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Més de 40 activitats 
per viure les festes 

nadalenques
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Octubre i novembre han estat molt plujosos, 
i això que Sant Joan Despí no ha estat un 
municipi afectat per cap episodi de pluja 
torrencial, com sí ha succeït en indrets molt 
propers, com la ciutat de Barcelona el matí 
del 9 d’octubre, o els grans aiguats del 15 de 
novembre a Molins de Rei i àrees properes. 
El resultat d’aquestes pluges s’ha fa palès en 
la saturació del terreny i la crescuda constant 
del riu Llobregat. No només cal destacar la 
quantitat de pluja caiguda sinó també l’elevat 
nombre de dies de pluja; a més de quantio-
ses, les pluges han estat ben repartides.
Pel que fa a temperatures, octubre ha estat 
normal i novembre lleugerament càlid. De 
totes maneres, cal remarcar l’entrada sobtada 
d’aire molt fred de finals d’octubre, amb 
temperatura de ple hivern poc abans de la 
Castanyada, i que va contrastar i molt amb la 
caloreta dels dies previs.   

OCTUBRE

Temperatura mitjana: 18,3ºC
Temperatura màxima: 25,8ºC 
el dia 2
Temperatura mínima: 4,8ºC el 
dia 30
Precipitació total: 179,8 mm (13 
dies de pluja, 5 amb tempesta. 
Màxima precipitació en 24 h, 
53,7 mm el dia 31
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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
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Post amb més m’agrades 

Piulada amb més seguiment

Foto amb més m’agrades

#santjoandespí a les xarxes socials
sjdespi.cat

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

3.666 persones assolides

469 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

134 piulades 

46,2 K impressions de piulades

2.092 visites al perfil

174 mencions

28 nous seguidors

1.643 visualitzacions 

298 m’agrades

NOVEMBRE
Temperatura mitjana: 13,3ºC
Temperatura màxima: 22ºC el 
dia 11
Temperatura mínima: 4,9ºC el 
dia 27
Precipitació total: 111,3 mm (12 
dies de pluja, 3 amb tempesta. 
Màxima precipitació en 24 h, 
48,5 mm el dia 15
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3.666 persones assolides

469 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

134 piulades 

46,2 K impressions de piulades

2.092 visites al perfil

174 mencions

28 nous seguidors

1.643 visualitzacions 

298 m’agrades

E en pocos días diremos adiós a 2018. Lo haremos con la 
voluntad de que Sant Joan Despí se convierta en el me-
jor escenario para disfrutar de las tradicionales fiestas que 

nos acompañan durante los últimos días del año y nos ayudan 
a comenzar el nuevo. Navidad y Reyes son también una especie 
de escaparate de la salud de la sociedad: la solidaridad, la cola-
boración, las ganas de compartir, de estar con las personas más 
próximas, de hacer comunidad... toman protagonismo, pero la 
fuerza la cogen de todo lo trabajado con anterioridad. En nues-
tra ciudad, con el paso de los años, todos estos elementos han 
ido creciendo y aumentando de intensidad.

Durante estas fechas, cada año con más fuerza, en Sant Joan 
Despí se multiplican las actividades solidarias, las propuestas 
culturales y tradicionales son cada vez más numerosas y más 
participativas... y todo ello gracias a la gente de la ciudad. A to-
dos y todas vosotras. Unos por su dedicación e ilusión en tomar 
parte en la organización de cualquier actividad y otros, por tener 
cada vez más claro que la Navidad es para vivirla aquí, en casa. 
Así, durante los próximos días, volveremos a salir a la calle con 
la familia y las amistades para ver los pequeños grandes detalles 
de los dioramas de la exposición de pesebres; viajar en el tiempo 
a través de los caminos de nuestro Belén Viviente; disfrutar de 
la música de los conciertos de Navidad y Año Nuevo, de las can-
tadas de villancicos, de la representación de los Pastorets... entre 
muchas cosas más.

Pero, sobre todo, dejaremos que desde la Torre de la Creu, nues-
tro querido Sadurní haga que grandes y pequeños seamos inva-
didos por la magia de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar llegarán de nuevo cargados de regalos y me han asegurado 
que no dejarán a ningún niño sin juguete. Regalos y detalles que 
aseguran han conseguido gracias a nuestro comercio local, que 
también apuesta por hacernos más agradables estas fiestas. No 
hay que ir más lejos. Feliz Navidad y muy feliz entrada de año!

D’aquí pocs dies direm adéu al 2018. Ho farem amb 
la voluntat que Sant Joan Despí esdevingui el millor 
escenari perquè gaudiu de les tradicionals festes que 

ens acompanyen els darrers dies de l’any i ens ajuden a co-
mençar el nou. Nadal i Reis són també una mena d’aparador 
de l’ànima d’una societat: la solidaritat, la col·laboració, les 
ganes de compartir, d’estar amb les persones més prope-
res, de fer comunitat... prenen protagonisme, però la força 
l’agafen de tot el treballat temps ençà. A la nostra ciutat, amb 
els anys, tots aquests elements han anat creixent i augmen-
tant d’intensistat.

Durant aquestes dates, cada any amb més força, a Sant Joan 
Despí es multipliquen les activitats solidàries, les propostes 
culturals i tradicionals són cada vegada més nombroses i 
més participatives... i tot això gràcies a la gent de la ciutat. A 
tots i a totes vosaltres. Uns per la seva dedicació i il·lusió en 
prendre part en l’organització de qualsevol activitat i, altres, 
per cada cop tenir més clar que el Nadal és per viure’l aquí, a 
casa.  Així, durant els propers dies, tornarem a sortir al carrer 
amb la família i les amistats per veure els petits grans detalls 
dels diorames de l’exposició de pessebres; viatjar en el temps 
a través dels camins del nostre Belén Viviente; gaudir de la 
música dels concerts de Nadal i Any Nou, de les cantades 
de nadales, de la representació dels Pastorets... entre moltes 
coses més. 

Però, sobretot, deixarem que des de la Torre de la Creu, el 
nostre estimat Sadurní faci que grans i petits siguem en-
vaïts per la màgia dels Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaran de nou carregats de regals i m’han promès que no 
deixaran cap infant sense joguina. Regals i detalls que as-
seguren han aconseguit gràcies al nostre comerç local, que 
també aposta per fer-nos més agradables aquestes festes. No 
cal anar més lluny. Bon Nadal i molt feliç entrada d’any! 

Sant Joan Despí acaba l’any amb
 unes festes nadalenques cada cop més 

arrelades i participatives

Antoni Poveda, l’alcalde

El nostre Nadal

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Sant Joan Despí acaba el año
 con unas fiestas navideñas cada vez más 

arraigadas y participativas
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 EL TEMA

Encesa dels llums nadalencs. És l’acte que dona l’inici oficial a les activitats de Nadal a Sant Joan Despí. El 29 de novembre, l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, ajudat d’un bon grapat de petits i petites, va fer l’encesa oficial de l’enllumenat que ens acompanyarà fins al mes de gener

A punt d’acabar el 2018, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí i les entitats ja ho te-
nen tot a punt per celebrar Nadal amb 

un munt de propostes per a tots els gustos i les 
edats. L’objectiu és fer possible que tothom gau-
deixi d’aquestes festes sense haver de sortir de la 
ciutat, tal i com reflexa l’eslògan de la campanya 
nadalenca d’enguany, El nostre Nadal, Sant Joan 
Despí.
Si l’encesa de llums, el 29 de novembre, va donar 
el tret de sortida a la celebració de les activitats, 
la Cavalcada de Reis, el 5 de gener, posarà el 
punt final a les festes.
Però no cal que correm tant... gaudim d’uns dies 
on hi haurà temps per a la tradició, amb el Be-
lén Viviente, la Mostra de Pessebristes, els tions 
o els Pastorets; la solidaritat, amb la recollida de 
joguines o les activitats vinculades a la Marató 
que organitza TV3 i que cada any suma noves 
propostes, o amb els preparatius de la Nit de Reis 
que començarà amb l’obertura de la Torre de la 
Creu, el gran laboratori de l’astròleg Sadurní. 
Tot i que a casa rebreu el programa de Nadal 
amb totes les propostes previstes, a El Butlletí us 
n’avancem algunes de les més destacades perquè 
les aneu apuntant al calendari.

A Sant Joan Despí gaudim del Nadal
La ciutat prepara més d’una quarantena d’activitats per gaudir de les festes

Pessebres, tió als barris, música, teatre, activitats infantils i solidàries...

Tió als barris
La Comissió Tió Popular Sant Joan Despí s’encarrega dels 
preparatius d’aquesta entranyable festa en què hi haurà 
xocolatada, tallers, cançons, balls, gegants...  Els barris de 
Residencial Sant Joan i del Centre han estat els primers a 

fer l’activitat, i el dia 22 el seguirà el de les Planes

Molta música!
Si el Concert d’Any Nou de la Societat Cor de la Flora és un 
dels moments musicals més destacats, n’hi ha d’altres que 
en els darrers anys han agafat embranzida com el Concert 
de Nadal de l’Escola de Música Enric Granados, el festival 

de Coros Rocieros o l’actuació de Laud’Ars. 
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El Belén Viviente volverá a llenar
el parque de Sant Pancraç de tradición

Un centenar de personas dan vida al pesebre gracias al CCA Vicente Aleixandre

Del 24 al 27 de diciembre, de 18.30 a 20.30 horas

Un pessebre dedicat a Jujol... i molts més
Del 16 de desembre al 6 de gener, al local de l’Associació de Pessebristes

Hace 27 años que alrededor de 
un centenar de personas volun-
tarias del Centro Cultural An-

daluz Vicente Aleixandre organiza el 
Belén Viviente de Sant Joan Despí. Es 
una actividad muy querida por la ciu-
dadanía y donde no falta ningún detalle 
de las escenas más tradicionales de un 
Belén, como el Nacimiento de Jesús; la 

llegada de los Reyes Magos o la Ado-
ración... La ubicación, en el parque de 
Sant Pancraç, es un lugar ideal para re-
crear estas escenas rodeado de natura-
leza, facilitando una ambientación muy 
verídica donde no falta de nada: anima-
les, una noria que mueve el agua de un 
pequeño río o personas preparando el 
pan. Este Belén Viviente se ha converti-

do también en una pequeña muestra de 
oficios en el que encontramos desde pa-
naderos, a herreros o leñadores... todo 
un trabajo artesano. 
Si desea adentrarse en un verdadero 
viaje en el tiempo de más de 2.000 años 
atrás, puede acercarse al parque de San 
Pancraç del 24 al 27 de diciembre de 
18.30 a 20.30 horas.

L’Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí treballa de 
valent per tenir a punt la 62a edició de la Mostra de Pesse-
bres, una altra de les cites més clàssiques del Nadal santjoa-
nenc. L’entitat ens ha avançat que aquest any podrem admirar 
14 noves escenes, 10 en petits diorames, un de monumen-
tal (pessebre de grans dimensions) i tres de grans. A més, 
l’Associació se suma a la commemoració de l’Any Jujol 140 i 
un dels pessebres estarà dedicat a l’arquitecte modernista. Si 
voleu descobrir tots els petits detalls que s’amaguen darrera 
dels pessebres podeu visitar aquesta exposició a partir del 16 
de desembre (inauguració a les 12 h) fins al 6 de gener.
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L’emissari de Ses Majestats d’Orient a Sant Joan Despí convida els infants a 
conèixer el lloc on durant tot l’any prepara l’arribada dels mags

No us oblideu d’entregar les vostres cartes!
Àrea de Serveis a la Persona, 3 i 4 de gener, de 17.30 a 20 h

La plaça davant de l’Àrea de Serveis a la 
Persona (av. de Barcelona, 41) es trans-
formarà en un gran tendal màgic on els 
patges i els seus ajudants esperaran els 
infants que vulguin lliurar la seva carta 

als Reis Mags d’Orient. Serà els dies 3 i 4 
de gener de 17.30 a 20 h. A més de lliu-
rar les cartes, els nens i les nenes podran 
participar en un taller en què, seguint les 
instruccions de l’astròleg Sadurní,  ela-

boraran l’element màgic que facilitarà 
l’arribada de Ses Majestats la Nit de Reis. 
No oblideu de portar l’element màgic a 
l’arribada del dia 5 de gener... aíxi serà 
més fàcil que els Reis no es perdin.

L’astròleg Sadurní, emissari dels 
Reis d’Orient a Sant Joan, és 
qui guarda tots els secrets sobre 

l’arribada màgica dels Reis Mags. Sa-
bem que hi viu a la Torre de la Creu i 
que només obre de bat a bat del 28 al 29 

de desembre perquè els petits i petites 
puguin conèixer l’espai on treballa i to-
tes les històries màgiques que amaga... 
Mentre Sadurní fa la seva feina –que 
podrem veure a través d’una porta es-
trellada– els infants poden participar 

en un circuit màgic per la casa i en un 
munt de propostes divertides i sorpre-
nents. 
Tot i que la visita es podrà fer fins les 
20 h, l’accés a la cua, segons l’aforament 
previst, es tancarà a les 19.30 h.

En Sadurní obre el seu laboratori
Torre de la Creu, del 28 al 30 de desembre, de 17.30 a 20 h
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Cavalcada de Reis: el moment més 
esperat pels nens i nenes

Durant el seguici màgic, les 11 carrosses llençaran prop de 3.000 quilos de caramels

Dissabte 5 de gener, a les 17.30 h, arribada a l’esplanada central parc de la Fontsanta
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És el gran dia per als infants: la Nit 
de Reis, el 5 de gener. Tot i que Ses 
Majestats arriben ben entrada la 

nit, a la tarda comencen els preparatius a 
l’esplanada central del parc de la Fontsan-
ta. Us hi esperem a les 17.30 h amb la co-
mitiva que els acompanyaran, l’astròleg 
Sadurní i els seus ajudants, els patges i 
infants reials, amb els grups de percussió 

Abra-KPum i Atalabats. No perdeu cap 
detall de les instruccions perquè la par-
ticipació de tots i totes farà possible que 
els Reis arribin. I no us oblideu a casa 
l’element màgic que haureu confeccionat 
durant el lliurament de cartes! 
Després de rebre la sal i el pa de mans 
de l’alcalde, com a símbol d’hospitalitat, 
els Reis iniciaran el seguici màgic per la 

ciutat a partir de les 18.25 h, al barri de 
les Planes. La cavalcada, composta per 11 
carrosses, arribarà cap a les 21 hores a la 
plaça de Catalunya, i des del balcó de Can 
Negre, Ses Majestats rebran de l’alcalde, 
Antoni Poveda, la clau màgica que obre 
totes les portes de la ciutat. Durant el se-
guici hi llençaran prop de 3.000 quilos de 
caramels.
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Comissió de Reis, 50 anys 
portant la il·lusió als infants

Formada per quasi una trentena de ciutadans i ciutadanes, aquest òrgan 
s’encarrega de tots els preparatius que envolten l’arribada dels Reis d’Orient

Finals dècada dels 
60

Principis dels 

801971

1994

2004

       Fins

1995

Origen de la Comissió de 
Reis actual. Inicialment es 
va fer una comissió per 
organitzar la Festa Major i 
d'aquesta sorgeix la dels 
Reis.

Es construeixen unes 
carrosses al barri de les 
Planes que s'acoblaven a 
camions.

73/74

El sastre Agustí Fuster fa els 
vestits dels Reis i dels patges.

La cavalcada estrena 
carrosses, construïdes a 
Vinaròs (Castelló). En aquesta 
època la cavalcada va 
començar a sortir des de Can 
Tusquets, on arribaven els 
Reis.

Estrena de noves 
carrosses a la cavalcada.

Els Reis finalitzen la cavalcada 
a l’Ajuntament i pugen amb 
escales al balcó. L'any 
següent la cavalcada acaba a 
plaça de Catalunya.

S'estrenen noves carrosses a 
la cavalcada.

Els patges recullen les cartes 
a Can Tusquets aprofitant 
l'ambientació pessebrística 
del Belén Viviente.
Apareix per primera vegada 
l'astròleg Sadurní.

Dels 80 fins al

1992

Recollida de cartes a les 
places dels barris de les 
Planes i del Centre. 
Posteriorment, a 
Residencial Sant Joan i 
Torreblanca

2003

Els Reis arriben en 
helicòpter i així ho faran 
fins al 2013, excepte un any 
que van aparèixer al torreó 
de Can Tusquets i amb 
calesses.

2005 2011 2014 2017

Els Reis arriben en 
Trambaix. 

Els Reis comencen a arribar al 
recinte firal (av. de Barcelona)

L'astròleg Sadurní obre les 
portes de la Torre de la Creu, 
el seu laboratori.

A les carboneres (a la Torre de 
la Creu) es troba la cançó del 
Sadurní.

Els Reis arriben al parc de la 
Fontsanta.

19871993

Dates clau de l’evolució de la feina de la comissió

Segurament hi ha molts ciutadans 
que desconeixen que darrere dels 
preparatius que envolten l’arribada 

de Ses Majestats hi ha una comissió de 
veïns i veïnes i tècnics de l’Ajuntament 
que de manera altruista passen setma-
nes planificant fins al mínim detall. La 
Cavalcada és la cirereta del pastís d’un 
programa que s’inicia amb l’obertura del 
laboratori de l’astròleg Sadurní i segueix 
amb la recollida de cartes al tendal màgic 
de l’Àrea de Serveis a la Persona. 
Segons ens expliquen, la Comissió de 
Reis es va iniciar a finals dels anys 60, fa 
pràcticament 50 anys. En aquella època, 

l’Ajuntament va buscar persones volun-
tàries per ajudar a organitzar la Festa 
Major, i després també se’ls va encarregar 
fer els preparatius de la festa de Reis. Des 
de llavors, la Comissió s’ha encarregat de 
tot.
Organitzats en subcomissions, la gairebé 
trentena de persones que són a la Comis-
sió es distribueixen totes les tasques que 
van des de decidir la temàtica al voltant 
de la qual giraran les activitats; tenir a 
punt les carrosses (pintar, reparar, fer les 
instal·lacions elèctriques...); cuidar-se del 
vestuari de tots els personatges, i més re-
centment també controlar que les xarxes 

socials de l’astròleg Sadurní estiguin al 
dia. Una feina que compta amb l’ajuda de 
moltes persones voluntàries per assegu-
rar-se que Ses Majestats arriben a totes 
les cases de la ciutat, una feina ingent. 
Ara que fan mig segle, el Butlletí vol re-
cordar en aquest article i de manera molt 
esquemàtica com s’ha anat transformant 
aquesta celebració. És impossible que to-
tes les iniciatives i novetats hi quedin re-
flectides, però de ben segur que us fareu 
una idea de com les hores que hi ha posat 
la comissió han aconseguit els seus fruits: 
fer de la Cavalcada una de les cites més 
boniques i màgiques de l’any!
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Finals dècada dels 
60

Principis dels 

801971

1994

2004

       Fins

1995

Origen de la Comissió de 
Reis actual. Inicialment es 
va fer una comissió per 
organitzar la Festa Major i 
d'aquesta sorgeix la dels 
Reis.

Es construeixen unes 
carrosses al barri de les 
Planes que s'acoblaven a 
camions.

73/74

El sastre Agustí Fuster fa els 
vestits dels Reis i dels patges.

La cavalcada estrena 
carrosses, construïdes a 
Vinaròs (Castelló). En aquesta 
època la cavalcada va 
començar a sortir des de Can 
Tusquets, on arribaven els 
Reis.

Estrena de noves 
carrosses a la cavalcada.

Els Reis finalitzen la cavalcada 
a l’Ajuntament i pugen amb 
escales al balcó. L'any 
següent la cavalcada acaba a 
plaça de Catalunya.

S'estrenen noves carrosses a 
la cavalcada.

Els patges recullen les cartes 
a Can Tusquets aprofitant 
l'ambientació pessebrística 
del Belén Viviente.
Apareix per primera vegada 
l'astròleg Sadurní.

Dels 80 fins al

1992

Recollida de cartes a les 
places dels barris de les 
Planes i del Centre. 
Posteriorment, a 
Residencial Sant Joan i 
Torreblanca

2003

Els Reis arriben en 
helicòpter i així ho faran 
fins al 2013, excepte un any 
que van aparèixer al torreó 
de Can Tusquets i amb 
calesses.

2005 2011 2014 2017

Els Reis arriben en 
Trambaix. 

Els Reis comencen a arribar al 
recinte firal (av. de Barcelona)

L'astròleg Sadurní obre les 
portes de la Torre de la Creu, 
el seu laboratori.

A les carboneres (a la Torre de 
la Creu) es troba la cançó del 
Sadurní.

Els Reis arriben al parc de la 
Fontsanta.

19871993

Dates clau de l’evolució de la feina de la comissió
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SANT JOAN DESPÍ AMB LA 
MARATÓ DE TV3. Aquest any els 
fons es destinaran a la investigació 
contra el càncer. Les entitats santjoa-
nenques s’aboquen amb activitats com 
una sessió de zumba al poliesportiu 
Salvador Gimeno (2 de desembre);  la 
Gala de Patinadors i Patinadores del 
Club de Patinaje (dia 15 ); un Torneig 
de Pàdel a Tennis Despí (dies 1 i 2) i 
un altre al poliesportiu Francesc Cal-
vet (dia 16); Curses d’Slot Car (dies 
15 i 16) o la XIV Dansa Solidària de 
l’Associació Dansadespí (dia 16). Les 
escoles i entitats, com la Residència 
Sophos, també s’hi sumen.

CAP INFANT SENSE JOGUINA. Creu 
Roja Joventut recollirà joguines no-
ves, no bèl·liques i no sexistes perquè 
cap infant es quedi sense jugar. Fins 
al 28 de desembre es podran lliu-
rar joguines als centres cívics de les 
Planes, Antoni Gaudí, Torreblanca i 
Sant Pancraç, a més de a Les Formi-
guetes Kids, El Bosc de les Fades, GE 
El Castanyot i l’Esbart Dansaire. El 
dia 15 de desembre Ràdio Despí fa la 
seva Ràdio Marató, i a més de portar 
joguines a l’emissora, d’11 a 14 h s’han 
habilitat punts a les places de l’Ermita, 
del Mercat i de l’Estatut a més de al 
Supermercat l’Esclat.

El Ayuntamiento 
impulsa una 
campaña que 
quiere incidir en 
la calidad y los 
beneficios de 
hacer las compras 
en las tiendas 
de la ciudad, 
por encima de 
las grandes 
superficies 
comerciales

La Navidad es uno de los periodos que concentra mayor número de compras, por lo que el Ayun-
tamiento aprovecha también estas fechas para recordar a la ciudadanía el amplio y variado abanico 
de establecimientos comerciales que hay en la ciudad. Este año, junto con las poblaciones de Sant 
Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, Sant Joan Despí ha lanzado una campaña comercial de im-
pacto que ha dado mucho que hablar. Con el reclamo Prepárate para disfrutar del Centro Comercial 
más completo, muchos ciudadanos se han mostrado interesados   en esta campaña que, en una se-
gunda parte ha desvelado el misterio: el gran centro comercial no es otro que los establecimientos 
de Sant Joan Despí. Así, los días posteriores a la supuesta inauguración del centro comercial (teó-
ricamente el 29 de noviembre, día del encendido de las luces navideñas) la imagen publicitaria se 
ha transformado en vendedores y vendedoras del comercio local que nos ofrecen el mejor precio, 
calidad, servicios, trato personalizado... y su amistad. 
Por otra parte, el Mercado Municipal de les Planes ha iniciado una campaña para premiar la 
fidelidad de la clientela. Los tickets de compra servirán para participar en dos sorteos (14 y 21 de 
diciembre) con ocho premios de 100 euros. Por su parte, el Mercado Municipal del Centre tam-
bién realiza una campaña para sortear un premio de 500 euros en compras. Los clientes que hagan 
compras superiores de 14,95 euros participarán en un sorteo que se hará el 22 de diciembre. En 
ambos casos, el premio se gastará en las paradas de los mercados.

Impacto positivo. Uno de los objetivos de la publicidad es llamar la atención o crear una expectactiva. Esto es lo que buscaba una primera fase de la 
campaña, un impacto suficiente para conseguir que se hablara del comercio local para después reflexionar sobre las ventajas del comercio de proximi-
dad ante la creciente oferta de grandes superficies en nuestro entorno.

tressants .cat #tressants

400
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

ON ALIMENTAR,  SOBRETOT,  L’AMISTAT

AQUEST NADAL GAUDEIX DEL
COMERÇ LOCAL DE  SANT JOAN DESPÍ

Comercio local: no hay que ir más lejos
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En la fotografía superior se observa una imagen virtual de la remodelación de la calle Indústria, y 
en la inferior, planta del proyecto de mejora de esta vía del barrio de Les Planes

Obras en Les Planes que avanzan al ritmo previsto

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha visitado el 
estado de diferentes obras que se están desarrollando en la 
ciudad para hacer un seguimiento in situ de su evolución. 
Entre ellas, Poveda, inspeccionó las del centro de la gent gran 
que se está construyendo en el barrio de Les Planes y las obras 
de urbanización de su entorno, que incluye una nueva plaza 
delante del futuro equipamiento además de la reforma de la 
calle Sant Francesc de Sales y del nuevo vial que conectará la 
calle Cirerers con la propia Francesc de Sales. 
Al ritmo previsto continúan igualmente las obras de remode-
lación del tramo de la calle John F. Kennedy entre la plaza del 
Mercat y la rotonda de la calle Josep Maria Pi i Sunyer. Si no 
hay contratiempos, la previsión es que esta Navidad los vecinos 
y vecinas estrenen la renovada calle.

Comienza la reforma de la calle Indústria
Los trabajos durarán aproximadamente cinco meses

Se remodela el tramo situado entre las calles Gran Capità y Mare de Déu de la Mercè

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ya ha iniciado las obras de reforma 
integral del tramo de la calle Indús-

tria situado entre Gran Capitán y Mare de 
Déu de la Mercè, en el barrio de les Pla-
nes. Los trabajos, que se alargarán duran-
te los próximos cincos meses, permitirán 
la ampliación de las aceras (el estaciona-
miento actual se mantendrá), la planta-
ción de nuevos árboles y una iluminación 
más eficiente y sostenible gracias a la in-
corporación de farolas con tecnología led. 
También se instalará nuevo mobiliario 
urbano.
La mejora de la calle irá más allá de la su-
perficie ya que el Ayuntamiento aprovec-
hará para renovar la red de agua y la del 
alcantarillado. Mientras duren las obras, 
el tráfico en la calle estará cortado aun-
que los vecinos y vecinas pueden acceder 
a sus parkings. El paso de la Travessia de 
la Llum no estará afectado por las obras. 

El alcalde, Antoni Poveda, durante la visita de obras al equipamiento 
de la gent gran que se está construyendo en el barrio de les Planes

Se construye también el nuevo centro de ‘gent gran’, que contempla una gran plaza exterior

LA CIUTAT



11

Un nuevo paseo Maluquer
Una de las mejoras más visibles es la ampliación de las aceras 

además de la mejora de la iluminación y la plantación de árboles

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha finalizado en 
octubre las obras de remodelación del paseo de Ma-
luquer, en el barrio Centre. Después de casi cuatro 

meses de trabajo, la calle ofrece ahora una imagen bien dis-
tinta, sobre todo por la ampliación de las aceras que ahora 
miden 1,80 metros, y la instalación de nuevos puntos de ilu-
minación de leds, más eficiente energéticamente. Además 

de eliminar barreras arquitectónicas, facilitando una mayor 
movilidad, la calle incorpora ahora arbolado (antes de la 
reforma era inexistente), se ha soterrado el cableado aéreo 
y se ha construido un nuevo sistema de alcantarillado. La 
reforma de esta calle ha seguido un diseño muy parecido a 
otras remodelaciones de calles en la ciudad donde se priori-
za que el peatón tenga más espacio para moverse.

Carrer Major: recta final

Les obres finalitzaran completament aquest mes de desembre

Les feines per enllestir el nou carrer Major estan a 
punt de concloure. Els treballs de la tercera fase de 
remodelació integral d’aquesta via, una de les més 

cèntriques del barri Centre, s’estan finalitzant al 
tram comprès entre el carrer Montjuïc i l’avinguda 
de Barcelona amb la col·locacío del mobiliari urbà, 
amb noves papereres i bancs, a més de la plantació 

d’arbres i altres elements ornamentals, com jar-
dineres. Les obres, que van començar la passada 

primavera, han deixat un carrer amb voreres molt 
més amples, més punts d’il·luminació, a més a més 
d’intervenir al clavegueram i al col·lector de reco-

llida d’aigües pluvials per a un millor drenatge de la 
zona.

Favorecer la movilidad a pie. En la imagen superior se aprecia como la reforma de la calle permite una mejor movi-
lidad en las aceras, más amplias y con pasos de peatones unificados. En las pequeñas, detalle del nuevo arbolado y de 
la nueva iluminación
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Ubicadas en la calle John F. Kennedy, las de Promodespí son de las dependencias 
más utilizadas por la ciudadanía. El edificio se ha quedado obsoleto y requiere 
de una intervención para mejorarlo. Por un lado, se rehabilitará la fachada que 
quedará cubierta por unos paneles de colores que darán una imagen renovada al 
edificio. También se sustituirán las ventanas para mejorar el aislamiento térmico 
y acústico. Además, se instalará un nuevo pavimento en el espacio exterior y se 
sustituirá la marquesina que cubre la puerta. En la entrada posterior se eliminarán 
las escaleras, cosa que permitirá redistribuir los espacios e incluso crear una zona 
ajardinada. Igualmente se actuará en el patio lateral entre Promoció Econòmica 
y el Centre Cívic Les Planes. La intervención también afectará al interior, donde 
se mejorará la instalación eléctrica y el sistema de climatización; se ampliará la 
recepción y se derribarán algunos tabiques para mejorar la redistribución de salas 
y espacios de atención a la ciudadanía, así como la creación de un baño adaptado. 
El Ayuntamiento informará de los servicios que puedan verse afectados por las 
obras que durarán unos 7 meses y que está previsto se inicien en enero.

Las dependencias de Promodespí se ponen al día
Se rehabilitará la fachada que incorporará paneles de colores, se sustituirán todas las 
ventanas y se mejorarán las instalaciones interiores

Renovación integral de los vestuarios 
del Camp Municipal de Les Planes

Los trabajos afectarán a los diez vestuarios de este equipamiento

Mejoras en instalaciones deportivas de la ciudad

El Ayuntamiento ya ha comenzado la rehabili-
tación integral de los diez vestuarios, ocho de 
equipos y dos de árbitros, del Camp Municipal 

de les Planes. El objetivo de los trabajos es mejorar las 
condiciones de este espacio en el que en los últimos 
años se han realizado intervenciones puntuales, pero 
no de la magnitud de las que acaban de iniciarse. Así 
se cambiarán todas las instalaciones (agua, luz y gas) 
para que el espacio mejore en eficiencia energética y 
resuelva problemas de suministro (sobre todo las re-
lacionadas con el agua caliente); se alicatarán comple-
tamente y se sustituirán todas las puertas y ventanas, 
hecho que también beneficiará al aislamiento térmico. 
Además, se aprovechará la intervención para cambiar 
el revestimiento interior de la cubierta de la grada, y 
para mejorar la señalización. La obra estará finalizada 
en cuatro meses. Del total de vestuarios, cuatro son de 
origen (el campo se inauguró en 1985), posteriormen-
te se edificaron cuatro más, el último, hace once años 
coincidiendo con la instalación de hierba artificial. Las obras dejarán unos vestuarios completamente nuevos

Actuales dependencias de Promoció Econòmica
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La reforma de Rius i Taulet, a punt
Aviat començaran els treballs de millora d’una de les voreres del carrer, entre

 l’avinguda de Barcelona i la plaça Rosa Sensat que gairebé es duplicarà

Promovent espais més amables a la ciutat

L’Ajuntament de Sant Joan Despí iniciarà aviat 
les obres de reforma integral d’una de les vore-
res del carrer de Rius i Taulet, al tram situat en-

tre l’avinguda de Barcelona i la plaça de Rosa Sensat.  
L’altra vorera, inclosa al sector Metalarte, s’edificarà 
quan finalitzin les obres dels habitatges que ara s’estan 
començant a construir i que preveu 18 pisos amb pro-
tecció oficial. 
Fins que no arribi aquest moment, l’Ajuntament ini-
ciarà la reforma de l’altra vorera que passarà de tenir 
2,10 metres a 3,50 metres. També s’ampliarà la calçada, 
passant de 5 a 6 metres, es mantindrà l’aparcament a la 
banda actual i la vorera a tocar dels futurs habitatges 
serà molt més ample: tindrà gairebé 6 metres en lloc 
dels 1,80 metres actuals. El carrer guanyarà en acces-
sibilitat però també en il·luminació amb nous fanals 
de leds que deixaran aquest tram del carrer totalment 
nou. Per últim, també serà més verd ja que la vorera 
incorporarà 14 arbres, ara inexistents. Està previst que 
les obres durin aproximadament tres mesos. Secció de la vorera que ara reformarà l’Ajuntament

Una plataforma única en Trias de Bes favorecerá 
la conexión con la plaza del Carme
Ya se han empezado a soterrar los contenedores, y en enero se iniciarán las obras que 
unificará el tramo de Trias de Bes entre la iglesia y la plaza del Carme

Con el objetivo de seguir mejorando la movili-
dad y la accesibilidad en las calles de la ciudad, 
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí inciciará 
en enero  una intervención en  el tramo de la 
calle Josep Maria Trias de Bes ubicado frente a 
la iglesia del Carme de Les Planes. La  plaza y 
la acera situada frente a la iglesia quedarán uni-
ficadas a través de una plataforma elevada que 
permitirá la continuidad de ambos espacios 
públicos. Antes de que se inicien estos trabajos, 
el Ayuntamiento está soterrando la batería de 
contenedores existente en este tramo.
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Antoni Poveda presenta las novedades 
de la aplicación móvil AMB Mobilitat

El aplicativo, presentado en la Smart City Expo World Congress, permite localizar los 
servicios de aparcamiento de intercambio, los park&ride, así como las paradas de taxi

Subvenciones de 250 euros por la compra de una bicicleta eléctrica

El alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de Mobilitat 
i Transport del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
Antoni Poveda, ha presentado en la Smart City Expo World 

Congress, celebrada en l’Hospitalet, las últimas novedades del 
AMB en ámbitos como las nuevas tecnologías o servicios apli-
cados a la movilidad sostenible. Una de las más destacadas ha 
sido la actualización de la APP ‘AMB Mobilitat’ que además de la 
información en tiempo real de los diferentes transportes públi-
cos con los que ya contabada desde su puesta en marcha, ahora 
integra otros servicios de movilidad, como el de coche y moto 
compartido, el servicio metropolitano de aparcamiento de inter-
cambio (park&ride) y las paradas de taxi metropolitano. 

Subvención por la compra de una bici eléctrica
Por otro lado, el AMB ha abierto una nueva convocatoria para 
subvencionar, con 250 euros, la adquisición de una bicicleta eléc-
trica con un precio máximo de 1.350 euros. Los ciudadanos que 
quieran beneficiarse pueden dirigirse a uno de los 32 estableci-
mientos adheridos como entidades colaboradoras del AMB, ele-
gir la bicicleta y rellenar un formulario. Más información sobre 
requisitos y tiendas adheridas en www.amb.cat/bicielectrica.

El e-Bicibox, en enero
Entre las novedades relacionadas con la mejora de la movili-
dad, está previsto que en enero se inicie el servicio de bicicleta 
eléctrica pública compartida, e-Bicibox, impulsado por el AMB. 
Cuando esté desplegado, la ciudad tendrá cinco módulos con 34 
bicicletas disponibles. El e-Bicibox será una nueva prestación y, 
por tanto, un nuevo abono del servicio Bicibox. La idea es que la 
persona usuaria pague una cuota de 30 euros, y una tarifa según 
las franjas temporales de uso. Promocionalmente, los primeros 
30 minutos serán gratuitos. El registro al nuevo servicio se podrá 
hacer en enero a través de la web www.bicibox.cat.
Por último, según un estudio elaborado por el RACC en la Regió 
Metropolitana de Barcelona, el park&ride de Sant Joan Despí ha 
recibido la clasificación tres estrelles RACC convirtiéndose en 
uno de los tres únicos servicios de este tipo que lo reciben (se han 
evaluado 10 instalaciones). Según Antoni Poveda, estos datos re-
flejan “el buen camino que sigue la estrategia metropolitana 
en infraestructuras para facilitar al ciudadano un verdadero 
cambio de hábitos”. Desde que entró en servicio el park&ride de 
Sant Joan Despí tiene 437 ususarios activos.

HA DESCOBERT
LA BICICLETA ELÈCTRICA

ENTRA A

WWW.AMB.CAT/ BICIELECTRICA

I TROBA LA TEVA BOTIGA MÉS PROPERA

I ESTALVIA’T 250€
DESCOBREIX-LA TU TAMBÉ

El vicepresidente de Movilidad y Transporte y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Pove-
da, presentó las últimas novedades en movilidad en la Smart City Expo World
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Un nuevo plan de empleo 
municipal permitirá la 

contratación de 31 personas 

Jove, treballa al Nadal: 25 jóvenes contratados

Las personas contratadas trabajarán entre 6 meses y un 
año en diferentes departamentos del Ayuntamiento

Sant Joan Despí finalizará 2018 habiendo gestionado la contratación de 
144 personas que, a través de diferentes planes y programas, han sido 
empleadas por el Ayuntamiento para trabajar en diferentes departa-

mentos. Precisamente durante la época navideña serán contrados 25 jóvenes 
estudiantes de entre 18 y 25 años que realizarán actividades socioculturales y 
de sensibilización ambiental y cívica, mientras que en enero se incorporarán 
31 personas más  en un nuevo plan de ocupación.  De las 31 personas, 17 
serán contratadas durante seis meses y 14 durante un año. Los perfiles que se 
buscan son muy diversos: personal administrativo, trabajadores y educado-
res sociales, comunity manager, informadores cívicos, peones, etc. Como en 
ediciones anteriores, los colectivos más vulnerables, como parados de larga 
duración o mujeres, serán prioritarios a la hora de contratar. 

Jóvenes del programa Jove treballa al Nadal en la edición del año pasado

Vols formar-te i millorar les teves competències professionals?
L’Ajuntament ha obert les inscripcions dels cursos ocupacio-
nals (FOAP) de 2019. La formació és essencial per millorar 
competències i afrontar la recerca de feina amb més garanties. 
Dos dels cursos ofereixen la possibilitat d’obtenir el certificat 
de professionalitat, un títol oficial que acredita competències, 
habilitats i aptituts per desenvolupar una activitat laboral. 

Anglès (A2), inici previst, gener de 2019 (190 hores)

Gestió comptable i gestió administrativa per 
auditoria, inici previst, febrer de 2019 (670 hores, 
amb 80 de pràctiques). Certificat de professionalitat

Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals, inici previst, març de 2019 (470 hores, amb 
40 de pràctica). Certificat de professionalitat

Convocatòria 
de cursos ocupacionals (FOAP) 2019*

Més informació i inscripcions
Promodespí (c/ John F. Kennedy, 8, tel. 93 480 80 50) i 
on line, al web www.promodespi.cat

Gemma Guàrdia, 
nova jutgessa de Pau de 
Sant Joan Despí

Gemma Guàrdia, professora i exregido-
ra d’Educació de l’Ajuntament, ha aga-
fat el relleu de Francesca Estradé com a 
nova jutgessa de Pau. Durant el relleu, 
el 14 de novembre, l’alcalde, Antoni Po-
veda, va donar la benvinguda a la nova 
jutgessa tot destacant també “la feina  i 
la dedicació de la Francesca Estradé al 
llarg d’aquestes 10 anys al capdavant 
d’un càrrec tan proper a la ciutada-
nia”. Gemma Guàrdia va ser escollida 
aquest estiu amb la unanimitat del Ple 
i ara ha estat nomenada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per 
un període de 4 anys. Gemma Guàrdia 
s’ha mostrat entusiasmada amb aquest 
càrrec “perquè és molt proper a la ciu-
tadania. Em fa molta il·lusió poder 
col·laborar amb la ciutat des d’un cà-
rrec com aquest”. 

*Formació pendent d’aprovació per part del SOC
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El Fòrum Empresarial reflexiona sobre la 
importància de la marca per a les pimes

Aquest espai de trobada i reconeixement a les persones emprenedores s’han celebrat 
al Centre Jujol-Can Negre amb motiu de l’Any Jujol140

Reconeixement a les iniciatives emprenedores

El IX Fòrum Empresarial ha analit-
zat la importància de la marca i del 
branding per a les petites i mitjanes 

empreses. Aquest espai de trobada, re-
flexió i reconeixement per a les empreses 
ha comptat aquest any amb una conferèn-
cia de Vanessa Robles, mànager de comu-
nicació i Marca a Privalia, i Natàlia Mol-
gó, professora del màster de comunicació 
corporativa integral i directora-consultora 
de marca de Branward, que han explicat 
les claus perquè les pimes facin una bona 
gestió de la seva marca.
Natàlia Molgó ha explicat que "la marca és 
la percepció que es produeix en la ment 
del consumidor i les marques més exito-
ses són les que creen un vincle emocional 
amb el consumidor". Per la seva banda, 
Vanessa Robles ha animat els emprenedors 
a crear valor mitjançant la seva marca i ha 
apuntat "la importància de tenir mentali-
tat d'ecosistema i establir relacions amb 
el territori on l'empresa està ubicada per 
tal de créixer tots junts".
El fòrum també ha servit per entregar di-
plomes de reconeixement a l'esperit em-
prenedor a les empreses creades aquest any 
amb el suport del servei d'assessorament 
de Promodespí. En total, enguany s'han 
endegat 19 iniciatives empresarials. Les 
empreses creades pertanyen a un ampli 
ventall d'activitats: consultoria d’empreses 

En les fotografies superiors, l’alcalde, Antoni Poveda, i les dues ponents que han participat al Fòrum, 
Natàlia Molgó i Vanessa Robles. A sota, l’alcalde amb les persones emprenedores que aquest any han 
posat en marxa el seu negoci

saludables, planificador de cerimònies, 
estudis de mercat i consultoria, outosou-
rcing tecnològic, terapeuta massatgista i 
formació en teràpies, consultoria tecnolò-
gica, tallers socioeducatius a través d’arts 
visuals, consultoria en tecnologies de la 
informació i digitalització.
L'alcalde, Antoni Poveda, ha destacat la 
filosofia de l'Ajuntament de "donar servei 

al teixit empresarial local" i ha explicat 
que Sant Joan Despí és una ciutat en trans-
formació que està atraient nova activitat 
econòmica. El Fòrum Empresarial s'ha 
celebrat per primer cop a Can Negre, amb 
motiu de la celebració de l'Any Jujol140. 
Després de l'acte, les persones assistents 
han fet una visita guiada per l'edifici obra 
de l'artista Josep Maria Jujol.

Noves instal·lacions de Fotoprix 
a Sant Joan Despí

L’alcalde, Antoni Poveda, ha visitat les noves instal·lacions que Fotoprix ha 
obert al carrer Tambor del Bruc de Sant Joan Desí. La històrica cadena de 
fotografia catalana es va fusionar al 2017 amb l’empresa basca Fotolkatz per 
continuar creixent i transmetent un nou concepte de botigues.
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De dalt a baix, i d’esquerra a dreta: VI Marxa Comarcal contra la Violència 
Masclista; lectura del manifest; acte No t’oblido per recordar les dones 
assassinades, organitzada per l’Associació Violeta, i  taller de defensa 
personal de la I Jornada Feminista que es va fer el 18 de novembre

La ciutat ha tornat a sumar veus per dir no a la violència que cada any 
mata desenes de dones a l’Estat espanyol. A més d’activitats emble-
màtiques, com ara el ‘No t’oblido’ de l’Associació Violeta o la marxa 
comarcal que aplega a diferents municipis del Baix Llobregat al parc 

de Torreblanca, aquest any s’ha organitzat, per primera vegada, la 
Jornada Feminista contra les violències masclistes al Centre Cívic Les 
Planes. 60 dones i homes van participar en sessions abordant des de 
diferents perspectives les violències masclistes. En acabar, el grup de 

joves Aquelarre va fer la lectura del manifest.

Sant Joan Despí contra les 
violències masclistes

Sant Joan Despí ja compta amb una plaça del Consell 
d’Infants La plaça, antiga Mercè Rodoreda, està ubicada al costat 
de la parada de Bon Viatge del TRAM. Els nens i nenes del Consell 
d’Infants van batejar l’espai en el marc de la Festa dels Drets de 
l’Infant on també es va fer una pintada d’un banc amb els colors de 
l’arc de Sant Martí, en suport a les persones LGTBI, tallers, especta-
cles i la lectura del manifest pels drets de nens i nenes.
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El Consell d’Infants treballarà idees per 
millorar la igualtat i la mobilitat

La nova promoció del Consell 
d’Infants ja ha començat a ca-
minar. El 20 de novembre, Dia 

Internacional dels Drets de l’Infant, 
va ser el dia escollit per constituir la 
promoció 2018-2019 d’aquest òrgan 
consultiu que aporta la mirada dels 
nens i les nenes als projectes de ciu-
tat.  Formada per consellers i conse-
lleres de 5è i 6è de primària de totes 
les escoles públiques i concertades de 
Sant Joan Despí, any rere any aquest 
Consell aporta idees en àmbits molt 
diferents (medi ambient, mobilitat, 
urbanisme,  cultura...) en representa-
ció dels infants de la ciutat. Els con-
sellers i conselleres són escollits pels 
seus companys i companyes de curs.
L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, els va felicitar per les propos-
tes aportades, i com sempre, va apro-
fitar la constitució per encarregar-los 
noves feines. L’alcalde els va demanar 
que continuiïn aportant les seves ide-

es per commemorar l’Any Jujol140 
des de la perspectiva de l’infant: “em 
consta que ja heu fet propostes i n’es-
teu treballant de noves”; treballar en 
propostes al voltant de la perspectiva 
de gènere que fomentin la igualtat; 
participar en la propera plantada del 
Bosc dels Infants que es farà al 2019, 
i per últim, es va mostrar molt inte-
ressat a implantar millores sobre la 
mobilitat que vinguin dels més petits 
i petites “estem en un moment clau 
tant en el que respecta a la mobilitat 
com al medi ambient i ens interessa 
molt quin és el vostre punt de vista 
al voltant d’això”. 

Un any ple de reptes
Durant l’acte, els consellers i conselle-
res van aprofitar per explicar a l’alcal-
de i a les famílies alguns dels projectes 
en què han estat treballant aquest dar-
rer curs, molts dels quals estan relaci-
onats amb la commemoració de l’Any 

La nova promoció també aportarà propostes per difondre la figura de Jujol

Un consell renovat. A la imatge, l’alcalde Antoni Poveda i la regidora d’Educació, Família i Infància, Núria Ros, amb els dinamitzadors del Consell, Marc Miró i Anna Cam-
pàs. A la primera fila, d’esquerra a dreta: Ruth Vera, Sergio Moreno, Denís Pastana, Àelx García, Jan Pérez, Alejandro Sánchez, Naomi Razuri, Rubén Cañero, i a la segona, 
Aina Ortega, Irene Jiménez, Xabi Batllet, Berta Neves, Julen Jiménez, Irene Barroso, Kilian López i Joel Jiménez, els nous consellers i conselleres del Consell d’Infants

Som Ciutat Educadora

Ferma defensora d’una educació 
de qualitat que promou la igualtat 

d’oportunitats, Sant Joan Despí s’ha sumat 
un any més a la commemoració del Dia 

Internacional de la Ciutat Educadora que 
se celebra el 30 de novembre. Iniciatives 

per incorporar la veu dels infants i el 
jovent en la construcció social com els 
consells d’Infants i d’Adolescents, són 
un exemple d’aquest compromís amb 
l’educació. Sant Joan Despí és membre 
de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores integrada per més de 480 

ciutats d’arreu del món.

Jujol140, com fer un scape room, una 
obra de teatre o un mercat d’època. Els 
petits i petites també van fer aporta-
cions relacionades amb el civisme o 
l’espai públic. 
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Nou òrgan consultiu a la ciutat

Primera promoció del Consell 
d’Adolescents

Els nois i les noies treballaran aquest any en diferents propostes com ara les  
relacionades amb el civisme i les xarxes socials

Els nois i les noies de Sant Joan Despí ja tenen un nou 
òrgan que els representa: el Consell d’Adolescents. El 
27 de novembre s’ha constituït la primera promoció 

d’aquest Consell, que va començar a caminar com a prova 
pilot a principis d’aquest 2018 amb un grup format per 10 
joves de segon i tercer de l’ESO dels centres Jaume Salvador i 
Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia, l’Ateneu Instructiu, El Brot 
i El Gran Capità. Passat aquest període, els i les joves aporta-
ran les  seves idees i projectes per millorar Sant Joan Despí, 
i més concretament en temes relacionats amb la gent de la 
seva edat.
El grup d’adolescents ha explicat a l’alcalde de Sant Joan Des-
pí, Antoni Poveda, quines són les seves inquietuds i en quins 
projectes han treballat durant aquest curs en què el Consell 
ha funcionat com a prova pilot.
Aquest treball previ els ha servit per conèixer en profundi-
tat quins són els recursos i els serveis municipals adreçats al 
seu col·lectiu amb visites als equipaments més representatius, 
com l’Oficina Jove o el Casal de Joves El Bulevard. 
Fruit d’aquestes visites, el consell va decidir organitzar un 

concurs per donar a conèixer el Consell d’Adolescents i per 
difondre la feina que es fa en els equipaments juvenils de la 
ciutat. 

Treballar per millorar el civisme
Així, entre les propostes que els ha encarregat l’alcalde, An-
toni Poveda, es troba la difusió entre la gent jove dels serveis 
que els ofereix l’Oficina Jove perquè tinguin més eines i re-
cursos; treballar per promocionar el Consell d’Adolescents a 
través de les xarxes socials “una eina de comunicació molt 
utilitzada entre el vostre col·lectiu, i que cada vegada té 
més presència”, comenta l’alcalde, i la millora de l’ordenan-
ça de civisme, sobretot en aquells aspectes relacionats amb la 
mobilitat, i especialment sobre l’ús dels patinets i de la bici-
cleta “estem molt interessats a saber quina és la vostra visió 
al voltant de la mobilitat, i sobretot, la relacionada amb 
els nous modes de transport que són molt habituals entre 
la gent jove, com el patinet o la bicicleta”. La proposta de 
crear un Consell d’Adolescents va sorgir d’un altre consell, el 
d’Infants, amb l’objectiu de donar continuïtat a la seva feina.

Les cares del Consell d’Adolescents. En la primera fila, d’esquerra a dreta, Raúl Millán, Mustafa Alkahwafi, Gabriel Altozano i Daniel Millán. A la segona, la coordinadora 
del Consell, Anna Campàs, Zoumana Kane, Marta Márquez, Arnau Puig,  Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, Marc Miró –suport en la dinamització del Consell–, i 
la regidora d’Educació, Família, Infància i Joventut, Núria Ros
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De la diversitat a l’encaix
Arrenquen les XIV Jornades de la Discapacitat amb prop d’una desena d’activitats

Sant Joan Despí continuarà commemorant les properes set-
manes les XIV Jornades de la Discapacitat que se celebraran 
fins al 28 de febrer. Aquest mes ja s’han organitzat algunes 
de les propostes previstes, com l’acte central que ha aplegat al 
Teatre Mercè Rodoreda els espectacles de diferents entitats; un 
triangular de futbol o les activitats esportives en cadira de ro-
des que es realitzen amb l’alumnat de secundària (fotografies 
superiors). Una xerrada sobre el TEA (trastorn de l’espectre 
autista); una exposició, una festa disco o una nova edició de la 
festa Capaciclem, tancaran els actes de les jornades.

Activitats fins al 28 de febrer

t

Divendres, 14 de desembre, 18 h, 
Àrea de Serveis a la Persona
Xerrada amb Gabi Santos, 
psicòleg especialista en TEA 
(Trastorn de l’Espectre Autis-
ta), del servei Escola Vida Inde-
pendent. L’organitza Aprenem, 
associació per a la inclusió de 
persones amb TEA

Del 16 al 28 de gener, 
Centre Jujol-Can Negre
III Exposició Capacit-Art-S-
Compartides, realitzades per 

artistes de la Residència Mas 
i Dalmau i l’Associació Estel 
amb la col·laboració del Grup 
de Pintors de Sant Joan Despí

Divendres, 25 de gener, 17.30 
h, Casal de Joves Bulevard
Festa Disco, vine a ballar amb 
nosaltres

Diumenge, 27 de gener, 9 h, 
Parc Ciclista Llobregat
II Capaciclem, festa de la di-
versitat amb bicicleta

Reaprofitar el menjar. L’Ajuntament i les empreses santjoanenques Donavol 
i Servicat Triangle, encarregades del servei de cuina d’escoles, han renovat el 
compromís de col·laboració per proporcionar a famílies vulnerables excedents 
alimentaris dels menjadors. En la iniciativa participen els centres Roser Capde-
vila, Sant Francesc d’Assís i Joan Perich Valls, on un cop acaba el dinar, una part 
de l’excedent va a parar a famílies amb dificultats derivades dels Serveis Socials.

Ens ajudem mútuament. Aquest mes de desembre 
han finalitzat les sessions de suport del grup de fami-
liars cuidadors que, conduïts per una psicòloga, han 
participat en 10 trobades que busquen orientar i donar 
suport a persones que es troben una situació similar. En 
aquesta edició hi han participat 17 persones.

LES JORNADES CONTINUEN AMB...
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En la fotografia superior, el concert Jujol a ritme de swing, en un marc 
incomparable, amb Can Negre de fons. En aquesta imatge, l’actuació 
de Pájaros Mojados al Solàrium Nit

La ciutat viu la Ciència

Els centres educatius de la ciutat han viscut una intensa Setmana de la Cièn-
cia, del 10 al 17 de novembre. Prop de 3.400 estudiants de tots els nivells 
educatius han participat en les 14 activitats programades en una iniciati-
va que té un clar objectiu: incentivar i promoure entre els infants i joves 
l’esperit científic. Les activitats han posat a prova als estudiants en els àm-
bits de la biologia i les ciències de la terra; la física; les matemàtiques; la 
química i la robòtica i la tecnologia. La ciutadania també ha gaudit d’altres 
propostes, com ara el taller Cuinant la ciència al Foodieslab, o els Monòlegs 
científics dels Big Van al Teatre Mercè Rodoreda.

En la fotografia superior, el concert Jujol a ritme de swing, en un marc 
incomparable, amb Can Negre de fons. En aquesta imatge, l’actuació 
de Pájaros Mojados al Solàrium Nit

En la fotografia superior, el concert Jujol a ritme de swing, en un marc 
incomparable, amb Can Negre de fons. En aquesta imatge, l’actuació 
de Pájaros Mojados al Solàrium Nit

Des de les escoles bressol als instituts, tots els nivells 
educatius han participat en la Setmana de la Ciència
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Pla del Vent-Torreblanca, un barri 
a recer d’un gran parc

Habitat en l’actualitat per aproximadament 3.600 veïns i 
veïnes, el barri de Pla del Vent-Torreblanca ha experi-
mentat en els últims 60 anys una gran transformació. Si a 

principis del segle XX una part dels terrenys que avui dia perta-
nyen al barri havien estat dedicats al cultiu de vinyes, i fins i tot 
de cirerers, va ser a partir dels anys 50 quan comença el degoteig 
de peticions per edificar cases i els primers blocs de pisos. Fins 
i tot Josep Maria Jujol, quan era arquitecte municipal de Sant 
Joan Despí, va treballar durant anys en el projecte d’urbanització 
del Samontà que en aquella època s’estenia des dels límits de la 
Torre Blanca (finca que a finals del segle XIX passa a mans del 
Marquès de Monistrol, Josep M. Escrivà de Romaní i de Dusai, 
i que avui dia dona nom al parc del mateix nom) fins a la riera 
de la Fontsanta, actual avinguda de Barcelona. Jujol va idear un 
gran projecte que finalment no es va executar, segons fonts de 
l’Arxiu Municipal.

L’arribada dels ajuntaments democràtics
Tornant, però, a la dècada dels 50, va ser en aquesta època, arran 
de la petició d’una llicència d’obra per desenvolupar la ‘urbani-
zación Villa Dolores’ quan el barri comença a ser conegut per 
molts santjoanencs i santjoanenques com ‘Villa Dolores’, nom 
que encara utilitzen persones grans. De mica en mica el barri 

comença a prendre forma, tot i que no serà fins l’arribada del 
primer Ajuntament democràtic, el 1979, quan s’inicia la verita-
ble urbanització d’un barri que s’ha anat cosint carrer a carrer i 
dotant d’un equipament que avui en dia és l’enveja de moltes po-
blacions, el parc de Torreblanca, que compartim amb Sant Feliu 
de Llobregat i Sant Just Desvern.

La recuperació del parc de Torreblanca
Al juliol de 1982, l’antic govern metropolità, la Corporació Me-
tropolitana de Barcelona, adquireix la finca de Torre Blanca, amb 
més de 9,5 hectàrees, amb l’objectiu de fer un gran parc obert a la 
ciutadania tot mantenint i recuperant la important massa bosco-
sa així com els elememts arquitectònics, com el llac, ubicat en el 
terme municipal de Sant Joan Despí.
D’aquesta manera es recuperà una esplèndida finca, un jardí 
d’inspiració romàntica, que avui dia és el goig dels veïns i veïnes 
de Pla del Vent-Torreblanca i de tota la ciutadania. El Butlletí de 
setembre del 1983 es feia ressò d’aquesta inauguració a la qual 
van assistir més de 8.000 persones. 
Ja encetada la dècada dels 80, es comencen a planificar diferents 
plans parcials tant de Torreblanca com de Bellavista: el primer 
s’acaba aprovant el 1988, mentre que el de Bellavista encara està 
per desenvolupar. La transformació comença a ser més evident 

La construcció d’habitatge públic i la millora de la connectivitat amb les Begudes a 
través d’una passarel·la, entre els projectes més destacats del barri

La plaça Maria Aurèlia Capmany és un dels punts neuràlgics del barri de Pla del Vent-Torreblanca
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A les fotografies podem apreciar diferents moments de l’evolució del barri en les darreres dècades

en aquesta dècada, la Generalitat constru-
eix habitatge social, i el pla parcial obre 
la porta a la construcció d’habitatge im-
pulsat en règim de cooperativa. En paral-
lel, l’arribada de nous veïns i veïnes tam-
bé representarà la construcció de nous 
equipaments i serveis. Així, l’any 1998 es 
construeix un dels centres neuràlgics del 
barri, la plaça Maria Aurèlia Capmany, 
que avui dia és encara punt de trobada 
de veïns i veïnes, i es van adequant altres 
espais que no tenien una ordenació de-
finida. És en aquesta època quan Pla del 
Vent-Torreblanca comença a guanyar més 

espais verds, zones de jocs infantils i es-
portives, com la pista poliesportiva que 
s’adequa l’any 1999, o la zona infantil a 
tocar de l’avinguda de la Generalitat. La 
construcció de la plaça de la Pau, al 2003 i 
del Centre Civíc Pla del Vent-Torreblanca, 
inaugurat el 2004, amb una gran plaça al 
bell mig, esdevenen en la dècada del 2000 
nous espais de centralitat del barri oferint 
a la ciutadania una opció formativa i d’es-
barjo així com espais per a les entitats. 

Habitatge públic
En l’actualitat, millorar l’accés a l’habi-

tatge és una de les prioritats de l’equip 
de govern. Des de fa dos mesos, ADSA 
construeix una promoció de 48 pisos de 
lloguer, a l’avinguda de la Generalitat, 
mentre que s’han iniciat els tràmits per 
construir-ne una altra al carrer de la Tor-
reblanca, amb 65 pisos també de lloguer. 
Recentment s’ha condicionat un pipican a 
la zona d’aparcament ubicada al costat de 
la passarel·la que ha de connectar el barri 
amb el sector de les Begudes. Aquesta in-
fraestructura, que podria entrar en servei 
al gener de 2019, serà un abans i un des-
prés en la millora de la mobilitat del barri.

El parc de Torreblanca és el pulmó verd del barri, un espai d’esbarjo per estar en contacte 
amb la natura. A la dreta, imatge virtual de la promoció de pisos protegits de lloguer que 
ADSA construeix a l’avinguda de la Generalitat. 
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Un nou llibre per descobrir Jujol
L’exemplar aprofundeix en la vida i obra de l’arquitecte tot posant de relleu 

l’extraordinari llegat que va deixar a la nostra ciutat

Sant Joan Despí continua comme-
morant l’Any Jujol140 per posar en 
valor la figura del que va ser un dels 

arquitectes modernistes més destacats. 
Una de les activitats més recents ha estat 
la presentació del llibre El geni de les for-
mes, Josep Maria Jujol i Sant Joan Despí, 
una obra de caire divulgatiu sobre la vida 
i l’obra de Jujol editada per l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí amb el suport d’Aigües 
de Barcelona, empresa adherida a la com-
memoració. El llibre és l’homenatge de 
la ciutat a Jujol, un artista que va deixar 
un extraordinari llegat a Sant Joan Despí 
i que ha impregnat el caràcter del muni-
cipi.
Durant la presentació, l’alcalde, Anto-
ni Poveda, ha manifestat que “es tracta 
d’una gran aportació per difondre la 
figura de l’arquitecte, que ens permetrà 
aprofundir, de forma molt gràfica, en el 
que va representar l’obra de Jujol, tant 
des del punt de vista arquitectònic com 
artístic i fins i tot social”. 
L’obra està dividida en tres parts: en la 
primera podem conèixer la vida de Jujol, 
els seus estudis, les influències que va re-
bre, la seva trajectòria artística i la vàlua 
de les seves obres arreu de Catalunya; en 
la segona es tracta l’estreta vinculació de 
Jujol amb Sant Joan Despí, tant laboral 
com personal i familiar, i en la tercera 
s’analitza per què durant molts anys Jujol 
ha estat una figura gairebé desconeguda i 
com en les darreres dècades s’ha anat re-
cuperant el seu llegat.

Més de 1.400 menús Jujol
L’actualitat sobre la commemoració jujo-
liana també passa per la cuina, ja que fins 
l’11 de novembre s’han celebrat les Jorna-
des Gastronòmiques Modernistes durant 
les quals s’han cuinat més de 1.400 me-

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

L’alcalde, Antoni Poveda, amb Ignacio Escudero, director 
general d’Aigües de Barcelona, Maria Coll, autora dels 
textos i el tinent d’alcalde de Cultura, Àlex Medrano, durant 
la presentació del llibre. En la fotografia petita, la portada 
d’aquest nou llibre sobre la vida i obra de Jujol

Més de 1.400 menús Jujol a les Jornades Gastronòmiques Modernistes

nús Jujol. Una dada molt positiva per a 
una iniciativa que ha volgut posar sobre 
la taula, mai millor dit, la creativitat i la 
innovació dels xefs santjoanencs que s’hi 
han sumat. Les jornades, en què han par-
ticipat 13 restaurants, 7 dels quals de Sant 
Joan Despí, han ofert durant les darreres 
setmanes menús amb inspiració jujolia-
na, jugant –com bé li agradava a Jujol– 

amb les formes, colors i gustos. Un plaer 
per als sentits que ha comptat amb un pa-
drí d’excepció, el cuiner santjoanenc Rafa 
Peña, xef del restaurant barceloní Gresca. 
L’activitat, organitzada per l’Ajuntament 
i l’Associació Gastronòmica i Turisme 
(AGT), ha estat una oportunitat per als 
restauradors de donar a conèixer la quali-
tat de la seva oferta i d’atraure nou públic. 

Set restaurants de Sant Joan Despí han ofert el menú Jujol, en el marc d’unes jornades organitza-
des per difondre l’obra de l’arquitecte des d’una vessant gastronòmica
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L’Any Jujol140 arriba a les escoles
Taller d’esgrafiat per aprendre una tècnica molt utilitzada per l’arquitecte

Estudiants de Sant Joan Despí viatgen fins al Camp de Tarragona per visitar 
algunes de les obres més significatives de l’artista

Jujol va deixar bona part de la seva 
obra a Sant Joan Despí, però també 
al Camp de Tarragona, d’on és ori-

ginari i on encara viuen dos fills seus. És 
precísament la idea de donar a conèixer al 
màxim el llegat de Jujol el que va impulsar 
l’Ajuntament a realitzar visites guiades en 
les quals participaran totes les escoles, així 
com la ciutadania.
D’una banda, el 17 de novembre es va fer 
una excursió per visitar el Gremi de Page-
sos de Sant Isidre i el Teatre Metropol (Ta-
rragona) i l’ermita de Vallmoll i l’església 
de Vistabella, a la Secuita, en què van par-
ticipar una trentena de persones. D’altra 
banda, també al mes de novembre, es van 
organitzar dues visites a terres tarrago-
nines amb infants de les escoles Espai 3 
i El Brot, en el marc de les activitats pe-
dagògiques incloses en la commemoració. 
Els alumnes, de sisè de primària i de ter-
cer de l’ESO, van visitar la Casa Bofarull, 
als Pallaresos, l’església de Vistabella i el 
Teatre Metropol, a Tarragona. Les visites 
de la resta d’escoles que s’han sumat a la 
iniciaitiva continuaran durant els propers 
mesos.
Per últim, a l’octubre es van fer els pri-
mers tallers d’esgrafiat –que inclouen una 
visita guiada a Can Negre– on els infants 
aprenen nocions bàsiques de la tècnica de 
l’esgrafiat, molt utilitzada per Jujol.

Infants de l’escola Pau Casals visitant Can Negre i 
participant en un taller d’esgrafiat

Alumnat de l’escola 
Espai 3 (fotografia su-
perior) i d’El Brot han 
visitat l’obra de Jujol 
al Camp de Tarrago-
na. A l’esquerra, la 
trentena de ciutadans 
santjoanencs que 
van participar en una 
excursió per conèixer 
el Jujol tarragoní

25
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Ni la intensa pluja va dissuadir la ciutadania de participar en el 
Festival 48H Open House Barcelona que permet la visita d’edificis 
patrimonials, alguns dels quals no és possible veure’ls de manera 
habitual. Es van registrar 2.897 visites, 251 més que el 2017. Can 
Negre i la Torre de la Creu, obres de Jujol, van ser les més visitades 
amb 499 i 471 participants. A més, 337 persones es van sumar als 
itineraris modernista i del passeig del Canal. Aquest any l’Open 
House ha obert les portes també de les cotxeres del Tram, Can Po 
Cardona, Cal Tous, Can Maluquer, la Casa Rovira, l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable, la Ciutat Esportiva Joan Gamper i el 
restaurant Follia. El que sí es va haver de suspendre per la pluja 
va ser la Fira Modernista, programada per a aquest mateix cap de 
setmana (27 i 28 d’octubre) i que es farà properament.

Prop de 3.000 
persones coneixen 

l’arquitectura 
santjoanenca a través 
del Festival 48 H Open 

House Barcelona

Oberts a tothom. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Torre de la Creu, 
exterior de Can Negre, Can Po Cardona, sala dels Ocellets, a Can Negre, 
Casa Rovira, Cal Tous, les cotxeres del Tram i el restaurant Follia

Enlluernats 
pel patrimoni 
arquitectònic

Gran feina de les persones voluntàries. L’alcalde, Antoni Poveda, 
va donar les gràcies a les 51 persones que han participat com a volun-
taris donant suport al les portes obertes dels diferents edificis

CULTURA
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L’Esbart Dansaire, una de les entitats 
més antigues alhora que estimades 
de Sant Joan Despí, ha commemorat 

aquest any un aniversari molt especial, 75 
anys d’història, de balls i de difusió de la 
cultura popular catalana. Per celebrar una 
efemèride tan important, l’entitat ha orga-
nitzat diferents activitats al llarg d’aquest 
2018 que s’han tancat amb un gran festival 
al Teatre Mercè Rodoreda que ha retrobat 
molts amics i amigues d’aquesta gran fa-
mília.
Els inicis es remunten a l’any 1943, tot i 
que l’any 1936, com recorda l’Isidre Gres, 
un dels socis fundadors, ja es van co-
mençar a fer els primers balls “amb els 
mestres Joan i Magda, que ens ensen-
nyaven música, vam començar a fer els 
primers ballets”, comenta Gres. L’Isidre i 
la seva dona, l’Enriqueta Tintoré, i gairebé 
la pràctica totalitat de la seva família han 
ballat a l’Esbart al llarg d’aquestes set dè-
cades i mitja d’història. És precisament un 
grup d’exalumnes dels mestres Joan Casas 
i Magda Prunera, els que, sota la direc-
ció del mestre Antoni Minguet, comen-
cen a portar endavant l’entitat. L’any 1951 
l’entitat inicia una nova etapa coincidint 

amb la donació, per part del senyor Trias 
de Bes, que estiuejava a Sant Joan Des-
pí, del banderí, un símbol per a l’entitat. 
D’aquesta primera època, els membres de 
l’Esbart recorden un gran ball de gitanes 
amb 24 parelles que van fer a Cal Trabal, i 
com de mica en mica comencen a actuar 
en pobles de la rodalia. 
1959 marcarà un nou punt d’inflexió amb 
la incorporació de Ferran Gimeno en la 
direcció i de la senyora Vila en la con-
ducció musical, fins que l’Isidre Gres i 
l’Enriqueta Tintoré, l’any 1975, creen una 
junta gestora passant la presidència a Sal-
vador Guillemat i la direcció artística a 
Lluís Pareja.

Primer festival de primavera
El 1977 es fa per primera vegada el festi-
val de primavera que encara avui dia és 
una de les activitats primaverals amb més 
tradició, fins que arriba una de les actua-
cions més inoblidables per als membres 
de l’Esbart, el ball dels diferents grups 
i del cos de dansa al Palau de la Música 
Catalana en el marc del Festival Anual de 
Danses Catalanes amb el president Josep 
Tarradellas com a espectador. 

L’entitat és una de les més antigues de Sant Joan Despí

75 anys de l’Esbart Dansaire

Els i les dansaires amb el banderí, símbol de 
l’entitat, a la dècada dels 50 

L’Esbart comença a agafar força i a fer ac-
tuacions no només arreu de Catalunya i 
Espanya tot participant en festivals de balls 
tradicionals, sinó també fora de les nostres 
fronteres amb actuacions a Filipines, Ale-
manya, Suïssa, Àustria o Argentina.
El 2002, l’entitat estrena “Jujol a Sant Joan 
Despí”, amb coreografia de Gabriel Robles 
i sota la direcció musical de Santi Arisa, 
que mostra un recorregut des del passat 
agrícola a l’actualitat. Un ball que acom-
panya fins als nostres dies aquesta entitat 
que en l’actualitat compta amb 66 dansai-
res entre infantils, juvenils, infantils, cos 
de dansa, veterans i exdansaires, i moltes 
ganes de continuar innovant.

L’Esbart Dansaire ha tancat els 
actes del 75è aniversari amb un 
gran festival al Teatre Mercè 
Rodoreda
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Teatre Mercè Rodoreda

Divendres, 1 de febrer, 21 h
EL PREU,
d’Arthur Miller

Nova temporada d’arts escèniques
gener-abril 2019

Teatre adult Teatre infantil

Música

Divendres, 15 de març, 21 h
EL LLIBERTÍ,
dirigida per Joan Lluís Bozzo

Divendres, 5 d’abril, 21 h
LA NIÑA GORDA,
de Santiago Rusiñol

Divendres, 3 de maig, 21 h
TERRA BAIXA,
 amb Lluís Homar

Dissabte, 26 de gener, 21 h
CHENOA és +HUMANA,

Divendres, 15 de febrer, 21 h
FLAMARADAS EN CONCERT

Divendres, 26 d’abril, 21 h
JOAN DAUSÀ 

Venda d’entrades i 
abonaments,  a partir del 20 de

desembre a: teatresdespi.cat

Diumenge, 27 de gener, 12 h
HI HA RES MÉS AVORRIT QUE 
SER UNA PRINCESA ROSA?,

Diumenge, 17 de febrer, 12 h
DÀMARIS GELABERT
EN CONCERT

Diumenge, 31 de març, 12 h
LA GALLINA DELS OUS D’OR
amb Zum Zum TEatre

Diumege, 28 d’abril, 12 h
EL MONSTRE DE COLORS,
adaptació de l’obra d’Anna Llanas

Teatre per a nadons i primera infància

Diumenge, 20 de gener (11 i 12.30 h)
NYAM NYAM,
de la cia. Daquidalla

Diumenge, 24 de febrer (11 i 12.30 h)
NANA, UNA CANCIÓN 
DIFERENTE,
de Proyecto Nana

Diumenge, 24 de març (11 i 12.30 h) 
TEMPS DE LLUM
de cia. Clar de De Lluna
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Teatre Mercè Rodoreda

Circuit Zero 

Dissabte, 9 de març, 19 h
A MI NO ESCRIBIÓ 
TENNESSEE WILLIAMS
cia. Roberto G. Alonso i Marc 
Rosic. Dansa Teatre

Dissabte, 9 de març, 21 h
PAINBALL, 
amb les Impuxibles. 
Dansa-música

Diumenge, 10 de març, 18 h
ESPERA,
de la cia. de circ EIA

Sala Bulevard

Divendres, 18 de gener, 22 h
KISS OF DEATH
concert tribut als Kiss

Divendres, 8 de febrer, 22 h
MARUJA LIMÓN,

Divendres, 29 de març, 22 h
TABÜ EN CONCERT,

Divendres, 3 de maig, 22 h
TRIBUT A AC/DC

Auditori Miquel Martí i Pol

Dissabte, 19 de gener, 21 h
MONÒLEG AMB 
ALBERT BOIRA,

Dissabte, 16 de febrer, 21 h
SIN PELOS EN LA 
LENGUA, MONÒLEG AMB 
CAROLINA NORIEGA

Divendres, 22 de març, 21 h
GODOY Y YO, MONÒLEG 
AMB GODOY

Dissabte, 6 d’abril, 21 h
SARA ES...CUDERO, 
MONÒLEG AMB SARA 
ESCUDERO

Dissabte, 18 de maig, 21 h
LA NOCHE DE 
PARRADO, MONÒLEG 
AMB VÍCTOR PARRADO

Cicle Gaudí de cinema

Dijous, 17 de gener, 20 h
EL FOTÒGRAF DE 
MAUTHAUSEN, dirigida 
per Mar Tarragona

Dijous, 21 de febrer, 20 h
PETRA,
dirigida per Jaime Rosales

Dijous, 21 de març, 20 h
ENTRE DUES AIGÜES,
dirigida per Isaki Lacuesta

Dissabte, 16 de març,  22 h
Mostra de de teatre, circ, 
música, màgia, comèdia i 
dansa  a càrrec de dones

VII Lila Cabaret (teatre Mercè Rodoreda)

Divendres, 22 de febrer, 21 h
LAS AMÍGDALAS DE MIS 
AMÍGADALAS SON MIS 
AMÍGDALAS, amb Luis Piedrahíta

Monòleg al Teatre Mercè Rodoreda

Teatre Mercè Rodoreda

Altres formats
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Caminada a Montserrat.  
Un any més, la Caminada a 
Montserrat organitzada  per 
l’Arxisprestat de Cornellà-Les 
Planes va ser tot un èxit. Unes 
140 persones van recórrer a 
peu els 57 quiòmetres que ens 
separen de Montserrat sota 
una pluja intensa. Un cop a 
Montserrat, es va celebrar una 
romeria on van participar 
unes 300 persones entre les 
que van arribar a peu o en 
autocar. La Caminada, que 
aquest any ha arribat als 30 
anys, s’han sumat a l’Any 
Jujol140 amb una samarreta 
amb la silueta de Can Negre.

 EN IMATGES

30

Obre la botiga de l’alumnat del PFI . Els i les joves del curs d’auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic del Programa de Formació i Inserció-Pla 
de Transició al Treball (PFI-PTT) han tornat a obrir la botiga Segon armari. 
Aquest “establiment” els serveix per fer pràctiques, ja que s’encarreguen 
d’organitzar la botiga, atendre la clientela, etc. Aquesta botiga 
d’intercanvi de roba obre els divendres de 10 a 14 h, fins al 31 de maig, i 
està ubicada a Promodespí (entrada pel carrer de Sant Francesc d’Assís).

500 sessions eixamplant el nostre coneixement. Ara fa gairebé vint 
anys que es va programar la primera sessió de l’Aula Cultural de la Gent 
Gran, a l’abril del 1999. Concebut com un espai formatiu, l’Aula Cultural 
proposa, cada setmana, conferències i sortides de les temàtiques més 
variades. El 21 de novembre, l’Aula Cultural ha arribat a les 500 sessions, 
tot parlant de curiositats al voltant de la salut a càrrec del doctor Paytubí.

Intercanviant experiències a Manlleu. Tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i 
Sant Just Desvern així com comerciants d’aquestes pobla-
cions, han participat en una jornada d’intercanvi per conèixer 
estratègies orientades a millorar la dinamització del começ 
local a la població de Manlleu, a Osona. 

Premi comarcal. La Cap de l’Arxiu Municipal de Sant 
Joan Despí i gran estudiosa de l’arquitecte modernista 
Josep Maria Jujol, Montserrat Duran, ha rebut el guardó 
Llorenç Presas i Puig de Recerca en el marc del X Premis 
de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat que or-
ganitza el Centre d’Estudis del Baix Llobregat. Duran ha 
presentat recentment el llibre Jujol, i l’evolució del llen-
guatge arquitectònic, inspirat en la seva tesi doctoral. A 
la foto, amb el tinent d’alcalde Cultura, Àlex Medrano.
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Córrer contra el càncer de mama. 283 dones amb el dorsal de DACMA, Associació de Dones contra el Càncer de Mama de Sant Joan Despí, 
van córrer contra el càncer de mama en la darrera edició de la Cursa de la Dona que es va organitzar a Barcelona l’11 de novembre. Les dones 
santjoanenques van córrer per una bona causa, i a més a més van aconseguir ser la primera entitat amb més dones arribades a meta, les 283 
participants, i el reconeixement a l’entitat amb més persones inscrites. Els diners recollits es destinaran a la investigació del càncer de mama. 

Trobada de Corals de Cor de Flora. La Societat Cor de Flora 
va organitzar el 4 de novembre la tradicional Trobada de Corals 
amb la col·laboració de l’Escola de Música Enric Granados, el 
Grup Vocal Despistats, la Societat Coral Perla Agustinenca, 
Gospel Link Singers a més a més de Cor de Flora.

Trobada Llaudística . El Teatre Mercè Rodoreda es va omplir 
per acollir una nova edició de la Trobada Llaudística organit-
zada per l’orquestra Laud’Ars. En aquesta ocasió, l’Orquestra de 
Corda Polsada de la Societat Musical d’Alboraia va actuar com a 
artista convidada.

Festes de la Tardor. La pluja va ajornar la Festa de la Tardor 
de l’Eixample al 4 de novembre. Acompanyats del bon temps 
els veïns i veïnes es van abocar en totes les activitats on no van 
faltar els tallers, les actuacions de diferents entitats, mercat 
d’intercanvi, i castanyades, entre moltes altres activitats.

Les noves parelles lingüístiques. Aquestes són les noves parelles 
lingüístiques que el Centre de Normalització Lingüística ha format 
per millorar l’ús oral del català. Al llarg d’aquest 2018 s’han format un 
total de 40 parelles, 6 de les quals són virtuals. El programa de Volun-
tariat per la Llengua posa en comú persones catalanoparlants amb 
persones a qui costa parlar aquesta llengua, per millorar d’aquesta 
manera les seves competències. Si vols participar-hi encara hi ets a 
temps. Només cal que disposis d’una hora a la setmana.

31
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A punt de finalitzar 
l’any, al Butlletí us 

volem recordar quins 
han estat alguns dels 

projectes més destacats 
en els quals ha treballat 

l’Ajuntament

Adéu a l’any 
2018

Un any de feina i amb molts projectes per endavant. Impossible resumir en tan sols una pàgina els múltiples projectes que ha dut a terme l’Ajuntament 
aquest any. 2018 ha estat el tret de sortida a la commemoració de l’Any Jujol140; l’equipament de la gent gran, al barri de Les Planes comença a prendre forma, 
i s’ha avançat en mobilitat amb la creació d’un nou carril bici a l’avinguda de Barcelona, la construcció d’una passarel·la al barri de Torreblanca, la incorporació 
de la nova línia E43, o la instal·lació d’un park&ride al costat de l’estació. Aquest 2018 també s’ha presentat el Pla Municipal d’Habitatge 2018-2020.



33

sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

del 16 de desembre 
al 6 de gener
62a Exposició de Pessebres
Local de l’Associació (C. Rius i Taulet, 5). Inauguració, 16 
de desembre a les 12 h. Horaris de visites: dies laborables, 
de 18 a 20 h; dissabtes i vigílies de festius, de 18 a 21 h, i 
diumenge i festius, d’11 a 14 i de 18 a 21 h

Obren les aules d’estudi de les biblioteques

Fins al 14 de desembre
EXPOSICIÓ DE TREBALLS 
‘DRETS DE L’INFANT’
Biblioteca Miquel Martí i Pol

Als mesos de desembre i gener les biblioteques Miquel Martí i Pol 
i Mercè Rodoreda obren fora de l’horari habitual per donar més 
serveis als i les estudiants que preparen els seus exàmens. Així, els 
dissabtes 15, 22 i 29 de desembre i els dissabtes 12, 19 i 26 de ge-
ner, de 16 a 22 h obre la Mercè Rodoreda, mentre que la Miquel 
Martí i Pol ho farà els diumenges 16, 23 i 30 de desembre i el 13, 
20 i 27 de gener de 10 a 14 i de 16 a 22 h. 

del 13 de desembre 
al 4 de gener
‘Acolliment’, d’Ester Xandri
Centre Jujol-Can Negre (inauguració, 13 de desem-
bre a les 19.30 h)

Panera cultural solidària
Les biblioteques han organitzat una panera cultural 
solidària per col·laborar amb la Taula de Coordinació 
Social de Sant Joan Despí. Fins al 21 de desembre podeu 
aportar un quilo d’aliment i a canvi rebreu un número. 
Si les dues xifres finals coincideixen amb la butlleta 
guanyadora del sorteig de la loteria del dia 22 de desem-
bre obtindreu una panera plena de cultura i oci.



34

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     De 17.30 a 20 hores 

 28 divendres
 LA MÀGIA DE L’ASTRÒLEG  
 SADURNÍ
 Torre de la Creu
 coneixeràs l’espai on treballa i històries que  
 et faran viatjar fent un petit circuit per la casa  
 i, amb la porta estrellada, descobriràs els  
 misteris del seu laboratori. A la plaça, hi tro- 
 bareu jocs. Es tancarà l’accés a la cua se- 
 gons aforament previst a les 19.30 hores.

   

 30 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 fruites i hortalisses  del Parc Agrari.

 D’11 a 14 hores 
 ITINERARI MODERNISTA  
 Centre Jujol Can Negre
 visita guiada per les obres més emblemàti 
 ques de Jujol. Cal reserva prèvia: 93 373 73  
 63 o cannegre@sjdespi.net.

 D’11 a 13 hores
 ELS PASTORETS
 Local social El Castanyot
 entrada, una joguina com a donatiu. Organitza 

 la Comissió del 50è aniversari del Castanyot,  
 amb la col·laboració de Creu Roja Joventut.

 17  dilluns
 De 16 a 20 h 
 ASSESSORIA LABORAL
 Oficina Jove
 cal demanar cita prèvia

 19 hores
 TALLER DE DOLÇOS DE NADAL
 Casal de Joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia a: www.despijove.cat

  18 dimarts
 9.15 hores  
 PASSEJADA GENT GRAN 
 PEL BAIX LLOBREGAT
 Àrea Serveis a la Persona
 caminem a peu pel Baix Llobregat

 De 16 a 20 h 
 ASSESSORIA DE SALUT
 Oficina Jove
 cal demanar cita prèvia

 19 dimecres
 16.30 hores
 FESTA DE NADAL DE LA GENT  
 GRAN
 Poliesportiu del  Mig
 Els tiquets d’invitació es poden recollir als  
 centres cívics, a l’Àrea de Serveis  
 a la Persona i a l’Ajuntament. Punt de reco- 
 llida d’aliments per a la Taula Social.

 18 hores
 DESCOBRIM LA FRIDA KAHLO
 Biblioteca Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 activitat per descobrir l’artista als més petits. A  
 càrrec de M. Jesús Castro. Edat recomanada, de  
 8 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.

  20 dijous
 20 h 
 CICLE GAUDÍ CINEMA EN 
 CATALÀ: ‘LES DISTÀNCIES’
 Teatre Mercè Rodoreda
 dirigida per Elena Trapé amb Alexandra Ji 
 ménez, Miki Esparbé, Isak Férriz, Bruno Se 
 villa i María Ribera. Venda d’entrades:

 teatresdespi.cat

 21 divendres
 De 10 a 12 hores
 TALLER DE CREIXEMENT 
 PERSONAL 
 Àrea de Serveis a la Persona 
 organitzat Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD)

    

    22 dissabte
 De 10.30 a 13 hores
 TIÓ DE NADAL
 Casal de la Gent Gran de Can Maluquer
 activitat de fer cagar el tió i festa infantil per les  
 persones de l’entitat i per als seus nets i netes.
 
 De 11 a 13.30
 TIÓ POPULAR BARRI LES PLANES
 Plaça del Mercat
 tallers, animació, geganters, xocolatada i activitat  
 de fer cagar el tió.

 

 23 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 fruites i hortalisses  del Parc Agrari.

    24 dilluns  De 18.30 a 20.30 hores

 BELÉN VIVIENTE
 Parc de Sant Pancraç
  27a. edició del tradicional pessebre vivent  
 amb espais plens de tradicions, de  detalls  
 i de sorpreses. Organitza, el Centro Cultu- 
 ral Andaluz Vicente Alexandre.

 
 

 25 dimarts
 22 hores 
 BALL DE NADAL
 Foment Cultural i Artístic
 música en viu amb el duet Valparaíso. Reser- 
 va de taules 637 81 54 68 o 630 68 02 28.

  26 dimecres
 22 hores 
 BALLADA DE SARDANES
 Plaça de l’Ermita
 la colla Sardanista  organitza una ballada de sar- 
 danes amb la cobla Principal del Llobregat.

  27 dijous
 De 17 a 19.30 hores

 BALL DE CAP D’ANY    Casal de gent gran Can Maluquer
 activitat oberta a la gent gran, sòcia o no.

27
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     De 17.30 a 20 hores 

 28 divendres
 LA MÀGIA DE L’ASTRÒLEG  
 SADURNÍ
 Torre de la Creu
 coneixeràs l’espai on treballa i històries que  
 et faran viatjar fent un petit circuit per la casa  
 i, amb la porta estrellada, descobriràs els  
 misteris del seu laboratori. A la plaça, hi tro- 
 bareu jocs. Es tancarà l’accés a la cua se- 
 gons aforament previst a les 19.30 hores.

   

 30 diumenge
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 fruites i hortalisses  del Parc Agrari.

 D’11 a 14 hores 
 ITINERARI MODERNISTA  
 Centre Jujol Can Negre
 visita guiada per les obres més emblemàti 
 ques de Jujol. Cal reserva prèvia: 93 373 73  
 63 o cannegre@sjdespi.net.

 D’11 a 13 hores
 ELS PASTORETS
 Local social El Castanyot
 entrada, una joguina com a donatiu. Organitza 

 la Comissió del 50è aniversari del Castanyot,  
 amb la col·laboració de Creu Roja Joventut.

      31 dilluns
 D’1 a 4 hores
 BALL DE CAP D’ANY 
 Foment Cultural i Artístic
	 música	en	viu	amb	el	duet	Doble	Perfil.	Cal	

 reserva prèvi

       1  dimarts
 De 19 a 20.30 hores
 CONCERT D’ANY NOU 
 Església Sant Joan Baptista
 concert de nadales amb la participació de can 
 tants solistes lírics de reconeixement públic. 

 Organitza: Societat Cor de Flora.

   3 dijous  De 17.30 a 20 hores 

 ENTREGA DE CARTES 
 ALS PATGES
 Plaça Àrea de Serveis a la Persona
 els patges reials i els seus ajudants us  
 esperen per recollir en mà els vostres desi 
 tjos. Venda de xocolatada calenta sense  
 gluten a càrrec dels joves del CE El Nus. 

  
 

  5  dissabte  17.30 hores

 ARRIBADA DE SES MAJESTATS  
 ELS REIS
 Esplanada central parc de la Fontsanta
 ens acompanyarà l’astròleg Sadurní, els pat- 
 ges i infants reials, els ajudants de l’astròleg  
 i els grups de percussió ABRA-KPUM i ATABALATS.

 A partir de les 18.25 hores

 CAVALCADA DELS REIS
 Barris de les Planes, Residencial Sant Joan,  
 Pla del Vent-Torreblanca i Centre 
 consulta el plànol del recorregut sencer a la pàgina  
	 7	del	Butlletí.	La	Cavalcada	finalitzarà	a	Can	Negre		
 on els Reis rebran la clau màgica que obre totes les  
 llars de la ciutat.

 7  dilluns
 PUNTS DE RECOLLIDA   
 D’ARBRES DE NADAL
 L’Ajuntament habilitarà punts de recollida  
 d’arbres de Nadal un cop acabin les festes.  
 Hi haurà punts a tots els barris: plaça de  
 l’Ermita amb el carrer Bon Viatge; passeig  
 del Canal amb av. de Barcelona (zona  
 petanca); rambla Josep Maria Jujol amb  
 carrer Baltasar d’Espanya; plaça de Sant  
 Joan; Centre Cívic Les Planes/carrer JF  
 Kennedy; carrer Antoni Gaudí amb el ca- 
 rrer Josep Tarradellas; avinguda de la Ge 
 neralitat amb avinguda de Lluís Companys;  
 Centre Cívic Torreblanca, av. de Lluís Com- 
 panys amb el carrer Rubió i Tudurí i deixalle 
 ria.

GENER

30

4 14
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El Servei d’Esports de la Diputació 
de Barcelona realitza periòdica-
ment una enquesta de satisfacció  

dels usuaris i usuàries respecte als com-
plexos esportius de les principals po-
blacions de la província de Barcelona. 
En l’enquesta de 2018 han participat 
un total de 25 poblacions, entre elles 
Sant Joan Despí, totes d’una llarga 
tradició esportiva com ara Manresa, 
Mataró, Sant Cugat del Vallès, Berga, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Vilanova i la Geltrú o 

Viladecans. Globalment, s’ha demanat 
opinió de satisfacció a 76 complexos 
poliesportius d’aquestes 25 poblacions. 
En el cas de Sant Joan Despí han pogut 
opinar 518 usuaris i usuàries dels po-
liesportius Francesc Calvet i Salvador 
Gimeno, una mostra molt significativa.  
Una empresa externa que treballa per 
la Diputació de Barcelona i el sistema 
de l’enquesta telefònica i anònima han 
recollit aquestes opinions. 
La valoració de grau de satisfacció ge-
neral dels complexos poliesportius de 

Sant Joan Despí ha estat de 7,50, per 
sobre de la mitjana, que ha estat de 7,14 
sobre 10.
Els àmbits que s’han valorat han estat 
l’atenció al client, les activitats, el preu 
de l’abonament, el monitoratge o la ne-
teja. En tots els casos la valoració dels 
poliesportius de Sant Joan Despí està 
per sobre de la mitjana. Cal destacar es-
pecialment dos aspectes: la neteja amb 
7,64 (mitjana de 6,98) i la valoració del 
preu de l’abonament amb 6,75 (sobre 
una mitjana de 6,33).

Els complexos poliesportius de Sant Joan Despí han obtingut una valoració de 
7,50, per sobre de la mitjana de la província

El Campus de Nadal, opció d’esport 
i esbarjo per vacances 
Com cada any, l’Ajuntament organitza el Campus Esportiu de 
Nadal, una activitat que combina esport i diversió i està adreçada 
als infants nascuts entre els anys 2004 i 2012. Tindrà lloc al polies-
portiu Francesc Calvet en dos torns, el primer els dies 24, 27 i 28 
de desembre i el segon els dies 31 de desembre, 2, 3 i 4 de gener, en 
horari de 9 a 14 hores. També es pot optar per horari ampliat fins 
les 17 hores -que inclou el dinar- o al servei de cangur de 8 a 9 del 
matí. L’objectiu del campus esportiu és oferir una opció durant les 
vacances escolars, per tal d’ocupar el temps lliure de forma activa 
i divertida. Les inscripcions es poden realitzar als poliesportius 
Francesc Calvet i Salvador Gimeno.L’alcalde, Antoni Poveda, en la seva visita a l’últim campus, el d’estiu

Bona nota per als poliesportius a 
l’enquesta feta per la Diputació

 DESPÍESPORT
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El Bàsquet Club Sant Joan Despí ha realitzat la presentació 
d’una temporada en la qual s’esperen grans reptes pels 22 
equips del club, des de l’escoleta fins als primers equips. En 
total, 335 esportistes disputen aquesta temporada en què se 
celebra el 30è aniversari de l’entitat. 
Després del frenètic partit del sènior B masculí, resolt amb 
victòria local, els equips del club van desfilar per a l’afició. El 
grup  B-Blackes va aportar a la festa una mostra d’art cultural 

hip-hop, que va fer vibrar tota la graderia. Per tancar la ceri-
mònia, l’Acuae Pérez, entrenadora del club, va fer lectura del 
manifest institucional i del món de l’esport amb motiu del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Do-
nes i, a continuació, van tenir lloc els parlaments del president 
de l’entitat, José María Román, i de l’alcalde, Antoni Poveda. 
La cirereta del pastís fou la victòria del sènior A, primer equip 
masculí del club. 

En un poliesportiu Ugalde ple de gom a gom, el Club Futbol Sala 
Sant Joan Despí ha presentat els 19 equips de l’entitat, amb els 
seus 204 esportistes. 
L’acte es va complementar amb una xocolatada solidària en què 
es van recaptat 703 €, que aniran destinats a la Marató de TV3. 
També va haver-hi un distret i divertit partit entre les jugadores 
del club i un combinat de mares.  

El moment més emotiu de l’acte va ser la sorpresa que hi havia 
preparada per a sis persones molt estimades a l’entitat, amb el 
lliurament de sis plaques en agraïment als seus 14 anys de treball 
i dedicació per fet realitat el projecte formatiu i esportiu mit-
jançant el futbol sala a la ciutat. En concret, van ser homenatjats 
Javier Pastor, Jordi Fernández, Tomás Montalvo, Rafa Aragón, 
Pedro Aragón i David Babot. 

Club de Futbol Sala Sant Joan DespÍ: 19 equips I 204 esportistes

Solidaritat i homenatges

La temporada del 30è aniversari

PRESENTACIONS D’INICI DE TEMPORADA

Bàsquet Club Sant Joan Despí: 22 equips i 335 esportistes
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La Unió Esportiva Sant Joan Despí va fer el 26 d’octubre al 
Municipal del barri Centre la presentació de la temporada 
2018-19 amb els seus 33 equips i un total de 442 jugadors 
i jugadores.
L’entitat, que ha augmentat la seva massa social a 443 so-
cis, té com a reptes esportius l’ascens del primer equip a 
Segona Catalana, mantenir la categoria dels seus equips 
juvenils i de l’infantil A i intentar assolir una categoria su-

perior per part de l’aleví A, a més que tota la resta d’equips 
del club assoleixin categories superiors o no baixin de les 
que ja són.
Els objectius fonamentals del club, però, es basen a formar 
jugadors i persones, a ajudar a educar en la companyonia, 
l’actitud, el respecte i l’esforç. D’altra banda, l’entitat vol 
aconseguir una gran implicació de les famílies dels espor-
tistes en el club i organitzaran actes de germanor.

Presentacions d’inici de temporada

Amb el repte de recuperar la Segona Catalana

La UD San 
Pancracio 
celebra su 50 
aniversario

La Unión Deportiva San Pancracio está celebrando esta tempo-
rada 2018-19 el 50 aniversario de su fundación. A lo largo de la 
misma tiene previsto realizar diversos eventos conmemorati-
vos, como una exposición de fotografías y camisetas históricas, 
actos deportivos con  otras entidades del municipio, o un tor-
neo especial del aniversario.
En esta temporada tan significativa  se ha creado una equipa-
ción conmemorativa del  50 aniversario para la disputa de los 
partidos, que también pueden adquirir los socios y aficionados.

Destacar que esta temporada se ha formalizado un equipo de 
veteranos, dirigido por Joan Porras y Javier Marcos, y que ésta 
formado por jugadores que defendieron los colores de la enti-
dad en éstos últimos años. La creación de este nuevo equipo  
ha dado pie a la reestructuración del amateur  que,  dirigido 
por Xavier Carrillo y  Paco Jiménez, sigue dando continuidad 
al proyecto deportivo de éstos últimos años, defendiendo el 
modelo de entidad  y la formación de nuevos deportistas en 
la ciudad.

El club organizará 
diferentes actos
conmemorativos

Unió Esportiva Sant Joan Despí: 33 equips i 442 esportistes
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Les parelles Santmartí-Bueno en categoria masculina i Gomis-Rovira en 
femenina, s’adjudiquen el torneig

El millor pàdel català es va donar cita 
al Tennis Sant Joan Despí

Participació record en el Ciclocròs d’enguany

El passat 11 novembre va tenir lloc al Parc Ciclista del Llobregat el XXXI Ciclo-
cròs. El Club Ciclista Sant Joan Despí, entitat organitzadora, va superar l’èxit de 

l’any passat, ja que es va comptar amb la participació rècord de 261 corredors de 
totes les edats, des de prebenjamí fins a màster 60.  La prova és puntuable per a la 

Copa Catalana de Ciclocròs. A la màxima categoria (Elit-Sub 23), el guanyador 
va ser Tomàs Misser i van completar el podi Isaac Simon –líder de la classifica-

ció general- i Gerard Álvarez. En fèmines, es va imposar la belga Veerle Cleiren, 
segona va ser Jordina Muntadas –líder indiscutible de la general- i tercera Mag-
dalena Duran. Van participar-hi quatre components del Club Ciclista Sant Joan 

Despí: Francesc Vernet (cinquè a màster 60), Antonio Millán (quart a màster 50) 
i Andrés Millán i Guillem Millanés a la categoria màster 40. L’activitat era ober-

ta al públic i va comptar de nou amb un gran ambient en el Parc Ciclista.

Del 4 a l’11 de novembre es va 
celebrar al Tennis Sant Joan 
Despí amb gran èxit  una de les 

proves més importants del Circuit Ca-
talà de Pàdel, en categoria Or.
Tot i que és una prova oberta a tothom, 
van participar-hi alguns dels millors ju-
gadors catalans del moment.

Enric Santmartí i Toni Bueno, en cate-
goria masculina, i Cristina Gomis i Nú-
ria Rovira, en femenina, es van procla-
mar campions del torneig.
Santmartí-Bueno es van imposar als 
finalistes, parella formada per Adrián 
Biglieri i Javier Escalante, en un igualat 
partit. En categoria femenina la parella 

Gomis-Rovira es va proclamar campio-
na, després de resoldre la final davant 
les finalistes Sara Pujals i Alix Collobon.
L’alumnat de l’escola de pàdel va fer 
d’aplegapilotes d´aquestes grans finals.
Durant una setmana es va poder gaudir 
a Sant Joan Despí del millor pàdel català 
en un gran ambient al club.

Torneig Or del Circuit Català, a Sant Joan Despí

El torneig es va desenvolupar amb un gran ambient a la instal·lació. A la dreta, l’alcalde, Antoni Poveda, amb els primers classificats de les diferents categories.

261 corredors de totes les edats es van donar cita en 
aquesta edició
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L’esport santjoanenc, en imatges

El FC Levante Las Planas i l’Associació Estel han arribat a un acord 
per crear un equip de futbol format per persones amb discapacitat 
intel·lectual. El 9 d’octubre els integrants de l’equip van fer un diver-
tit entrenament al Camp Municipal de les Planes i se’ls va lliurar la 
samarreta que portaran. Es farà un altre entrenament i un partit 
després de Nadal i s’aniran organitzant partits de caire amistós front 
altres associacions de caràcter similar o equips de futbol adaptat.  

Acord entre el FC Levante Las Planas i 
l’Associació Estel

40

La santjoanenca Marta Mellado, de 28 anys, és gimnasta i 
pertany a la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts 
Psíquics. La Marta participa en gimnàstica rítmica i esportiva 
en totes les seves modalitats. Ara ha destacat als Jocs Special 
Olympics on va aconseguir una medalla d’or i dues de bronze. 
Ha estat seleccionada en rítmica per participar en els Jocs Mun-
dials Specials d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) al març. 

Marta 
Mellado 
destaca 
als Special 
Olympics

Al poliesportiu Salvador Gimeno funciona en període de prova pilot 
un ordinador emissor de tiquets per a la pràctica d’activitats a la 
instal·lació. No obstant això, les persones usuàries poden provar-ho, 
però el tiquet vàlid és el que es lliura a la piscina o a la recepció. 
Després de la prova, serà només l’ordinador el que emeti els tiquets 
i començarà a fer-ho 30 minuts abans que comenci cada sessió. Al 
mes de gener s’aplicarà també al poliesportiu Francesc Calvet.

Prova per emetre tiquets d’activitats 
dels poliesportius per ordinador

Dissabte 10 de novembre, el Club Patinatge Artístic Sant Joan 
Despí va realitzar una jornada de tecnificació amb Sergio 
Canales, que aquest any ha estat subcampió d’Espanya sènior 
i quart del món al darrer mundial de França celebrat el passat 
mes d’octubre. A la sessió van assistir una trentena de pati-
nadors i patinadores del club local i d’altres, de les categories 
d’Iniciació A, Certificat i Competició. A tots se’ls va fer entrega 
d’un diploma d’assistència i al Sergio l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí li va lliurar un regal.

 Dia de patinatge amb Sergio Morales

La jove santjoanenca Alba Petisco competeix en la modalitat de gim-
nàstica artística, és subcampiona d’Espanya júnior olímpica. 
A l’’octubre va formar part de la delegació espanyola que va participar 
en els Jocs Olímpics de la Joventut celebrats a Buenos Aires. L’Alba es 
va proclamar campiona per equips (formats per gimnàstes de diversos 
països) en la competició multidisciplinària.

Alba Petisco, campiona als Olímpics 
de la Joventut
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AMgrup municipal PSC-CP

TRIBUNA POLÍTICA

En només quatre dies de diferència 
hem celebrat el Dia Internacional de 
les Ciutats Educadores, el Dia Mun-
dial de la Lluita contra la Sida i el Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. També hem dut a terme 
un munt d’activitats a tota la nostra 
ciutat al voltant de la Marató de TV3 
i de la lluita contra el càncer. 
Sant Joan Despí és una ciutat sensible 
a totes aquestes manifestacions i rei-
vindicacions perquè plegats i plega-
des hem construït una ciutat millor 
que contribueix a fer del món un lloc 
millor, perquè sabem que l’educació 
ho mou tot i ho millora tot; perquè 
sabem que la investigació i el conei-
xement ens donaran qualitat de vida 
i oportunitats, durant aquests dies 
destacats, i durant tot l’any.
Una ciutat sensible és una ciutat que 
té cura d’aquests aspectes i és una 
ciutat que posa les persones al cen-
tre del seu pensament com a princi-
pal objectiu, una ciutat que pensa en 
tothom siguin quines siguin les seves 
circumstàncies, necessitats i anhels.
I aquesta ciutat sensible és el nostre 
objectiu prioritari, no com d’altres 
formacions polítiques que estan més 
amoïnades pel que passa fora de la 
ciutat (polèmiques estèrils, debats 
innecessaris, frases buides, gesticula-
cions exagerades,…) que dins.
Des del PSC de Sant Joan Despí us 
volem dir que continuarem treba-
llant sempre per aquesta ciutat que 
tan estimem i pels seus veïns i les 
seves veïnes, amb la sensibilitat, la 
il·lusió, l’empenta i el sentit comú que 
ens caracteritza, des de la proximitat 
i comptant amb tots i totes.
Us desitgem que passeu un bon Na-
dal i millor any nou 2019 ple de mà-
gia. 

El jovent vam ser la punta de 
llança i el motor de la mobilització 
i l’organització popular la  passa-
da tardor republicana, l’u d’octubre 
del 2017 vam mobilitzar una vui-
tantena de joves de la ciutat per de-
fensar el  referèndum -instrument 
bàsic en qualsevol democràcia con-
solidada-. També vam ser eina clau 
per revalidar la majoria republica-
na el 21D on el vot jove va tenir una 
representació determinant.
Vivim un moment d’anormalitat de-
mocràtica, estem patint la revenja 
d’un Estat demofòbic que veu tron-
tollar el seu statu quo i els privile-
gis del règim del 78. Hi ha gent a 
la  presó  i a l’exili per posar urnes, 
fer tuits, rapejar o manifestar-se.
El Jovent Republicà treba-
llem per construir una societat 
d’oportunitats per a tothom, des de 
baix i des de l’esquerra, que predi-
qui amb els valors del socialisme, 
l’ecologisme, l’antifeixisme i els fe-
minismes. 
Volem ser l’altaveu dels joves des 
de dins del consistori, només així 
els joves podrem tenir veu pròpia i 
podrem incidir en les polítiques de 
joventut que ens condicionen, per 
exemple, a l’hora d’emancipar-nos, 
entrar en el món  laboral  o trobar 
espais d’oci dins la ciutat.
La Mar Besses serà l’altaveu dels i 
les joves santjoanenques encapça-
lant la llista del Jovent Republicà 
de Sant Joan Despí a les Eleccions 
Municipals 2019, en una candida-
tura capaç de representar la tota-
litat dels santjoanencs donant-los 
veu pròpia des de la diversitat que 
ens fa créixer com a ciutat, com a 
societat i com a país.

El jovent plantem cara: 
Resistència, lluita i llibertat!

A las mujeres nos están matando. La vio-
lencia contra las mujeres es uno de los 
delitos más extendidos en todo el mundo. 
Esta situación es insoportable. Hay que 
continuar combatiendo cualquier tipo de 
violencia que se ejerza sobre nosotras solo 
por el hecho de ser mujeres. 
Tenemos que continuar alzando la voz, 
denunciando y condenando cualquier 
tipo de agresión contra nosotras. Hay que 
dar respuestas contundentes, desde la mo-
vilización y la exigencia, a las instituciones 
públicas.
La violencia machista se da en el contexto 
de la desigualdad entre mujeres y hom-
bres. Poner fin a la violencia de género im-
plica eliminar la discriminación en la que 
se sustenta, y tomar medidas para actuar 
en la dirección correcta, apostando por la 
igualdad real para acabar con una socie-
dad enferma de discriminación.
Ya no son suficientes los minutos de silen-
cio y las condenas públicas por los asesi-
natos de mujeres. Es necesario adquirir 
compromisos reales y efectivos y mayor 
implicación por parte de las instituciones 
públicas en la prevención de la violencia 
de género.
Durante el segundo trimestre de 2018 se 
registraron en el Baix Llobregat 564 de-
nuncias por violencia machista.
En el Pleno municipal de Noviembre 
de 2016 presentamos una moción sobre 
medidas locales en materia de derecho e 
igualdad. En el punto 2 de los acuerdos se 
pedía la elaboración por parte del Ayun-
tamiento de una ordenanza municipal so-
bre la Igualdad de hombres y mujeres. Así 
mismo en el punto 3 de los acuerdos se pe-
día al Ayuntamiento facilitar y mantener 
un piso de acogida para ponerlo a dispo-
sición de la red de viviendas de violencia 
machista. La moción fue rechazada. 
La erradicación de la violencia de géne-
ro exige comprometer todos los recursos 
necesarios. Han pasado los tiempos de las 
palabras y los gestos, debemos pasar a las 
acciones y los hechos.

Sobre violencia 
machista

La ciutat sensible
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grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

TRIBUNA POLÍTICA

Han pasado varios meses y vemos que lo único 
que le preocupa al PSOE y sus socios es seguir 
dividiendo a Cataluña, parece que nos hemos 
estancado en el tiempo, sino porque el alcalde 
se va de visita a Lledoners durante 5 horas a ver 
a los presos.
Mientras tanto los problemas reales de los veci-
nos están aparcados.
Sistemáticamente nos han ido quitando plazas 
de aparcamiento y los vecinos tenemos que dar 
mil vueltas para encontrar un sitio, que no to-
dos podemos permitirnos alquilar una plaza.
En referencia al polígono industrial de Sant 
Joan Despí, gracias al Partido Popular se mo-
dificaron los usos hace dos años para promover 
la actividad industrial muy malograda en los 
últimos años.
En estos dos años se han puesto muchos proble-
mas a promover la actividad industrial aprove-
chando esta modificación que hubiera compor-
tado más puestos de trabajo (actividades más 
pequeñas, etc).
En la memoria de esta modificación del polí-
gono industrial, ya se decía que a la larga este 
polígono se tendría que transformar, ya que está 
al corazón de Sant Joan Despí, de la futura ciu-
dad. Esta transformación se debería de hacer de 
forma global, diseñando este territorio en me-
dio de la ciudad de forma que el beneficiario sea 
la ciudad y el ciudadano de Sant Joan Despí y 
no de forma parcial, parcela a parcela, en el que 
el beneficiario sea el propietario de la parcela, 
y no el interés público de la ciudadanía (como 
va pasó en la Kelsey Hayes, en la cual se perdió 
la oportunidad de cesiones de espacios libres 
por la parte baja de la población del barrio de 
las Planas que está tan falta de espacios libres y 
verdes que implica mayor cohesión social, etc.).
No planificar a nivel global todo el polígono 
industrial de Sant Joan Despí, supone perder 
la oportunidad de transformar el centro urba-
no de nuestro municipio, por una ciudad más 
amable, más social, etc, perdiendo la oportuni-
dad de ganar espacios libres y equipamientos 
por la población, y estructurar a nivel general 
este gran espacio central de Sant Joan Despí, y 
no convertir esta transformación urbanística en 
OPERACIONES ESPECULATIVAS DE LAS 
PARCELAS MÁS GRANDES COMO ES EL 
CASO DE GALLINA BLANCA, KELSEY HA-
YES, etc, e ir en contra de los intereses públicos 
de todos los vecinos de nuestro ciudad.
Nos gustaría también desearos una Feliz Navi-
dad y próspero año 2019.

Aparcamiento, 
Lledoners y Gallina Blanca

A principios de noviembre conocimos 
la noticia de que nuestro alcalde el Sr. 
Antonio Poveda visitó a los políticos 
presos internos en la cárcel de Lledo-
ners.
Algo que por nuestra parte no mere-
cería ningún comentario en el caso de 
haberse tratado de una visita privada, 
pero entendemos que siendo una vi-
sita recogida en prensa y habiéndose 
realizado en compañía del Sr. Antonio 
Balmón, alcalde de Cornellà, la misma 
adquiere claramente un cariz puramen-
te político.
Desde nuestro grupo municipal vemos 
esta visita como un nuevo acercamiento 
entre PSOE-PSC y los independentistas 
a cambio de pactos políticos, se trata 
de salvar la silla a cualquier precio, que 
en el caso de Pedro Sánchez llevarían a 
mantenerle en el gobierno y en el de los 
alcaldes Poveda y Balmón  a posibles 
pactos de cara a las elecciones munici-
pales que se avecinan.
En Cs Sant Joan Despí hubiésemos 
apoyado una visita de nuestro alcalde a 
algún líder independentista para tratar 
el estado de los barracones del IES Jau-
me Salvador i Pedrol, la construcción y 
adecuación del Centro de día en el Ba-
rrio de Las Planas, recuperar los CAP’s 
al estado en que funcionaban antes de la 
llegada de las ‘retallades’ y solucionar el 
permanente estado de colapso del Hos-
pital Moisès Broggi.
Un año más queremos aprovechar esta 
columna para desear unas felices fiestas 
y un próspero año 2019 a todos los ve-
cinos y vecinas de Sant Joan Despí, ojalá 
que estos días sirvan para disfrutar de 
la compañía de vuestros seres queridos.
Puedes contactar con el grupo muni-
cipal de Cs Sant Joan Despí en nuestro 
WhatsApp 617309215 o enviando un 
email a Cs@sjdespi.net.

Dime con quien 
andas...

El treball per una mon més net i sos-
tenible, ha estat un eix central d’ICV-
EUiA i ha format part dels nostres 
compromisos. Hem defensat i impulsat 
accions i mesures per fer possible un 
creixement sostenible i respectuós amb 
el medi ambient des de fa dècades.
La conscienciació de la ciutadania i el 
compromís per part dels responsables 
polítics i empresarials és del tot insu-
ficient, tot i els efectes negatius que té 
sobre la salut de les persones i del pla-
neta. Les grans cimeres sobre el canvi 
climàtic sempre acaben en acords de 
mínims, incomplerts i insuficients.
A Catalunya, a l’Àrea Metropolitana i a 
la nostra ciutat és urgent que fem un 
pas ferm per assolir els objectius que 
ens marquen des de directives euro-
pees. En reciclatge, recollida selectiva 
d’escombraries, reducció de la conta-
minació atmosfèrica... Hem de pro-
mocionar l´ús del transport públic i la 
bicicleta i la reducció del vehicle privat. 
Impulsar l’estalvi energètic, i ara a més 
amb l’eliminació de l’impost del sol és 
un excel·lent moment per promou-
re l’energia solar, l’autoproducció i fer 
camí cap a la sobirania energètica.  
Per tal de deixar un planeta habitable 
als nostres fills i filles, és urgent que tota 
la ciutadania prenguem consciència i 
ens comprometem. Els petits gestos i 
canvis personals són molt poderosos. 
Ara que estem a les portes de les festes 
nadalenques és un moment important 
per reduir els nivells de consum que 
cadascú de nosaltres realitzem.
Des d’ICV-EUiA, i des de Sant Joan 
Despí en Comú seguirem defensant els 
principis ecologistes que sempre ens 
han guiat, i volem aprofitar per desit-
jar-vos unes bones i responsables festes 
i que en el 2019 els vostres somnis els 
tingueu una mica més a prop. 

Sant Joan Despí 
sostenible
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El passat 4 de juliol van arribar a les pre-
sons catalanes de Lledoners i Puig de les 
Basses, 6 dels 9 presos polítics. Carme 
Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, 
Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez estaran més a prop de casa. A hores 
d’ara, en Josep Rull, en Jordi Turull i en 
Quim Forn, encara són a Madrid.
Però no es suficient! No els volem a prop 
de casa. ELS VOLEM A CASA I LLIU-
RES! L’acostament dels presos polítics 
a Catalunya no és cap concessió. Senzi-
llament es compleix amb la llei, 9 mesos 
després d’entrar a presó els primers em-
presonats.
9 mesos ja! Qui ho havia de dir! Quan 
van entrar a presó els Jordis, comentàvem 
amb veïns i familiars que això no dura-
ria gens, que segurament els deixarien 
anar en 24 o 48 hores. Que en l’Europa 
democràtica del segle XXI, això no podia 
passar.
Passats els dies i amb l’empresonament 
d’altres presos polítics, la ràbia i la im-
potència anaven en augment. És per 
això que davant les nombroses peticions 
d’amics, veïns i coneguts de poder ma-
nifestar la nostra disconformitat i poder 
cridar davant d’aquesta injustícia l’ANC, 
Òmnium, partits polítics i bona gent de 
Sant Joan, ens vam començar a manifes-
tar cada dijous davant l’Ajuntament.
Faci fred, calor, sigui de nit, de dia o plo-
gui, cada dijous a les 19.30 h ens trobem 
a l’Ajuntament. Primer vam començar 
parlant, després llegint i cantant cançons. 
Qualsevol forma és bona per reivindicar 
la nostra lluita. Cada acte, el finalitzem 
amb el cant dels segadors i el nostre crit 
de “LLIBERTAT, PRESOS POLÍTICS”.
En definitiva és la nostra particular ma-
nera de no normalitzar aquesta injustícia.
Així que, si tu també hi vols participar, et 
vols desfogar i vols compartir amb nosal-
tres aquests moments reivindicatius, ens 
veiem el proper dijous a l’Ajuntament!
 

No és suficient!
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L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar 
en referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments po-
lítics, jurídics i la violència exercida pels 
cossos de seguretat, més de dos milions 
de persones, en un acte de dignitat, van 
poder exercir el seu vot, de forma cla-
rament majoritària a favor de la creació 
d’un nou Estat. El dret a decidir, recone-
gut per a tots els pobles del món en els 
tractats internacionals, es va imposar da-
vant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, 
la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial 
i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de 
l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa demo-
cràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar 
resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia 
Fa més d’un any que es van empreso-
nar els presidents d’Òmnium Cultural 
i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns 
dies els representants del Govern de Ca-
talunya, el vicepresident Oriol Junqueras, 
i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, 
Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i 
la presidenta del Parlament, Carme For-
cadell. Fa més d’un any que el president 
Carles Puigdemont, els consellers Toni 
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Me-
ritxell Serret viuen a l’exili lluny de Ca-
talunya. Decisió que també van haver 
de prendre les diputades Marta Rovira i 
Anna Gabriel
Després d’un any de presó preventiva, to-
talment injustificada i injusta, i l’exili for-
çós en què es veuen immersos els nostres 
representants socials i polítics, US VO-
LEM A CASA !
Molt Bones Festes a tothom

“Per Nadal, cada ovella 
al seu corral”

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària d’octubre de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 
d’octubre de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions 

de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Convergència 
i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Es-
querra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictà-
mens.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Se-
guretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar la modificació 
del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció edu-
cativa i altres de caràcter complementari de la xarxa municipal d’escoles 
bressol de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a 
la demanda resultant del procés de matriculació per al curs 2018/2019, 
amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs i PSC i l’abstenció d’ERC 
i SQP. Per unanimitat es va aprovar la modificació puntual del Pla Gene-
ral Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic 
a l’avinguda de la Generalitat, s/n, de Torreblanca, d’equipaments comu-
nitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 
hp-g/j, sistema d’habitatge dotacional, al terme municipal de Sant Joan 
Despí. També es va fer l’aprovació provisional de l’expedient de modi-
ficació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019, amb els vots a favor 
de CiU, ICV-EUiA i PSC, l’abstenció de Cs i SQP i el vot en contra de 
PP i ERC. Per unanimitat es van designar el diumenge 30 de juny i el 
diumenge 29 de desembre com els 2 dies festius addicionals d’obertura 
comercial a Sant Joan Despí per a l’any 2019.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, el Ple 
va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, mitjançant un nou text estatutari, amb el suport de CiU, 
ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i l’abstenció de PP i Cs.

En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre la seguretat 
en relació a la ubicació de marquesines prop de passos de vianants i de 
carrils bici, sobre la instal·lació d’elements naturals en la urbanització del 
carrer Major i sobre protestes sindicals a FiraDespí. Per la seva banda, 
Cs va demanar si es pot habilitar alguna sala de lleure per a la gent gran 
o amb dificultats de mobilitat al Centre Cívic Antoni Gaudí.

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

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí 
TV
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ON COMPRAR NO TÉ PREU

AQUEST NADAL GAUDEIX DEL
COMERÇ LOCAL DE  SANT JOAN DESPÍ


