l’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les 
ciutats defensores dels drets humans 2019.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, per una-
nimitat va sortir endavant el dictamen d’aprovació dels dos festius addi-
cionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per al 2020.
En l’àmbit de la Comissió Especial de Comptes, el Ple va donar llum 
verda a l’aprovació del compte general de la corporació any 2018 de 
l’Ajuntament i d’Aparcamientos Despí S.A., amb els vots a favor de JxSJD, 
SJDEnComú, Cs i PSC i l’abstenció de Podemos i ERC.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, el Ple va 
aprovar per unanimitat el dictamen de rectificació d’errades de l’acord 
de Ple de data 29.11.2018 d’aprovació inicial de canvi de numeració de 
determinats carrers al municipi. Amb els vots a favor de SJDEnComú, CS, 
ERC i PSC i l’abstenció de JxSJD va sortir endavant l’aprovació provisional 
del Pla de Millora Urbana del Passeig Canal de la Infanta, 32, i Francesc 
Macià, 1. Per unanimitat de tots els grups municipals, es va aprovar el 
desistiment de l’expedient de la modificació puntual del Pla General 
Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer 

de Torreblanca 7 de Sant Joan Despí i l’aprovació inicial de l’expedient de 
la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del 
sistema d’habitatge dotacional al carrer de Torreblanca 7 de Sant Joan 
Despí. També es va donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària 
corresponent al segon trimestre de 2019.
En l’apartat de control, es va aprovar per unanimitat la moció conjunta de 
tots els grups municipals en suport al dret a morir dignament. També van 
sortir endavant la moció dels grups municipals de PSC, Podemos i JxSJD 
en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació 
amb el deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables, 
amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i l’abstenció 
de Cs; i la moció del grup municipal d’ERC a favor de l’acollida, posant a 
disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugia-
des, amb el suport de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i l’abstenció 
de Cs. Finalment, per unanimitat de tots els grups es va aprovar la moció 
presentada pels grups municipals SJDEnComú, PSC, Podemos i JxSJD per 
instar el reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en què ens trobem 
mitjançant l’adopció de la present moció i les mesures que se’n derivin.
En l’apartat de Precs i preguntes, Cs va preguntar pel canvi d’emplaçament 
d’una parada d’autobús de la rambla de Josep Maria Jujol. Per la seva banda, 
Podemos va preguntar per l’entrada en funcionament del centre de gent 
gran de les Planes. Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar 
amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, 
víctimes de violència masclista.

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?

6.817 Ajuntament Sant Joan Despí
2.104 @AjSJDespí
4.035  @ajuntamentsantjoandespi

Seguidors 
a les xarxes
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