
Impuls econòmic
La multinacional tecnològica Indra obre seu a Sant Joan Despí amb 

1.500 treballadors. Altres empreses opten per la ciutat per 
desenvolupar la seva activitat industrial

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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Després de força mesos amb pluges abun-
dants, el desembre s’ha comportat de manera 
totalment oposada, ja que pràcticament no 
ha plogut. De fet, després dels aiguats de mi-
tjans de novembre sembla que l’aixeta s’hagi 
tancat de cop; una absència de precipitacions 
que s’està perllongant ja entrat el mes de ge-
ner.. Pel que fa a la temperatura, el desembre 
ha estat càlid i molt assolellat. Algunes nits 
han estat fredes, però de dia l’ambient ha 
estat agradable durant bona part del mes, ja 
que en moltes jornades s’han superat els 15ºC 
de màxima. 
El caràcter sec del mes de desembre no ha 
impedit que aquest 2018 hagi acabat amb 
uns registres de precipitació acumulada molt 
elevats, amb un total de 863,0 mm a Sant 
Joan Despí, és així l’any més plujós des del 
2002. Al mateix temps, també ha estat un any 
molt càlid, amb una mitjana de 17,3ºC. 

DESEMBRE 
2018

Temperatura mitjana: 11,3ºC
Temperatura màxima: 18,6ºC 
el dia 23
Temperatura mínima: 4,2ºC el 
dia 18
Precipitació total: 3,8 mm (1 dia 
de pluja)

Gabriel Salvà, 
meteosjd.blogspot.com
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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 
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Post amb més m’agrades 

Piulada amb més seguiment

Guanyadors concurs Instagram

#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

6.353 persones assolides

2.995 reproduccions de vídeo

308 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

131 piulades 

77,6 K impressions de piulades

2.510 visites al perfil

253 mencions

33 nous seguidors

#ReisSJD19 - 59 publicacions #NadalSJD18 - 110 publicacions
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6.353 persones assolides

2.995 reproduccions de vídeo

308 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

131 piulades 

77,6 K impressions de piulades

2.510 visites al perfil

253 mencions

33 nous seguidors

Antoni Poveda, l’alcalde

Sant Joan Despí , 
pol d’interés econòmic

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Hemos empezado el año con noticias interesantes para el 
desarrollo económico de Sant Joan Despí. Por un lado, 
la multinacional Indra se ha trasladado a nuestra ciu-

dad, donde ocupa un amplio y moderno edificio en el polígono 
Fontsanta, uno de los centros especializados más importantes de 
esta compañía, referente en innovación, investigación y desarro-
llo tecnológico. Trabajan 1.500 profesionales y prevé acoger un 
mayor número de proyectos, generando nuevas oportunidades 
laborales y empleo cualificado. Indra es una empresa líder en 
tecnologías de la información, con 40.000 trabajadores y presen-
cia local en 46 países, así como operaciones comerciales en otros 
140. Un gran centro tecnológico y una gran oportunidad para la 
ciudad ya que, de entrada, hemos alcanzado desde Promodespí 
un acuerdo con la empresa para promover la contratación de 
personal del municipio (actualmente, un 12% de las nuevas con-
trataciones ya son de Sant Joan Despí y se espera llegar al 20% 
en poco tiempo).

Por otra parte, también hace pocos días, otra multinacional, la 
farmacéutica Reig Jofre, ha colocado la primera piedra de la am-
pliación de su nave industrial, igualmente situada en el polígono 
de Sant Joan Despí. El nuevo edificio de la fábrica acogerá la 
línea de liofilización más grande del estado español, que será 
una de las más grandes del sur de Europa, con una inversión que 
asciende a los 30 millones de euros. Esto permitirá a la empresa 
aumentar la producción en un 30% (alcanzará los 50 millones de 
medicamentos anuales) y fortalecerá su presencia en el sector de 
productos biotecnológicos. Esta inversión también supondrá la 
generación de un centenar de nuevos puestos de trabajo.

La apuesta por Sant Joan Despí de éstas y de otras empresas 
generan sinergias positivas a nivel local, fortaleciendo nuestro 
tejido económico, que se adapta a las nuevas necesidades y se 
proyecta al futuro.

Hem començat l’any amb notícies interessants per al 
desenvolupament econòmic de Sant Joan Despí. D’una 
banda, la multinacional Indra s’ha traslladat a la nostra 

ciutat, on ocupa un ampli i modern edifici al polígon Fontsan-
ta, considerat com un dels centres especializats més impor-
tants d’aquesta companyia, referent en innovació, investigació 
i desenvolupament tecnològic. Hi treballen 1.500 professionals 
i preveu acollir un nombre més gran de projectes, generant 
noves oportunitats laborals i ocupació qualificada. Indra és 
una empresa líder en tecnologies de la informació, amb 40.000 
treballadors i presència local a 46 països, així com operacions 
comercials a més de 140. Un gran centre tecnològic i una gran 
oportunitat per a la ciutat ja que, d’entrada, hem assolit des de 
Promodespí un acord amb l’empresa per tal de promoure la 
contractació de personal del municipi (hores d’ara, un 12% de 
les noves contractacions ja són de Sant Joan Despí i s’espera 
arribar al 20% en poc temps).

D’altra banda, també fa pocs dies, una altra multinacional, 
la farmacèutica Reig Jofre, ha col·locat la primera pedra de 
l’ampliació de la seva nau industrial, també situada al polígon 
de Sant Joan Despí. El nou edifici de la fàbrica acollirà la línia 
de liofilització més gran de l’Estat espanyol, que serà un dels 
més grans del sud d’Europa, amb una inversió que ascendeix 
als 30 milions d’euros. Això permetrà a l’empresa augmentar la 
producció en un 30% (arribarà als 50 milions de medicaments 
anuals) i enfortirà la seva presència al sector dels productes 
biotecnològics. Aquesta inversió també suposarà la generació 
d’un centenar de nous llocs de treball.

L’aposta per Sant Joan Despí d’aquestes i d’altres empreses 
generen sinergies positives a nivell local, enfortint el nostre 
teixit econòmic, que s’adapta a les noves necessitats i es pro-
jecta al futur.

Indra i Reig Jofre, dues multinacionals 
que aposten per Sant Joan Despí i obren 

noves oportunitats laborals

Indra y Reig Jofre, dos multinacionales 
que puestan por Sant Joan Despí y abren 

nuevas opotunidades laborales
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La empresa tecnológica Indra y la farmacéutica Reig Jofre escogen nuestra ciudad 
para desarrollar o ampliar sus proyectos empresariales. Indra traslada al municipio 

un centro referente en tecnología con 1.500 trabajadores y Reig Jofre construye una 
nueva planta que dará empleo a 100 personas

Sant Joan Despí se ha situado 
este mes en el epicentro de la 
actualidad económica gracias 

al desarrollo de dos proyectos empre-
sariales de transcendencia interna-
cional que, sin duda, favorecerán la 
proyección y la atracción de nuevas 
empresas a la ciudad, y por tanto, la 
creación de nuevos puestos de traba-
jo. Por un lado, la empresa farmacéu-
tica Reig Jofré ha puesto la primera 
piedra de la ampliación de la planta 
de la avenida de les Flors con el ob-
jetivo de convertirla en el centro de 
liofilización más grande de España y 
uno de los más importantes de Euro-

pa del sur, y por otro, la multinacional 
Indra acaba de inaugurar un nuevo 
centro tecnológico especializado con 
más de 1.500 profesionales en el edi-
ficio Inneo.

Ciudad estratégica
Ambas empresas destacan la situa-
ción estratégica de Sant Joan Des-
pí, con una buena red de transporte 
público y de infraestructuras viarias 
como la B23 o la A2, la proximidad a 
la ciudad de Barcelona, al puerto y al 
aeropuerto... Factores que se suman al 
trabajo que desarrolla el Ayuntamien-
to, de manera coordinada con el teji-

do empresarial, en el desarrollo de es-
trategias que faciliten un crecimiento 
más innovador, más sostenible y con 
mayor valor añadido. 

Nuevas oportunidades 
laborales en la ciudad
La instalación de nuevas empresas 
también se traducirá en la creación 
de nuevos puestos de trabajo. De he-
cho, y gracias a la intermediación de 
Promodespí, que se ha encargado de 
la gestión de diferentes ofertas de tra-
bajo, Indra ha contratado a ciudada-
nos y ciudadanas de Sant Joan Despí 
desde que la empresa iniciara, en di-

Sant Joan Despí atrae la innovación
Más oportunidades laborales de futuro en la ciudad

El edificio Inneo, en el polígono industrial Fontsanta, nueva sede de la multinacional Indra

 EL TEMA
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ciembre del año pasado, el traslado 
paulatino de sus trabajadores desde la 
oficinas de Barcelona. 
Así, las instalaciones de Sant Joan 
Despí, de las más modernas y grandes 
de España en su categoría, concentra 
el conocimiento y actividades de in-
novación tecnológica de las áreas de 
Business Process Outsourcing (BPO) 
de Indra en Catalunya, y en paralelo 
liderará la inversión, concepción y 
desarrollo de productos y soluciones 

de la compañía en el ámbito de las 
operaciones. 
Durante la inauguración, el 17 de 
enero, el alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, destacó que “es una 
nueva actividad económica de futu-
ro que se suma a la apuesta que otras 
importantes compañías han hecho 
por Sant Joan Despí. Las empresas 
son un elemento clave para nuestro 
progreso económico y social”.  Por 
su parte, el presidente de Indra, Fer-

nando Abril-Martorell, señaló que 
este nuevo centro “es una apuesta 
de futuro y la base para continuar 
la relación estrecha de Indra con 
las empresas y administraciones ca-
talanas”. Por último, el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, apuntó que 
apuestas como la de Indra tienen que 
contribuir al objetivo de “convertir 
Catalunya en un hub digital y tecno-
lógico de Europa”. 

Arriba, exterior de las instalaciones de la farmacéutica Reig Jofre, a punto para la ampliación. Abajo, interior de una de las salas de trabajo de la empresa 
tecnológica Indra, y un momento de la inauguración de las nuevas dependencias, con el alcalde, Antoni Poveda, junto al conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró, el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell
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Arriba, el recinto industrial en el que se construye la nueva 
planta de Reig Jofre (imagen de la izquierda), y a la derecha, 
el proyecto de ampliación. Sobre estas líneas, de izquierda 
a derecha, el prestigioso economista Antón Costas, junto a 
Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre y el alcalde, 
Antoni Poveda. A la izquierda, el acto protocolario de colo-
cación de la primera piedra que contó con la presencia del 
alcalde, así como los máximos responsables de la farmacéu-
tica, : Ignasi Biosca, consejero delegado; Isabel Reig, presiden-
ta; Àlex García, vicepresidente; Enric Jo, director de la planta 
de Sant Joan Despí, e Ignasi Vilà, director industrial

La compañía farmacéutica Reig Jofre, 
ubicada en la avenida de les Flors, colo-
có el 11 de enero la primera piedra de la 
ampliación de la planta que contará con 
el centro de liofilización, equipado con 
tecnología de aisladores, más grande de 
España y uno de los más grandes de Eu-
ropa. Reig Jofre invertirá 30 millones de 
euros en este proyecto que permitirá a la 
empresa aumentar la producción en un 
30%. Esta inversión reafirma el papel de 
Sant Joan Despí como polo de atraccón 
de actividades económicas con capaci-
dad de innovación y de valor añadido. 

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, destacó la importancia de que 
la ciudad atraiga “actividades con capa-
cidad de innovación, valor añadido y 
generadoas de ocupación y de nuevas 
oportunidades”, mientras que el conse-
jero delegado de Reig Jofre, Ignasi Bios-
ca, afirmó que este proyecto “permitirá 
crear salud y riqueza y será una plan-
ta sostenible desde el punto de vista 
energético”. Esta ampliació permitirá 
a la empresa farmacéutica aumentar la 
producción de inyectables y liofilizados 
y fortalecer su presencia en el desarrollo 

de productos  biotecnológicos para ter-
ceros. La inversión también supondrá 
la creación de un centenar de nuevos 
puestos de trabajo.
Reig Jofre es la quinta farmacéutica es-
pañola por cifra de negocio, y está pre-
sente en 67 países, con mercados estra-
tégicos en Francia, Suecia, Alemania o 
Reino Unido.
En 2017, además, la compañía farmacé-
tica puso en marcha un nuevo laborato-
rio analítico de desarrollo y control de 
calidad en esta planta, lo que demuestra 
su apuesta por Sant Joan Despí.

Reig Jofre, apuesta continuada por la ciudad
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LA CIUTAT

L’Ajuntament aprova els comptes municipals per a aquest any que ascendeixen a 
44,5 milions d’euros, dels quals 2,9 es destinen a inversions

A la darrera sessió plenària de l’any 2018, 
el 20 de desembre, l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí va aprovar el pressupost mu-

nicipal de la Corporació per a aquest 2019, uns 
comptes equilibrats i pensats per garantir la qua-
litat de vida de la ciutadania, els equipaments i 
les infraestructures. El pressupost total consoli-
dat d’enguany ascendeix a 46,3 milions d’euros 
(descomptant transferències internes a ADSA), 
dels quals 41,6 milions corresponen al pressupost 
ordinari de l’Ajuntament; 2,9 milions a inversions 
i 3,4 milions a l’empresa municipal ADSA, enca-
rregada de la promoció de habitatge públic i apar-
cament a la ciutat. El pressupost va tirar endavant 
amb els vots favorables de PSC, ICV-EUIA i CiU, 
i els vots en contra de Síqueespot, ERC, Cs i PP.

Mantenir la qualitat i millorar els serveis
Mantenir la qualitat dels serveis i equipaments; 
atendre les necessitats de la ciutadania; fomentar 
l’activitat econòmica per generar ocupació; apos-
tar per la sostenibilitat i un entorn urbà saludable; 
tenir cura de l’espai públic; augmentar la cohesió 
social a través de l’educació, la cultura, l’esport i 
la integració; millorar la convivència i la segure-
tat ciutadana; dotar la ciutat d’habitatge públic de 
venda i lloguer i realitzar noves inversions, són 
les principals línies estratègiques del pressupost 
de 2019. L’alcalde, Antoni Poveda, assegura que 
aquests comptes responen a l’objectiu principal 
de l’Ajuntament: mantenir la qualitat dels serveis 
i el benestar de la ciutadania. “Són uns pres-
supostos importants, que donen resposta 
a les necessitats de la ciutadania i a la vo-
luntat de seguir aprofundint en els serveis 
que es presten, a seguir millorant-los i a 
mantenir-los. Es fan inversions en diferents 
actuacions com la finalització del centre de 
la gent gran, la millora de diversos equi-
paments i de l’espai públic o l’impuls de 
l’habitatge públic””, ha assenyalat l’alcalde. 

Pressupost 2019: garantint la 
qualitat de vida de la ciutadania

Ajuntament: 44,5 milions d’euros

Pressupost ordinari
funcionament i execució 
de programes i serveis

41,6 M€
Empresa municipal ADSA: 3,4 M€

Inversions
2,9 M€

PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT: 46,3 M€*
*descomptant transferències internes

Els ingressos de l’Ajuntament
impostos: 18,8 M€ taxes, preus públics i altres: 11 M€ 

transferències i patrimoni: 12,4 M€ àmbit financer: 2,3 M€

Manteniment 
de la pressió fiscal

El Ple extraordinari celebrat el 28 de desembre de 2018 
va aprovar les ordenances fiscals de 2019 amb els vots 
favorables de PSC, ICV-EUiA i CiU, el vot en contra de 
Cs i les abstencions d’ERC i SQP. 
L’equip de govern ha plantejat una congelació dels impos-
tos, taxes i preus públics (aquest darrer apartat, inclou, 
per exemple, la matrícula a les escoles bressol) que no 
s’apujaran, tret de l’impost de béns i immobles (IBI), que 
s’incrementarà en un 1,62% en el cas dels habitatges, 
mentre que l’augment serà d’un 1,97% en el cas de les 
grans empreses.
Les ordenances permetran mantenir i garantir la qualitat 
dels serveis sense repercutir en la població la pujada de 
l’IPC prevista per aquest any, d’un 2% aproximadament.

Pràctica congelació d’impostos i taxes
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Inversions 
que fan créixer la ciutat

Els quasi tres milions d’euros d’inversions 
previstos al pressupost municipal per al 
2019 serviran, entre d’altres actuacions, per 
renovar el sistema de neteja i recollida de 
residus o per encetar, en l’àmbit urbanístic, 
inversions com la finalitació de les obres del 
centre de la gent gran que s’està aixecant al 
barri de les Planes. 
Una bona part de les  inversions es destina-
ran a també a la millora d’equipaments 
esportius municipals (ampliació del 
poliesportiu Salvador Gimeno; construcció 
de noves pistes de pàdel al Tennis Despí o 
millora de la il·luminació al Camp Munici-
pal del Centre): d’altres espais municipals 
(reforma de la biblioteca Miquel Martí i Pol, 
del Centre Cívic Sant Pancraç o les depen-
dències de Promodespí), i a la millora de la 
mobilitat i la pacificació del trànsit amb 
la  instal·lació d’escales al carrer Baltasar 
d’Espanya, la construcció d’una plataforma 
única al carrer Trias de Bes, la reurbanitza-
ció del carrer Indústria o l’entrada en servei 
del nou sistema d’aparcament públic de 
bicicletes elèctriques, l’e-Bicibox. 
També s’ha començat la reforma del carrer 
Rius i Taulet, i es continuarà amb les obres 
encetades al 2018 a l’entorn del carrer Sant 
Francesc de Sales i la gran plaça d’accés al 
centre de la gent gran que s’està construint al 
barri de les Planes.

Noves promocions del Pla d’Habitatge
Per últim, cal destacar que aquest 2019 
s’encetaran noves promocions d’habitatge 
protegit en el marc del Pla Municipal 
d’Habitatge que preveu dotar la ciutat en els 
propers anys de 280 pisos als diferents barris 
de la ciutat.

Una ciutat en constant canvi. A l’esquerra, imatges 
virtuals de diferents projectes que ja comencen a prendre 
forma i que milloraran la vida de la ciutadania. De dalt 
a baix, imatge de la millora de les dependències de Pro-
modespí; el centre de la gent gran que s’està construint al 
barri de les Planes; pisos protegits de lloguer  promoguts 
per ADSA al barri de Pla del Vent-Torreblanca, i per últim, 
la nova zona verda que serà una realitat al sector de 
Metalarte, on ara s’estan edificant pisos, una part dels 
quals, amb protecció
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L’educació, una prioritat

persones ateses
per Serveis Socials 

          3.609 

ajudes energètiques
       932

En aquest àmbit cal destacar el ferm compromís 
de l’Ajuntament per l’educació amb el manteni-
ment de programes per l’èxit educatiu, com ara 
l’acompanyament a l’estudi; actuacions  per la 
competència en expressió oral (lectures en veu alta); 
la consolidació del Consell d’Adolescents; continuar 
amb el desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn 
i de projectes singulars com el projecte ‘Pati’ per 
potenciar aquest espai com a lloc educatiu entre els 
més petits i petites. L’oferta de programes educatius 
o la subvenció de projectes de centres educatius 
també tindran continuïtat.

Atenció a les persones més vulnerables
La despesa social per al proper 2019 
augmentarà per donar continuïtat a 
l’ampliació del Servei d’Atenció Domici-
liària, assegurar els subministraments en 
els casos de pobressa energètica entres les 
famílies més vulnerables, l’atenció a les 
persones amb dependència i discapacitat 
o les ajudes  per afrontar el pagament de 
l’IBI. Els comptes municipals també han 
tingut en compte augmentar les partides 
destinades a les beques menjador, de 
transport escolar i altres necessitats socie-
ducatives. Aquest 2019 es desenvoluparà 
el Pla Municipal d’Igualtat.

accions formatives
per a la gent jove

222
pla jove
actuacions

     49

Pla Local de Joventut: més atenció al jovent

2018 ha estat un any intens per a la gent jove que 
s’ha implicat de valent en la redacció d’un nou Pla 
Local de Joventut que, fins el 2022, desenvoluparà 
prop de 50 accions per millorar la vida d’aquest 
col·lectiu. Al 2019 continuarà l’aposta per po-
tenciar espais de referència per al jovent, com El 
Bulevard o l’Oficina Jove.

Els comptes aposten per uns serveis municipals de qualitat, més atenció a la ciutadania i una clara voluntat de donar 
continuïtat a polítiques que garanteixen una ciutat equilibrada. Repassem algunes de les principals propostes en què es 
treballaran aquest any per mantenir, com a mínim, unes xifres de gestió similars a les del 2018 que es reflecteixen en 
aquest article (dades recollides fins al mes de novembre de 2018).

Un pressupost que garanteix el model de ciutat 2019

Oficina Jove
consultes i assessorament

829

ajudes alimentació
a famílies

      270

beques menjador
per a infants

       536

ajudes a la
dependència

        749
atenció domiciliària
persones usuàries

      230

aprovats i 
aprovades a la 
selectivitat 2018

   99%

per sobre de la mitjana 
a Catalunya 
proves de competències 
bàsiques 6è de primària

      1.75 punts 

per sobre de la mitjana 
a Catalunya 
proves de competències 
bàsiques 4t ESO

   3.6 punts
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espectadors i espectadores 
a Teatresdespí

11.063

usuaris i usuàries 
de les biblioteques

19.414

60.820
préstecs de documents 
biblioteques Mercè Rodore-
da i Miquel Martí i Pol

La cultura, primordial en les polítiques municipals

A més de les millores en instal·lacions com 
la biblioteca Miquel Martí Pol, una part 
destacada del pressupost es destinarà a l’Any 
Jujol140 així com a la potenciació de la 
programació d’arts escèniques amb un nou 
programa, Nits de Comèdia. 
La realització del mapa del patrimoni de la 
ciutat, la instal·lació a l’espai públic d’una 
peça romana que formava part d’una cis-
terna (opus signinum) i continuar amb la 
col·laboració al festival 48H Open House,  
són altres de les propostes més destacades.

Esport, molt més que salut
Promoure i facilitar l’activitat esporti-
va entre la ciutadania sempre ha estat 
un dels objectius de l’Ajuntament. 
Per donar resposta a l’alta demanda 
d’activitats esportives, al 2019 es con-
tinuarà invertint en aquest àmbit amb 
la construcció de quatre noves pistes 
de pàdel en les instal·lacions de  Tennis 
Despí; la millora la il·luminació del 
Camp Municipal del Centre, o la repo-
sició d’aparells als poliesportius. 

practicants d’esport a 
instal·lacions municipals
51,3%, homes i 48,7%, dones

16.394

esport escolar
alumnes

2.583

Promovent la vida associativa i el turisme

Les entitats són una de les peces fona-
mentals de la vida de la ciutat. Donar 
suport amb la signatura de nous convenis, 
desenvolupar un pla de formació i la cele-
bració de la Diada d’Entitats, són algunes 
de les fites més importants en l’àmbit de la 
Promoció Associativa. Pel que fa al turis-
me, Sant Joan Despí continuarà projec-
tant la difusió del patrimoni modernista 
a través d’iniciatives com el festival 48H 
Open House.  

48H BCN Open House
visitants

2.897

itineraris i visites escolars 
al Centre Jujol-Can Negre

1.160

itinerari modernista 
participants

1.179

visitants exposicions 
Can Negre

3.587

Un pressupost que garanteix el model de ciutat

piscines Fontsanta
usos temporada d’estiu

51.353

beques a infants
per a activitat fora d’horari escolar

345
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Més dinamisme econòmic, més ocupació

Promoure l’ocupació i activar 
l’economia continuen essent dues de 
les prioritats municipals. Aquest any 
està previst contractar prop de 150 
persones a través de plans d’ocupació; 
es mantindran les subvencions a la 
contractació; es continuarà amb el 
foment de l’emprenedoria i la inno-
vació entre l’alumnat de secundària i 
universitari per obrir noves perspecti-
ves de treball.

taxa d’atur
novembre 2018

7,8%
contractacions
plans d’ocupació

150

noves empreses i comerços
assessorats per Promodespí

29

work experience
joves contractats 
(primera oportunitat laboral) 

25

accions formatives
persones aturades 
i en actiu

22

Lluitem contra el canvi climàtic

AL febrer es posa en marxa un nou ser-
vei de mobilitat sostenible, l’e-Bicibox, un 
sistema públic de bicicleta elèctrica com-
partida que ens permetrà moure’ns sense 
contaminar. Revisar l’arbrat urbà protegit; 
fomentar la instal·lació de terrats verds; 
impulsar l’eficiència energètica; apostar per 
la sensibilització envers el canvi climàtic o 
incrementar les activitats de l’Aula Ambien-
tal, eixos prioritaris.

Bicibox
nombre d’usos anuals

37.088
usuaris i usuàries
d’autobús (11,2 milions 
de viatges al 2018)

+3,2%

recollida selectiva
de residus

32,8%
estalvi energètic
en dependències mu-
nicipals i enllumenat

4,67%
arbres plantats
a la ciutat

637

Més habitatge amb protecció
Promoure i construir més habitatge 
protegit és un objectiu prioritari de les 
polítiques municipals. El Pla Municipal 
d’Habitatge Públic desenvoluparà fins al 
2020 set promocions de lloguer i venda 
tant en règim general com concertat. Els 
primers habitatges ja s’estan construint al 
barri de Torreblanca.

APP per a incidències a l’espai públic
Mantenir un espai públic més net i endreçat serà més fàcil a partir 
d’aquest 2019 gràcies a la nova aplicació SJD Net, un canal digital al qual 
podrem fer arribar les incidències que en aquest àmbit puguem detectar.

habitatges protegits iniciats
al barri de Torreblanca

48
habitatges
a preu protegit i 
concertat fins al 
2020

280 

2019
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Gent gran, sempre activa
Sens dubte, la posada en marxa del 
centre de la gent gran que ara es cons-
trueix al barri de les Planes és un dels 
principals projectes de 2019, però no és 
l’únic. Donar continuïtat als programes 
d’activitats (passejades, tallers, aula cul-
tural...); al Banc del Temps i augmentar 
l’oferta de formació, entre les prioritats 
d’aquest 2019. 

serveis de la gent gran
menjador, podologia i perruqueria

9.746
caminades de la gent gran
persones participants

2.250

teleassistència
persones usuàries

519

Una ciutadania compromesa amb la solidaritat

L’Ajuntament continuarà realitzant cursos 
per a persones nouvingudes i implementant 
la Llei d’Acollida, així com accions proacti-
ves amb les problemàtiques dels refugiats. 
Aquest 2019 mantenim la col·laboració amb 
el Fons Català de Cooperació i el programa 
de Drets Humans i Drets de l’Infant per pro-
moure el seu coneixement i acompliment.

alumnes participants
als tallers de Drets de l’Infant

1.250

xerrades Drets Humans
joves estudiants participants

691

cursos per a persones 
nouvingudes
participants

65

El Pla de Salut, en desenvolupament
Aquest 2019 serà l’any del desenvolu-
pament del Pla de Salut, document que 
defineix les línies mestres per millorar 
aquest aspecte entre la ciutadania. A més 
a més es donarà prioritat al control de la 
higiene alimentària amb més auditories i 
al programa de benestar animal.

controls alimentaris
a establiments minoristes

84
desfibril·ladors 
en espais públics

13

Una ciutat cívica i segura
La incorporació de nous agents i 
nous vehicles en 2018 ajudarà a 
mantenir i garantir la seguretat 
a Sant Joan Despí. Aquest 2019 
es tornaran a programar noves 
campanyes i accions per impul-
sar el civisme a l’espai públic i 
garantir loa convivència de la 
ciutadania. 

fets delictius
denunciats

-3,6%
accidents de trànsit
a la zona urbana

-4%
actuacions agents cívics
8.400

actuacions de la 
Policia Local

32.000
denúncies contra 
l’incivisme

160 

2019Un pressupost que garanteix el model de ciutat
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La cèntrica via és ara més amable, amb voreres més amples, arbres i jardineres, 
i amb un enllumenat més eficient i sostenible

Carrer Major: gran transformació

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha finalitzat com-
pletament la reforma integral del carrer Major del 
barri Centre, una de les vies més emblemàtiques 

i cèntriques de la ciutat. El trànsit es va poder reobrir 
abans de les festes nadalenques, tot i que les feines van 
continuar uns dies més per acabar d’enllestir la senyalit-
zació, la plantació d’arbres o la instal· lació de jardineres. 
Ara, el carrer és més amable i adaptat i, sens dubte, un 
dels grans canvis de la remodelació ha estat l’ampliació 
de les voreres, que en alguns trams, fins i tot, han dupli-

cat la superfície. Una altra de les millores més visibles ha 
estat el canvi d’il·luminació amb l’ampliació dels punts 
de llum i la incorporació de leds als fanals, més eficient. 

Reobre l’aparcament gratuït del carrer Major
Per últim, al mes de gener s’ha reobert l’aparcament gra-
tuït ubicat entre els carrers Major i José Agustín Goyti-
solo. L’espai, amb capacitat per a uns 150 vehicles apro-
ximadament, s’ha pavimentat de nou i s’ha millorat la 
il·luminació. 

La remodelació ha permès eixamplar les voreres i guanyar en verd amb arbres i jardineres. També s’ha reobert l’aparcament gratuït del carrer 

caminades de la gent gran
persones participants

cursos per a persones 
nouvingudes
participants

actuacions agents cívics
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La remodelación ha permitido la creación de un tramo continuo entre las plazas de 
Antonio Machado, que se ha remodelado, y la del Mercat

La calle John F. Kennedy gana más 
espacio para la ciudadanía

Los vecinos y vecinas del barrio de les 
Planes ya disfrutan del nuevo entorno 
viario que ha quedado definido entre 
la calle John F. Kennedy y las plazas de 
Antonio Machado y del Mercat después 
de unas obras de remodelación. Así, el 
tramo de de calzada de la calle J.F. Ken-
nedy frente a las plazas se ha elevado 

creando un gran espacio unificado para 
potenciar su uso cívico de este espacio, 
muy transitado por los vecinos del bar-
rio. La intervención ha servido también 
para mejorar el alcantarillado y la reco-
gida de aguas pluviales, se ha elimina-
do el cableado eléctrico aéreo y se han 
plantado más árboles. 

Las mejoras se han extendido hasta la 
plaza Antonio Machado que estrena 
la rehabilitación de su característica 
pérgola, nuevos bancos y alcorques, 
además de una iluminación más efi-
ciente, con sistema led. También se ha 
mejorado el entorno de la rotonda de la 
calle Josep Maria Pi i Suñer.

La teniente de alcalde, Belén García, reunida con represen-
tantes del Club Ciclista SJD y de las asociaciones vecinales

Espacios más amplios para el barrio de les Planes

Entidades y Ayuntamiento trabajan en una ordenanza 
para regular la circulación de bicicletas y otros vehículos

El Ayuntamiento está trabajando en la redacción de una ordenanza que regule 
la circulación de bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal, 
con el objetivo de garantizar la convivencia, el respeto y la seguridad. En base 
a las recomendaciones del Àrea Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento 
está realizando un proceso participativo para recoger las opiniones y sugeren-
cias de los agentes implicados en la movilidad, como el Club Ciclista Sant Joan 
Despí o las asociaciones de vecinos. El objetivo es continuar trabajando para 
consensuar el máximo de propuestas.

En la fotografía superior se aprecia como después de las obras en este tramo de la ca-
lle John F. Kennedy, las plazas del Mercat y Antonio Machado se han unido formando 
un gran eje cívico que, sin duda, mejorará los desplazamientos a pie por el barrio
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A punto el nuevo servicio de bicicleta 
eléctrica compartida e-Bicibox

Inicialmente, Sant Joan Despí cuenta con cinco módulos 
–que suman 34 bicicletas– repartidos en los barrios de la ciudad

Más información, en la página web bicibox.cat

Afalta de las últimas comprobaciones técnicas, en las próximas sema-
nas Sant Joan Despí contará con un nuevo servicio de bicicleta eléc-
trica pública compartida, el e-Bicibox. Impulsado por el Àrea Me-

tropolitana de Barcelona (AMB), inicialmente se implantará en un total de 
12 municipios en un nuevo paso del ente metropolitano para favorecer una 
movilidad más sostenible en las ciudades. Sant Joan Despí dispone de cinco 
módulos, ubicados en los cuatro barrios de la ciudad, con capacidad para 34 
bicicletas. Cada módulo puede albergar 6 o 7 plazas con bicicletas eléctricas 
y 7 u 8 plazas vacías para posibles retornos. Según ha explicado el vicepresi-
dente de Mobilitat i Transport del AMB y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, “este sistema es un nuevo paso para reforzar la estrategia metro-
politana por convertir la bicicleta en un transporte metropolitano más y, 
en general, para promover un verdadero cambio de hábitos y potenciar 
una movilidad más limpia y sostenible”. 

¿Cómo funcionará el nuevo servicio?
Las personas interesadas pueden registrarse a través de la web Bicibox.cat, en 
la que se detallan todos los trámites. Además, en esta web se pueden consul-
tar las estaciones disponibles y toda la información relativa a esta nueva pres-
tación. El precio del abono será de 30 euros anuales, aunque la primera media 
hora de uso será gratuita y a partir de los 30 minutos se aplicará una tarifa que 
se irá incrementando en función del tiempo de uso. Inicialmente, el servicio 
estará operativo entre las 7 de la mañana y la medianoche, un horario que se 
irá adaptando en función de la demanda y el uso. 

Los módulos del e-Bicibox en Sant Joan Despí

Francesc Macià
 (Estación de Rodalies)

Centre Cultural Mercè Rodoreda

Calle Rubió i Tudurí

Calle Antoni Gaudí 
(con avenida Josep Tarradellas)

Centre Cultural Miquel Martí i Pol

1

2

3

4

5

1

3

4

5

2
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Educació

Centres públics de secundària

* Cal trucar abans per concretar visita

Del 29 de març al 9 d’abril, preinscripció als ensenyaments 
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO)

Institut Francesc Ferrer i 
Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
25 de febrer, 17.30 h (ESO)
7 de maig, 18 h (batxillerat i cicles formatius)

Institut Jaume Salvador i 
Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
5 de març (18 h): 1r i 2n de l’ESO (xerrada 
explicativa al Teatre Mercè Rodoreda i visita 
als mòduls, al carrer Creu d’en Muntaner, 1B)

7 de març (17.30 h): 3r i 4t de l’ESO i 
batxillerat a l’institut.

Centres concertats
Escola Ateneu Instructiu*
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
19 i 28 de febrer (15.15 h) i 27 de febrer (9 h) 
per a infantil, primària i ESO, i 22 de febrer 
(15.15 h), per a infantil i primària

Institució Educativa Gran* 
Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
26 de febrer (10.30 h) i 28 de febrer (15.15 h) 
per a infantil i primària, i 6 de març (15.30 h) 
per a l’ESO

Escola El Brot
Carrer Major, 41
Tel. 93 373 0215
22 de març (de 10 a 12 h i de 16 a 18 h) i 
23 de març (de 10 a 13 h)

Centres públics d’educació infantil i primària*

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
15 de febrer (15.15 h) i 20 de febrer (9.15 h)

Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
5 i 6 de març, de 17 a 18.30 h

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
26 i 28 de febrer, 17 h

 

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
21 i 27 de febrer, 15.15 h

Escola Roser Capdevila
C/ dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
22 i 26 de febrer, 15.15 h

Xerrada informativa per a les 

famílies amb fills i filles 

que comencen estudis de l’ESO

18 de febrer, 19 h, 

al Centre Cívic Les Planes
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Educació

* Cal trucar abans per concretar visita

L’escola bressol municipal Sol Solet obre una nova aula
Davant la demanda de places per a nadons nascuts el 2018, l’Ajuntament 
incorpora aquest nou espai per donar resposta a les famílies

L’escola bressol municipal Sol Solet té 
des del mes de gener una nova aula per 
donar resposta a la demanda de places 
dels infants més petits, nascuts l’any 
2018. El nou espai té capacitat per a vuit 
nens i nenes. L’any passat, l’Ajuntament 
va obrir a metitat de curs una aula de 
les mateixes característiques a l’escola 
bressol municipal El Timbal per aten-
dre també les necessitats de les famílies 
amb infants d’aquesta edat. 
D’aquesta manera, es dona resposta i 
ofereix una alternativa educativa a les 
famílies que han tingut els seus fills i 

filles després del període de matri-
culació, al mes de juliol (les famílies 
no poden matricular els seus nadons 
fins que no arriben als quatre mesos 
d’edat). Un cop tancada la matrícula, 
el Departament d’Educació obre una 
llista d’espera que, segons la disponibi-
litat, permet que finalment l’infant es 
pugui matricular. 
En l’actualitat, hi ha 397 infants a les 
escoles bressol municipals, El Gegant 
del Pi, Sol Solet i El Timbal, a més de 
La Pomera, gestionada per la Genera-
litat.

Programa formatiu per a joves 
de 16 a 29 anys

A finals de febrer, l’Ajuntament de Sant Joan Despí posarà en marxa la iniciativa 
Jove, al Baix tu decideixes!, un nou programa formatiu adreçat a joves d’entre 
16 i 29 anys que busca millorar les seves competències formatives per accedir 
al mercat laboral. Els i les joves participaran en sessions d’orientació laboral i 
formació en operacions auxiliars de magatzem durant 220 hores, incloses les 
pràctiques. Per participar-hi –s’ofereixen 20 places– cal estar en situació d’atur, 
estar inscrits al SOC com a DONO (demandant d’ocupació no ocupats) i al pro-
grama de garantia juvenil. Les inscripcions es poden realitzar on line al web pro-
modespi.sjdespi.net. Jove, al Baix tu decideixes! es fa de manera conjunta amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres ajuntaments i entitats. 

       

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si ets jove entre 18 a 29 anys i estàs a l’atur, 
pots realitzar una formació en les següents especialitats: 

 

JOVE, 
 

AL BAIX TU 
 

DECIDEIXES! 

Si estàs interessat a formar-te, no esperis més i contacta’ns! 
Adreça electrònica: promocio@sjdespi.net  
C/John F. Kennedy,8 Sant Joan Despí                    
Tel. 93.480.80.50 

   

   
 Atenció al client i habilitats de comunicació 
 Màrqueting digital, capacitats comunicatives de cara al públic i 

activitats administratives 
 Operacions auxiliars de magatzem 
 Serveis auxiliars de perruqueria 
 Agents de dinamització esportiva i joves agents digitals 
 Aspirant a vigilant de seguretat i auxiliar de serveis, consergeria 

i control d’accessos 
 Iniciació a la cuina i serveis de sala 
 Restauració i auxiliar administratiu o administrativa 

 

El comerç local reparteix 
tíquets d’aparcament 
per a la zona blava

Ofereix orientació laboral i formació en operacions 
auxiliars de magatzem a 20 joves de la ciutat

Les inscripcions ja es poden fer manera on line o presencial

Amb l’objectiu de facilitar les compres 
a la seva clientela durant les festes na-
dalenques, els comerços de Sant Joan 
Despí han lliurat 5.000 vals de des-
compte de mitja hora per als clients 
que aparquin en la zona blava. 
La iniciativa s’ha fet amb la 
col·laboració de l’Ajuntament per tal 
de donar suport al teixit comercial de 
la ciutat.

Inscripcions als nous 
cursos d’acollida
L’Ajuntament ofereix a la població nou-
vinguda participar en el curs ‘Coneixe-
ment de l’entorn i la societat catalana’, 
inclòs en la formació necessària per 
obtenir el Certificat d’Acollida a Persones 
Nouvingudes. El curs, que incideix en 
temes com el coneixement del sistema 
sanitari i educatiu, normes de convivèn-
cia, etc., serveix per a l’obtenció d’aquest 
títol. Inscripcions al correu solidaritat@
sjdespi.net.
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13 FEBRER EL TREBALL DE FORJA DE JUJOL
 RUTH GARCIA, historiadora de l’art L’ ÀREA

20 FEBRER RENOIR 
 LAURA BENGUEREL, doctorada en història de l’art L’ ÀREA

27 FEBRER LA VITAMINA D, més enllà de l’os
 CARLES PAYTUBÍ,  metge especialista en medicina interna L’ ÀREA

6 MARÇ Mª LUZ MORALES, la primera directora de La Vanguardia
 JAUME GONZÀLEZ-CUADRAT, historiador de l’art L’ ÀREA

13 MARÇ LLUM, PLANXES I NEVERES DELS ANYS 30
 JORDI FERRAN BOLEDA, llicenciat en ciències físiques L’ ÀREA

20 MARÇ MODIGLIANI, el príncep de Montparnasse 
 IMMA FONTANALS I AYMERICH, historiadora de l’art i escriptora L’ÀREA

27 MARÇ CANÇONS DE CINEMA   
 JAUME TORRES RODRÍGUEZ,  professor de filosofia i història de l’art L’ ÀREA

03 ABRIL LA DIABETIS, des dels egipcis fins a l’actualitat 

 CARLES PAYTUBÍ, metge especialista en medicina interna  L’ ÀREA

10 ABRIL DALÍ-LORCA, un diàleg artístic 
 IMMA FONTANALS, historiadora de l’art i escriptora L’ ÀREA

24 ABRIL LECTURES TEATRALITZADES DE GLORIA FUERTES   
 MICROCORNELLÀ TEATRE CC MERCÈ RODOREDA (17.30 H)

08 MAIG L’ÈPOCA DAURADA DEL COL·LECCIONISME A CATALUNYA, la col·lecció de d’escultura de Narcís Ricart  
 MERCÈ OBÓN, historiadora de l’art L’ ÀREA

15 MAIG CEZANNE
 LAURA BENGUEREL, doctorada en història de l’art L’ ÀREA

22 MAIG EL QUE NO VEUREM DE JUJOL 
 CARLES ESPAÑOL, coordinador de l’Any Jujol140 L’ ÀREA

29 MAIG L’EMPREMTA DE JUJOL A TARRAGONA 
 VISITA A DIFERENTS ARQUITECTURES DE JUJOL. Lloc de trobada, Àrea de Serveis a la Persona (8 h). Les  
 inscripcions s’han de fer els dies 15 i 22 de maig abans de començar cada  conferència (places limitades). 
 ACTIVITAT INCLOSA EN L’ANY JUJOL140

2019

P R O G R A M A

L’Aula cultural és un espai 

de formació permanent amb 

conferències setmanals i 

visites guiades. La formació 

és quelcom que s’ha de fer 

al llarg de la vida, no no-

més en un moment puntual. 

L’Aula Cultural ens ajuda a 

aprofundir en diferents temes 

d’interès sociocultural. Us hi 

esperem els dimecres a les 17 

hores.

L’Aula Cultural

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

FEBRER-MAIG
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L’Ajuntament aprova un pla per 
atendre les necessitats de la gent jove
El document defineix les línies d’actuació dels propers quatre anys per tal de 

garantir la qualitat de vida dels i les joves de Sant Joan Despí

Aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022

L'Ajuntament de Sant Joan Despí 
ha aprovat el Pla Local de Joventut 
2019-2022, un document que de-

fineix les línies d'actuació dels propers 
quatre anys per tal de garantir la quali-
tat de vida del col·lectiu jove. El pla fixa 
com a objectius principals facilitar la ca-
pacitat d'emancipació del jovent i adap-
tar l'oferta lúdica, cultural i participati-
va de la ciutat a les necessitats d'aquest 
col·lectiu. 
L'elaboració del Pla Local de Joventut, 
aprovat per unanimitat en el Ple muni-
cipal de novembre de 2018, ha comptat 
amb la participació de més d'un cente-
nar de persones, entre joves menors i 
majors de 18 anys, entitats, professionals 
que treballen amb el jovent i agents im-
plicats en les polítiques de joventut, com 
ara els centres educatius, els partits po-
lítics o diferents àrees de l'Ajuntament.

Objectius principals
A partir de les necessitats detectades en 
el procés de diagnosi de la realitat ju-
venil a Sant Joan Despí, el pla estableix 
dos objectius principals. El primér és 
incidir sobre les variables que condi-
cionen la capacitat d'emancipació dels 
joves, com ara l'ocupació o l'habitatge, 
amb l'objectiu de facilitar el procés 
d'abandonament de la llar parental i la 
possibilitat de seguir residint a la ciu-
tat. El segon objectiu del pla és repensar 
l'oferta lúdica, cultural i participativa de 
la ciutat per tal d'adaptar-la a les noves 
demandes i necessitats del col·lectiu 
jove, que demana uns espais cada cop 
més lliures, espontanis i autogestionats. 
Entre altres propostes el Pla Local de 
Joventut planteja crear una oferta d'oci 

nocturn alternatiu, iniciatives en 
l'àmbit de l'ocupació i l'emprenedoria, 
treballar per un reglament d'art urbà o 
fomentar la participació juvenil a tra-
vés de pressupostos participatius. El 
document, que es pot consultar al web 
despijove.cat, recull prop de 30 accions 
a desenvolupar.

El Pla Local de Joventut 2019-2022 
mostra el compromís de l'Ajuntament 
de Sant Joan Despí amb el benestar i 
la qualitat de vida del col·lectiu juve-
nil. Actualment, a Sant Joan Despí hi 
ha unes 5.000 persones d'entre 15 i 29 
anys, que representen un 15% de la po-
blació total de Sant Joan Despí.

Les principals propostes del nou Pla Local de Joventut

Prop d’un centenar de joves han aportat les seves idees per al nou Pla Local de Joventut

• Jornada sobre noves formes d’habitatge •

(incentius per al lloguer, cens de pisos buits...)

• Suport a la formació i recerca de feina •

(Programes ‘Apadrina el talent’, ‘Jove Treballa al Nadal’, ‘Pensa, Jove’, 

Cooperativa escolar, Borsa d’aptituds i capacitats...)

• Creació d’un servei d’atenció a les persones LGTBI •

• Campanyes de sensibilització sobre hàbits saludables •

• Portal de participació electrònica •

• Pressupostos participatius per a actuacions adreçades a joves •

• Reforçar l’oferta lúdica i d’oci nocturn alternatiu •

• Impulsar el programa Despí Talent •

(mostra d’arts escèniques protagonitzada pels joves)

• Crear una borsa jove de voluntariat •

• Elaborar un reglament d’art urbà •
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Les festes nadalenques en imatges

El nostre Nadal a Sant Joan Despí
La ciutat torna a tancar unes festes en què no ha faltat de res! 
Concerts, fer cagar tió, solidaritat, Cavalcada... compartim alguns dels 
moments més significatius

Activitats per a tots els públics i per a tots els gustos! Així ha 
estat el Nadal a Sant Joan Despí que recollim –molt breument– 
en aquestes pàgines. Als concerts de les escoles i altres entitats, 
com l’Escola de Música Enric Granados, Cor de Flora o El 
Semillero Azul, aquest any la solidaritat ha quedat palesa amb la 
campanya de Creu Roja Cap infant sense joguina, amb el clàssic 
partit entre entitats i partits polítics i les noies del Levante Las 
Planas, o les múltiples activitats que s’han fet per a la Marató 
de TV3. Les diferents entitats, així com els poliesportius,  han 
recollit més de 8.000 euros en partits de pàdel, sessions de 
zumba, la Dansa Solidària  de Dansadespí o el festival de 
patinatge del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí.

20
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7.336 personas visitaron el Belén 
Viviente que el Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre ha 
organizado un año más en el 
parque de Sant Pancraç recreando 
las escenas más significativas del 
nacimiento de Jesús. Más de un 
centenar de personas voluntarias 
hacen posible esta típica 
recreación navideña que año tras 
año gana en detalles, decorados 
y sobre todo, en la ilusión, la que 
ponen todos los participantes y 
los visitantes.

Un pessebre per recordar Jujol

L’Associació de Pessebristes no va deixar passar l’oportunitat d’homenatjar 
l’arquitecte Josep Maria Jujol amb motiu del 140 aniversari del seu naixement 
–que es commemora aquest any–, i hi va dedicar una de les escenes de la 62a 
Exposició de Pessebres   a la Torre de la Creu (a la dreta). L’alcalde, Antoni 
Poveda –en la fotografia inferior– va destacar el talent i la creativitat dels 
pessebres que any rere any prepara l’entitat.

21

El Belén Viviente, una de las actividades más multitudinarias
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Milers d’infants visiten la casa d’en Sadurní
2.872 persones passen pel laboratori de l’astròleg a la Torre de la Creu

Gairebé 3.000 persones no es van voler perdre la visita 
al laboratori de l’astròleg Sadurní, l’emissari reial a 
Sant Joan Despí dels Reis d’Orient, a la Torre de la 
Creu. L’activitat, que any rere any guanya en nombre 
de visitants, és una de les preferides pels infants ja que 
poden observar la feina de l’astròleg a través de la porta 

estrellada (allà hi treballa per tal que els Reis arribin 
fàcilment a la ciutat), visitar les carboneres, fer un 
recorregut per aquest indret ple de màgia i participar 
en diferents animacions i tallers. 
Per a l’ocasió, la casa es guarneix de tota mena de 
detalls que fan que tothom quedi enlluernat.

Cartes 
en bones mans

I si la visita al laboratori de 
l’astròleg és visita obligada, 
també ho és l’entrega de cartes 
als patges reials que arriben a 
Sant Joan Despí dos dies abans 
de la cavalcada per recollir els 
desitjos dels nens i les nenes. 
4.392 persones han visitat el 
campament màgic que es va 
aixecar davant de l’Àrea de 
Serveis a la Persona per rebre les 
cartes, però també per elaborar 
l’element màgic que els petits i 
petites van portar a la Cavalcada 
per ajudar els Reis a arribar.

22
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Què podem dir de la cavalcada de Reis? Necessitaríem moltes pàgines per poder resumir en imatges el que ha estat la 
Cavalcada 2019, la cita més esperada per petits i petites. Aquest any, els Reis d’Orient ens van sorprendre arribant dalt 
d’un camió amb música en directe que va deixar bocadats els més petits. Al seu pas, pels quatre barris de la ciutat, van 
deixar més de tres mil quilos de caramels, i il·lusió, molta il·lusió.

Els Reis d’Orient 
van arribar 
puntuals

La Cavalcada reuneix a milers de persones als carrers i place

Agraïment de la ciutat a totes les persones que formen part de la Comissió de Reis
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Prueba piloto de un modelo sin emisiones en la línea urbana L46

La línea urbana L46 ha probado en las últimas semanas un 
nuevo modelo de autobús con un innovador sistema eléctri-
co que no requiere de carga externa. Esta nueva generación 
de bus híbrido/eléctrico es capaz de incrementar la autono-
mía eléctrica según las necesidades. 
Pero esta no ha sido la única novedad en el ámbito de la 
movilidad sostenible en Sant Joan Despí, ya que el alcalde y 
vicepresidente de Mobilitat i Transport del AMB, Antoni Po-
veda, ha presentado otro prototipo de autobús 100% eléctri-
co de la empresa ALSTOM, que incorpora prestaciones del 
tranvía al bus, con ruedas bidireccionales que permiten una 
mejor adaptación. El objetivo es comprobar las prestaciones 
para futuras incorporaciones. 

Sol·licitud de l’exempció del 
pagament de la taxa d’escombraries

Sant Joan Despí prueba nuevos 
autobuses eléctricos

La apuesta por una movilidad más ecológica

L’Ajuntament ha obert el termini per presentar la sol·licitud per a 
l’exempció del pagament de la taxa d’escombraries. Les persones 
interessades poden presentar les sol·licituds a l’Àrea de Serveis a la 
Persona o al Centre Cívic Les Planes fins l’1 de març. Podran benefi-
ciar-se’n les persones pensionistes més grans de 60 anys que visquin 
soles i que no tinguin uns ingressos superiors al mínim establert per 
l’IPREM (537,84 euros al mes) o que la unitat familiar no superi els 
723,15 euros al mes. Entre els requisits, la persona demandant no 
pot tenir més d’un habitatge i altres béns. L’any passat se’n van bene-
ficiar 278 persones, fet que suposa un estalvi de 20.850 euros.

La Policia Local intervé en dos 
robatoris i deté a sis persones
La Policia Local de Sant Joan Despí ha intervingut 
en les darreres setmanes en dos robatoris que han 
comportat la detenció de sis persones. D’una banda, el 
13 de gener, van detenir a quatre persones a l’avinguda 
Mare de Déu de la Montserrat, a la zona industrial, 
mentre desballestaven un turisme. D’altra banda, el 21 
de desembre van intervenir, juntament amb els Mos-
sos d’Esquadra, en la detenció de dues persones que 
intentaven entrar al domicili d’un habitatge del carrer 
Montilla per robar-hi en el seu interior.

En las fotos superiores, el alcalde y vicepresidente de Mobilitat i Transport 
del AMB, Antoni Poveda, durante la prueba del modelo Aptis, de ALSTOM 
(a la izquierda). Sobre estas líneas, el modelo Vectia probado en la L46
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S ant Joan Despí ha aixecat el teló d’una nova temporada 
d’arts escèniques que, fins al mes de maig, portarà a la ciu-
tat música, teatre adult i infantil, monòlegs, etc. La cantant 

Chenoa ha estat un dels plats forts d’un mes que ha començat 
amb un tribut al grup Kiss i el monòleg d’Albert Boira que estre-
na del nou cicle ‘Nits de Comèdia’ a l’Auditori Miquel Martí i Pol. 

Un febrer per no avorrir-se
Gener només ha estat l’avantsala d’un mes de febrer que ve ca-
rregat amb obres com El preu, d’Arthur Miller, dirigida per Síl-
via Munt i interpretada per Pere Arquillué i Ramon Madaula; 
els concerts de Maruja Limón i Flamaradas o les obres infantils 
Nana i l’actuació de Dàmaris Gelabert, que ja té pràcticament 
venudes totes les entrades. Al febrer continuarà el cicle ‘Nits de 
Comèdia’ amb la televisiva Carolina Noriega, mentre que una 
altra cara coneguda de l’humor actual, Luis Piedrahita actuarà al 
Teatre Mercè Rodoreda. El cicle Gaudí de cinema en català ens 
portarà Petra, dirigida per Jaime Rosales.

Els escenaris de Sant Joan Despí 
aixequen de nou el teló

La nova temporada d’arts escèniques, que ha arrencat al mes de gener, presenta 
una trentena d’espectacles per a tots els públics i gustos

L’1 de febrer, Ramon Madaula i Pere Arquillué  presentaran a 
Sant Joan Despí El Preu, dirigida per Sílvia Munt

teatre adult

CULTURA
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Jujol, protagonista d’un àlbum de cromos
Adreçat a l’alumnat de primària per difondre el coneixement de l’obra de l’arquitecte 

· Més d’un centenar de comerços i els mercats municipals repartiran els cromos

Els nens i les nenes de primer a sisè 
de primària de Sant Joan Despí ja 
tenen el seu àlbum de cromos de 

Josep Maria Jujol. Amb l’objectiu que pu-
guin conèixer de forma lúdica i creativa 
la figura i l’obra de l’arquitecte moder-
nista tot fent una col·lecció de cromos, 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha editat 
aquest àlbum emmarcat en la commemo-
ració del 140 aniversari del naixement de 
Jujol que se celebra aquest any. L’àlbum 
s’ha repartit a les escoles, tot i que els 
infants que cursin de primer a sisè i no 
estiguin escolaritzats a Sant Joan Despí 
poden aconseguir-lo als centres cívics i al 
Centre Jujol-Can Negre.
Durant la presentació de l’àlbum, l’alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha 
assenyalat que “serà un mitjà per apro-
par als nens i nenes la figura de Jujol, 
perquè coneguin millor la seva obra i 
la seva rellevància en el modernisme; 
i, alhora, una iniciativa que també ha 
permès treballar conjuntament amb el 
teixit comercial de proximitat i amb els 
mercats municipals”. 

Col·laboració amb el comerç local
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha editat 
2.500 àlbums i 42.857 sobres amb set cro-
mos. Els petits i petites podran adquirir 
en més d’un centenar de comerços de la 
ciutat i als mercats municipals els sobres 
amb els cromos per poder omplir l’àlbum. 
Els establiments participants disposaran 
d’una identificació a l’aparador, i també 
podeu trobar la relació sencera al web 
municipal (sjdespi.cat).
A través de divertides il·lustracions, 
l’àlbum de cromos repassa la vida de Josep 
Maria Jujol: des ben petit, quan va néixer a 
Tarragona l’any 1879 -ara fa 140 anys-, tot 
passant pels seus anys de formació com 

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

En la fotografia superior, l’alcalde, Antoni Pove-
da, ajuda una nena a col·locar un dels cromos 
durant la presentació. A l’esquerra, una nena  
enganxant els primers cromos, i en la superior, 
imatge de l’àlbum i dels sobres de cromos

Els dissabtes, trobades d’intercanvi de cromos en diferents punts de la ciutat

a arquitecte i per la seva trajectòria com 
a artista polifacètic. Entre altres aspectes, 
nens i nenes podran conèixer com Jujol 
va arribar a Sant Joan Despí; com va ser 
la transformació de Can Negre; com es 
van construir la Torre de la Creu, la Torre 
Jujol i la casa Serra-Xaus, o com Jujol va 
decorar l’església de Sant Joan Baptista. 
A l’àlbum, que consta de 120 cromos, 
també es donen detalls de la col·laboració 
de Jujol amb l’arquitecte Antoni Gaudí, 
de les obres de Jujol al camp de Tarrago-

na o de la seva faceta com a dibuixant, 
dissenyador de mobles, escultor, decora-
dor, pintor o esgrafiador. 

Trobades d’intercanvi
Per últim, els dissabtes 2, 9, 16 i 23 de fe-
brer, i 16 i 23 de març, d’11.30 a 14 h i en 
diferents espais de la ciutat, s’organitzaran 
punts d’intercanvi de cromos perquè tots 
els nens i nenes puguin aconseguir les 
imatges completar el seu àlbum. Més in-
formació al web sjdespi.net.
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Conveni amb la Universitat 
Internacional de Catalunya

Del 7 de febrer al 28 d’abril, el Centre Jujol-Can Negre mostra una col·lecció de grans 
dibuixos de l’arquitecte, un dels referents del modernisme, que mai han sortit de l’arxiu

L'Ajuntament i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona) han signat un conveni per a l'organització de les 
Jornades Internacionals sobre Josep Maria Jujol que se celebra-
ran al setembre. El doctor en arquitectura Guillem Carabí, de 
la UIC Barcelona, s'encarregarà de la direcció d'aquestes jorna-
des científiques que clouran l’Any Jujol140.  Carabí és un gran 
especialista en Jujol i ha escrit diversos llibres i articles.

Imatges d’alguns dels dibuixos que podrem veure a Can Negre a partir del 7 de febrer

L’Arxiu Jujol exposa a Can Negre 
dibuixos inèdits del polifacètic artista

En el marc de les activitats commemoratives del 140 
aniversari del naixement del polifacètic artista Josep 
Maria Jujol, el Centre Jujol-Can Negre exposarà la 
mostra Jujol, grans dibuixos del 7 de febrer al 28 d’abril. 
Es tracta d’una exposició elaborada per l’Arxiu Jujol 
amb dibuixos de gran format –de més de dos metres 
quadrats– que mai han sortit d’aquest arxiu. 
El director de l’arxiu, Josep Maria Jujol fill, explica que 
la mostra consta de 10 dibuixos originals d’esgrafiats 
i vidrieres que abasten des de 1906 a 1949 “entre les 
quals veurem, per exemple, el dibuix de la Mare de 
Déu que hi havia a la vidriera de la tribuna de Can 
Negre i que malauradament ja no es conserva perquè 
quan la casa va quedar abandonada el van trencar”. 
A més dels dibuixos que es conserven a l’Arxiu Jujol, la 
família Andreu, de Can Po Cardona, ha cedit per a la 
mostra un dibuix original de l’esgrafiat de les màscares 
representatives del teatre que hi ha a la façana d’aquesta 
casa, al carrer de Creu d’en Muntaner. A la mostra, que 
estarà complementada amb fotografies, també podrem 

veure el darrer dibuix que va fer Jujol datat de 1949, any de la seva 
mort, d’unes vidrieres de la parròquia de Vilanova i la Geltrú, o un 
altre de 1906 (el més antic de la mostra) d’un esgrafiat d’un domicili 
particular que encara és a Barcelona. 

Els infants del Joan Perich Valls
coneixen l’obra de Jujol a Tarragona

Al desembre de 2018 han continuat les excursions organitzades 
per l’Ajuntament entre les escoles perquè els infants coneguin 
l’obra de Jujol al Camp de Tarragona. A la imatge, el grup de sisè de 
primària del Joan Perich Valls que el 14 de desembre va visitar el 
teatre Metropol, la casa Bofarull (a la imatge) i l’església Vistabella.
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La Colla de Geganters de Sant Joan Despí ja ho té tot a punt 
per a una nova edició de la Festa dels Tres Tombs, una tra-
dició que recorda el passat agrícola de la ciutat quan, dèca-

des enrere, la majoria dels veïns i veïnes es dedicaven al conreu. 
La festa se celebrarà el 9 i 10 de febrer, tot i que el dia “gran” serà 
el 10 amb la tradicional cercavila que aquest any comptarà amb 
la participació d’uns 140 carros, cavalls i bèsties. El dissabte 9 es 
farà l’entrega de la bandera amb una petita cercavila de cavalls 
fins a casa de l’abanderat, que aquest any serà el Bar Marqués, 
al carrer de Torrent d’en Negre, del barri Centre. Segons explica 
Josep Piqué, cap de colla, “la junta va acordar que aquest es-
tabliment seria l’abanderat ja que acaben de fer els 50 anys, 
es va obrir el 1968 i encara el portem els familiars fundadors. 
És un lloc molt carismàtic i els seus propietaris sempre han 
estat molt col·laboradors en tota mena d’activitats de ciutat, 
sobretot, amb la colla”. El Castanyot, que fa 50 anys, tindrà 
carro especial, així com el gegant Jujol en commemoració del 
140 aniversari del naixement de Josep Maria Jujol. La Colla de 
Geganters també ha anunciat que hi haurà un carro adaptat i les 
persones amb discapacitat podran veure tot el procés de pre-
paració d’aquest. Com cada any, el recorregut introdueix peti-
tes variacions per poder parar davant de la casa de l’abanderat, 
recollir-lo i fer la tradicional degustació de coca i vi, així que 
consulteu el detall de la cercavila la quadre adjunt. 

Els Tres Tombs tornen a omplir de 
tradició els carrers de la ciutat

Uns 140 carros, cavalls i bèsties recorreran els principals carrers del barri Centre de 
Sant Joan Despí en aquesta emblemàtica festa

La cita: dissabte 9 i diumenge 10 de febrer

Què fem per la Festa dels Tres Tombs?

Dissabte 9 de febrer, 17 h
Entrega de la bandera. Sortida de la comitiva des de la seu de la Colla de Geganters (Ca l’Armand) i 
entrega de la bandera al Bar Marqués, al carrer Torrent d’en Negre.

Ball dels Tres Tombs amb l’orquestra Orgue de Gats, 19.30 h, Foment Cultural i Artístic

Diumenge 10 de febrer, 12 h
Festa dels Tres Tombs. Inici de la primera volta amb sortida des del recinte firal (av. Mare de Déu 
de Montserrat), av. de Barcelona, rambla Josep Maria Jujol, c/ de Jacint Verdaguer, c/ de Catalunya, c/ 
de Riera d’en Nofre, c/ de les Torres, c/ de Torrent d’en Negre (recollida de la bandera, Bar Marqués, i 
degustació de vi i coca), c/ del Bon Viatge (13 h, benedicció dels animals davant de l’església), c/ de Jacint 
Verdaguer, c/ de les Torres i avinguda de Barcelona. La segona i tercera volta faran el següent recorregut: 
c/ del Bon Viatge, c/ de Jacint Verdaguer, c/ de les Torres i avinguda de Barcelona.
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La ciutat prepara la festa 
més boja del calendari 
inspirada en Jujol amb 

motiu del 140 aniversari 
del seu naixement

Sant Joan Despí està immersa en els 
preparatius de la festa més boja i 
divertida de l’any, el Carnaval, que 

envairà d’alegria els carrers de la ciutat del 
28 de febrer al 6 de març. Sabem que serà 
molt especial ja que estarà inspirat en la 
creativitat i màgia de l’arquitecte Josep 
Maria Jujol amb motiu del 140 aniversari 
del seu naixement, aquest 2019. Així que 
per descobrir tot el que s’està preparant 
haureu de participar-hi activament.
La primera cita serà la Gran Festa 
d’Arribada del nostre Rei, en Joan Despi-
toltes, el 28 de febrer a la plaça de l’Ermita 
i continuarem amb la Gran Rua i Gran 
Festa de Carnaval el dissabte 2 de març. 
De ben segur que les comparses d’entitats 
i els ciutadans i ciutadanes faran que la 
rua torni a ser una disbauxa plena de co-
lors, música i molta alegria. I si el que vo-
leu és anar a la festa jove del poliesportiu 
del Mig, heu de comprar les entrades a 
l’Oficina Jove o al Casal de Joves El Bule-
vard a partir del dia 4 de febrer. El Car-
naval es clourà amb la Gran Festa Final 
i Acomiadament de Joan Despitoltes el 
dimecres 6 de març a la plaça del Mercat. 
Consulteu al programa que us arribarà a 
casa el detall de totes les activitats pro-
gramades. 

Dijous, 28 de febrer, 17.30 h, plaça de l’Ermita

Festa d’arribada de Sa Majestat Joan Despitoltes
Comença el Carnestoltes més bèstia amb música, ball i cançons. 

No us oblideu de portar l’entrepà de truita.

Dissabte, 2 de març, 17 h, sortida des de la rambla Josep Maria Jujol

Gran Rua de Carnaval
A les 16.15 h, concentració de comparses i sortida de la rua a les 17 h, que farà el següent 
recorregut: rambla de J.M. Jujol, c/ de Frederic Casas, camí del Mig, c/ de Jacint Verdaguer, 
c/ del Bon Viatge, av. de Barcelona, c/ del Gran Capità, c/ de Sant Antoni, av. de la Mare de 
Déu de la Mercè, c/ Àngel Guimerà, c/ de J.F. Kennedy, pl. d’Espanya, c/ de Joan Maragall, 
pl. de Sant Joan, c/ Marquès de Monistrol, c/ Fontsanta i parc de la Fontsanta. A les 19.30 

h, cloenda amb música i ballaruca amb totes les comparses.

Dissabte, 2 de març, 23 h, poliesportiu del Mig

Festa de Carnaval Jove
Comptarem amb una sessió de DJ i moltes sorpreses més. No oblideu de portar una 

disfressa ben original i boja per participar al concurs. Entrades a la venda, a partir del 4 de 
febrer, a l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard.

Dimecres, 6 de març, 17.30 h, plaça del Mercat

Acomiadament a Joan Despitoltes
Arriba el moment de dir adeu al nostre rei com es mereix, amb una festa.

Altres activitats
Ball de Carnaval per a la gent gran (dijous 28 de febrer, 17 h, Centre Cívic Les Planes 

i divendres 1 de març, a les 17, Foment Cultural i Artístic); 
Carnaval Fluor’s Party per als i les joves (divendres, 1 de març, 22.30 h, Casal de 

Joves El Bulevard), vine disfressat o disfressada amb colors fluor, maquillatge fluor per als 
millors selfies, música amb DJ i molt més, i Festa de Carnaval per als més petits i 

petites  (diumenge 3 de març, 18 h, poliesportiu del Mig).

Arriba el Carnaval 
més jujolià!
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 EN IMATGES

Un segle de vida. Al centre de la imatge, la Sabina Díez, veïna 
del barri Centre, que al mes de desembre va bufar 100 espelmes, 
un segle de vida. L’alcalde, Antoni Poveda, i el regidor de Gent 
Gran, Ginés Ros, la van visitar a casa seva per felicitar-la i rega-
lar-li un ram de flors i una placa commemorativa de la ciutat. 

Nou llibre de Concepción Mostazo.  L’autora de Sant Joan des-
pí ha presentat a la biblioteca la seva darrera novetat editorial, 
el conte Cuentacuentos rimados. Una nova aventura literària 
de Mostazo que fa tan sols un mesos ha presentat Una idea, un 
relato. Y mil historias que contar.

Sessions obertes a Fibroespí . Fins a finals de febrer, els dijous de 10 a 
11.30 h, l’entitat Fibroespí, que dona suport a les persones afectades per 
fibromiàlgia i fatiga crònica, obre les sessions a tota la ciutadania. En 
aquest espai, al Centre Cívic Les Planes, els donen pautes sobre exercici 
físic i higiene postural, hàbits de son i millora de la qualitat del descans...

Teatre de casa al Mercè Rodoreda. La compayia de teatre 
local Hocus Pocus ha tornat a l’escenari del Teatre Mercè Rodo-
reda amb una hilarant comèdia, Impacients. Una sala d’espera 
on conflueixen persones que, tot i les seves diferències, al final 
compartien més coses de les que podien imaginar.

Un conte il·lustrat per una santjoanenca. Com va arribar 
la Júlia a la panxa de la mama?, llibre de contes d’Eva 
Muñoz il·lustrat per la santjoanenca Elisabeth Grau que s’ha 
presentat recentment a la biblioteca Mercè Rodoreda. Un 
preciós conte sobre el somni d’una parella per ser pares.

Acolliment, una mostra d’Esther Xandri. L’artista local ha 
exposat a la sala del Centre Jujol-Can Negre Acolliment, una 
exposició de pintures amb què ha volgut transmetre com de 
necessària és la solidaritat entre els éssers humans.

Conveni amb la Creu Roja. L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí va signar un conveni amb Creu Roja el passat mes 
de desembre amb l’objectiu d’atendre les necessitats de les 
persones més vulnerables i evitar que durant les festes de 
Nadal s’agreugessin les diferències socials. A través d’aquest 
conveni, Creu Roja va lliurar lots d’alimentació bàsica i lots 
amb productes típics de Nadal a 200 famílies de Sant Joan 
Despí en situació de vulnerabilitat. 
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Del 7 de febrer 
al 28 d’abril
‘Jujol, grans dibuixos’
Centre Jujol-Can Negre. Inauguració, 7 de febrer, 
19.30 h

Code Club, els infants aprenen a programar

Els dilluns, des del 28 de gener i fins al 15 d’abril, la biblio-
teca Mercè Rodoreda posa en marxa el projecte Code Club, 
una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat, 
Code Club Catalunya i les universitats UOC, UPC, UDG 
i UPF, que neix amb l’objectiu d’ensenyar als infants els 
fonaments de la programació d’ordinadors a través de 

l’estimulació de la seva creativitat. Les sessions, gratuïtes, 
es faran de 17.30 h a 19 h a la Sala Multimèdia. Els nens i 
nenes, d’entre 9 i 12 anys, aprendran a programar de la mà 
d’estudiants de grau de les universitats participants. A la 
nostra ciutat, els voluntaris són dos germans santjoanencs. 
Per participar-hi cal inscripció prèvia a la biblioteca.

JUJOL
140 A N Y S

N A I X E M E N T
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 1  divendres
  21 hores
 TEATRE: EL PREU
 Teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per Pere Arquillué, Ramon Madau- 
 la, Lluís Marco i Rosa Renom i dirigida per Sílvia  
 Munt.  

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat 

 18 hores
 TALLER DE CUINA: BOMBONS  
 FARCITS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Adell, de Bee Chef Pastry  
 School. Cal inscripció a Can Negre.

    2  dissabte 
 
 11 hores
 TALLER DE CUINA: ARROSSOS 
 MEDITERRANIS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 caldós, mar i muntanya, risotto... a càrrec de  
 Víctor Rodríguez. Cal inscripció a Can Negre.  
  3  diumenge 
 
 De 10 a 14 hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 venda de fruites i hortalisses del Parc Agrari.

  4  dilluns
 
    9.30 hores
 TAULA INFORMATIVA DIA 
 MUNDIAL DEL CÀNCER
	 Plaça	de	l’Ermita
 organitzada per DACMA

  5  dimarts 

 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN 
 PER SANT JOAN DESPÍ
 Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot passejant per la ciutat.

  7  dijous
 
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE EN ANGLÈS 
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 a càrrec de Collage (Emilie).

  8  divendres 
 
 18 hores
 TALLER DE CUINA: CARXOFA,  
 TRES MANERES DE FER-LA  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alós. Cal inscripció a Can Negre.

 18 hores
 TERTÚLIA LITERÀRIA ESPECIAL   
 SANT VALENTÍ    
 Espai La Fàbrica (Biblioteca Miquel Martí  i Pol)
 amb les autores Tessa Cooper, Elisa Mayo, Patricia  
 Guerola i Tamara Marín, de L@s auténtic@s devo  
 ralibros

      9  dissabte
 

 11 hores
 PLATS AMB ESTRELLES MICHELIN  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez.Cal inscripció a Can   
 Negre.

 17 hores
 ENTREGA DE LA BANDERA   
 Sortida	des	de	Ca	l’Armand
 Sortida des de Ca l’Armand i recorregut pels   
 carrers del Bon Viatge, Torrent d’en Negre

 i arribada al Bar Marqués, abanderat. 

   
 19 hores
 BALL DELS TRES TOMBS
	 Foment	Cultural	i	Artístic	   
 amb l’orquestra Orgue de Gats. 

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

 
 11 I 12 hores
 TALLER FAMILIAR    
 D’EXPERIMENTACIÓ 
 JUJOLIANA
 Centre Jujol-Can Negre
 combinació de dos tallers per a infants per tal  
 que experimentin amb l’art de Jujol. Taller gratuït,   
 aforament limitat. A càrrec de Trencadís.

 12 hores
 FESTA DELS TRES TOMBS
 Pels carrers del barri Centre
 sortida, recinte firal, (primera volta) av. de la   
 Mare de Déu de Montserrat, av. de   
 Barcelona, rambla de Josep Maria Jujol,   
 carrers de Jacint Verdaguer, Catalunya, Riera   
 d’en Nofre, les Torres,Torrent d’en  Negre (reco - 
 llida bandera), Bon Viatge. (13 h, benedicció    
  

  davant l’església) i continuació per carrer de  
 Jacint Verdaguer, carrer de les Torres,  
 avinguda de Barcelona; (segona volta) carrer  
 del Bon Viatge, carrer de Jacint Verdaguer,  
 carrer de  les Torres, avinguda de Barcelona,  
 i tercera volta, carrer del Bon Viatge, carrer  
 de Jacint Verdaguer, carrer de les Torres,  
 avinguda de Barcelona. 
    

 11 dilluns
 
 19 hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
 ‘GOLD BEACH’
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de l’escriptora Isabel Montes.

 12 dimarts
 
 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN PEL  
 BAIX LLOBREGAT 
 Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot passejant 

 

 18 hores
 TALLER INFANTIL: SERPENTINES 
 DE COLORS
	 Sala	Camèlies	(Biblioteca	Mercè	Rodoreda)
 a càrrec de Consol Cortés. Recomanat per  
 a infants a partir de 7 anys. Cal inscripció  
 prèvia. 

 18 hores
 EXPERIMENTANT AMB LA GESTALT
 Centre Cívic Torreblanca
 a càrrec d’Imma Reig i Míriam Sans. 

    13 dimecres
 
 17 hores
 AULA CULTURAL: EL TREBALL DE  
 FORJA DE JUJOL
 Àrea de Serveis a la Persona
   amb Ruth García, historiadora de l’art. 

 15 divendres
  
 18 hores
 TALLER DE CUINA: TRES 
 CREACIONS DE JÓ BAIXAS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 creacions per a un menú. Cal inscripció a Can Negre.

 21 hores
 CONCERT: FLAMARADAS
 Teatre Mercè Rodoreda
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   banda catalana liderada per Daniel Magallón,  
   cantant de veu profunda nascut a Sant Joan  
   Venda d’entrades: teatresdespi.cat 

 16 dissabte
 
 11 hores
 TALLER DE CUINA: RAMEN I  
 DORAYAKIS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció a  
 Can Negre.

 18 hores
 DIA DEL SOCI 
 Centre Cívic les Planes
 amb El Semillero Azul
  
 21 hores
 MONÒLEG DE CAROLINA NORIEGA:  
 ‘SIN PELOS EN LA LENGUA’
	 Auditori	Miquel	Martí	i	Pol	   

 Noriega fa més de deu anys que actua en  
 les gires de Comedy Central i El Club de la  
 Comedia. Venda d’entrades: teatresdespi.cat 

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

 

 12 hores
 CONCERT DE DÀMARIS GELABERT
 Teatre Mercè Rodoreda
 veniu a jugar, cantar, escoltar i ballar!

 19 dimarts 

 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN 
 PER SANT JOAN DESPÍ
 Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot passejant per la ciutat.

 17.30 i 18.30  hores
 DIMARTS DE CONTE 
 PER A NADONS
	 Sala	Camèlies	(Biblioteca	Mercè	Rodoreda)
   amb el conte Pa, pa, pas... Pastís!, a càrrec de 
    Rosa Pinyol. Cal inscripció prèvia.

 20 dimecres
 
 17 hores
 AULA CULTURAL: RENOIR

 
 Àrea de Serveis a la Persona
   a càrrec de Laura Benguerel, doctorada en  
   història de l’art.

  21 dijous
 
 20 hores
 CINEMA CATALÀ: PETRA
 Teatre Mercè Rodoreda   

 dirigida per Jaime Rosales i interpretada  
 per Àlex Brendemühl, Barbara Lennie.

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat

 

    22 divendres
 
 21 hores
 MONÒLEG DE LUIS PIEDRAHITA
 Teatre Mercè Rodoreda
 Las amígdalas de mis amígdalas son mis amíg 
 dalas és un espectacle de stand up comedy  
 protagonitzat pel polifacètic artista per demostrar  
 que l’humor és una arma de construcció massiva.

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat

 18 hores
 TALLER DE CUINA: POSTRES  
 SENSE SUCRE  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alòs.. Cal inscripció a Can  
 Negre.

 23 dissabte
 
 11 hores
 TALLER DE CUINA: ‘TARTALETES’ 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 petites peces individuals fetes de massa sablé  
 amb diferents tipus de farciment (crema, xoco- 
 lata, fruita, merenga...). A càrrec d’Elena Adell de-  
 Bee Chef Pastry School. Cal inscripció a Can  
 Negre.

 18 hores
 CELEBRACIÓ DEL DIA   
 D’ANDALUSIA
 Auditori	Miquel	Martí	i	Pol
 el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre  
 organitza un festival de ball i cant per commemo- 
 rar aquesta data tan significativa per als andalu- 
 sos i andaluses

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

 11 hores
 ITINERARI MODERNISTA JUJOL
 Centre Jujol-Can Negre
 visita guiada per Can Negre, la Torre de la  
 Creu, façanes de la Torre Jujol, Casa  
 Serra-Xaus, Casa Rovira, porta del manyà  
 Josep Oliver i església parroquial.Inscrip- 
 cions: cannegre@sjdespi.net

 11 i 12.30 hores
 TEATRE PER A NADONS I PRIME 
 RA INFÀNCIA: ‘NANA, UNA CANCIÓN 
 DIFERENTE’
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb el grup Proyecto NaNa. Recomanada  
 per a infants fins als tres anys. 

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat

 12 hores
 FESTIVAL INFANTIL D’ESBARTS
	 Auditori	Miquel	Martí	i	Pol
 l’Esbart Dansaire organitza un festival d’esbarts 
 infantils i juvenils amb grups d’arreu de Catalunya.

  26 dimarts 

 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN 
 PEL BAIX LLOBREGAT
 Àrea de Serveis a la Persona

 18 hores
 TALLER INFANTIL PHOTOCALL  
 INFANTIL DE CARNESTOLTES
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec d’Activijoc. Recomanada per  
 a infants a partir dels cinc anys.

 19 hores
 TAST DE FORMATGES
 Centre Cívic Torreblanca

    27 dimecres
 
 17 hores
 AULA CULTURAL: LA VITAMINA D,  
 MÉS ENLLÀ DE L’OS 
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Carles Paytubí, metge especialista 

 en medicina interna. 

 28 dijous
 
 17.30 hores
 ARRIBADA DE JOAN DESPITOLTES
	 Plaça	de	l’Ermita
 comença el Carnaval amb música, ball i cançons
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agenda

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

www.despijove.cat

 

637 026 565

elbulevardsjd

Taller bombons per 
enamorar
Dilluns 11 de febrer, 
a les 19 h

Taller de manicura
Divendres 15 de febrer, 
a les 18.30 h 

Taller de fotografia
Dimecres 20 de febrer, 
a les 18.30 h

Taller instagramer
Divendres 22 de febrer, 
a les 18.30 hores

Taller Truita per a 
principiants
Dilluns 25 de febrer, 
a les 18.30 hores

Taller per a pares i 
mares: com parlem de 
sexualitat a casa? 
Dimarts 26 de febrer, 
a les 18 hores (aquest taller 
es fa a l’OficinaJove)

Taller de 
caracterització
Dimecres 27 de febrer, 
a les 19 hores

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 4, 11, 18 i 25 de febrer, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 5, 12 i 19 de febrer, de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 6 i 20 de febrer, 
de 16 a 20 h

ASSESSORAMENT ACADÈMIC
Demana cita al telèfon 93 477 17 62

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Nova temporada d’espectacles 
a la Sala Bulevard

Un tribut a la icònica banda Kiss, a càrrec 
de Kiss of Death, va obrir la nova tempo-
rada d’espectacles a la Sala Bulevard, que 
continuarà al febrer amb una altra proposta 
musical: Maruja Limón (8 de febrer, 22 h).  

Formada per Esther González i Sheila Taules 
(veus), Vicky Blum (guitarra), Elisenda Fàbre-
gas  (percussió) i Mila González (trompeta), 
el seu so presenta una varietat d’influències 
musicals que transiten entre els ritmes 
llatins, la música  mediterrània i el pop, totes 
elles articulades entorn d’una arrel flamen-
ca. Segur que t’agrada!

El Consell d’Adolescents organitza 
l’1 de febrer, a les 18 h, al Casal 
de Joves El Bulevard, una festa on 
hi haurà música amb DJ, tornejos, 
concursos, premis i més sorpre-
ses. 
No hi falteu!

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

 

Oficina Jove SJD

@oficinajove_sjd
@elbulevardsjd

FESTA DEL
CONSELL

D'ADOLESCENTS 

DJ, tornejos, concursos, 
premis i més sorpreses! 
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L’Ajuntament i algunes entitats han ofert aquesta activitat d’esport i esbarjo

Campus Esportius: vacances escolars 
de Nadal plenes de diversió

La Penya Blanc-i-Blava de Sant Joan Despí va organitzar una taula 
rodona el 16 de gener al Centre Cívic Les Planes, dins dels actes com-

memoratius del seu 35è aniversari. L’acte, sota el títol ‘El RCD, una 
manera de vida?’ va estar moderat pel director del programa ‘Llobre-
gat Blanc-i-Blau’ de Ràdio Despí, José Antonio Meca. Van participar 

reconeguts ‘pericos’ com els periodistes Sergi Mas, Tomàs Guasch i 
Francesc Via i exjugadors com Rafa Marañón, Iñaki Pérez i Moisès 

Hurtado.  Es va comptar amb la presència de l’alcalde Antoni Poveda. 
Uns dies abans, el 19 de desembre, es va presentar a la seu de la Penya 

el llibre ‘Cor perico’, de Juan Pedro Martínez i Xavi Ensenyat. L’obra 
fa una petita descripció de tots els jugadors que han vestit la samarre-

ta de l’Espanyol al llarg de la seva història. L’acte va comptar amb la 
presència dels dos autors; del president de la Fundació de l’Espanyol, 
Antoni Fernández Teixidó; de Mao Ye, com a representant institucio-

nal del club, i dels exjugadors Iñaki i Marañón.

Durant les festes nadalenques han 
proliferat a la nostra ciutat els 
campus, que han combinat es-

port i diversió en període de vacances 
escolars. 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí va or-
ganitzar el seu Campus Esportiu de 
Nadal al poliesportiu Francesc Calvet. 
Els infants van fer jocs tradicionals, ma-
nualitats, exercicis de coordinació, salts, 

relaxació... i els més grans van poder 
iniciar-se a diferents esports com ara ho-
quei, pàdel, handbol o rugbi. Tots els par-
ticipants van poder gaudir de recreació 
aquàtica i activitats molt diverses.  
D’altra banda, les entitats també han ofert 
campus. L’Handbol Sant Joan Despí ha 
fet les seves primeres Jornades de Millora 
Individual d’aquest esport amb la direc-
ció  d’entrenadors amb títol nacional del 

club. El Sant Joan Despí Futbol Sala tam-
bé ha fet el seu campus amb masterclass 
de jugadors del primer equip de l’entitat i 
de Roger Bonet, qui va estar 15 tempora-
des al planter del FC Barcelona. 
També el Club Hoquei Línia Jujol amb 
monitors del seu equip sénior d’Elit per 
a tots aquells que han volgut iniciar-se o 
perfeccionar-se en aquesta disciplina es-
portiva. de l’hoquei 

Gran trobada de la Penya Blanc-i-Blava pel seu 35è aniversari

A l’esquerra, Campus de Millora Individual d’ Handbol, i a la dreta Campus de Nadal al poliesportiu Francesc Calvet

Al centre, l’alcalde, Antoni Poveda, amb  els representants 
‘pericos’ que han participat en la trobada commemmorativa

DESPÍESPORT
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L’esport santjoanenc, en imatges

El Club Escacs Sant Joan Despí va organitzar el pas-
sat 15 de desembre el tradicional torneig de ràpides 
a cinc minuts en què van participar 36 jugadors 
-nombre màxim establert-, de diferents clubs. El 
guanyador va ser Jaume Ros del Sant Boi; segona 
va ser Joana Ros, també del club veí, i tercer Bernat 
Fuertes del Barcelona. 
El lliurament de premis va anar a càrrec del regidor 
Cristian Rastrojo i del president del Club Miguel 
Angel Murillo.

Nova edició del tradicional torneig de ràpides d’escacs

Ronchera acaba una altra marató 

La Liga de Petanca de Jubilados y Pensionistas del 
Baix Llobregat tiene un dominador absoluto en el 
equipo de nuestra ciudad de este colectivo. El Club 
Petanca Jubilados y Pensionistas de Sant Joan Despí 
se prepara para afrontar una nueva temporada y 
conseguir su sexto título. La temporada pasada fue 
campeón de su grupo sin perder ni un solo partido. 
En la final frente al campeón del otro grupo de los 
dos que hay también ganó y se proclamó campeón 
por quinto año consecutivo. 

Francesc Vernet, quart al Campionat d’Espanya en veterans
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Francesc Vernet,  del  Club Ciclista Sant Joan Despí, 
va participar el passat 12 de gener en el Campionat 
d’Espanya de Ciclocròs celebrat a Pontevedra i va 
finalitzar en una meritòria quarta posició  en la seva 
categoria de veterans de més de 65 anys. Vernet qua-
lifica la cursa com ‘molt dura, perquè era un terreny 
pel qual s’anava molt ràpid i també perquè feia  molt 
de fred. Em va tocar remuntar perquè vaig tenir una 
sortida dolenta, però vaig  acabar molt content ja 
que tenia grans rivals amb molts títols d’Espanya i 
fins i tot d’Europa.’

El Club Petanca Jubilados, a por su sexto título

L’atleta Joan Ronchera, especia-
lista en curses de llarga distàn-
cia, va participar el passat 25 
de novembre a la Maratón de 
San Sebastián, on va invertir 3 
hores i 23 minuts per acabar la 
prova. Un temps força bo si es té 
en compte que el santjoanenc 
sortia d’una inactivitat de tres 
mesos per lesió i només la va 
preparar durant  tres setmanes. 
A aquesta situació s’afegeix que, 
durant gairebé tota la cursa, va 
ploure. 

En la línia de millores continuades dels equipaments, ara s’ha
reformat la sauna seca del poliesportiu Salvador Gimeno. 
L’interiors’ha renovat totalment, amb fusta nova, i el servei ja
està a disposició de les persones usuàries des del 24 de gener.

Millores a la sauna del Gimeno
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Som a tres mesos de les properes 
eleccions. És moment de fer balanç 
de la feina feta pel govern munici-
pal i de valorar la tasca que, durant 
4 anys, han fet les diverses forma-
cions polítiques. El PSC de Sant 
Joan Despí tenim la satisfacció que 
hem fet bona feina, hem complert 
amb els compromisos que vam ad-
quirir amb la ciutadania i ens hem 
abocat amb totes les nostres ener-
gies i il·lusions a donar resposta a les 
peticions de la gent i de cada barri. 
Hem impulsat la ciutat cap al futur 
i hem posicionat el nostre munici-
pi en un nivell preferent en l’entorn 
metropolità. Avui els santjoanencs i 
les santjoanenques estan orgullosos 
de la seva ciutat i remarquen que 
aquí s’hi viu bé, tenim uns bons ser-
veis i equipaments públics, s’hi viu 
en tranquil·litat, s’hi genera llocs de 
treball, hi ha bona educació reglada 
i s’educa en valors.
El nostre objectiu continua essent el 
mateix: construir la ciutat amb con-
sens, escoltant i respectant les pro-
postes i necessitats de la ciutadania i 
dels diferents col·lectius, sense crear 
divisions estèrils i treballar, dia a 
dia, per fer d’aquesta ciutat la millor 
ciutat. En definitiva, sumant l’esforç 
de tothom pel bé de la ciutat.
La millor mostra d’això és el pressu-
post de l’any 2019, que està pensat 
i fet al servei de la ciutat i les noves 
necessitats que van sorgint. Volem 
seguir sent una ciutat neta, orde-
nada, segura, que és sensible a les 
necessitats socials, culturals, que 
promou l’associacionisme i reconeix 
la tasca que han fet els qui ens han 
precedit. Perquè per a nosaltres, el 
que importa és Sant Joan Despí.

grup municipal PSC-CP

Al passat ple de desembre vàrem fer una 
pregunta al Govern tripartit de PSC, 
ICV-EUiA i CiU (JuntsxCat darrera-
ment) sobre l’opinió dels grups muni-
cipals entorn a la possible requalifica-
ció dels terrenys de la Gallina Blanca. 
L’alcalde, com a màxim representant del 
Govern de la ciutat, s’ha reunit tant amb 
el Comitè d’Empresa com amb els pro-
pietaris d’Agroalimen, i ha manifestat en 
diferents àmbits la intenció de l’empresa 
no només portar les oficines actuals de la 
plaça Europa, sinò també la possibilitat 
de fer-hi habitatges, una part dels quals 
podrien arribar a ser de protecció oficial.
Enlloc de respondre els interpel·lats, va 
ser el mateix alcalde qui va parlar, ne-
gant el debat i la possibilitat de conèixer 
l’opinó de la resta de grups del Govern. 
El més sorprenent de tot plegat va ser el 
silenci submís d’ICV-EUiA i JuntsxCat, 
que en cap moment van dir “esta boca 
es mía” i van voler intervenir. Ho podeu 
comprovar als minuts finals del video 
del ple, penjat a DespíTV (per cert, cap 
membre del PSC portava els adhesius  
de solidaritat amb els treballadors i tre-
balladores que ens havien donat minuts 
abans..).
I aquest fet podria resumir una part 
d’aquesta legislatura. Un PSC amb ma-
joria absoluta, i dos grups tan lligats de 
mans i peus que no han pogut ( ni a ve-
gades volgut) signar ni votar mocions 
de l’oposició, encara que hi estiguessin  
d’acord..
“Som a Govern...no podem signar mo-
cions amb vosaltres...”, ens deien. Queda 
clar. 
Des del nostre grup municipal volem 
donar tot el suport als treballadors i tre-
balladores de GB, i dir-los que estem 
compromesos a evitar tota especulació 
del terreny per fer-hi habitatges, i que ac-
tuarem en conseqüència a l’Ajuntament, 
a l’AMB i a la Generalitat de Catalunya.

Poveda parla, ICV-EUIA i 
JUNTSxCAT callen

Al darrer Ple de l’any passat vam tornar a 
votar en contra dels pressupostos munici-
pals. I ho vam fer com en els anys ante-
riors per no ser participatius ni socials.
De nou s’ha privat la ciutadania d’exposar 
les seves necessitats, però sobretot no 
s’incrementen prou les partides socials. 
Des del nostre partit pensem que:
Es poden ampliar les hores d’atenció do-
miciliària. Es poden ampliar les ajudes 
socials i les beques. Es poden ampliar 
els programes de dones, els programes 
d’igualtat, els programes en contra de la 
violència masclista.
Es poden ampliar els serveis que tenen 
com a destinataris les persones en situa-
ció de vulnerabilitat com la gent gran, les 
persones amb malalties degeneratives o 
les persones amb discapacitat. La teleas-
sistència, el transport adaptat.
Es pot treballar sobre habitatge. Realitzar 
un veritable Pla d’habitatge. Buscar so-
lucions als problemes actuals. Posar me-
sures per frenar la bombolla del lloguer. 
Exigir als bancs que els habitatges buits es 
puguin destinar a casos d’emergència.
Es poden ampliar els programes per a la 
promoció, el foment i el desenvolupament 
de l’ocupació.
Es poden ampliar els programes educatius 
que es fomenten des de l’Ajuntament.
Es poden ampliar les actuacions per mi-
llorar l’activitat dels nostres comerços.
Es pot treballar per ajudar els emprene-
dors. 
Es pot treballar per millorar la desigualtat 
entre barris.
Es pot treballar per millorar la seguretat.
Es pot millorar en participació mitjançant 
processos participatius oberts a tota la ciu-
tadania. 
Es pot millorar en transparència facilitant 
l’accés a la informació i fent públics els in-
formes que es realitzen.
Continuarem treballant per fer-ho possi-
ble.

PressupostosEl que importa: Sant 
Joan Despí

TRIBUNA POLÍTICA
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El pasado fin de semana nuestros 
gigantes fueron a Lledoners; tam-
bién podríamos decir que el pa-
sado fin de semana nos robaron 
nuestros gigantes y los utilizaron 
políticamente (podéis ver las imá-
genes en nuestras redes sociales).
Llegan a tal punto (los indepen-
dentistas) que roban nuestros gi-
gantes que son de todos, y no solo 
como un valor sentimental, ya que 
son un bien público debidamente 
inventariado, propiedad de todos 
los vecinos de nuestra ciudad.
Pedimos al alcalde explicaciones 
por el uso político y contrario a la 
mayoría de vecinos de bienes pú-
blicos, y si se va a tomar algún tipo 
de medida.
En los últimos años hemos visto 
como los independentistas se han 
dedicado a robar símbolos, llenar 
Sant Joan Despí de plástico ama-
rillo, robar las fiestas de todos y 
usarlas para fines separatistas. La 
última ocurrencia en el 140 ani-
versario de Jujol, robar su figura y 
llevarla a aquelarres independen-
tistas.
Desgraciadamente no es la pri-
mera vez que sucede, pero al igual 
que los independentistas, robaron 
la bandera de España de nuestro 
ayuntamiento, ahí estaba como 
siempre el Partido Popular, nos su-
bimos al balcón y colocamos otra. 
Porque es la bandera de todos y no 
podemos permitir que nadie nos la 
robe.
Al igual que siempre hemos lu-
chado por los vecinos de Sant Joan 
Despí, no vamos a permitir que 
nos sigáis robando los símbolos de 
nuestra ciudad, “els gegants” tam-
poco.

No vamos a permitir que robéis 
nuestros símbolos y nuestra identidad

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

En el pleno municipal del pasado 
mes de noviembre el Alcalde Sr. 
Antonio Poveda comunicó el deseo 
de los propietarios de Gallina Blan-
ca de trasladar la factoría de la em-
blemática empresa a la provincia de 
Huesca. 
Gallina Blanca fue la primera em-
presa en instalarse en nuestro polí-
gono industrial allá por el año 1955 
y por ella han pasado diferentes ge-
neraciones de trabajadores vecinos 
de nuestra localidad lo que le da un 
valor afectivo muy importante, en 
la actualidad son 70 familias según 
el comité de empresa (39 según el 
Alcalde) las que se verían afectadas 
por el traslado de la planta.
Desde Cs Sant Joan Despí queremos 
expresar nuestro total apoyo a estos 
trabajadores y desear que se alcance 
un acuerdo satisfactorio por ambas 
partes antes de valorar las opciones 
que la propia empresa baraja como 
el traslado de todas sus oficinas al 
actual emplazamiento de la fábri-
ca, cosa que supondría la llegada de 
unos 500 trabajadores según pala-
bras del Sr. Poveda.
Antes de valorar cualquier opción 
de futuro en el actual emplaza-
miento del centro, desde Ciudada-
nos creemos que la situación de las 
familias es una prioridad y que no 
se debería avanzar en ningún sen-
tido hasta que esta esté solucionada 
de una manera justa y satisfactoria 
para los trabajadores y trabajadoras 
de Gallina Blanca.
Puedes contactar con el grupo mu-
nicipal de Cs Sant Joan Despí en 
nuestro WhatsApp 617309215 o en-
viando un email a cs@sjdespi.net.

Cs con los trabajadores 
de Gallina Blanca

ICV-EUIA, davant de la decisió immi-
nent i unilateral de l’empresa de tan-
car la planta de producció de Gallina 
Blanca a Sant Joan, donem suport a les 
mobilitzacions i accions dels treballa-
dors i treballadores. Els acompanyem 
i traslladem les seves reivindicacions a 
la ciutadania i a les institucions. Hem 
impulsat una reunió al Parlament, amb 
totes les forces polítiques a través del 
nostre grup, Catalunya en Comú Po-
dem, després d’una visita del diputat 
David Cid a les concentracions a la 
porta de la fàbrica.
Defensem el manteniment dels llocs de 
treball i la continuïtat de la producció 
a Sant Joan Despí. El projecte indús-
trial  ha obtingut beneficis durant els 
últims anys. Els propietaris, la família 
Carulla, una de les grans fortunes ca-
talanes, ha decidit traslladar-la fora de 
Catalunya, fent desaparèixer un patri-
moni industrial vinculat fa més de 64 
anys a Sant Joan i al Baix Llobregat.
Un país i una ciutat sense industria no 
tenen futur i és imprescindible protegir 
el sòl que genera activitat industrial, en 
lloc de possibles requalificacions urba-
nístiques.
Reclamem a la Generalitat el total des-
envolupament del Pacte Nacional per 
la Indústria, apostant per un model 
econòmic industrial i productiu al mu-
nicipi, a la comarca i a Catalunya, amb 
la implicació d’agents socials, econò-
mics i administracions.
Des de la nostra responsabilitat de 
govern a la ciutat, seguirem impul-
sant el polígon industrial, promovent 
l’activitat econòmica i industrial així 
com l’arribada de noves empreses  i 
l’ampliació de les instal·lacions d’altres.
ICV-EUiA defensem una ciutat viva, 
on treballar i viure. Amb activitat 
econòmica i productiva diversa i po-
tent, que convisqui en equilibri amb la 
mobilitat, la cultura, el lleure i el des-
cans.

Protegim l’ocupació i la 
indústria

TRIBUNA POLÍTICA
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grup municipal CiU

Passades les festes de Nadal i començat un 
nou any, les persones encetem gener amb 
una llista ben llarga de bons propòsits i 
reptes.
“Aquest any deixaré de fumar. Aniré al 
gimnàs. Cada mEs farem una excursió fa-
miliar per gaudir de la natura. Pintarem el 
pis”. I molts altres, tants com persones hi 
ha al món.
Des de “Junts per Sant Joan Despí” també 
hem fet una llista de propòsits i reptes.
Encarem aquest any amb unes eleccions 
municipals al mes de maig i ens hem pro-
posat ser la clau de volta que necessitem 
a l’Ajuntament perquè la vostra (i nostra) 
veu s’escolti amb força. Vivim en un poble 
fantàstic que durant aquests últims anys 
ha anat creixent per que les persones gau-
dim de l’entorn, de la gent i de les nostres 
famílies. Però també som conscients que 
hi ha molts aspectes que es poden millorar 
i és per això que volem escoltar-vos i tre-
ballar per aconseguir que Sant Joan Despí 
sigui el municipi de referència del Baix 
Llobregat.
Aspectes fonamentals com la PROXIMI-
TAT, no tan sols vers les administracions, 
sinó també vers el comerç local i el veï-
natge, la SOSTENIBILITAT, o la cura del 
nostre medi i l’aire que respirem i la CO-
HESIÓ SOCIAL, amb tota la sensibilitat i 
respecte que hem de tenir per les persones, 
fan que ens plantegem moltes qüestions 
per treballar de valent a l’Ajuntament.
Tampoc podem obviar, que desitgem fer-
mament que els propòsits de molts de 
nosaltres d’aconseguir una justícia i una 
democràcia digna es facin realitat i que 
Catalunya esdevingui el país lliure que ha 
desitjat ser, sense presos polítics ni exiliats. 
Propòsits i reptes ambiciosos i prou im-
portants perquè no tan sols siguin nostres, 
sinó que us els feu vostres. Ajudeu-nos. 
Entre tots ho aconseguirem.
Com diuen els nostres companys i amics 
empresonats: llum als ulls i força al braç!

Bons propòsits

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de desembre de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 20 de 
desembre de 2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions 

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

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Se-
guretat, Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar el pressupost 
general 2019 amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA i PSC i el vot en 
contra de PP, Cs, ERC i SQP. També es va aprovar la plantilla de personal 
general 2019 i la relació de llocs de treball per a l’any 2019, amb els vots 
favorables de CiU, ICV-EUiA, SQP i PSC i l’abstenció de PP, Cs i ERC. 
Finalment, per unanimitat de tots els grups es va donar llum verda a 
l’aplicació de les mesures al II acord per la millora de l’Ocupació Pública 
i les condicions de treball i a la Llei 6/2018, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2018.

En l’apartat de control, CiU va retirar la moció presentada de suport a la 
decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joa-
quim Forn d’iniciar una vaga de fam.

En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar pel trasllat de Gallina 
Blanca i per la possible requalificació de la zona i SQP va pregar que es 
publiquin de forma clara les dades sobre l’ús dels serveis municipals.

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.

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió extraordinària de desembre de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el divendres 28 de 
desembre de 2018 en sessió extraordinària i urgent, va començar amb 
l’aprovació, per unanimitat, de la proposta de pronunciament de la decla-
ració d’urgència de la sessió extraordinària. Tot seguit, el Ple va aprovar 
la proposta de resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva de les 
modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2019, amb els vots 
a favor de Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC), el vot en contra de Ciutadans (Cs) i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i de Síqueespot/Sísepuede (SQP).

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