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Agrolimen tindrà la 
seu central a 

Sant Joan Despí 

Els infants de la ciutat 
podran veure els Reis 
en un campament reial 
al Parc de la Fontsanta

@AjSJDespiAjuntament Sant Joan Despí @ajuntamentsantjoandespi

Més d’un miler de llocs de treball
Habitatge públic i privat

Millora de la connectivitat
Zones verdes
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Alas puertas de Navidad y Reyes, todo el mundo piensa en 
la excepcionalidad de este año. Serán unas fiestas diferen-
tes, pero en Sant Joan Despí queremos mantener viva la 

ilusión propia de estos días, especialmente en cuanto a los más 
pequeños se refiere. Todo, sin embargo, con el convencimiento 
de que lo mejor para todos y todas es seguir las recomendaciones 
sanitarias: este año toca ser pocos en la mesa, preferiblemente 
cada uno en su casa y hacer las felicitaciones con el móvil. Por eso 
nuestro esfuerzo se centra en la llegada de los Reyes Magos a la 
ciudad y en este sentido estamos trabajando intensamente con el 
Astrólogo Sadurní para que el niños de la ciudad puedan enviar 
la carta y ver a los Reyes Magos.

También queremos que la ciudad respire aire navideño. Las lu-
ces y los árboles iluminados hace días que nos acompañan en 
los ejes comerciales y otros puntos de los diferentes barrios, para 
recordarnos que, a pesar de la falta de actividad social, todos y to-
das hacemos la Navidad santjonenca. Y la hacemos, por ejemplo, 
comprando todo lo necesario en nuestro comercio urbano y uti-
lizando la tarjeta monedero que hemos puesto a su disposición y 
que, con un coste de 70 €, permite gastar 100.

Nosotros, desde el Ayuntamiento, ya hemos escrito nuestra car-
ta a los Reyes, en forma de presupuesto municipal. Este año lo 
hemos aprobado antes que nunca, para garantizar que desde el 
primer día de 2021 podremos hacer frente a todas aquellas nece-
sidades que la situación actual nos requiera. Es un presupuesto de 
57,8 millones de euros para garantizar la atención a la ciudadanía, 
capaz de adaptarse y dar respuestas cuando sea necesario, sobre 
todo a las personas más vulnerables, pero manteniendo nuestras 
políticas y proyectos para un Sant Joan Despí de oportunidades, 
sostenible e igualitario.

Felices fiestas a todos y todas, más que nunca!

Ales portes de Nadal i Reis, tothom pensa en 
l’excepcionalitat d’aquest any. Seran unes festes di-
ferents, però a Sant Joan Despí volem mantenir ben 

viva la il·lusió pròpia d’aquests dies, especialment pel que 
fa als més petits. Tot, però, amb el convenciment que el mi-
llor per a tots i totes és seguir les recomanacions sanitàries: 
aquest any toca ser pocs a taula, preferiblement cadascú a 
casa seva i fer les felicitacions amb el mòbil. És per això que 
enguany el nostre esforç se centra en l’arribada dels Reis 
Mags a la ciutat i en aquest sentit estem treballant inten-
sament amb l’Astròleg Sadurní per tal que els infants de la 
ciutat puguin enviar la carta i veure els Reis Mags.

També volem que la ciutat respiri aire nadalenc. Els llums i 
els arbres il·luminats fa dies que ens acompanyen als eixos 
comercials i altres punts dels diferents barris, per recordar-
nos que, tot i la manca d’activitat social, tots i totes fem el 
Nadal santjoanenc. I ho fem, per exemple, comprant tot el 
necessari al nostre comerç urbà i fent servir la targeta mo-
neder que hem posat al vostre abast i que, amb un cost de 
70€, permet gastar-ne 100.

Nosaltres, des de l’Ajuntament, ja hem escrit la nostra car-
ta als Reis, en forma de pressupost municipal. Aquest any 
l’hem aprovat abans que mai, per garantir que des del pri-
mer dia de 2021 podrem fer front a totes aquelles necessi-
tats que la situació actual ens requereixi. És un pressupost 
de 57,8 milions d’euros per garantir l’atenció a la ciutadania, 
capaç d’adaptar-se i donar respostes quan sigui necessari, 
sobretot a les persones més vulnerables, però mantenint 
les nostres polítiques i projectes per un Sant Joan Despí 
d’oportunitats, sostenible i igualitari.

Bones festes a tots i totes, més que mai!

L’Ajuntament ha aprovat ja el 
pressupost per al 2021, pensant a 

seguir atenent les necessitats de la gent

Antoni Poveda
l’alcalde

El Ayuntamiento ha aprobado ya el 
presupuesto para 2021 pensando en seguir 

atendiendo las necesidades de la gente

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

Nadal que 
mira al futur
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Las históricas instalaciones de la Gallina Blanca se con-
vertirán en un nuevo punto de centralidad después de la 
aprobación inicial del planeamiento para la transforma-

ción urbanística de los terrenos que acogerán la sede central 
del grupo Agrolimen, grupo de empresas al que pertenece 
Gallina Blanca. La reforma urbanística de estas 4,5 hectáreas 
permitirá la implantación de nuevos usos de actividad eco-
nómica -con la generación de un millar de puestos de traba-
jo-, la construcción de vivienda protegida y la mejora de la 
conectividad con la estación de Rodalies. El punto fue apro-
bado en el Pleno con los apoyos del PSC, Ciutadans, Junts 
per Sant Joan Despí, la abstención de En Comú y los votos 
negativos de ERC y Podemos SJD.
El Ayuntamiento ha valorado muy positivamente la actua-
ción. Para el alcalde, Antoni Poveda, “es una muy buena no-
ticia que el Grupo de Empresas al que pertenece Gallina 

Blanca haya decidido instalarse en Sant Joan Despí. Ga-
llina Blanca y el caldo Avecrem forman parte de nuestra 
memoria colectiva. Ahora miramos al futuro, sobre todo 
pensando en la gente joven, ya que se crearán puestos de 
trabajo cualificados y vivienda a precio asequible”.
La transformación de los terrenos permitirá crear un nuevo 
parque de vivienda protegida. Así, se prevé la construcción de 
413 nuevas viviendas, 184 de los cuales serán de protección 
pública, de acuerdo con la apuesta del Ayuntamiento para fa-
cilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles. También 
habrá 229 pisos destinados al mercado de vivienda libre.

Una buena oportunidad, según los empresarios
La reforma implicará también la creación de un nuevo polo 
de actividad económica y de servicios, con 45.000 metros 
cuadrados de techo destinados a oficinas, actividad comer-

Gallina Blanca volverá a Sant 
Joan Despí junto con nuevas 
empresas y pisos protegidos

La multinacional Agrolimen trasladará a Sant Joan Despí su sede y la de sus filiales, 
GBFoods y Affinity Petcare • El Ayuntamiento aprueba el plan urbanístico de la 

zona, que posibilitará la instalación de nuevas empresas, la construcción de cerca 
de 200 viviendas de protección oficial y una mejor conexión bajo las vías del tren

Mirando al futuro.  Las 4,5 hectáreas de los terrenos que ocupa actualmente Gallina Blanca se convertirán en un 
nuevo eje de centralidad de Sant Joan Despí, con vivienda protegida, oficinas y actividad comercial y hotelera. 
El sector a desarrollar, además, dotará a la ciudad de nuevos espacios urbanos de uso ciudadano y más de 14.000 
metros cuadrados de zonas verdes, así como un nuevo paso bajo las vías del tren, que facilitará la conectividad
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cial y hotelera. Está prevista la construcción de dos edificios 
de oficinas y de un hotel que generarán un millar de puestos 
de trabajo. 
El tesorero de la Associació de Propietaris del Polígon Em-
presarial Fontsanta, Xavier Falcón, valora positivamente esta 
transformación que representará, entre otros aspectos, un au-
mento del prestigio y posicionamiento del Polígon Empresa-
rial Fontsanta -con el traslado de una empresa tan destacada 
a nivel mundial- “y sobre todo, favorecerá la atracción de 
otro tipo de empresas y de perfiles profesionales ligados a 
la innovación y el conocimiento, que aportarán valor aña-
dido”. Falcón comenta que este traslado puede suponer un 
empuje muy importante para “el desarrollo de un polígono 
que evoluciona, que se adapta a las nuevas realidades y que 
mira al futuro. Además, esta transformación mejorará la 
imagen del polígono”.
El convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Agrolimen 
prevé que las oficinas centrales del grupo, así como las de sus 
divisiones GBfoods (cabecera de la empresa Gallina Blanca) y 
Affinity Petcare, se instalen en este espacio de usos terciarios 
en unos cinco años a partir de la aprobación definitiva de la 
modificación del plan urbanístico. Esto significaría que alre-
dedor de medio millar de empleados del grupo volvería a la 
zona donde se instaló originalmente la emblemática empresa 
Gallina Blanca a mediados del siglo pasado. Con la instala-
ción de la sede central de Agrolimen, el grupo se convertirá 
en un nuevo motor en el proceso de transformación del polí-

gono empresarial Fontsanta hacia nuevas actividades ligadas 
al conocimiento y la industria tecnológica.
Finalmente, la actuación urbanística también favorecerá la 
movilidad entre el barrio Centre y la zona norte de la ciu-
dad y la conectividad de la estación de Rodalies. Así, el nuevo 
planeamiento incluye la ejecución de un paso bajo las vías 
del tren, que permitirá conectar el paseo de Canalies con el 
eje de la avenida de Barcelona, al otro lado de las vías. Esto 
repercutirá en un mejor acceso desde el Centre hasta la nueva 
área residencial y de servicios, así como a los diferentes equi-
pamientos deportivos y educativos situados en la zona.
Una vez hecha la aprobación inicial de la modificación del 
Plan General Metropolitano de la manzana en el entorno 
de la Estación de Rodalies por parte del Pleno Municipal, se 
inicia el proceso legal que deberá concluir con la aprobación 
definitiva del planeamiento por parte de la Generalitat.

La primera empresa del polígono
La vinculación de Agrolimen con Sant Joan Despí se remonta 
al año 1954, cuando Gallina Blanca fue la primera empresa 
en instalarse en una nueva zona industrial que con el tiempo 
se convirtió en el polígono empresarial Fontsanta. La planta 
de Sant Joan Despí estuvo en funcionamiento más de 60 años 
y forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y de la 
memoria personal de muchos santjoanencs y santjoanenques. 
Por ello, en el nuevo ámbito se contempla incluir elementos 
que recordarán la historia y la huella de Gallina Blanca.

1.0001.000
Puestos de trabajo previstosPuestos de trabajo previstos

184184
Viviendas con protección oficialViviendas con protección oficial
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Reactivar la economía y atender las 
necesidades sociales generadas 
como consecuencia de la pande-

mia, a la vez que orientar el gasto a la 
mejora de la calidad de vida de la ciuda-
danía y el mantenimiento del equilibrio 
presupuestario sin aumentar las tasas ni 
impuestos municipales, son los principa-
les objetivos del presupuesto municipal 
de 2021 que acaba de aprobar el Pleno 
correspondiente al mes de noviembre.  
Las cuentas municipales han sido apro-
badas por mayoría con los votos a favor 
del PSC, SJDEn Comú y Cs, la abstención 
de ERC y el voto en contra de Podemos. 
El presupuesto consolidado para 2021 
asciende a 57.854.950 euros (resultado 
después de las operaciones internas) de 

los cuales 54.517.699 corresponden al 
Ayuntamiento (43,9 millones de euros 
ordinario y 10,5 millones de euros a in-
versiones) además de los 3,5 millones de 
euros que la empresa municipal ADSA 
destinará a seguir promoviendo el par-
que de viviendas protegidas de la ciudad. 
Durante su intervención, el alcalde, An-
toni Poveda, ha comentado que “el pre-
supuesto da continuidad a los compro-
misos de mantenimiento de la calidad 
de vida de la ciudad, pero somos cons-
cientes que estamos en un momento de 
incertidumbre, y por tanto, también he-
mos previsto este escenario cambiante 
haciendo un presupuesto flexible y con 
capacidad de adaptación inmediata”. 
La situación actual no ha permitido rea-

lizar la audiencia pública ante la ciudada-
nía, previa a a la aprobación en el Pleno. 
Igualmente, el Ayuntamiento, que sigue 
apostando por fomentar los canales de 
participación, ha facilitado que la ciuda-
danía aporte sus ideas telemáticamente.
Ante la situación de incertidumbre, se ha 
planteado un presupuesto realista adap-
tado a las actuales circunstancias y con 
capacidad para dar respuesta al escenario 
que ha dejado la pandemia, con efectos 
muy negativos sobre la ocupación y sec-
tores como el comercio o la restauración.

Impulso al plan Reiniciem
En este sentido, el plan Reiniciem Sant 
Joan Despí continuará dinamización el 
mercado de trabajo, sobre todo el co-

 EL TEMA

El presupuesto municipal prioriza 
la recuperación económica y social

En 2021 se seguirá haciendo frente a las consecuencias derivadas de la pandemia 

Ayuntamiento de Sant Joan Despí
54.517.699 €

Presupuesto ordinario + inversiones
43.961.699 € + 10.556.000 €

ADSA Empresa municipal
3.535.274 €

Pressupost total consolidat
57.854.950 €

Gastos por áreas

Servicios a las personas: 22.128.432 €
Acción social •Igualdad • Promoción económica, ocupación y co-
mercio • Educación • Sanidad • Participación ciudadana • Cultu-

ra • Deportes • Cooperación • Juventud • Personas mayores

Gestión económica: 5.142.820 €
Transferencias de otras administraciones • Deuda pública • 

Administración financiera y tributaria • Otras actuaciones de 
carácter económico

Espacio público, equipamientos y servicios: 
27.246.447 €

Seguridad y movilidad ciudadana • Vivienda y urbanismo • 
Medio ambiente • Órganos de gobierno • Servicios de carácter 

general

El presupuesto
en cifras

2021
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La atención de los efectos de la pandemia 
y los colectivos más vulnerables, como las 
personas mayores, serán prioritarios

mercial o desarrollando iniciativas para 
promover la movilidad sostenible y la 
educación de nuestros niños y niñas. Así, 
se ha previsto la contratación de más un 
centenar de personas a través de planes 
de ocupación, mientras que en el ámbito 
comercial, además de bonificar la apertu-
ra de nuevos negocios, el Ayuntamiento 
incidirá en la formación digital del tejido 
comercial para ayudarles a adaptarse a la 
realidad actual.
El mantenimiento de la calidad del es-
pacio público y los equipamientos mu-
nicipales también serán una prioridad 
el próximo año. Además de continuar 
con la directriz de una limpieza viaria 
más a fondo y minuciosa, en 2021 se se-
guirá trabajando en la ampliación de la 

red ciclable y la pacificación del tráfico 
así como en la reurbanización de calles, 
como Francesc Macià. El capítulo de in-
versiones también recoge el inicio de las 
obras de rehabilitación de la masía de 
Can Pardals, futuro equipamiento para 
los vecinos y vecinas de Les Begudes, así 
como la entrada en servicio del Centro de 
Día del Centre Cirerers de la Gent Gran.
Una de las novedades del presupuesto 
es la incorporación de una partida de 
200.000 euros que se destinará a proyec-
tos de microurbanismo que serán pro-
puestos por la ciudadanía, una acción 
incluída en el marco de los presupuestos 
participativos, contando directamente 
con la implicación de la ciudadanía en la 
construcción de la ciudad.

Las cuentas municipales seguirán dando 
respuesta a las necesidades urgentes de la 
población en riesgo de exclusión traba-
jando en el desarrollo de programas que 
garanticen su bienestar, así como en la 
mejora del acceso a la educación, el de-
porte, la cultura, o la salud, entre otros.

Impuestos y tasas no aumentan
Por último, con el objetivo de no aumen-
tar la presión fiscal, el Ayuntamiento ha 
prorrogado las ordenanzas fiscales que 
recogen el pago de impuestos, tasas y pre-
cios públicos en la ciudad, de manera que 
el próximo año no se incrementarán. 

Las actuaciones más destacadas de 2021

Continuidad del plan 
Reiniciem Sant Joan Despí 
con nuevas acciones.

Fomento de programas de 
acompañamiento al estudio 
y de apoyo a la integración 
social.

Contratacion de más 100 
personas a través de planes 
de ocupación.

Objetivo, papel cero: 
Impulso a la Administra-
ción electrónica.

Sant Joan Despí, ciudad fe-
minista. Desarrollo del Plan 
de Equidad de Género.

Reurbanización de la 
calle Francesc Macià.

Fomento de los programas 
juveniles del Casal de Joves y 
la Oficina Jove.

Impulso a acciones para 
fomentar las 3R (Reciclar, 
Reducir y Reutilizar).

Implantación de Zonas de 
Bajas Emisiones (ZBE.)

Trabajo para la inclusión 
social, la lucha contra la 
pobreza y respuesta a las 
necesidades urgentes.

Ampliación de la plantilla de 
la Policia Local.

Construcción de 151 pisos 
protegidos en diferentes 
promociones.

consulta el presupuesto en la web sjdespi.cat

En 2021 se continuarán con los trabajos 
de rehabilitación  de la masía de Can 
Pardals, futuro equipamiento para los 
vecinos y vecinas de les Begudes
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Aquest Nadal, gaudeix del 
comerç local i de la ciutat

No cal dir que aquestes festes nadalenques seran dife-
rents. La pandèmia no permet la celebració d’actes 
molt tradicionals en aquestes dates però que no deixa-

ran d’estar presents, tot i les limitacions per frenar contagis. 
L’encesa de llums de Nadal als carrers i places de Sant Joan 
Despí, el 27 de novembre, va donar continuïtat a les accions 
de suport i foment del comerç local que s’estan duent a terme 
sota el paraigua de la campanya municipal Ara més que mai, 
compra a Sant Joan Despí, emmarcada en el pla Reiniciem 
Sant Joan Despí.  Si per la Castanyada es va fer el sorteig de 
vals de 100 i 200 euros per gastar als establiments comercials 
i de restauració, ara ha arribat una nova acció amb 3.738 
premis directes amagats en targetons dels populars “rasca 
i guanya”. La campanya, a la qual s’han sumat 69 comerços 

s’allargarà fins que s’esgotin els targetons. Els premis amagats 
inclouen diferents modalitats de premis: descomptes, 2x1 
i regals directes, i fins i tot, entrades al teatre i abonaments 
esportius municipals. La ciutadania podrà optar als “rasca i 
guanya” amb una compra mínima de 10 euros en els establi-
ments que hi participen.

Ciutat il·luminada
Per últim, aquest any la decoració nadalenca torna a comptar 
amb arbres de Nadal il·luminats de grans dimensions ubicats 
en llocs cèntrics de tots els barris de la ciutat, a més a més de 
les tradicionals garlandes als carrers més cèntrics i comercials 
de la ciutat. A més, els eixos comercials estaran ambientats 
amb fil musical i animació els dies 11, 12, 18 i 19 de desembre.

Noves accions de suport al comerç local dins la campanya Ara més que mai, compra 
a Sant Joan Despí: una targeta moneder i premis “rasca i guanya”

En les imatges, dos dels sis arbres de Nadal de grans dimensions que l’Ajuntament ha col·locat als barris de la ciutat i l’Àrea de Serveis a la Perso-
na. Detalls dels carrers de Baltasar d’Espanya i John F. Kennedy, guarnits amb la il·luminació nadalenca 
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Regal de 30 euros per comprar a 
la ciutat amb la targeta moneder

L’Ajuntament promou una targeta de compres que, a un preu de 70 € en permetrà 
gastar-ne 100. Això suposarà un impacte econòmic directe de 330.000 euros als 

comerços i serveis de la ciutat, molt afectats per la crisi de la pandèmia

Una de les accions municipals més ambicioses per promoure les 
compres de proximitat del pla Reiniciem Sant Joan Despí és la 
targeta Comprasantjoandespi, que ens permetrà fer compres 
de fins a 100 euros pagant-ne 70 ja que inclou una subvenció de 
30 euros per part de l'Ajuntament. Aquesta targeta representarà 
injectar 330.000 euros en compres als comerços adherits, un to-
tal de 247, dels quals l'Ajuntament n'aporta 99.000 euros. Una 
acció que ajuda a les famílies a estalviar-se 30 euros de cara a la 
campanya nadalenca, i que alhora repercuteix en beneficis di-
rectes en el teixit comercial de la ciutat, que ha patit de manera 
molt acusada les conseqüències econòmiques de la pandèmia. 
La targeta es pot adquirir a través del web Comprasantjoan-
tjoandespi on trobareu tota la informació sobre què cal fer. No-
més es podrà sol·licitar una targeta per unitat familiar, de ma-
nera que, en aquelles adreces on s’hagin demanat més, només 
es lliurarà la primera. En cas d’haver-ne demanat més d’una, 
s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament la devolució de l’import de 
la compra corresponent a les targetes de més.  La targeta mone-
der es podrà sol·licitar fins al 8 de gener de 2021, tot i que els 
diners es podran gastar fins al 31 de març.

4  Ser major d’edat.
4 Estar censat a Sant Joan Despí.
4  Només es permetrà una targeta per nucli familiar.

Requisits per sol·licitar la targeta

Entra al web comprasantjoandespi.cat 
i sol·licita la teva targeta

4 Entra al web, omple les dades i et portaran la 
      targeta a casa.

Què he de fer per comprar-la?

4 Busca al web els comerços adherits on es poden
     realitzar les compres. Es pot consultar el saldo a través de
     qualsevol caixer CaixaBank o al web moneytopay.com.

Com s’utilitza?
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Més intuïtiva, àgil i entenedora
Adaptada als diferents dispositius i  navegadors

Amb ofertes actualitzades de feina, subvencions, cursos...

Empresa · Comerç · Ocupació · Formació · Emprenedoria · Borsa de treball 

estrenem 
nova web 
promodespi.cat
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La flexibilitat, eix del Fòrum 
Comercial i Empresarial
La trobada del comerç i les empreses locals, que s’ha fet telemàtica,  ha comptat 
amb la reputada veu de Martín Vivancos, expert en màrqueting

La situació sanitària ha fet que els fòrums de co-
merç i empresarial s’hagin fet per primer cop 
de manera virtual. La trobada, que organitza 

l’Ajuntament des de fa més d’una dècada, ha esdevingut 
un espai d’intercanvi de propostes, experiències i idees 
que aquest any, com no podia ser d’una altra manera, 
ha estat marcada per l’impacte que està tenint en em-
preses i comerços la pandèmia. En una situació com 
l’actual es fa vital parlar de l’adaptabilitat per fer front a 
situacions d’extrema dificultat com les actuals. Durant 
l’acte, l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va 
assegurar que “seguirem impulsant polítiques i pro-
grames de suport al teixit empresarial, comercial i de 
serveis, afavorint la innovació i donant-vos suport 
a través del pla Reiniciem Sant Joan Despí amb me-
sures fiscals, ajuts a la contractació i la incentivació 
del consum local”. L’alcalde va aprofitar per presentar 
el nou directori comercial on line (es pot consultar al 
web promodespi.cat) en què treballa l’Ajuntament per 
augmentar els serveis en aquest àmbit. 
El fòrum va comptar amb la ponència Construint avui 
el futur: de l’empresa retrovisor a l’empresa flexiteriana, 

Comença el procés 
participatiu del PAM 2020-2023

Un moment de la sessió del ‘fòrum’ al qual es van connectar prop d’una 
setantena de negocis de Sant Joan Despí

Des del 9 de desembre la ciutadania pot donar la seva opinió sobre les gaire-
bé 500 accions que contempla el PAM 2020-2023, document que recull els 
compromisos de l'equip de govern amb la ciutadania durant aquest mandat. 
Per participar-hi cal registrar-se al web decidim-sjdespi.diba.cat (plataforma 
virtual habilitada per la Diputació de Barcelona per dur a terme processos 
participatius) o a través del web municipal sjdespi. cat. Hi trobareu les accions 
proposades en els 4 eixos que vertebren el Pla d’Actuació Municipal: ‘Prioritat 
les persones’; ‘Equilibri i sostenibilitat’; ‘Innovació i desenvolupament Econò-
mic’ i ‘Govern obert’. El procés finalitzarà el 23 de desembre, amb l’objectiu que 
el document final es pugui aprovar en el ple del mes de gener. 

a càrrec de Martín Vivancos, director de Marketing Business Unit 
Executive Education de la prestigiosa escola de direcció i admi-
nistració EADA, i consultor de grans empreses. Vivancos va posar 
un emfàsi especial en la necessitat, ara més que mai, que les em-
preses s’avancin als canvis tot flexibilizant-se per adaptar-se millor 
a situacions de crisi com la que estem patint en l’actualitat.

Propostes i idees a: sjdespi.cat  decidim-sjdespi.diba.cat

Pla 
d’Actuació 
Municipal
Sant Joan  

Despí  
2020-2023
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La formación, clave para mejorar 
el acceso al mercado laboral

Promodespí prepara una nueva convocatoria de cursos ocupacionales para el 2021

El Departamento de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí (Promodespí) trabaja ya en una 
nueva oferta de cursos ocupacionales 
que deben ayudar a mejorar las com-
petencias de personas desempleadas, 
así como ayudarlas en la difícil tarea 
de encontrar un empleo. Montserrat 
Corvo y Anna Cubells han participado 
en los cursos de formación para per-
sonas desempleadas que ofrece Pro-
modespí, subvencionados por el SOC 
(Servei d'Ocupació de Catalunya). 
Ha sido éste un curso diferente que 
a pesar de interrumpirse de forma 
presencial a causa del confinamien-
to, pudo retomarse y concluir con las 
prácticas en empresa que incluían esta 
formación. 
Ahora se les abre un nuevo camino 
laboral que intentarán aprovechar al 
máximo. Ambas coinciden en desta-
car “la ayuda y orientación por parte 
de los responsables del servicio mu-
nicipal de Promodespí” y animan a 
las personas que se encuentran en su 
situación a formarse para mejorar su 
acceso al mercado laboral.

Estudió un grado en Estudios clásicos, pero tiene claro 
que la formación es importante y ayuda a cambiar de 

profesión si es necesario. “Una de las salidas profesio-
nales de mi carrera es la docencia, vertiente a la que 

de momento no me quiero dedicar. En otras áreas, 
como la museística o la editorial, encontrar trabajo 

es difícil por eso pensé en ampliar las opciones de 
futuro”. El curso de gestión contable y gestión adminis-
trativa le ha servido para explorar un perfil profesional 

que no conocía “ha estado muy bien porque, además 
de la preocupación del profesorado porque pudié-

ramos seguir bien las clases, me parecía interesante 
que hubiera prácticas, que seguro me serán de gran 
ayuda”. Anna, cree que “siempre es necesario actuali-

zar tus conocimientos y la formación que ahora, más 
que nunca, son claves para encontrar un trabajo”.

Vecina del barrio Centre, Montserrat Corvo llevaba 
toda la vida trabajando en el sector comercial 
hasta que la falta de empleo le hizo replantearse 
su carrera. “Tenía que reinventarme, ponerme 
al día después de muchos años dedicada al 
comercio. Vi la oportunidad de realizar el 
curso de operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales que además 
incluía horas de prácticas”. Montserrat cree que 
empezar de nuevo nunca es fácil “y más aún 
cuando tienes una determinada edad” pero la 
experiencia vivida ha merecido la pena: “ha sido 
un reto seguir el curso durante el confinamien-
to, defendiéndome con las nuevas tecnolo-
gías, y aprendiendo mucho en un sector nuevo 
para mi.  Además, las prácticas las he hecho en 
la recepción del polideportivo Salvador Gime-
no, así que no puedo estar más contenta”.

x  Gestió comptable i gestió administrativa per a audi-
toria (Certificat de professionalitat nivell 3). Inici previst, 
gener de 2021. 670 hores (80 de pràctiques)

x Operacions auxiliars de serveis administratius i ge-
nerals (Certificat de professionalitat nivell 1). Inici previst, 
febrer de 2021.  470 hores (40 de pràctiques). 

x Anglès A1. Inici previst, gener de 2021. 190 hores.

x Anglès A2.  Inici previst, febrer de 2021. 190 hores.

x Anglès B1. Inici previst, abril de 2021. 280 hores.

x Formació en competències personals per a l'ocupació. 
Inici previst, setembre de 2021. 36 hores.

x Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials a 
la recerca d'ocupació. Inici previst, octubre 2021. 35 hores

Oferta de nous cursos ocupacionals 2021*

* Pendents d’aprovació.Informació i inscripcions
93 480 50 00 · promocio@sjdespi.cat · www.promodespi.cat

Montserrat Corvo, 51 años 
Curso de operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales

Anna Cubells, 25 años 
Curso de gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría
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T’acompanyem en 
la recerca de feina
Nova edició de l’Ubicat, el programa d’orientació i 
assessorament per trobar un lloc de treball

L’Ajuntament posarà en marxa una nova edició del programa d’orientació i 
acompanyament en la recerca de feina Ubicat, finançat pel Ministeri de Treball.
Adreçat prioritàriament a persones en situació d’atur de llarga durada –tot i que 
també hi poden participar persones que vulguin canviar de feina– Ubicat ofereix 
un itinerari personalitzat d’activitats individuals i col·lectives que ajuden a fer 
un pla de recerca de feina, identificar un objectiu laboral, coaching ocupacional, 
preparació per als processos de selecció, i altres eines que serveixen per encarar 
amb més seguretat la recerca de feina. En el que portem d’any, 44 persones han 
estat ateses en aquest servei, i 19 han aconseguit feina. Per participar-hi, cal es-
tar inscrit com a demandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat 
(OTG). Per a més informació,  adreceu-vos al servei municipal Promodespí.

L’Ajuntament 
contractarà joves 
per treballar 
aquest Nadal
L’Ajuntament de Sant Joan Desí ha 
previst la contractació de 20 joves  
d’entre 18 i 25 anys que estiguin 
estudiant una formació reglada i 
que treballaran aquest Nadal fent 
tasques a la via pública. Treballa al 
Nadal és un programa ocupacional 
que organitza l’Ajuntament, apro-
fitant el parèntesi de les vacances 
nadalenques, per tal que els joves 
puguin disposar d’experiència 
professional i alhora ajudar a 
l’economia familiar. Els joves faran 
tasques d’informació en activitats 
socioculturals i d’informació i sensi-
bilització cívica. 

Formació adaptada a la 
COVID-19. D’altra banda, i en el 
marc del Pla Reiniciem Sant Joan 
Despí, s’han posat en marxa un curs 
de neteja hospitalària i de facturació 
en excel on line, adaptats a les noves 
necessitats formatives que demana 
el mercat laboral arran de la pandè-
mia provocada pel coronavirus.

L’Ubica’t proporciona eines i recursos per ajudar a buscar feina d’una manera més eficient

Obre el teu propi negociObre el teu propi negoci  
als mercats municipals de Sant Joan Despí  
Comprar als Mercats Municipals és sinònim 
de proximitat, sostenibilitat i de productes de 
qualitat, i cada cop hi ha més clients que bus-
quen productes frescos i saludables. Per això, 
els mercats han esdevingut una  bona alterna-
tiva de negoci. 

Properament, l’Ajuntament obrirà el termini 
per a la concessió de parades, així que esti-
gueu atents. Podeu demanar més informació 
en Promodespí, servei ubicat provisionalment 
al Centre Cívic les Planes.
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Els delictes a la ciutat es redueixen 
un 7,4% en el darrer any

Dades presentades a la Junta de Seguretat Local, amb presència de tots els 
cossos policials i d’entitats de la societat civil de Sant Joan Despí

El nombre de delictes a Sant Joan Des-
pí en el darrer any s’ha reduït en un 
7,4%, segons les dades presentades a 

la Junta Local de Seguretat. En total s’han 
comptabilitzat 1.134 delictes davant els 
1.224 de l’any anterior, el que representa 
una disminució del 7,4%. Per tipologies 
delictives, destaquen els descensos en els 
robatoris en força a domicili (15,3%), en 
establiment (24%) i en empresa (25%).
Per la seva banda, el nombre de detencions 
efectuades ha pujat un 11,8%. La meitat de 
les detencions han estat realitzades per la 
Policia Local de Sant Joan Despí.
Aquest darrer any ha estat molt marcat per 
les actuacions derivades de l’estat d’alarma 
i les restriccions per la pandèmia. En 
aquest àmbit, la Policia Local ha efectuat 
1.158 denúncies: 690 per incomplir les res-
triccions de mobilitat, 379 per no portar 
mascareta i 89 per incomplir les restric-
cions en la pràctica esportiva.
Les restriccions de la mobilitat han com-
portat una disminució del 56% de les in-
fraccions detectades en l’àmbit de trànsit. 
També s’ha reduït la sinistralitat, en un 
51%, gràcies també a les actuacions que 

La Junta Local de Seguretat, amb els representants dels cossos de seguretat i de la societat civil

s’han fet per pacificar el trànsit els darrers 
anys. Pel que fa als vehicles de mobilitat 
personal, com ara els patinets elèctrics, 
des de l’entrada en vigor de la nova orde-
nança que els regula s’han formulat prop 
de 30 denúncies per incompliments. Fi-
nalment, en matèria de civisme, àmbit 
en el qual la Policia Local fa una especial 
dedicació, les denúncies han augmentat 
un 90%, passant de 122 a 230. Les prin-
cipals infraccions han estat per molèsties 

i sorolls, consum a la via pública i tinença 
d’animals.
La junta està formada per representants 
de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, 
Policia Nacional i Guàrdia Civil, i també 
hi participen representants de la societat 
civil, com associacions de veïns, empre-
saris i comunitat educativa. L’alcalde, An-
toni Poveda, ha agraït als cossos policials 
la seva feina i esforç per mantenir i vetllar 
per la seguretat de la ciutadania.

Aprenent educació viària 
des de ben petits
La Policia Local ha endegat de nou el programa de 
formacions d’educació viària als centres educatius amb 
l’objectiu d’educar l’alumnat en una mobilitat segura 
i responsable. Les formacions estan adaptades a cada 
curs educatiu, treballant sobre els factors de risc exis-
tents segons la seva franja d’edat. Les formacions van a 
càrrec de la Unitat de Proximitat de la Policia Local amb 
agents que han estat formats per impartir les sessions 
d’educació viària. Els agents tenen com a objectiu 
que els alumnes siguin conscients i responsables de la 
necessitat de complir les normes i de disminuir els riscos 
per tal de no patir accidents. Es pretén, doncs, que des 
de ben petits rebin una correcta educació viària i una 
bona formació en mobilitat segura.
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Mejora de la movilidad en calles 
del barrio de les Planes

Además de la reforma de aceras en las calles Bisbal del Penedès, Vall d’Aran, Seu 
d’Urgell y Vendrell, también se actúa en la calle Cirerers

La colocación de jardineras y árboles ha completado la 
mejora urbanística en las calles Bisbal del Penedès, Vall 
d’Aran, Seu d’Urgell y Vendrell, en el barrio de les Pla-

nes. La intervención ha permitido la reconstrucción de las 
aceras y de los vados existentes en estas cuatro vías. 
Los trabajos han mejorado la movilidad viaria y ahora los ve-
cinos y vecinas del barrio se desplazan con más comodidad 
y seguridad. La mejora y el mantenimiento permanente del 
espacio público es una de las prioridades del Ayuntamiento 
de Sant Joan Despí que realiza intervenciones de microur-

banismo en los barrios de la ciudad para mantenerlos en el 
mejor estado posible.
Otro de los puntos del barrio donde se actúa para mejorar la 
movilidad y reordenar el espacio viario es en la calle Cirerers, 
en el tramo situado entre la avenida del Baix Llobregat y la 
calle Frares. La reordenación de las zonas de estacionamiento 
permitirá ganar un espacio para peatones en calzada que es-
tará debidamente señalizada. Además de la mejora de vados 
y accesos, se aprovechará para construir un paso de peatones 
-ahora, inexistente- entre las calles Frares y Cirerers.

La evolución de la pandemia en la ciudad: 
484 nuevos casos diagnosticados en el último mes

El número de personas contagiadas de CO-
VID-19 en el último mes -entre el 9 de octu-
bre y el 9 de noviembre- se ha incrementado 
respecto al mes anterior alcanzando los 484 
casos confirmados. 
A pesar de este aumento, en las últimas 
semanas la cifra se está reduciendo y según 
datos del portal dadescovid.cat (Departa-
ment de Salut de la Generalitat) el riesgo de 
rebrote la semana del 23 de noviembre ha 
sido de 166, muy por debajo del 1.740 que se 
registró en la semana del 23 de octubre.

+ =

Datos COVID-19

4 7 9 5 4 8 4

Casos positivos diagnosticados en Sant Joan Despí por pruebas PCR 
y serológicas del 9 octubre al 9 de noviembre

Además de mejorar aceras y vados, también se 
han colocado unas jardineras con árboles
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L’alumnat descobreix la importància 
de la ciència en la vida diària

Infants i joves de totes les escoles i instituts participen en més d’una desena 
d’activitats durant la Setmana de la Ciència

La pandèmia no ha pogut amb les ganes d'aprendre i 
de descobrir com de fonamental és la ciència en el 
progrés humà. Això és el que ha posat en pràctica 

l’alumnat dels cicles d'infantil, primària i secundària que 
ha participat en la sisena edició de la Setmana de la Cièn-
cia que s’ha fet al mes de novembre. 
Aquest any, però, i per evitar rebrots, s'han mantingut els 
grups bombolla, s'ha optat per fer algunes de les activitats 
on line i no s'han portat a terme activitats entre la ciutada-
nia. No obstant això, l'alumnat ha après la importància de 
la preservació del medi natural, a reconèixer les estrelles i 

constel·lacions, la relació entre la màgia i la matemàtica, 
a explorar el món de la ciència a partir d'experiments, i, 
fins i tot, a programar i experimentar amb la robòtica i 
domòtica. Les activitats als centres educatius s'han com-
plementat amb xerrades en línia amb experts com el di-
rector tecnològic de la Fundació Obicex i CampusNET, 
Héctor Zapata, i científics santjoanencs com la investiga-
dora associada de l'IRB Barcelona, divulgadora científica i 
CEO de Gate2Brain, Meritxell Teixidó, i el físic en accele-
radors de partícules en el CERN, doctor en Física i divul-
gador científic, Héctor García.

Ciència a tots els cicles educatius. La Setmana de la Ciència ha programat activitats adaptades a tots els cicles educatius, des d’infantil fins a 
batxillerat. En les imatges podem veure com l’alumnat ha descobert més sobre el medi natural, les matemàtiques o la programació robòtica
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Les noves feines dels consells 
d’Infants i d’Adolescents

Els dos òrgans consultius centraran les seves propostes per a la ciutat en els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 

Constitucions de consells on line. A l’esquerra, els nois i noies del Consell d’Adolescents, i a la dreta, els nens i les nenes del Consell d’Infants

Els nous consells d'Infants i d'Ado-
lescents de Sant Joan Despí s'han 
constituït al mes de novembre com-

promesos, un cop més, a aportar la seva 
visió i idees per a la ciutat. Aquest any, les 
plataformes digitals han facilitat la consti-
tució on line d'aquests òrgans consultius, 
als quals l'alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, encarrega cada any diferents 
projectes sobre els quals treballar.
D'una banda, l'alcalde ha demanat al Con-
sell d'Adolescents, alumnes de segon i ter-
cer de l'ESO, treballar propostes entorn 
als Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible de l'Agenda 2030 –entre els quals 
hi ha la igualtat, la lluita contra el canvi 

climàtic, la solidaritat, combatre la desin-
formació– o sobre accions de microurba-
nisme als barris.

Igualtat de gènere
Per la seva banda, el Consell d'Infants tre-
ballarà al llarg del 2020-2021 per aportar 
propostes al voltant dels 17 objectius de 
desenvolupament sostenible recollits al 
PAM 2020-2021 de l'Ajuntament de Sant 
Joan Despí. Aquest consell també treba-
llarà aspectes que ajudin a cuidar del medi 
ambient, centrat sobretot en el concepte 
de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar), 
així com en la igualtat de gènere. L'alcalde 
també vol conèixer les seves propostes so-

bre el disseny de la ciutat, sobre com faci-
litarien la connectivitat de la ciutadania a 
través de les tecnologies del coneixement 
(TIC), a més a més de la nova plantació 
d'arbres per fer més gran el Bosc dels In-
fants. També va destacar com la partici-
pació, a través de consells com aquests, 
enforteix i enriqueix la democràcia. El 
Consell d'Infants està format per alumnat 
de 5è i 6è de primària.
La constitució dels dos consells es va 
aprofitar per fer una posada en comú de 
les iniciatives en què han treballat aquest 
any, com l'equitat de gènere i la millora del 
reciclatge, a més a més de reflexionar so-
bre la pandèmia actual.

Els nens i les nenes de 
Sant Joan Despí defensen 
els drets de l’infant

Aquestes són algunes de les imatges que els 
nens i les nenes han preparat per commemo-
rar el Dia Internacional dels Drets de l’Infant, 
el 20 de novembre. La situació sanitària no ha 
permès celebrar la tradicional festa, però els 
petits i petites han continuat reivindicant com 
n’és de necessari complir-los. A més d’aquesta 
acció, més d’un miler d’escolars han fet dife-
rents activitats a les escoles.
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Les restriccions a causa de la pandèmia no han impedit que un any més Sant Joan Despí aixequi la veu per sensibilitzar contra les violències 
masclistes. La façana de l’Ajuntament es va tenyir de lila durant la lectura del manifest, que aquest any han fer dones emprenedores de la ciutat. 
Al centre, alguns dels senyals i cartells reivindicatius que s’han col·locat a l’espai públic i mercats municipals per sensibilitzar contra les violències 
masclistes, i a sota, l’acte No t’oblido que organitza l’Associació Violeta

‘Ciutat lliure de violències masclistes’, ‘STOP 
violències vers les dones’ o ‘El masclisme 
mata’ són alguns dels lemes que hem vist re-
partits per la ciutat aquest mes de novembre, 
coincidint amb la commemoració del Dia 
Internacional per l'Erradicació de les Violèn-
cies vers les Dones, el 25 de novembre. Tot i 
les restriccions, s’ha pogut fer la lectura del 
manifest -la ciutadania el va seguir també a 
través de les xarxes socials- a càrrec de dones 
emprenedores de la ciutat, així com la ter-
cera Jornada Feminista contra les violències 
masclistes, aquesta només en versió on line. 
L’acte No t’oblido, a càrrec de l’Associació 
Violeta, es va poder fer a la plaça del Mercat 
amb distància de seguretat. Des de principi 
d’any, 41 dones han estat assassinades a Es-
panya per la seva parella o exparella, entres 
les quals, una veïna de Sant Joan Despí que 
va ser assassinada el mes de gener.

Sant Joan Despí ‘revoluciona’
contra les violències masclistes
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Primer Concurs de Relats Breus 
Encadenats de la Gent Gran
La iniciativa pretén fomentar activitats que es puguin fer a casa, ara que

 l’activitat social està més restringida a causa de la pandèmia

El nou annex de l’hospital, previst per al 
primer trimestre de 2021

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i la primera 
tinent d’Alcalde i coordinadora del Govern, Belén Gar-
cía, han visitat les obres dels 21 pisos protegits que s’estan 
construint al carrer Major, número 117, no gaire lluny dels 
64 habitatges que s’estan aixecant al costat de l’estadi Johan 
Cruyff. Aquestes noves promocions dotaran la ciutat de 
més habitatges de protecció oficial.

Recta final dels nous pisos protegits del 
carrer Major, al sector de les Begudes

Ja es comença a apreciar l’estructura del nou edifici poli-
valent que s’està construint al recinte de l’Hospital Moisès 
Broggi per atendre pacients amb COVID-19. El Departa-
ment de Salut de la Generalitat espera que el centre, amb un 
centenar de llits UCI, estigui operatiu el primer trimestre de 
2021. L’annex s’està construint amb un sistema modular que 
permet l’adaptabilitat d’espais en funció de les necessitats.

El fre de les activitats presencials no atura el Departament de 
Gent Gran amb noves propostes per fomentar l’envelliment 
actiu entre la població de més edat. Els tallers de la gent gran 

no tornaran fins al gener (si la situació sanitària ho permet) i la 
programació de l’Aula Cultural s’ha suspès, però els sèniors de Sant 
Joan Despí ja poden participar en una nova iniciativa, el concurs 
de Relats Breus Encadenats de la Gent Gran. Tot i que el tema serà 
lliure, el relat ha de començar amb la frase “Sota l’arbre de Nadal...”. 
Així que si us agrada escriure, ja podeu començar perquè el termini 
de lliurament de les obres finalitza el 15 de gener. Hi haurà un pri-
mer premi, una tablet i dos abonaments de teatre, i un segon, que 
aconseguirà dos abonaments de teatre. El concurs està obert a totes 
les persones de més de 62 anys empadronades a Sant Joan Despí. 
Podeu consultar les bases a l’apartat ‘gent gran’ del web sjdespi.cat. 
D’altra banda, les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i 
Pol han posat en marxa la iniciativa Contes per telèfon, un servei de 
lectura telefònica pensat per a les persones més grans de 65 anys que 
han de reduir al mínim el contacte social. El personal de la bibliote-
ca s’ofereix a llegir-vos un conte, un poema o un relat. 

El certamen està obert 
a persones de més de 62 
anys empadronades a 
Sant Joan Despí



23

Nou servei per prevenir 
el consum de drogues a 
l’Oficina Jove
L’assessorament s’ofereix el segon dijous de cada 
mes al centre del carrer de Jacint Verdaguer

El SOAD orienta i assessora sobre les drogodependències

La pandèmia ha impedit que alguns pro-
grames municipals s’hagin pogut fer de 
manera presencial, però s’han buscat altres 
maneres de dur-los a terme per no deixar 
de donar determinats serveis. Aquest és el 
cas del grup de suport i d’ajuda mútua de 
les persones que cuiden els seus familiars 
que es feia a l’Àrea de Serveis a la Perso-
na, i que s’ha realitzat a través del telèfon. 
Una psicòloga ha trucat quinzenalment a 
les persones del grup per fer un seguiment 
de manera individualitzada. 

El grup de suport a les 
persones cuidadores s’ha 
mantingut via telefònica

L’Oficina Jove de Sant Joan Despí ofereix el segon dijous de cada mes 
el Servei d’Orientació i Assessorament en el Consum de Drogues 
(SOAD), un recurs del servei de Prevenció de Drogues de la Man-
comunitat Fontsanta (VIBRA) que  atén, orienta, assessora, informa 
i fa seguiment de manera confidencial i gratuïta de totes aquelles 
qüestions relacionades amb el consum de drogues i els seus possibles 
riscos. Aquest recurs està obert a tota la ciutadania (famílies, joves, 
adolescents...) i professionals del territori (serveis socials, salut, edu-
cació, equipaments juvenils...). Per concertar una visita s’ha de trucar 
al telèfon 655 27 11 52. 

Butlletes solidàries. Davant la impossibilitat de celebrar el dinar 
solidari a l’escola Sant Francesc d’Assís, la comissió organitzadora va 
vendre Butlletes Solidàries, iniciativa promoguda per la Taula de Coor-
dinació de Serveis d’Atenció a les Necessitats Bàsiques. Es va aconse-
guir recollir 1.004,14 euros.

Contra el càncer de mama. Dacma, va sortir al carrer per 
commemorar, el 19 d’octubre, el Dia Internacional Contra el Càncer 
de Mama. L’entitat organitza al llarg de l’any diferents iniciatives per 
recollir fons que es destinen a la investigació i a sensibilitzar la pobla-
ció sobre aquesta malaltia.

L’equip del Síndic de Greuges farà una 
atenció telemàtica (trucada o videotruca-
da) el proper 14 de desembre dirigida a 
la població de Sant Joan Despí que vulgui 
fer consultes en relació amb vulneracions 
dels seus drets per part d’administracions 
públiques i empreses que presten serveis 
generals (aigua, llum, gas...). Les persones 
que hi estiguin interessades, han de con-
certar prèviament l’entrevista en el telèfon 
900 124 124 o enviant un correu electrò-
nic a l’adreça sindic@sindic.cat.

14 de desembre, 
atenció telemàtica del 
Síndic de Gregues
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Els infants podran entregar les seves cartes i veure Ses Majestats al 
campament reial que s’ubicarà al parc de la Fontsanta, amb cita prèvia

Els Reis arribaran a la cita amb 
els infants de Sant Joan Despí

La Comissió de Reis, formada per ciutadans i ciu-
tadanes i l’Ajuntament, treballa de valent perquè 
Melcior, Gaspar i Baltasar puguin arribar puntuals 

amb la seva cita amb els infants de Sant Joan Despí, la 
Nit de Reis, el 5 de gener. És evident que la situació sa-
nitària actual fa inviable la celebració d’actes multitudi-
naris com el laboratori de l’Astròleg Sadurní, la recollida 
de cartes o la cavalcada. No obstant, la Comissió està 
ideant un pla perquè amb responsabilitat i seguretat pu-
guem gaudir, sobretot els petits i petites, d’uns dies tan 
especials com aquests.

El parc de la Fontsanta, 
un gran campament reial
El parc de la Fontsanta, molt ampli i a l’aire lliure, serà el 
nostre gran aliat per muntar un gran campament reial 
on està previst que els dies 2, 3 i 4 de gener (de 17 a 20 
h), es puguin deixar les cartes als patges reials, i la tar-
da del 5 de gener (de 16.30 a 20.30 h), visitar els Reis. 
Per visitar el campament caldrà cita prèvia, que es pot 
demanar al web www.sjdespi.cat. Per evitar aglomera-
cions, s’habilitaran dues entrades: sud (accés  pel recinte 
firal) i nord (des del carrer Extremadura, i des del pont 
del carrer del Marquès de Monistrol). És molt impor-

tant que seguiu les recomanacions del personal d’organització. 
També teniu la possibilitat de deixar les cartes a les 10 bústies 
que trobareu a tots els barris de la ciutat del 14 de desembre al 
5 de gener. 
Aquest any, més que mai, estigueu molt atents a les xarxes so-
cials municipals, i a les de l’Astròleg Sadurní, emissari de Ses 
Majestats, perquè tot i que podrem veure els Reis al parc de la 
Fontsanta, la tradicional arribada i entrega de claus es farà a tra-
vés del canal Youtube de l’Ajuntament. 
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Atents a la bústia
Com ja sabeu, els Reis arriben a Sant Joan Despí gràcies a 
l’ajuda dels infants que cada any preparen al tendall d’en Sa-
durní un element màgic que els guia. Aquest any no el podeu 
fer al tendal, però Sadurní us ha enviat un paquet a casa amb 
tot el necessari perquè el pugueu preparar amb l’ajuda de les 
vostres famílies. Si teniu cap dubte sobre com fer-ho, al web 
sjdespi.cat i al canal Youtube de l’Ajuntament trobareu un 
vídeo que us ajudarà.

Els pessebristes, a Can Negre
Aquest any, l’Exposició de Pessebres (del 13 de desembre al 
10 de gener) es farà al Centre Jujol-Can Negre, un espai que 
reuneix les condicions adequades i exigides per les autori-
tats sanitàries per celebrar aquest tipus d’actes. Un any més, 
l’Associació de Pessebristes ens sorprendrà amb les seves 
petites obres d’art. La mostra es podrà visitar de dilluns a 
divendres de 18 a 20 h, dissabtes i vigílies de festius de 18 a 
21 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.

Torre de la Creu il·luminada 
L’Astròleg Sadurní fa molt de temps que tre-
balla en tots els preparatius des de la Torre de 
la Creu. Per això, si passeu per la casa els dies 
28, 29 i 30 de desembre, veure que els llums 
estan encesos... quedaran pocs dies perquè 
arribin els Reis i l’astròleg tindrà molta feina!

Recollida de joguines
En aquesta ocasió Creu Roja recollirà 
joguines únicament a la seva seu, al ca-
rrer Samontà, 31. Fins al 17 de desembre, 
podeu deixar-hi les vostres joguines els  
dimarts i dijous de 15.30 a 18 hores.

Aquest Nadal, més que mai, atents a les xarxes socials
Visquem un Nadal amb il·lusió!

Compartiu les vostres fotografies amb el 
hashtag #NadalSJD20 #ReisSJD21

*Les activitats poden variar en funció de la situació sanitària

@astrolegSadurni

@astrolegsadurni

@astrolegsadurni

Astroleg Sadurní

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Ajuntament Sant Joan Despí
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Teatre Mercè Rodoreda
Aquest Nadal, regala cultura

Teatre adult Teatre infantil Teatre per a nadons

Diumenge, 7 de 
febrer, 12 h
UNA NIT AMB EL 
MAG LARI

Divendres, 5 de 
març, 20 h
SMILEY, 
DESPRÉS DE 
L’AMOR
Dirigida per Guillem Clua

Divendres, 9 
d’abril, 20 h
COBERTURA
dirigida per 
Clara Segura

Divendres, 7 de 
maig, 20 h
ESCAPE ROOM
dirigida per 
Joel Joan

Diumenge, 31 
de gener, 12 h
REGGAE PER 
XICS
The Penguins

Diumenge, 28 de 
febrer, 12 h
BAOBAB, UN 
ARBRE, UN BOLET  
I UN  ESQUIROL
Cia. La Pera Llimonera

Diumenge, 14 
de març, 12 h
SOPA DE 
PEDRES
Cia. Engruna Teatre

Diumenge, 25 
d’abril, 12 h
HIP HOP BIG
Cia. Viu el Teatre

Diumenge, 17 de 
gener, 11.30 h
SILVER DROPS
Cia. ImaginArt

Diumenge, 21 de 
febrer, 11.30 h
LA MAMA DELS 
ARBRES
Cia. Fes-t’ho 
com Vulguis

Diumenge, 7 de 
març, 11.30 h
EL NÚVOL GRIS, 
GRAS, GROS
Cia. Teatre al Detall

Diumenge, 18 
d’abril, 11.30 h
LES AVENTURES 
DEL LLEÓ
VERGONYÓS
Cia. El Pot més Petit

Nits de Comèdia

Dissabte, 23 de 
gener, 20 h
MI LUCHA, 
amb Antonia San 
Juan

Dissabte, 6 de 
març, 20 h
CALLADITAS 
ESTÁIS MÁS 
GUAPAS SHOW

Dissabte, 22 de 
maig, 20 h
SIN FILTRO,
amb Valeria Ross
(Auditori Miquel 
Martí i Pol)

Música al teatre

Dissabte, 17 de 
març, 18 h
CONCERTO 
A TEMPO 
D’UMORE
Orquestra Orthemis

Dijous, 21 de 
gener, 20 h
UNO PARA 
TODOS,
dirigida per 
David Ilundain

Dijous, 18 de 
febrer, 20 h
LA BODA ROSA,
dirigida per Iciar 
Bollain

Cicle Gaudí-Cinema català

Venda d’entrades al web 

teatresdespi.cat
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Manteniment i millores en el 
període de tancament de les 

instal·lacions esportives
Durant bona part del mes de novembre, 
les instal·lacions esportives han estat 
tancades amb motiu de la Covid-19,. 
Aquest període de temps s’ha aprofitat 
per a fer treballs de manteniment  i mi-
llora.
Al poliesportiu Francesc Calvet s’han 
fet diferents actuacions a sala de màqui-
nes, com  substituir l’intercanviador de 
calor o adaptar el sistema antiincedis. 
També s’està en procés de substituir per 
unes de noves les manuelles de la sala 
de fitness i les barres i pesos del Body 
Pump. També se substituirà la porta 
d’emergència que dona a la piscina.

Al poliesportiu Salvador Gimeno, 
s’han fet petits treballs de manteni-
ment a les sales de màquines relacio-
nades amb el clima i l’ACS i s’ha fet 
un gran treball de neteja i desinfecció 
per tal de garantir unes instal·lacions 
segures.
Al camp de futbol del barri Centre 
s’han reparat les goteres que hi havia a 
l’edifici de secretaria, s’ha instal·lat una 
nova coberta per tal d’evitar l’entrada 
d’aigua  i, al mateix temps, s’ha reparat 
el fals sostre i s’han pintat totes les sales i 
passadissos. A més s’ha pintat el mur de 
la zona de la via del tren.

Pel que fa al camp de futbol de les 
Planes, s’ha aprofitat per fer una bona 
neteja de tots els espais així com des-
infecció dels vestidors, treure males 
herbes, etc.
Al Tennis Despí, s’han fet  obres 
d’arranjament de les pistes de tennis i 
pàdel, passadissos i parets interiors, mi-
llora de les saunes, pintura dels vestidors 
i neteja a fons de tota la instal·lació.  Ac-
tualment se substitueixen lluminàries 
de pistes de tennis i pàdel per leds -ve-
geu l’article específic en aquesta mateixa 
revista-. També es farà una nova sala de 
fisio per fer-hi tractaments.  

Es retorna a l’activitat mantenint les mesures 
de màxima seguretat

Ante el auge del patinete eléctrico como vehículo de 
movilidad personal y dado que muchos usuarios de las 
instalaciones deportivas de la ciudad lo utilizan, el Ayun-
tamiento ha instalado parkings para que los patinetes se 
puedan guardar en el interior de las mismas. En con-
creto, están ubicados en los polideportivos municipales 
Francesc Calvet, Salvador Gimeno, del Mig, y Ugalde, y 
en los campos de fútbol del barrio Centre y Les Planes.

Aparcamientos 
de patinetes en 
las instalaciones 
deportivas
municipales

Nova edició del 
Campus de Nadal
Arriba una nova edició del Cam-
pus de Nadal, destinat a infants 
nascuts entre els anys 2008 i 2016, 
als diferents espais del poliesportiu 
Francesc Calvet i als centres escolars 
propers. Es farà en tres torns: del 22 
al 24 de desembre; del 28 al 31 de 
desembre, i els dies 4, 5 i 7 de gener. 
L’horari normal serà de 9 a 14 h i 
l’ampliat –amb dinar– de 9 a 17 h.
Les inscripcions, es poden formalit-
zar on line a despiesport.sjdespi.net, 
del 9 al 17 de desembre. 

Teatre Mercè Rodoreda
Aquest Nadal, regala cultura
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Les entitats esportives de Sant Joan Despí s’han esmerçat per garantir 
la màxima seguretat dels infants i continuen actives tot i les restriccions

Les escoles esportives, la gran 
opció per combinar valors 

humans i esport 

Escola de futbol sala
Actualment el Sant Joan Despí CFS 
té 18 equips, tant masculins com fe-
menins, i més de 200 esportistes i 20 
tècnics qualificats. 13 d’aquests equips 
són de base, amb més de 140 esportis-
tes.
El primer objectiu que  es marca el 
club és la formació integral dels seus 
jugadors/es, tant personalment com 
esportivament i també la transmissió 
d’una sèrie de valors positius com el 
respecte, la salutació, la companyonia, 
etc.
El Sant Joan Despí CFS és actualment 
una entitat de referència, no només a 
la nostra ciutat sinó a tot Catalunya, i 
és una de les deu entitats més grans pel 
que fa al volum d’equips i esportistes. 

Escola d’hoquei línia 
El Club Hoquei Línia Jujol té una es-
cola de patinatge i hoquei que abas-
ta menuts de cinc anys i d’altres més 
grans que, a mesura que aprenen, 
passen a incorporar-se als equips que 
participen en competicions catalanes 
i espanyoles. A més, també participa 
en activitats extraescolars en algunes 
escoles de la ciutat,  amb una desena 
d’infants apuntats a l’escola de patinat-
ge els dilluns i els dimecres en finalit-
zar les classes.

Perquè trenquin el gel de patinar 
i ajudar les famílies, d’inici el club 
facilita tot allò que els calgui i no 
tinguin (casc, estic, guants, colze-
res, genolleres...) i durant el primer 
mes ho poden fer sense cap cost.
A l’escola hi ha dos entrenadors i 
una entrenadora que són cada di-
marts  de 17.30 a 18.30 h i els  di-
jous  de 18.30 a 19.30 h a la Pista 
Poliesportiva Arquitecte Jujol, on 
principalment aprenen a patinar, 
que és el primer que s’ha de saber 
abans de fer servir l’estic.

Escola de bàsquet
L’escola de bàsquet de Sant Joan 
Despí ha engegat la tempora-
da amb un nou projecte forma-
tiu, “Mètodespí”, que converteix 
l’entrenament en una experiència 
divertida per als infants, que es-
colten i aprenen paraules i expres-
sions que han estat adaptades a la 
seva edat (de 5 a 7 anys) per tal de 
facilitar el seu aprenentatge. 
L’Escoleta, com es denomina al 
club, té un grup que entrena di-
lluns i dimecres, i un altre que ho 
fa dimarts i dijous.
Enguany, lògicament, el Bàsquet 
Club Sant Joan Despí ha hagut 
d’adaptar-se a les circumstàncies i 

La pràctica esportiva és considerada vital per als infants 
des de ben petits. A Sant Joan Despí tenim un ampli ventall 
d’escoles esportives perquè els nens i nenes puguin practi-
car el seu esport favorit. Les entitats que gestionen aques-

tes escoles estan fent un important esforç perquè, després 
de la desencalada de les restriccions de pràctica esportiva, 
els nens i nenes puguin practicar el seu esport amb total 
tranquil·litat per als seus pares, mares i familiars.

Esforç per mantenir la ‘normalitat’. Les entitats que gestionen les escoles 
esportives de la ciutat estan fent un gran esforç prenent mesures de seguretat perquè els 
nenes i les nenes puguin practicar el seu esport amb total tranquil·litat
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el que fa és desinfectar pilotes i saba-
tilles esportives, netejar mans i com-
provar la temperatura dels petits abans 
que entrin a pista. Els nens i nenes en-
tren i surten del pavelló acompanyats 
dels seus entrenadors, tal com marca 
el protocol del club.

Escola d’escacs
L’alumnat de l’escola del Club Escacs 
Sant Joan Despí assisteix a classe els 
dijous de 17.30  a  19 h, amb els mo-
nitors Miguel Angel Murillo i Cristó-
bal Alcalá.
Per la situació actual se segueix un 
protocol de Covid: màscares, rentat de 
mans, etc.
La classe es realitza en dues parts. A 

la primera, el monitor dona teoria, la 
part del temari que toca i, en la sego-
na part, es juga perquè l’alumne pugui 
posar en pràctica l’après. Aquesta és la 
part de formació.
Després es passa a la part de competi-
ció, on el monitor Miguel Angel Muri-
llo, en aquest cas, és el que va recoma-
nant els tornejos que els/les alumnes 
poden jugar. L’escola  competeix en 
dos fixos, el Campionat de Catalunya 
d’Edats fase prèvia del Baix Llobregat 
i el Torneig Ace, en el qual el monitor 
els acompanya exercint de delegat. 

Escola de futbol del barri Centre
Enguany ha començat a funcionar 
l’escola de futbol del barri Centre, 

gestionada per la UD San Pancra-
cio, amb infants de la ciutat (des 
de promeses fins a cadets) com 
a nucli del projecte en el qual es 
treballen els valors i principis que 
asseguren una bona formació dels 
infants com a esportistes i com a 
ciutadans.
Des de la seva posada en marxa, 
l’escola ha anat creixent en nombre 
d’inscripcions i ara se supera amb 
escreix el centenar d’alumnes.

Escola de futbol de les Planes
El seu futbol base masculí té un 
nou referent en la coordinació, que 
és en Ferran Cabello, actual entre-
nador del primer equip femení de 
Primera Nacional
Es mantenen els 36 equips de 
l’entitat. Se n’han perdut dos en 
categoria masculina, però se n’han 
guanyat dos en fèmines, amb cla-
ra aposta com a referent en futbol 
femení. Possiblement sortiran dos 
equips de promeses i s’inicia el 
curs  amb dos cadets, quatre in-
fantils, tres alevins, dos benjamins, 
dos prebenjamins i, en femení, un 
nou benjamí i un altre infantil.

Escola d’handbol
L’escola d’handbol està integrada 
dins del Club Handbol Sant Joan 
Despí. Està formada per 258 juga-

dors/es (162 nois i 96 noies), repartits 
en 20 equips. En categoria masculina 
hi ha un prebenjamí, tres benjamins, 
tres alevins, tres infantils i dos cadets. 
En categoria femenina, un prebenja-
mí, un benjamí, dos alevins, dos infan-
tils i dos cadets.
La de Sant Joan Despí és una de les es-
coles d’handbol amb més practicants 
d’aquest esport a Catalunya. Està diri-
gida pel director tècnic Fran Tejado i 
el coordinador de l’handbol base, Toni 
Alférez. 

Escola de patinatge
El Club Patinatge Artístic Sant Joan 
Despí ha reprès l’activitat de forma 
moderada. Té una seixantena de pa-
tinadors/es en set categories diferents 
i tres grups de Xou, un benjamí, un 
infantil -que es vol que passi a júnior 
aquesta temporada- i l’equip sènior. 
El principal objectiu aquesta tempora-
da és consolidar els equips i, sobretot, 
treballar per fer una bona base de cara 
a la temporada vinent, ja que no se sap 
ben bé com anirà aquesta.

Escola de tennis taula
Aquesta temporada l’objectiu principal 
del Club Tennis Taula Ateneu 1882 és 
la salut dels jugadors/es i, d’acord amb 
aquesta premissa  ha adaptat i modi-
ficat les sessions d’entrenament per-
què puguin seguir  practicant aquest 
esport de manera òptima i segura. 
Aquest protocol està garantit gràcies 
a l’ampliació del personal contractat, 
que fa el seguiment diàriament i de 
manera personalitzada a tots els juga-
dors i jugadores.
Enguany presenta els equips de les se-
güents categories: 1a Estatal, 3a Esta-
tal, Territorial Preferent, 1a Territorial, 
2aB Territorial, 3aA Territorial, 3aB 
Territorial i cinc equips de veterans. 
Aquest ventall de categories fa que els 
nois i noies puguin anar evolucionant 
de manera progressiva.
A les categories d’edat escolar, el club 
té 34 inscrits, i participen en la Com-
petició Promeses en els campionats 
zonal, de Catalunya i d’Espanya.

Esforç per mantenir la ‘normalitat’. Les entitats que gestionen les escoles 
esportives de la ciutat estan fent un gran esforç prenent mesures de seguretat perquè els 
nenes i les nenes puguin practicar el seu esport amb total tranquil·litat
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Tennis Despí ahorrará la mitad de 
energía con la instalación de leds

Tennis Despí está procediendo a la 
sustitución a led de la iluminación de 
algunas de sus pistas del para reducir 
el consumo energético, ya que no to-
das ellas han sido cambiadas en las di-
ferentes reformas que se han llevado a 
cabo en la instalación.
El ahorro energético y económico que 
se obtendrá con esta actuación, redu-
ciendo la potencia instalada de ilumi-
nación en ocho pistas de tenis, cinco 

de pádel y pasillos, será de 47,65 kW, 
un 46,8% del actual.
Se realiza también una revisión para 
la puesta en norma de toda la instala-
ción eléctrica. Las obras está previsto 
que finalicen la semana antes de Na-
vidad.

Nueva web y nueva 
aplicación para móviles
El Tennis Despí ha incorporado una 

nueva web y una nueva aplicación 
para dispositivos móviles que permi-
ten facilitar on line de manera sencilla 
y funcional la consulta de horarios y 
tarifas de los servicios, clases y acti-
vidades que ofrece el centro, reserva 
de pistas y estar al corriente de las no-
vedades.
La nueva web tennisdespi.com i la 
app @tennisdespi –en Google Play o 
App Store– ya están disponibles.

TRAM Barcelona ha firmado un convenio de patrocinio con la Unión Depor-
tiva San Pancracio para fomentar la inclusión social mediante el deporte. Así, 
durante tres años, todos los equipos del club llevarán el logotipo del tranvía en la 
camiseta como patrocinador principal.
Con este  acuerdo, se trabaja para luchar contra la exclusión social y fomentar el 
acceso a la escolarización y los hábitos de vida saludables a través del deporte.
TRAM, que colabora con más de 30 entidades deportivas para incidir en la me-
jora de la sociedad, también presta su apoyo desde hace ocho años a las escuelas 
de fútbol de Sant Roc (Badalona) y La Mina (Sant Adrià), que vinculan la parti-
cipación en los entrenamientos y las competiciones con la presencia y resultados 
en los centros escolares.

TRAM patrocina a la UD San Pancracio
para fomentar inclusión

Los equipos del club llevarán el logotipo del tranvía 
durante tres temporadas
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Equips locals de categoria 
nacional no s’han vist implicats 

en l’aturada de competicions

Tot i la inactivitat esportiva d’aquests darrers mesos, hi ha 
hagut equips que sí han pogut competir amb normalitat: 
aquells que disputen campionats estatals. A la nostra ciutat 
és el cas d’equips sèniors de l’Handbol Sant Joan, del Club 
Hoquei Línia Jujol i del Levante Las Planas.
L’Handbol Club Sant Joan Despí té el seu primer equip 
a Primera Nacional de la Real Federación Española de Ba-
lonmano i el seu primer equip femení a la Divisió d’Honor 
Plata. El masculí està desenvolupant una temporada força 
positiva, fluctuant per la zona mitjana de la classificació. Per 
la seva banda, el femení, que compta amb una plantilla jove, 
està a un bon nivell, en la zona mitjana-alta de la classifica-
ció.
Per la seva part, el Club Hoquei Línia Jujol competeix en 
categories nacionals d’aquest esport amb dos equips en la ca-
tegoria sènior. Un d’ells en la màxima categoria estatal (Liga 
Elite) i un altre en una categoria inferior, la Liga Plata. El 

primer equip és la cinquena temporada que competeix en la 
màxima categoria i l’objectiu és la permanència. 
El club santjoanenc lluita contra diversos handicaps com són 
ser un equip amb jugadors formats en les categories inferiors 
del club, sense fitxatges estrangers ni nacionals i també  no 
poder entrenar en una superfície amb el terra reglamentari. 
El terra es munta i desmunta per a cada partit, gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament i a l’esforç de tots els socis i 
sòcies del club.
D’altra banda, el sènior femení del Futbol Club Levante 
Las Planas milita a la Primera Divisió Nacional, amb un 
projecte molt il·lusionant. Ferran Cabello dirigeix un grup 
amb cares ja conegudes de les darreres temporades i no-
ves incorporacions que han reforçat la plantilla. El treball i 
l’humilitat són el referent d’aquest equip, que es troba als pri-
mers llocs de la classificació, la qual cosa permet somniar en 
un hipotètic ascens a la màxima categoria del futbol femení.

El Bàsquet Club Sant Joan Despí ha posat en marxa un pla de formació 
dels seus esportistes anomenat Bàsquet Take Away, mitjançant el qual se’ls 
fa arribar l’activitat física i coneixements de bàsquet. Aquest pla, amb l’ajut 
dels pares i mares dels jugadors, ha estat molt valuós en aquest període 
d’inactivitat que toca viure.
Dissenyat pel preparador físic del club, ha estat pensat per no perdre la 
rutina i l’organització horària, amb connexions telemàtiques setmanals i 
respectant els horaris dels entrenaments.
Així, en període d’inactivitat, es feien exercicis adaptats a cadascuna de les 
categories i activitats ludicoformatives, com ara jocs interactius, xerrades 
tècniques o visionament de partit.

És el cas de sèniors de l’Handbol Sant Joan, Hoquei Jujol i Levante Las Planas

El Bàsquet Sant Joan 
ha posat en marxa el 
seu pla Take Away
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S’acaba novembre i ho fem cridant PROU 
en el Dia Internacional Contra la Violència 
vers les Dones. Durant el 2020, les denun-
cies per violència domèstica s’han incre-
mentat de manera alarmant durant el con-
finament i tot fa preveure, malauradament, 
que aquesta tendència vagi a l’alça. En si-
tuacions d’aïllament i confinament, amb 
la pressió econòmica i social i la por a la 
conseqüència de la COVID-19, les víctimes 
observen amb desesperació com el maltrac-
tador s’empodera. També s’observa com es 
dificulta l’accés a la denúncia i el possible 
accés a xarxes familiars, comunitàries la-
borals que podien oferir contenció i ajuda. 
Des de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 
Català de les Dones s’ha reforçat el telèfon 
900900120 i s’han dissenyat noves estratè-
gies comunicatives amb un nou espai web.
Ara que ve Nadal i que enguany haurem de 
fer les festes familiars en grups reduïts, és el
moment per observar atentament i intentar 
detectar algun símptoma de violència mas-
clista.
Estiguem tots alerta per poder ajudar i mirar 
d’aturar aquesta xacra social.
El Nadal ens aboca a temps d’alegria, festes 
i tradicions que haurem d’adaptar per causa 
de la pandèmia. És més important que mai, 
seguir els consells que ens dona el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i anticipar-nos 
amb les compres nadalenques. El comerç lo-
cal és la solució ideal. Tenim uns grans pro-
fessionals a la nostra ciutat que ens ofereixen 
tot allò que necessitem. Des d’alimentació 
més gourmet per celebrar el Nadal, menjar 
preparat per si no volem cuinar o centenars 
de botigues per als nostres regals d’amics in-
visibles i preparar la carta dels Reis.
Uns Reis que vindran! Que no es preocupin 
els menuts de la casa. Com ja sabem, els Reis 
són màgics i especials i estem segurs que fa-
ran tot el possible per venir i que els puguem 
donar la benvinguda i entregar les nostres 
cartes. La il·lusió del Nadal no la pararà la 
pandèmia.
Que tingueu molt bones festes nadalenques, 
i esperem que el 2021 comenci amb bones
notícies de salut. Recordeu que, com sem-
pre, ens podeu trobar al telèfon 674590850, 
al correu hola@juntsxsantjoandespi.cat i a 
les nostres xarxes socials.

Prou!

TRIBUNA POLÍTICA

Repetir muchas veces que la tierra era plana 
no la hizo plana. Repetir muchas veces que 
los presupuestos para el 2021 son sociales 
no los hace sociales.
Los presupuestos de 2021 no pueden ser los 
mismos que los del 2020 por una sencilla 
razón, la crisis del  Covid-19 ha traído un 
escenario completamente diferente al que 
se daba cuando se elaboraron en el 2019. Y 
todas las previsiones para el próximo año 
auguran que será, en lo social y económico, 
tan o más difícil que este. Así que presentar 
unos presupuestos iguales para el 2021 nos 
parece un sinsentido. 
El equipo de gobierno del  PSC y SJD En 
Comú, nos han presentado como sociales, 
unos presupuestos, en los que a pesar de 
conocer y reconocer las dificultades a las 
que nos enfrentaremos el próximo año, no  
aumentan las partidas de Acción Social, 
Promoción económica, Sanidad, Gent Gran 
y Educación y Familia, un incremento que 
creemos del todo necesario. Unos presu-
puestos que han sido aprobados con el apo-
yo de otros grupos de la oposición. Nosotros 
votamos en contra. No son sociales.
Los presentan como abiertos y flexibles. 
Pero hacerlos teniendo en cuenta las previ-
siones no los hace menos flexibles pero si 
más realistas. 
Ha sido un año difícil en el que, desde nues-
tra responsabilidad y por el bien común, 
hemos dado nuestro apoyo al gobierno en 
todo lo referido a esta crisis. Nuestra volun-
tad es la misma para el 2021. Pero eso no 
puede significar un cheque en blanco ni que 
no mostremos nuestro desacuerdo, cuando 
se dé, ni que presentemos propuestas y al-
ternativas como ya hemos venido haciendo.
Desde aquí  queremos transmitiros nues-
tra confianza en salir juntos de esta crisis, 
sin dejar a nadie atrás. Y desearos una Fe-
liz Navidad responsable, así como nuestros 
mejores deseos para este difícil, pero espe-
ranzador 2021. 

2021

Aquests dies veiem amb agraï-
ment com la nostra ciutat s’omple 
d’iniciatives solidàries d’entitats i 
veïns i veïnes a tots els barris, a les 
quals donem suport. I que sumen 
a les polítiques que desenvolupem 
des de l’Ajuntament per ajudar a 
qui més ho necessita. Per exemple, 
aquest 2020 des de Serveis Socials 
s’augmentarà en més del doble la 
partida de vals d’alimentació.      
Per continuar en aquesta línia, des 
del govern municipal ja hem apro-
vat els pressupostos del 2021 que 
tenen com a objectius adaptar-se a 
les conseqüències que la pandèmia 
tingui en la ciutadania, garantint 
les necessitats i urgències socials, el 
foment de l’ocupació i el suport al 
comerç i activitat econòmica local.
D’altra banda des del govern de 
coalició de l’Estat els nous pressu-
postos avancen cap a un futur que 
vol acabar amb l’austeritat que va 
marcar l’anterior crisi. Que aug-
menta un 150% en sanitat, 70% 
en Educació, 46% en dependèn-
cia, 400% en habitatge, 157% en 
polítiques d’igualtat, actualitzant 
pensions amb l’IPC...  que assegu-
ra una inversió per Catalunya del 
19% complint per primer cop amb 
l’Estatut i que incorporen una fis-
calitat més justa.
Des del govern municipal i el de 
l’estat treballem per a que aquesta 
crisi no deixi a cap persona enrere, 
i ompli d’esperança i oportunitats 
el 2021 per tots i totes. 
Aquestes festes us animem a que 
les celebreu amb prudència i us 
desitgem molta salut !  I malgrat la 
situació esperem que pugueu com-
partir-les amb amor i alegria.

Futur esperançador

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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El mes pasado se sometió a votación en pleno 
el plan inicial para la transformación urbanís-
tica de los terrenos ocupados hasta ahora por 
las historicas instalaciones de la empresa Ga-
llina Blanca, una empresa vinculada a nuestra 
ciudad desde el año 1954, que fue la primera 
en instalarse en lo que hoy conocemos como 
polígono industrial Fontsanta y que inevitable-
mente se asocia a las principales causas del de-
sarrollo economico y social de Sant Joan Despí.
Gallina Blanca ha decidio invertir en el actual 
espacio desocupado para transformarlo en una 
gran zona que albergará desde la sede central de 
la empresa, a 45.000 metros de equipamientos 
para la actividad comercial, servicios munici-
pales y actividad hotelera que generarán unos 
mil puestos de trabajo.
También en el nuevo espacio se construirán 229 
piso destinados al mercado de vivienda libre y 
184 al de vivienda protegida tan necesaria en 
nuestra ciudad.
Además de las infraestructuras se ganará un 
importante espacio abierto, con amplias zonas 
ajardinadas y que crearan un nuevo lugar de 
encuentro para los vecinos y vecinas, una zona 
que conectará el barrio centro con los centros 
educativos y el polideportivo Francesc Calvet 
directamente desde la estación en una obra que 
correrá a cargo de la misma Gallina Blanca pro-
motora del proyecto.
Siendo una obra tan importante y beneficiosa 
para la ciudad que no supone nunguna inver-
sión para las arcas municipales (ya que corren a 
cargo de Gallina Blanca) no dudamos en votar 
a favor del proyecto inicial, pensábamos que se 
alcancaría un consenso entre todos los partidos 
políticos como si sucedió con la elaboración del 
plan REINICIEM SJD tras el inicio de la pan-
demia pero nos sorprendió que este importante 
proyecto no recibiese el apoyo de los partidos 
de izquierdas (Podemos, Erc y SJD en Comú) 
especialmente el de los comunes al tratarse de 
los socios de gobierno del PSC.
Aprovechamos para recordar a todos los que 
nos dejaron durante este año y para desearos 
una felices fiestas dentro de las especiales cir-
custancias que este año nos ha tocado vivir, oja-
lá podamos disfrutar de un mucho mejor año 
próximo 2021.
Felices Fiestas
i Bon Any 2021!!!! 
cs@sjdespi.net

Bueno para Sant Joan 

Aquest novembre s’han aprovat els pres-
supostos del 2021 amb els vots a favor 
de Ciudadanos i de l’equip de govern, 
format per PSC i en Comú. ERC i JxSJD 
ens hem abstingut i Podemos ha votat en 
contra.
Ens trobem davant d’uns pressupostos 
que més que mai són una declaració 
d’intencions. Les incerteses que ens por-
ta aquesta pandèmia poden convertir-los 
en paper mullat ràpidament i entenem 
que sigui així.
Al llarg d’aquest any 2020 i a causa de 
la pandèmia s’han hagut de fer moltes 
modificacions als pressupostos: partides 
que han augmentat la despesa, altres que 
han disminuït els ingressos, o també, fins 
i tot, partides amb menys despesa de la 
pressupostada. Tot plegat, ens portarà a 
tancar l’any amb uns 4 milions de dèficit.
Pensem que les circumstàncies en què es 
van fer els pressupostos del 20, són molt 
diferents de les d’ara. No podem acceptar 
uns pressupostos continuistes com els 
que ens han presentat. S’hauran de fer 
molts canvis que creiem que ja s’haurien 
hagut de plantejar d’entrada.
Trobem a faltar una política més agosa-
rada en l’aspecte social, un aspecte per a 
nosaltres bàsic que, en la situació actual, 
hauria de guiar tota política municipal.
L’any que ve serà un any difícil, encara 
que arribi l’esperada vacuna, quan arribi, 
ens quedarà una crisi social i econòmica 
que haurem de superar entre tots.
Perquè entenem que és difícil gestionar 
en època de pandèmia i per responsabi-
litat institucional, ens hem abstingut i no 
hem votat que no.
Aprofitem també aquestes ratlles per 
desitjar el millor per aquestes festes 
tan especials i diferents a la ciutadania 
de Sant Joan Despí i que aquest 2020 
quedi ràpidament superat pel 2021, 
que esperem que ens porti més bones 
perspectives.

El ple de pressupostos

El passat 26 de novembre, el Ple Mu-
nicipal va aprovar per una àmplia 
majoria, els pressupostos per al 2021, 
uns pressupostos avalats per la gestió 
que s’ha fet dels pressupostos d’aquest 
2020 que ja acabem i que tenen amb 
l’objectiu de la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans i les ciutadanes de 
Sant Joan Despí, tot tenint cura de la 
ciutat i dels seus espais públics, a tra-
vés de les inversions en equipaments 
i infraestructures i, sobretot, essent 
conscients de la situació de la ciutada-
nia i decidint mantenir la pressió fiscal 
sense preveure pujades dels impostos i 
taxes municipals.
El pressupost del 2021 està pensat per 
contribuir a sortir reforçats i reforça-
des d’aquesta pandèmia que ens ha to-
cat viure. Compta amb la capacitat de 
donar resposta als reptes a què haurem 
de fer front en forma d’efectes sobre 
l’ocupació, comerç, restauració, educa-
ció, salut i el conjunt d’àmbits que for-
men el benestar de les persones. 
Per a nosaltres, l’important és pensar 
en les persones, l’activitat econòmica, 
l’ocupació, la cura de l’espai públic, les 
polítiques d’ajuts, les campanyes de re-
forç del comerç local... Aquestes polí-
tiques han estat fonamental fins ara i 
hem de continuar pel mateix camí.
El Nadal l’hem de viure amb esperança 
i il·lusió i hem treballat en una oferta 
adaptada a les circumstàncies que es-
tem vivint. Tota la ciutat està preparada 
per rebre’l. Llums al carrer, aparadors 
decorats, postals de Nadal, l’asatròleg 
Sadurní i els Reis d’Orient són a punt 
per donar el tret de sortida a aquestes 
festes tan assenyalades. 
Amb els nostres millors desitjos espe-
rem que tingueu i gaudiu d’unes molt i 
profitoses festes de Nadal i que el 2021 
ens porti molta salut i il·lusió.

Un pressupost pensat 
per a la recuperació

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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El Butlletí
de Sant Joan Despí

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
Centre Gent Gran Cirerers 93 749 73 97 
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
Tennis Despí 93 477 12 00
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida de 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 d’octubre va venir marcat per una primera mei-
tat del mes molt més fresca del que és habitual, amb 
valors de temperatura baixos que feia molts anys que 
no s’observaven en aquesta època. Tot i que a finals 
de mes la temperatura es va recuperar, el conjunt del 
mes va resultar fred. Pel que fa a precipitacions, tenint 
en compte que de mitjana l’octubre és el mes més 
plujós de l’any, enguany ha estat molt sec.
Novembre, en canvi, ha estat molt càlid, i gràcies al 
temporal de pluja de finals de mes, s’ha pogut assolir 
la precipitació mitjana mensual. La tardor en conjunt, 
però, ha estat lleugerament seca.

OCTUBRE 
2020

Temperatura mitjana: 
16,8ºC

Temperatura 
màxima: 

26,2ºC el dia 1

Temperatura 
mínima: 

6,8ºC el dia 17

Precipitació total: 
30,4 mm 

(4 dies de pluja, un amb tempesta)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

25,9 mm el dia 10

NOVEMBRE 
2020

Temperatura mitjana: 
14,6ºC

Temperatura 
màxima: 

22,4ºC el dia 1

Temperatura 
mínima: 

4ºC el dia 22

Precipitació total: 
60,5 mm 

(47 dies de pluja, un amb tempesta)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

37 mm el dia 28

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ
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7.364

6.262

2.747

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària novembre 2020)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 26 de novembre 
de 2020 en sessió ordinària per via telemàtica, va començar amb l’aprovació 
de l’acta de la sessió ordinària 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), 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, Medi Ambient i Hisenda, 
el Ple va aprovar el compte general de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí i SMM ADSA, amb els vots a favor de JxSJD, SJDEnComú, Cs, 
ERC i PSC i l’abstenció de Podemos. També va sortir endavant l’aprovació del 
pressupost general per a l’exercici de 2021 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
i SMM ADSA, amb els suports de SJDEnComú, Cs i PSC, l’abstenció de JxSJD i 
ERC i el vot en contra de Podemos. A continuació, es va donar compte al Ple 
de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de paga-
ment a proveïdors del tercer trimestre de 2020. Finalment, per unanimitat de 
tots els grups municipals, es va fer l’aprovació inicial del projecte d’expropiació 
pel sistema de taxació conjunta de les finques incloses en el polígon 
d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de les parcel·les UA4.2 
i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4 de la modificació del PGM al sector 
av. Barcelona, av. Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de 
Sant Joan Despí i aprovació de formalització del mutu acord expropiatori, dels 
béns i drets de ISP i LRC inclosos en dit polígon; la declaració com d’interès 
especial les obres del nou edifici hospitalari Moisès Broggi, i l’adhesió al Pacte 
Teguise. 
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, es va fer 
l’aprovació de la plantilla de personal per a l’any 2021, amb els vots a favor de 
SJDEnComú, Cs i PSC, l’abstenció de JxSJD i Podemos, i el vot en contra d’ERC; 
i l’aprovació de la relació de llocs de treball per a l’any 2021, amb els suports 

de SJDEnComú, Cs i PSC i l’abstenció de JxSJD, Podemos i ERC.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a les Persones, el Ple va aprovar el 
dictamen de ratificació del manifest institucional del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones, 25 de novembre de 2020, per 
unanimitat; l’adhesió a la declaració de suport al poble sahrauí que promou el 
Fons Català i la coordinadora catalana d’ajuntaments davant l’escalada militar 
al Sàhara Occidental, amb el vot favorable de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, 
ERC i PSC i l’abstenció de Cs. També va sortir endavant la declaració institu-
cional relativa a la moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Ca-
talunya per declarar l’activitat física bé essencial, amb el suport de Podemos, 
SJDEnComú, Cs i PSC i l’abstenció de JxSJD i ERC.
En l’apartat de control, el Ple va aprovar les mocions següents: moció presen-
tada pel grup municipal de Sant Joan Despí En Comú per demanar mesures de 
protecció de la salut als centres educatius, a proposta de CCOO Baix Llobregat-
Alt Penedès-Anoia-Garraf, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnComú, Cs, 
ERC i PSC i el vot en contra de JxSJD; la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana i Podemos sobre el dret de la informació en matèria 
de seguretat ciutadana, per unanimitat de tots els grups; i la moció presen-
tada pel grup municipal de Podemos per frenar la proliferació de les cases 
d’apostes, amb els vots favorables de Podemos, SJDEnComú i PSC i l’abstenció 
de JxSJD, Cs i ERC.
En l’apartat de Precs i preguntes, JxSJD va fer un prec sobre la retolació dels 
parcs infantils i sobre el carril bici del carrer de la Creu d’en Muntaner; ERC 
va preguntar per la creació d’un espai al cementiri dedicat als infants morts 
de forma gestacional o als pocs dies de néixer i per l’adquisició de material 
tecnològic. 
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.
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