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L’Ajuntament aprova per a aquest any 
un pressupost que prioritza l’atenció a les persones, 
a la vegada que inclou diferents projectes 
de millora a l’espai urbà
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Pressupost per a les persones
El Ple aprova els comptes municipals de 2015 en què destaca l’augment 
dels recursos per atendre les necessitats de la ciutadania, pàgs. 4 i 5

Un any ple de projectes
La nova plaça de Catalunya o l’arranjament del carrer Montilla, 
entre les inversions més destacades, pàgs. 6-13

Nadal en la retina
Les festes nadalenques han acabat, però al Butlletí us volem 
recordar els millors moments en fotos, pàgs. 22-27

Instal·lacions esportives cardioprotegides
L’Ajuntament instal·la desfibril·ladors en els poliespotius i els camps 
municipals de futbol per donar resposta a emergències cardíaques,  pàg. 30



3

Hem començat el nou any amb la ferma decisió de 
mantenir el nivell de serveis que prestem des de 
l’Ajuntament, tot i la disminució de recursos i els pals a 

les rodes que ens posen des d’altres administracions. Una cosa 
està clara, hem fet un llarg camí fins arribar a tenir la ciutat 
que tenim, però de res servirà si no es donen respostes a les 
necessitats de les persones. Per això, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí ha tornat a aprovar un pressupost que prioritza la cohe-
sió social i el foment de l’ocupació, sense oblidar el manteni-
ment i la transformació de la nostra ciutat. Mantenint pràcti-
cament idèntic el pressupost ordinari, fem una distribució que 
prioritza els programes d’atenció a les persones, que represen-
ta el capítol més gran de la nostra despesa (34 de cada 100 
euros es destinen a aquest capítol), sense renunciar a seguir 
millorant el municipi. Ho podem fer perquè tenim unes finan-
ces públiques equilibrades. L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
continuarà, doncs, sense fer cap retallada i amb una pressió 

fiscal congelada.

Així, al llarg d’aquest 
2015 seguirem re-
modelant l’espai pú-
blic, amb reformes 
de carrers com els de 
Montilla, de Jacint 

Verdaguer o la plaça de Sant Francesc de Sales, a banda d’una 
actuació a la plaça de Catalunya, que volem que sigui més ver-
da. En l’àmbit de l’ocupació, fonamental per a la recuperació 
econòmica, seguirem destinant recursos per al foment de la 
contractació i des de l’Ajuntament volem seguir promovent 
plans d’ocupació que arribaran a més d’un centenar de per-
sones sense feina. I en educació, estem treballant per instal·lar 
a Sant Joan Despí una escola d’idiomes, en conveni amb la 
Universitat de Barcelona, dins la gran aposta que fem per 
l’aprenentatge de l’anglès i d’altres idiomes. 

Són exemples d’algunes de les nostres propostes per a aquest 
any que, de nou, marquen la política que desenvolupem des 
de l’equip de govern, basada en uns valors als quals no volem 
renunciar.

Cohesió social, ocupació i 
millora de la ciutat, claus en 

el pressupost municipal

Hemos empezado el nuevo año con la firme decisión de 
mantener el nivel de servicios que prestamos desde el 
Ayuntamiento, a pesar de la disminución de recursos y 

los obstáculos que nos ponen desde otras administraciones. Una 
cosa está clara, hemos recorrido un largo camino hasta llegar a 
tener la ciudad que tenemos, pero de nada servirá si no se dan 
respuestas a las necesidades de las personas. Por ello, el Ayunta-
miento de Sant Joan Despí ha vuelto a aprobar un presupuesto 
que prioriza la cohesión social y el fomento del empleo, sin ol-
vidar el mantenimiento y la transformación de nuestra ciudad. 
Manteniendo prácticamente idéntico el presupuesto ordinario, 
hacemos una distribu-
ción que prioriza los 
programas de atención 
a las personas, que re-
presenta el capítulo más 
grande del gasto (34 de 
cada 100 euros se desti-
nan a este capítulo), sin renunciar a seguir mejorando el muni-
cipio. Lo podemos hacer porque tenemos unas finanzas públicas 
equilibradas. El Ayuntamiento de Sant Joan Despí continuará, 
pues, sin hacer ningún recorte y con una presión fiscal congelada.

Así, a lo largo de este 2015 seguiremos remodelando el espacio 
público, con reformas de calles como Montilla, Jacint Verdaguer 
o la plaza de Sant Francesc de Sales, además de una actuación en 
la plaza de Catalunya, que queremos que sea más verde. En el 
ámbito del empleo, fundamental para la recuperación económi-
ca, seguiremos destinando recursos para el fomento de la contra-
tación y desde el Ayuntamiento queremos seguir promoviendo 
planes de empleo que llegarán a más de un centenar de personas 
sin trabajo. Y en educación, estamos trabajando para instalar en 
Sant Joan Despí una escuela de idiomas, en convenio con la Uni-
versitat de Barcelona, dentro de la gran apuesta que hacemos por 
el aprendizaje del inglés y otros idiomas.

Son ejemplos de algunas de nuestras propuestas para este año 
que, de nuevo, marcan la política que desarrollamos desde el 
equipo de gobierno, basada en unos valores a los que no quere-
mos renunciar.

Cohesión social, empleo y 
mejora de la ciudad, claves en 

el presupuesto municipal

Antoni Poveda, alcalde

2015, a l’Ajuntament 
seguim sense retallades
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EL TEMA

Pressupost 2015: 
la ciutat dóna respostes

L’Ajuntament compta, per a aquest nou any, amb 39,4 milions d’euros, 600.000 euros 
menys que l’any anterior. Tot i això, es mantenen serveis i es prioritzen programes 

d’atenció a les persones, reactivació econòmica i també algunes inversions

L’Ajuntament aprova els comptes públics municipals per a aquest any

L’Ajuntament de Sant Joan Despí compta per a aquest 
any amb un pressupost total de 37,5 milions d’euros 
(quantitat pràcticament idèntica a la de l’any 2014), 

xifra a la qual s’ha de sumar la corresponent a l’empresa 
municipal ADSA, que té un pressupost d’1,9 milions. Els 
comptes públics municipals, un any més, augmenten els 
recursos que es destinen a l’atenció a les necessitats de les 
persones, especialment per als casos de més vulnerabilitat 
(els programes destinats a la cohesió social i als serveis a 
les persones suposen un total d’11 milions). Un altre gran 
capítol del pressupost és el destinat a la reactivació econò-
mica i a l’ocupació, amb 5 milions d’euros, mentre que els 
diners per al manteniment i millora de l’espai públic, així 
com al funcionament dels serveis municipals, s’enduen 21,5 
milions. 
El capítol d’inversions presenta aquest 2015 un total de 2,5 
milions d’euros, que serviran per tirar endavant obres com 
la reforma dels carrers Montilla, Jacint Verdaguer i la plaça 
de Sant Francesc de Sales, així com accions de millora a 
diferents equipaments i a la via pública. A aquesta parti-
da s’hauran de sumar les aportacions que arribin d’altres 

administracions, com 
ara l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Per últim, 
l’empresa municipal ADSA 
també manté gairebé con-
gelat el seu pressupost.
Els comptes municipals s’han elaborat sota la premissa 
d’una pressió fiscal congelada i en un escenari d’equilibri 
pressupostari, que permet a l’Ajuntament mantenir presta-
cions i seguir impulsant accions de desenvolupament i mi-
llora de la ciutat.
El pressupost de 2015 va ser aprovat, en la sessió plenària 
del 19 de desembre, amb els vots favorables del PSC, ICV-
EUiA i CiU. El grup municipal del PP va votar en contra. 
A la secció El Pressupost de la pàgina web municipal, es 
pot consultar el detall de les diferents partides del pressu-
post, que, abans de la seva aprovació, ha estat presentat a la 
ciutadania a través de diferents canals: una audiència ciu-
tadana celebrada el 9 de desembre, el xat amb l’alcalde (dia 
10) i la presentació a les entitats i associacions (dia 15 de 
desembre).

Se segueix prioritzant 
l’atenció a les persones

en situació de vulnerabilitat

Abans de la seva aprovació, l’alcalde An-
toni Poveda va presentar el projecte de 
Pressupost de 2015 en diferents actesciu-
tadans, com ara una audiència ciutada-
na  (fotografia superior)Ordinari Ordinari

+ Inversions
Total

Ajuntament+ADSA
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les prioritats
del pressupost

Cohesió social i igualtat d’oportunitats
Foment de l’ocupació i reactivació econòmica
Manteniment de la ciutat i dels serveis municipals
Transformació de la ciutat
Pressió fiscal congelada
Equilibri pressupostari 

2,5 milions per a inversions directes de l’Ajuntament
Altres administracions, com ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també 

finançaran actuacions a Sant Joan Despí

El capítol d’inversions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí contempla aquest any la remodelació del ca-
rrer Montilla i de la plaça de Sant Francesc de Sales, així com una intervenció a Jacint Verdaguer, entre 
l’avinguda de Mare de Déu de Montserrat i la línia de Rodalies (per facilitar-ne l’accés des de Residencial 
Sant Joan o l’escola Joan Perich Valls a peu o en bici). Els 2,5 milions destinats a inversions serviran també, 
entre d’altres coses, per incorporar maquinària de fitness al poliesportiu Francesc Calvet, millorar els vesti-
dors al camp de futbol de Centre, la instal·lació elèctrica del camp de les Planes o posar para-sols nous a les 
piscines d’estiu. També es construirà una cuina al mercat del Centre on po-
der fer formacions, presentacions i degustacions, a banda de seguir treba-
llant en l’adaptació de l’anella verda, adaptació de camins per connectar les 
zones verdes de la ciutat tot convidant al passeig. A més d’això, amb diners 
procedents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’iniciarà la reforma de la 
plaça Catalunya.

Rehabilitació i plans d’ocupació. Fora de l’àmbit del capítol d’inversions, aquest nou any es mantindran 
els ajuts a la rehabilitació de façanes, es realitzaran nous plans d’ocupació per contractar 181 persones atura-
des de Sant Joan Despí i s’incidirà encara més en l’estalvi energètic i en el control de plagues.

Es preveu realitzar plans 
d’ocupació que permetin 
contractar 181 persones 

aturades
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Reforma de la plaza 
   Sant Francesc de Sales

Uno de los espacios abiertos del barrio de 
Les Planes, la plaza de Sant Francesc de 
Sales, será objeto de una reforma du-

rante el año que acaba de comenzar. Se trata de 
una plaza situada en la calle del mismo nom-
bre, entre las vías de Sant Francesc d’Assís y la 
calle de Frares. Son 670 metros cuadros ubica-
dos en pleno corazón del barrio, delimitados 
por tres edificios de viviendas, cuya reforma 
se ha planteado como una actuación destinada 
a dar más calidad a esta zona del barrio. Una 
zona ésta, que en un futuro ganará también 
con el equipamiento asistencial previsto al otro 
lado de la calle, una acción pendiente de la eje-
cución de la Ley de Barrios, en este momento 

paralizada por falta de financiación por parte 
de la Generalitat.
La remodelación de la plaza divide el espacio 
en dos zonas, en las que se mantendrán la ma-
yoría de los árboles ahora existentes, que se 
completarán con nuevos elementos de vegeta-
ción, mobiliario urbano y una pequeña zona 
de juegos infantiles. Todo ello bajo 
criterios de accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. Las obras 
de reordenación de la plaza de Sant 
Francesc de Sales, que durarán unos 
tres meses una vez sean adjudicadas, 
tienen un presupuesto de ejecución 
de 92.000 euros, IVA incluído.

6

Les Planes tendrá un nuevo espacio para el paseo y el disfrute ciudadano

Un espacio que se abrirá al barrio con una nueva urbanización que respetará los árboles 
existentes, incorporará más zona verde y mobiliario urbano para invitar al uso ciudadano

La renovada plaza 
incorporará nuevos 

elementos de vegetación y 
de mobiliario

SJD 2015 MILLORA DE L’ESPAI URBÀ´

Arriba, una primera recreación de la actuación que se plantea en la pla-
za de Sant Francesc de Sales, en la que se cambiará el pavimento, habrá 
nuevos bancos, algún parterre verde y también un pequeño espacio 
de juegos infantiles. La intención es mantener los árboles actuales. En 
la imagen inferior, el aspecto que ofrece hoy este espacio abierto del 
barrio de Les Planes.
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Una plaça més oberta, sense la tanca que envolta Can Negre, 
plena d’arbres, una pèrgola i amb una gran palmera en record 
de l’antiga que hi havia anys enrere... tot farà que la plaça de 
Catalunya reverdeixi aquest 2015

Arbres i espais verds per a un dels espais més emblemàtics del barri Centre

La plaça de Catalunya
       serà més verda

La plaça de Catalunya s’omplirà de verd aquest 2015. L’emblemàtic 
espai del barri Centre serà objecte d’una actuació basada en la 
col·locació d’espais verds en superfície (cal recordar que a sota hi 

ha un aparcament), amb la qual cosa la plaça millorarà estèticament i 
mediambientalment. Amb aquest objectiu es col·locaran unes jardineres 
elevades en tot  l’entorn. Seràn quatre jardineres de forma i funcions molt 
diferents: una al costat del carrer Torrent d’en Negre (on es plantaran tres 
nous arbres i es construirà un banc continu), una altra adjacent al carrer 
Cor de la Flora, i dues en la part posterior de Can Negre. Al mig de la 
plaça es plantarà una palmera, com l’element central, tot evocant l’antiga 
palmera del jardí de Can Negre. Al voltant de la jardinera hi haurà un 
banc continu de fusta. També a la part de la façana central se situen un 
seguit de petites jardineres. També hi haurà una pèrgola i es millorarà la 
il·luminació de l’espai.
D’aquesta proposta general, una primera part es realitzarà en el 2015 con-
sistent en la construcció de la jardinera lateral del carrer Torrent d’en Ne-
gre i la jardinera central de la palmera. En aquesta fase també es col·locarà 
la pèrgola, les diferents jardineres mòbils i el canvi d’il·luminació.

palmera 
central

pèrgola

nou arbrat

arbrat

jardinera amb arbres

ja
rd

in
er

a

jardinera
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De Residencial Sant Joan al Centre, 
més fàcil per Jacint Vedaguer

Remodelació d’un carrer que guanyarà connectivitat

La remodelació de les voreres i la implantació d’un carril bici farà més amable el 
trajecte fins a la zona de l’estació del tren i, per extensió, al centre de la ciutat

La connectivitat entre el nord i el sud de Sant Joan Despí mi-
llorarà després de la intervenció projectada al carrer de Ja-
cint Verdaguer, concretament al tram situat entre l’avinguda 

Mare de Déu de Montserrat (tocant al barri Residencial Sant Joan) 
i l’aparcament al costat de la via del tren (amb accés a l’estació per 
una passarel·la i connexió al barri Centre). Aquest tram del carrer, 
que travessa el polígon industrial Fontsanta, passarà a tenir un trac-
tament més urbà: noves voreres, ordenació de l’aparcament i carril 
bici. 
Amb aquesta actuació es facicilita la mobilitat ciutadana a peu o en 
bici i s’obre una nova alternativa per accedir de manera sostenible, 
saludable i més amable entre dos nuclis de població, a la vegada que 
es facilita l’accés a importants equipaments, com ara l’estació de ro-
dalies o l’escola de primària Joan Perich Valls.

Una nova 
alternativa per fer més 

sostenibles els desplaçaments 
per la ciutat

SJD 2015 MILLORA DE L’ESPAI URBÀ´

Imatges dels tres trams afectats per la 
remodelació de Jacint Verdaguer, en el tram 
comprès entre l’avinguda de Mare de Déu de 
Montserrat i les vies del tren, durant el qual 
fa cruïlla amb l’avinguda de la Generalitat i 
el carrer de Josep Bastús
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La calle Montilla 
       invitará al paseo

Aceras más anchas en una de las vías del barrio de Les Planes

Las obras, que ya se han iniciado, contemplan también la plantación de 
nuevo arbolado y mejoras de la red de alcantarillado

En el barrio de Les Planes ya ha comenzado la reforma de 
la calle Montilla. Los trabajos mejorarán notablemente el 
aspecto de esta calle en el tramo entre Verge de la Mercè 

y Gran Capità. Una de las mejoras más evidentes será la am-
pliación de las aceras, que pasarán de 1,20 y 1,40 metros, a 2,35 
metros cada una. Esto favorecerá la movilidad de los peatones 
ya que la situación actual de la vía dificulta la construcción 
de pasos de peatones adaptados según marca la normativa de 

accesibilidad. El aparcamiento, en línea, se situará sólo en uno 
de los lados de la calle; se plantarán árboles en ambas aceras; 
se mejorará el alcantarillado y el drenaje, y además se cambia-
rán y aumentarán los puntos de luz, sustituyendo las actuales 
lámparas de bombillas de vapor por unas de la misma potencia 
pero que consumen menos. Dentro de esta obra también se 
contempla la eliminación de los cables aéreos de electricidad 
de las calles adyacentes de Andalusia e Indústria.

9

Una de las mejoras más eviden-
tes será la ampliación de las ace-
ras que de poco más de un metro 
pasarán a 2,35 metros cada una. 
La plantación de árboles y la 
mejora del alumbrado público, 
también beneficiarán el aspecto 
de esta calle

Después de la reforma 
de Àngel Guimerà, ahora se 

remodela otra calle del barrio 
de Les Planes

Una de las mejoras más 
notables será la ampliación 

de las aceras
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El pont de l’AVE que travessa per la zona de ribera de Sant Joan Despí serà objecte d’una 
espectacular decoració basada en pintures artístiques amb motius de l’entorn natural i 

de la tradició cultural de la nostra ciutat

El pont del tren d’alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid tindrà, al seu 
pas per Sant Joan Despí, una decoració especial. L’estructura de formigó 
d’aquesta insfraestructura ferroviària serà objecte d’una decoració pic-

tòrica que l’integrarà a l’espai natural que travessa (la zona agrícola i fluvial de 
Sant Joan Despí). A les columnes i l’espai superior es plasmaran les pintures 
creades per l’equip de Montserrat Casacuberta, reconeguda artista catalana. 
Segons els primers esbossos, les imatges combinaran elements propis del pai-
satge amb figures de la tradició de Sant Joan Despí, com ara els gegants, el drac 
de la Colla de Diables, etc. 
L’actuació, per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es realitzarà 
sota la direcció artística de Montse Casacuberta, amb la participació de l’equip 
d’artistes format per Marc Domènech, Marina Gil, Ariadna Minguet i Joan 
Suárez. Casacuberta és llicenciada en belles arts per la Universitat de Barce-
lona i va iniciar la seva trajectòria professional l’any 1982; des de llavors ha 
exposat amb regularitat a les galeries principals de Barcelona i Madrid. En 
la seva obra predomina el paisatge, entès des d’una visió molt personal que, 
segons el crític Josep Mª Cadena, “estan presents en la geografia de l’esperit”.

Art sota les vies

L’objecte és fer d’aquesta 
estructura de formigó un 

element més integrat i 
amb un valor cultural

Les pintures seran obra 
de l’estudi de la 

coneguda artista Montse 
Casacuberta

Diferents esbossos de les imatges que  decoraran el pont de 
l’AVE (imatge actual, a dalt, a la dreta), una infraestructura 
que travessa l’espai natural i que es vol integrar al paisatge 

convertint-la en un element artístic a l’aire lliure. Els dibuixos 
de la dreta representen dos  personatges de la nostra cultura 

popular: els gegants i el drac de la Colla de Diables
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Les instal·lacions del Tennis Sant Joan comptaran amb 
més pistes de pàdel, per tal de donar sortida a la creixent 
afició que per aquest esport hi ha a la ciutat. S’han co-
mençat a construir quatre noves pistes en uns espais que 
no tenen un ús determinat a la zona esportiva situada en 
la coberta del dipòsit de la Fontsanta. Les pistes es cons-
trueixen amb els tancaments reglamentaris per a la pràc-
tica d’aquest esport i es preveu la col·locació de 4 focus 
per pista amb equip de leds, muntats a 6 metres d’altura. 
Amb aquestes quatre noves pistes, la ciutat comptarà 
amb un total de 12 pistes, 9 situades al Tennis Sant Joan 
Despi i les 3 que hi ha al poliesportiu Francesc Calvet.

Quatre noves pistes 
de pàdel al Tennis 
Sant Joan Despí

Una cuina-taller per promoure 
activitats al mercat del Centre

L’Ajuntament fa una aposta decidida per dinamitzar els 
mercats municipals com a màxim exponent del comerç 
de proximitat. Una de les accions que es farà aquest any 
serà la creació, al Mercat Municipal del Centre, d’una 
aula de cuina (dotada de tots els elements necessaris per 
cuinar i rebre alumnat) on es faran cursos, tallers i ma-
ridatges dins de l’horari del mercat. Això ajudarà a dina-
mitzar aquest espai alhora que aproparà nova clientela. 
Els cursos es faran de manera conjunta amb l’Escola Mu-
nicipal d’Art, que ja ofereix un curs de cuina, els paradis-
tes i el Departament de Promoció Econòmica. El fet que 
aquest mercat obri totes les tardes (només està tancat els 
dilluns) facilitarà l’organització de moltes activitats.

Una nova aposta per dinamitzar els mercats municipals. A la cuina del mercat, que podrà 
rebre alumnes, es faran cursos, tallers, degustacions i maridatges

La instal·lació dóna així resposta a 
l’augment de l’afició per aquest esport 
a la ciutat, que, amb les noves, tindrà 
un total de 12 pistes de pàdel

El Tennis tindrà 9 pistes, 
a banda de les 3 que 
hi ha al poliesportiu 

Francesc Calvet

Espai de treball i aigüera
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Punt de sortida a un ambiciós projecte per convertir cinc quilòmetres de l’autopista 
en un espai integrat a la ciutat, amb zones verdes, espais per al passeig i carrils bici 
fins a l’entrada de Barcelona. La B23 deixaria de ser una barrera que trenca en dos el 
municipi ja que es contempla el cobriment en algunes zones i la connexió de diferents 
carrers. Els alcaldes han iniciat el procés per aconseguir tirar edavant el projecte.

La Diagonal 
començarà a Sant Joan Despí

Primer estudi sobre el futur urbà de l’autopista B23

D’aquí uns anys, podríem anar caminant des 
de Sant Joan Despí fins a la Zona Univer-
sitària, el parc Cervantes, el palau de Con-

gressos..., equipaments aquests situats a l’entrada 
de la Diagonal de Barcelona, una via que vol tras-
passar els límits geogràfics i estendre’s fins a la nos-
tra ciutat. Sobre la taula ja hi ha un avantprojecte 
que Barcelona ha començat a treballar juntament 
amb els municipis de Sant Joan Despí, Esplugues i 
Sant Just Desvern per convertir una barrera viària 
en una zona urbana i interconnectada, amb un 
clar ús ciutadà.

Poveda explica el projecte, a Can Negre
L’autopista B23 és objecte d’un estudi de transformació 
en el tram de cinc quilòmetres que va des de l’entrada de 
Barcelona fins a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. 
La fotografia superior ens mostra un moment de la reunió 
celebrada a Can Negre el 9 de desembre i presidida per 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, acompanyat 
pel tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Anto-
ni Vives; l’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Pepinyà; 
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz; diferents tècnics 
municipals i els arquitectes que han elaborat l’estudi, per 
encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Adéu a la barrera de la B23 
A la imatge superior, recreació 

virtual del cobriment de l’autopista 
B23 al seu pas per Sant Joan 

Despí, concretament a la zona de 
l’anomenat sector Bellavista (de fu-
tur desenvolupament), situat al ba-
rri de Pla del Vent-Torreblanca i que 
quedaria enllaçat amb Residencial 

Sant Joan (a la dreta, proposta 
de cobriment d’aquest tram de la 

via ràpida). L’autopista deixaria, 
finalment, de ser una barrera que 

trenca en dos l’entramat urbà de la 
nostra ciutat

Els barris de la ciutat 
estarien molt més 

connectats, amb zones 
de passeig i carrils bici

D’entrada, a banda i banda de l’autopista es 
planteja la construcció de vials segregats per 
a bicis i vianants, per tal de crear un passeig 
continu en paral·lel a la B-23 que, en alguns 
trams, quedarà coberta. L’actuació afecta-
ria a un tram de cinc quilòmetres, entre 
l’entrada de Barcelona i la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper.
L’autopista no desapareix, tot i que es manté 
com a via segregada al tronc central. Des de 
la Zona Universitària, la Diagonal continua-
ria el seu traçat, a banda i banda de la B-23, 

en dos passejos amb voreres, carrils bici i ca-
lçada per a vehicles.
Per a Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan 
Despí, “aquesta nova Diagonal començarà 
a Sant Joan Despí, on hi haurà d’haver un 
important aparcament de cotxes, i d’allà, 
llançadores que connectin amb la futu-
ra estació d’autobusos prevista al parc de 
Cervantes, on també s’accedirà a la línia 3 
del metro”.
El projecte deixa oberta la porta a un altre 
tipus de transformacions, com ara cobrir la 
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El cobriment en diferents 
trams de l’autopista 

permetria guanyar nous 
espais per a l’ús ciutadà

Connectivitat i espais urbans. La imatge superior mostra la idea d’ampliació del pont sobre  la B23, al costat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i 
dels estudis de TV3, un gran passeig que ens permetria accedir a aquests equipaments i al veí municipi de Sant Just Desvern caminant o en bicicleta

B-23 a l’altura del sector de Bellavista de Sant 
Joan Despí (amb la qual cosa es connectaria la 
zona de Pla del Vent-Torreblanca amb Residen-
cial Sant Joan) o ampliar el pont sobre l’autopista 
a la zona de TV3, que esdevindria un nou pas-
seig per acostar-nos a Sant Just, per exemple. 
“Els usos podrien seran similars als de la Dia-
gonal, residencials i també activitat econòmi-

ca”, comenta l’alcalde de Sant Joan Despí. 
Per continuar avançant, Antoni Poveda té pre-
vist reunir-se properament amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i la minis-
tra de Foment, Ana Pastor, per exposar-los el 
projecte, tot i que reconeix “que es tracta d’una 
actuació a la qual li queden anys i molta feina 
per endavant”.

Primer estudi sobre el futur urbà de l’autopista B23

Camps de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. A la dreta, actual autopista B-23

La nova Diagonal 
començaria en la zona de

 la Ciutat Esportiva del Barça, 
a Sant Joan Despí
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També s’han obert dos 
carrers reformats: Àngel 
Guimerà (a les Planes) i 

d’en Ribes (al Centre)

Obres acabades. L’Ajuntament ha finalitzat en les darreres setmanes algunes 
de les obres més destacades que tenia engegades. Una de les més importants 
ha estat la Torre de la Creu, que després de tres mesos de feina ha recuperat 
l’esplendor exterior. La rehabilitació ha permès recuperar l’originari blau Jujol 
a la façana, que ara és més lluminós i, a més a més, la neteja i millora de les cú-
pules fa que ara relluïn més que mai. Aquests dies també han finalitzat les obres 
d’arranjament del carrer d’Àngel Guimerà al barri de les Planes, que ha guanyat 
en amplitud i comoditat per als veïns i veines. Com també ha millorat el carrer 
d’en Ribes, al barri Centre. Millores que, sobretot, han servit per donar més espai 
als vianants com es pot apreciar a  les imatges.

Els carrers d’Àngel Guimerà (esquerra) i el d’en Ribes (a dalt), 
després dels treballs d’arranjament que s’han fet aquests 
darrers mesos

Finalitzada la remodelació exterior de la torre, que ha renovat finestres i pintura, a 
més de millorar i netejar el trencadís de les seves populars cúpules

Nova imatge de la Torre de la Creu. 
El blau és ara més lluminós, les persianes noves i les cúpules, ben netes

Nova cara
per a la Torre 

de la Creu



16

Bicibox, un sistema d’aparcament de 
bicicletes que guanya adeptes
En un any, el nombre de bicicletes estacionades als Bicibox de Sant Joan Despí ha 
crescut en un 53,5%, arribant als 18.425 usos

Accions per promoure la mobilitat sostenible

A la feina, bici elèctrica. Un acord amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per promoure la mobilitat sostenible entre els empleats 
municipals, ha permès que quatre empleats de l’Ajuntament 
puguin provar aquest mitjà de transport durant uns mesos. 
D’aquesta manera es pretén incentivar-ne l’ús. Després d’un 
període de prova, les bicicletes les utilitzaran altres treballadors i 
treballadores.

Els usuaris del Bicibox cada cop el fan servir més. 
Així ho posa de manifest l’informe d’utilització 
d’aquest sistema d’aparcament segur de bicicletes 

que, en el cas de Sant Joan Despí, mostra que si el 2013 
el nombre de bicicletes acumulades era de 12.002, el 
2014 aquesta xifra arriba als 18.425, un increment del 
53,5%. Això evidencia com cada vegada més els ciuta-
dans i ciutadanes el fan servir per guardar les bicicletes 
de manera segura en els seus desplaçaments. I si agafem 
com a exemple el mes de desembre de tots dos anys, el 
2013 hi va haver una acumulació de 1.088 bicis i el 2014, 
1.382, que representa un increment del 27%. Aquestes 
xifres s’assemblen molt a la mitjana registrada en els 
municipis de l’Àrea Metropolitana on hi ha el servei, 
amb pujades que han estat d’un 50,5% i un 26,8% res-
pectivament.
Respecte al nombre d’usuaris i usuàries, l’augment ha 
estat tímid però significatiu: en tan sols un mes, el de 
desembre de 2014, s’hi han inscrit vuit persones més, un 
increment del 2,5% exactament el mateix que la mitja-
na de les poblacions metropolitanes. En l’actualitat, els 
3.518 usuaris de Bicibox disposen d’una oferta de 1.400 
places (196 a Sant Joan Despí) en 13 municipis de l’Àrea 
Metropolitana. 

El Ple de l’Ajuntament aprova 
el Pla de Mobilitat
El Ple municipal celebrat l’11 de desembre va aprovar 
inicialment, amb els vots favorables del PSC, ICV-
EUiA i CiU, i amb l’abstenció del PP, el Pla de Mobili-
tat Urbana que ha de marcar les prioritats en aquesta 
matèria per als propers anys a Sant Joan Despí. Un cop 
publicat al BOP, el document, que ja es pot consultar 
al web (apartat planejament), romandrà en exposició 
pública 45 dies per a enriquir-se amb més propostes 
dels partits polítics i les entitats. El pla de mobilitat 
servirà per marcar les pautes en aquest àmbit i fer una 
ciutat més respectuosa amb el medi ambient.

Bicicletes estacionades als municipis metropolitans amb servei Bicibox
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En 2015, nuevos 
planes de empleo

Nueva convocatoria para la contratación de 80 
personas en los próximos meses

Continúan las medidas contra la crisis

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha abierto una nue-
va convocatoria de planes de empleo que a lo largo de los 
próximos meses significará la contratación de 81 personas 

con perfiles laborables muy variados. En esta convocatoria se 
solicitarán personas que realicen trabajos técnicos y administra-
tivos; mantenimiento de la vía pública y equipamientos, además 
de personal para realizar funciones de sensibilización relaciona-
das con la cultura, el civismo y la participación ciudadana. Ade-
más de estos tres perfiles, habrá un plan de ocupación específico 
dirigido a docentes (profesores y maestros) para apoyar la labor 
docente en los centros educativos y poner en marcha una inicia-
tiva que impulsará los idiomas, en especial el inglés. Más detalle 
sobre los requisitos para acceder a estos planes en las instalacio-
nes del departament de Promoció Econòmica (John F. Kennedy, 
8, barrio de les Planes).

Garantia juvenil: 
la porta al mercat laboral
Nova iniciativa contra l’atur entre el 
col·lectiu de gent jove

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur juvenil, 
un dels col·lectius més castigats per la crisi. Els joves susceptibles de 
rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves 
més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en 
el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 
inscrits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan 
formant-se. El primer pas que ha de fer un jove que es trobi en alguna 
d’aquestes situacions és visitar l’oficina del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (el SOC) més propera –en el cas dels joves de Sant Joan Despí 
s’han de dirigir al de Sant Feliu de Llobregat– per tal que l’informin  
del procés d’inscripció al web de Garantia Juvenil. Un cop fet aquest 
tràmit, serà aquest servei el que determini l’itinerari o les accions més 
adients perquè el jove trobi una feina. Igualment, podeu demanar més 
informació al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
al Jovespí o bé entrar al web garantiajuvenil.gencat.cat.

El paro disminuye en 
312 personas en 2014
Según el último avance sobre el paro 
registrado en el Baix Llobregat elaborado 
por el Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat, diciembre acabó con 2.134 
personas desempleadas, 312 menos 
que en enero de 2014, mes en el que las 
personas sin trabajo ascendían a 2.446 
en Sant Joan Despí. Así, diciembre cerró 
el año con una tasa del 12,5% de perso-
nas desempleadas frente al 14,4% que se 
registraba en el mes de enero. Este nuevo 
porcentaje continúa situando a Sant Joan 
Despí por debajo de la media comarcal y 
de Catalunya que en diciembre se situa-
ba en el 14,6%.
Aunque en 2014 la tasa de paro fue des-
cendiendo mes tras mes, diciembre fue 
un mes clave. Sólo en ese mes de 2014 
la variación respecto al mismo mes pero 
del año anterior fue del -11,9% lo que se 
traduce en 287 personas. Aunque hemos 
empezado 2015 con signos positivos, 
aún tenemos mucho trabajo por delante 
para seguir mejorando la situación labo-
ral de la ciudadanía. 

ADSA obre el termini per 
optar al lloguer de dos 
habitatges protegits per a 
la gent gran
L’empresa municipal ADSA ha obert el 
termini perquè la gent gran que hi estigui 
interessada pugui optar a un lloguer de 
dos pisos de promocions públiques. Les 
sol·licituds es poden presentar fins al 26 
de febrer a l’Oficina Local d’Habitatge 
(Centre Cívic Les Planes) o a ADSA 
(Centre Miquel Martí i Pol). Els habitatges 
tenen 41 m2 i un dormitori amb un preu a 
partir dels 267,23 euros. Per optar-hi s’ha 
de tenir una residència mínima de 5 anys 
a Sant Joan Despí;  no tenir cap habitatge 
en propietat; uns ingressos màxims de 
24.850,48 euros i tenir més de 65 anys.
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La novena promoció del Consell 
dels Infants ja ha començat a tre-
ballar. El 4 de desembre es va fer la 

sessió de constitució del consell que tre-
ballarà els dos propers anys en projectes 
de ciutat. Durant aquest temps tenen 
per endavant el repte de treballar en dos 
projectes mediambientals: propostes en 
el disseny dels itineraris que formaran 
part del Camí Verd, i una major parti-
cipació en la nova plantació d’arbres que 
es farà al Bosc dels Infants. Els 16 conse-
llers i conselleres van rebre l’encàrrec di-
rectament de l’alcalde de Sant Joan Des-

pí, Antoni Poveda, que els va engrescar 
a donar les seves idees i aportar la seva 
visió. Una de les tasques és l’aportació 
d’idees en el disseny dels itineraris que 
formaran part del Camí Verd, un pro-
jecte de ciutat que pretén connectar, a 
través de camins segurs que afavoreixen 
la mobilitat sostenible, a peu o en bici-
cleta, les principals zones verdes, inclosa 
la zona de riu. Un projecte que ara ma-
teix està prenent forma. A més, l’alcalde 
també els va proposar incrementar la 
participació en una nova ampliació del 
Bosc dels Infants, aquesta primavera. En 

la sessió, els 16 consellers i conselleres de 
les cinc escoles públiques i tres centres 
concertats, van donar compte d’aquests 
dos darrers anys d’activitat. Aquest con-
sell, que representa els infants de cinquè 
i sisè de primària, s’han implicat de va-
lent en l’aportació de idees i projectes 
per millorar Sant Joan Despí a través 
del procés participatiu ‘Sant Joan Despí 
2025’; han participat en la difusió del joc 
de preguntes de la ciutat en anglès Des-
pí Joc, i en altres activitats més lúdiques, 
com el joc de geocatching El tresor de la 
Fontsanta.

El Consell dels Infants centrarà les seves 
propostes en temes mediambientals
Donaran idees per dissenyar el Camí Verd que connectarà espais naturals de la ciutat

9a promoció de l’òrgan consultiu dels nens i les nenes de Sant Joan Despí

El Centre d’Esplai El Nus ha posat en marxa una campanya 
de micromecenatge (https://goteo.org/project/projecte-7e-art) 
per finançar el programa Aprenentatge i Serveis amb Joves, un 
projecte d’inclusió i convivència juvenil que es treballa amb els 
instituts. A través d’aquest projecte els joves realitzen íntegra-
ment un curtmetratge amb l’objectiu de donar veu a les seves 
inquietuds. L’objectiu és aconseguir en les properes setmanes 
2.000 euros. Podeu descobrir més detalls sobre el projecte al 
bloc http://7eart.esplaielnus.org.

Campanya de micromecenatge perquè els joves 
participin en la gravació d’un curtmetratge

Al febrer s’iniciaran les noves sessions dels grups de pares 
i mares que organitza el Departament d’Educació per 
oferir un espai d’intercanvi entre les famílies. D’una ban-
da, els pares i mares amb fills i filles de 6 a 12 anys poden 
fer les inscripcions fins al 9 de febrer per les sessions que 
es realitzaran els dies 10, 17 i 24 de febrer, i 3, 10 i 17 de 
març. D’altra banda, les families amb infants de 0 a 3 anys 
poden inscriure’s fins al 17 de febrer per a les sessions que 
es faran els dies 18 i 25 de febrer, i 4, 11, 18 i 25 de març.

Inscripcions a les noves sessions dels 
grups de pares i mares
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Sant Joan Despí serà la 
capital catalana dels Tres Tombs

Els actes commemoratius de la XVIII Trobada Catalana dels Tres Tombs 
es van obrir el 7 de gener amb el pregó de Pep Plaza al Teatre Mercè Rodoreda

La trobada es farà el 10 de maig i aplegarà colles arribades de tot el país

Segurament molts estaran esperant llegir la notícia de la 
celebració de la festa dels Tres Tombs que tradicional-
ment es fa el darrer diumenge de gener. Enguany hau-

rem d’esperar però serà per un bon motiu: Sant Joan Despí ha 
estat escollida seu de la XVIII Trobada Nacional dels Tres Tombs 
de Catalunya que s’organitzarà el 10 de maig. El tret de sor-
tida com a Capital Catalana dels Tres Tombs es va fer el 7 de 
gener al teatre Mercè Rodoreda amb el pregó de l’actor Pep 
Plaza. Durant l’acte, l’alcalde, Antoni Poveda, va destacar com 
“l’educació i la cultura són els eixos bàsics per al desenvo-
lupament d’una ciutat. Sant Joan Despí no ha perdut la 
seva identitat, en bona part gràcies a la implicació activa 
de les prop de cent entitats”. A sobre l’escenari el van acom-
panyar Santi Riba, el màxim representant de l’entitat que va re-
cuperar la Festa dels Tres Tombs a Sant Joan Despí, la Colla de 
Geganters, i Tània Guasch, presidenta de la Federació dels Tres 
Tombs que van destacar la importància d’acollir un esdeveni-
ment d’aquestes característiques. Així, amb aquest acte oficial 
colla i Ajuntament treballen braç a braç per organitzar aquesta 
Trobada que, tot i que tindrà el seu moment àlgid el dia 10 de 
maig, durant els dies previs acollirà altres activitats de les quals 
us anirem informant.
Necessitem voluntaris. L’organització de les activitats de la 
Trobada Nacional dels Tres Tombs requerirà de persones que 
ajudin com a voluntàries, si n’esteu interessats, trobareu més 
informació al web de l’Ajuntament: www.sjdespi.cat.

Sobre aquestes línies, l’alcalde, Antoni Poveda, la presidenta de la Federació Ca-
talana dels Tres Tombs, Tània Guasch, i el cap de colla dels Geganters de Sant 
Joan Despí, Santi Riba, durant el pregó. A l’esquerra, Pep Plaza en plena actua-
ció; l’Esbart Dansaire ballant una sardanova; alumnes de l’Escola de Música 
Enric Granados interpretant El Cant dels Segadors

En l’acte es va dedicar un minut de silenci per l’assassinat de 12 persones de 
la revista Charlie Hebdo, succeït el mateix dia
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L’actualitat jove, 
al teu ‘insti’

Els vuit nois i noies informen sobre temes que poden 
interessar a aquest col·lectiu als  seus centres de 

secundària i al casal de joves El Bulevard

Nous corresponsals joves als instituts de Sant Joan Despí

Ja tenim les cares dels nous corresponsals joves dels centres educatius de se-
cundària de la ciutat. Vuit nois i noies dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i 
Francesc Ferrer i Guàrdia, a més del Gran Capità i l’Ateneu Instrutiu. Ells i elles 
us informaran sobre temes del vostre interès tant als patis, un cop a la setmana, 
com al casal de joves El Bulevard durant els dos propers anys.
El jove corresponsal no només us informarà i resoldrà dubtes sobre qüestions 
que us interessin o preocupin, sinó que a més a més  escoltaran els vostres 
suggeriments per millorar les polítiques juvenils que es fan a Sant Joan Despí. 
Aquesta figura es va crear amb l’objectiu d’augmentar la comunicació entre els 
joves. Recordeu les seves cares i no dubteu a preguntar-los.

L’alcalde, Antoni Poveda, amb els regidors Àlex Medrano i Judith Riera,  i els nous corresponsals

El Departament de Polítiques 
d’Igualtat ha començat a preparar els 
actes de la Setmana de les Dones que 
se celebrarà al març. Entre les activi-
tats hi ha el sopar de dones, el dia 6 de 
març, a les 21.30 hores, al poliespor-
tiu del Mig. A partir del 10 de febrer 
es poden adquirir els tiquets al Centre 
Cívic Les Planes i a l’Àrea de Serveis 
a la Persona de 9 a 14 hores, i també 
de 17 a 19 hores els dilluns i dimecres 
(en aquest darrer cas només a l’Àrea de 
Serveis a la Persona).

El tiquets del sopar de 
dones, a la venda 
a partir del 10 de febrer

El departament d’Educació de la Ge-
neralitat ha seleccionat l’escola Espai 3 
per fer difusió del projecte GEP (Grup 
d’Experimentació per al Plurilingüis-
me) al web del departament. Aquesta 
escola és un dels 50 centres de primària 
i secundària de Catalunya que formen 
part d’aquesta prova pilot per potenciar 
l’anglès. L’escola comparteix el projecte al 
bloc blocs.xtec.cat/espaigep/presentacio/.

L’experiència de l’Espai 3, 
seleccionada per difondre un 
projecte pioner en anglès
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Un Nadal 
viscut DES 

Del cor
Belén viviente, 

laboratori d’en Sadurní, 
cartes als Reis, 

cavalcada...
i molt més!

Encesa de llums de Nadal. Va donar el tret de sortida a les activitats nadalen-
ques. La tradicional encesa de llums es va fer al barri de les Planes i al Centre, els 
que concentren major nombre de carrers comercials de la ciutat. Aquest any una 
quinzena de carrers a més d’altres espais, com equipaments, es van guarnir amb 
llums nadalencs de baix consum.
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L’àlbum del Nadal

Tió popular als barris. Els petits i petites s’ho van passar 
d’allò més bé en els caga tió que es  van fer als diferents barris. Va 
ser una autèntica festa on no van faltar els tallers, els espectacles 
d’animació, l’intercanvi de llibres, els gegants, etc. També per a la 
solidaritat, ja que es van recollir aliments i joguines.

Una festa per a la gent gran. 900 persones es van 
aplegar al poliesportiu del Mig per celebrar la Festa de 
Nadal de la Gent Gran. Espai de trobada i germanor, la 
gent gran també va ser solidària tot recollint 500 quiilos 
de menjar per a les persones amb més dificultats.

Exposició de pessebres. Fins l’11 de gener hem 
pogut visitar la tradicional exposició que cada any porta 
nous diorames dels pessebres que fa l’Associació de Pes-
sebristes de Sant Joan Despí.

Festival de villancicos rocieros, a l’Auditori. Dife-
rents coros de Sant Joan Despí i municipis veïns ens van 
oferir una mostra de villancicos i poemes per donar la ben-
vinguda al Nadal.

Concert d’Any Nou a l’església. Música per començar el 
2015. El Cor de Flora va oferir aquest tradicional concert.Concert de Nadal de l’Escola de Música Enric Granados

Taller de 
gospel amb 
Ramon 
Escalé

La participació de la ciutadania ha estat una constant en aquestes festes
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Belén viviente, ple a vessar. 9.000 persones van visitar el 
tradicional Belén Viviente que converteix el parc de Sant Pancraç 
en el Betlem que va veure el naixement de Jesús. 120 voluntaris 
fan possible aquest esdeveniment que organitza el Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre amb la col·laboració de l’Ajuntament.

L’àlbum del ‘Belén viviente’
Unes 9.000 persones visiten el tradicional pessebre vivent, al parc de Sant Pancraç
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Gràcies!

La Torre de la Creu es va 
transformar per obrir el la-
boratori de l’astròleg Sadurní 
als infants de la ciutat. 2.100 
persones van visitar la casa 
durant els dos dies que s’obre 
per ensenyar els seus misteris. 
Espectacles de màgia, anima-
ció i, sobretot, l’oportunitat de 
veure com treballa, a través de 
la porta estrellada, l’astròleg.

L’Àlbum d’en Sadurní
L’astròleg màgic de Sant Joan Despí va preparar l’arribada dels Reis de l’Orient
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Lliurament de cartes. És una de les activitats que més persones aplega, el lliurament de les cartes als patges reials. 
Enguany 9.872 persones han visitat el campament que instal·len els emissaris reials perquè els infants puguin entregar 
les cartes. Allà reben les darreres instruccions de Sadurní i confeccionen l’element màgic, enguany una pandereta.

Gràcies!
Comissió de Reis. Ells i elles formen part de la Comissió de Reis de Sant Joan Despí. Persones que donen el 
seu temps lliure per ajudar en tots els preparatius que calguin perquè l’arribada de Ses Majestats sigui possible.
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Cavalcada màgica

Ses Majestats ens van donar una sorpresa 
aquest any i van arribar en tres originals vehi-

cles a un recinte firal ple a vessar com es pot 
comprovar a les imatges. Després van recórrer 
tots els barris de la ciutat portant il·lusió i ale-
gria als milers de persones que els esperaven. 
Enguany es van llençar 2.600 quilos de cara-
mels sense gluten. Aquest any, com a novetat 
hem seguit les passes dels Reis a través de les 
xarxes socials Twitter i Facebook, que ens va 

informar puntualment de la cavalcada.

L’Àlbum dels Reis
Arribada i cavalcada espectacular de Ses Majestats
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Un Nadal pensant en les 
persones que ens necessiten
Futbol, pàdel, dansa, patinatge... tot per una bona causa: ajudar a les persones més vulnerables

X Dansa Solidària amb la Marató

Zumba per 
la Marató

Partit de les joguines 

Patinem amb el Cor 
per la Marató

Pàdel per 
la Marató

Han estat dies intensos i solidaris. D’una banda, la campanya 
de recollida de joguines de Creu Roja Sant Joan Despí i Ràdio 
Despí, amb la col·laboració d’altres entitats, ha aconseguit 340 
joguets que han lliurat a 195 famílies. També s’han fet recollides 
de menjar que han arribat als 750 quilos. Per últim, Ajuntament, 
entitats i escoles van recollir diners per a la Marató que TV3 va 
organitzar el 14 de desembre amb l’objectiu de recaptar fons per 
a la investigació de les malalties del cor. 8.638 euros és el que es 
van recollir en la X Dansa Solidària; la gala Patinem amb el Cor; 
els tallers del parc ciclista, l’exhibició de zumba i pàdel als polies-
portius; el concert de Laud’Ars i el torneig de la Unió Esportiva. 
Els centres educatius també van organitzar activitats.

Recollida de joguines, d’aliments i diners per a la Marató de TV3

Recollida de joguines a tots els barris
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Temporada 
espectacular

Berto Romero, Els Amics de les Arts, El Brujo, Carlos 
Latre... són alguns dels artistes que vindran a Sant 
Joan Despí aquesta nova temporada d’espectacles 

que s’allargarà fins al maig

Teatre, música, màgia, dansa, monòlegs...
a partir del 25 de gener

Grans noms. Any rere any, la temporada 
d’espectacles ha guanyat en qualitat i en diver-
sitat de gèneres i disciplines. Drama (a la imat-
ge superior Rosa Novell i Abel Folk interpretant 
L’última trobada), humor (a sota, el polifacètic 
Berto Romero), música, dansa o màgia. Una 
temporada perquè no ens moguem de la ciutat 
per trobar bones propostes culturals

Jo
rd

i F
ol

kEls espais escènics de la ciutat ja han obert una nova tem-
porada d’espectacles que, de gener a maig, omplirà la ciu-
tat de bon teatre, bona música, bona dansa... Una de les 

novetats d’aquesta edició és la recuperació com a escenari de la 
temporada teatral de l’Auditori Miquel Martí i Pol, que acollirà 
una part de les representacions incloses 
al Bule Club de la Comèdia amb les ac-
tuacions de Berto Romero (23 de gener), 
la cantant Merche (17 d’abril) i el mono-
loguista Dani Martínez (18 d’abril). No-
vetats a banda, el teatre Mercè Rodoreda 
continuarà sent l’espai de referència de les 
obres teatrals (tant per a adults com fa-
miliars) i concerts. Noms propis teatrals i 
musicals de l’escena catalana i espanyola 
com Rosa Novell i Abel Folk que interpretaran L’última trobada, 
Rafael Álvarez, El Brujo, Carlos Latre, Els Amics de les Arts o 
Manel Fuentes. Però com que és impossible resumir en aquesta 
pàgina tota la temporada, us recomanem que consulteu tota la 
programació al web teatresdespi.cat, on també podreu comprar 
les entrades.

Més novetats, club de lectura de teatre 
La temporada de teatre obre també la porta en aquesta ocasió 
a dos clubs de lectura de teatre sobre dues de les obres que po-
drem veure a Sant Joan Despí: L’última trobada, de Sándor Ma-
rai, i Tirant lo blanc de Joanot Martorell. Les incripcions estaran 
obertes a les biblioteques fins al proper 30 de gener. La sessió de 
L’última trobada es farà el 4 de març, i mentre que la de Tirant 
lo blanc encara està per confirmar.
Per últim, recordeu que la temporada de teatre inclou diferents 
descomptes (amb el carnet de la biblioteca, el jove, el de jubilat 
i el del TR3SC), i abonaments que podeu consultar amb tot de-
tall al web teatresdespi.cat. Cultura de qualitat a preus reduïts.

Els Amics de les Arts 
oferiran un concert al 

Teatre Mercè Rodoreda 
dissabte 31 de gener

LA CULTURA
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La biblioteca 
Miquel Martí i Pol 

fa 20 anys
Va obrir les portes per Sant Jordi de 1995 i va ser el 

poeta que li dóna el nom qui la va inaugurar 

Hi haurà activitats commemoratives durant tot l’any

Alfabets de colors, nova exposició al 
Centre Jujol-Can Negre

C. Jujol-Can Negre
Pl. de Catalunya, s/n
Tel. 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net

Àrea de Cultura

Horari d’exposicions
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores
de dilluns a dijous de 17.30 a 20 hores 
Diumenges de 12 a 14 hores

Ara fa 20 anys obria les portes la 
primera biblioteca de Sant Joan 
Despí, la Miquel Martí i Pol. Va 

ser el mateix poeta el que el 22 d’abril de 
1995, en la vigília de Sant Jordi, va inau-
gurar el primer gran equipament cultural 
a Sant Joan Despí. Molt ha plogut des de 
llavors, però va ser un any intens. Només 
el 1995 es van fer 3.062 carnets (ara arri-
ben als 12.181), va rebre 61.929 visites (ara 
sumen 1.631.596) i es van deixar en prés-
tec 51.227 llibres, davant els 1.093.506 que 
han acumulat en aquestes dues dècades en 
funcionament.

Paper clau en la cultura
Des dels seus inicis la biblioteca s’ha con-
vertit en un servei fonamental de formació 
i lleure, en un espai de trobada per acce-
dir a la cultura i l’oci. Un temps en què ha 
experimentat un canvi important respecte 
a l’oferta de serveis, adaptant-se a la reali-
tat, cada vegada més canviant. Un model 
que ha passat de ser un transmissor de 
coneixements, a través del préstec de lli-
bres, a un espai cohesionador divers, com 
la societat. Conferències, hores del conte, 

concursos, visites escolars, exposicions... 
fins a l’actualitat. Ara, el seu fons arriba als 
53.334 documents (39.985 llibres i 13.349 
documents en format multimèdia) amb 
una salut envejable i amb nous reptes per 
endavant.

Activitats commemoratives 
Per no oblidar aquests inicis, i sobretot 
per tenir present el que ha representat 
per a la població la posada en marxa d’un 

equipament cultural d’aquestes carac-
terístiques, durant aquest 2015 es faran 
activitats adreçades a totes les edats. Una 
exposició, un concurs de nanorelats, sor-
teig d’esmorzars, etc. són algunes de les 
activitats de les que us informarem pun-
tualment. A més, altres activitats habi-
tuals, com l’hora del conte o conferències, 
tindran un caire especial emmarcat en 
aquest aniversari. Us esperem a tots i totes 
per compartir un aniversari tan especial.

Miquel Martí i Pol durant la 
inauguració de la biblioteca, 

el 22 d’abril de 1995

L’artista Pau Elias és l’autor de la mostra que fins al 15 de febrer podrem veure al 
Centre Jujol-Can Negre. “Infinits recursos cromàtics i textures que ens convi-
den a un món insòlit molt particular”, en paraules de Carlota Serra, és e que 
podrem contemplar en la nova mostra. Elias va simultanejar els seus estudis de 
dret amb classes de dibuix i pintura, però no va ser fins la dècada dels 80 quan 
va començar a mostrar la seva obra al públic a través de diferents exposicions. 
L’obra Alfabets del món, que podrem veure a Sant Joan Despí, va rebre una men-
ció d’honor a Ripoll durant la celebració de la Capital de la Cultura.

20

aniversar i  b ibl ioteca
MIQUEL MARTÍ I POL
SANT  JOAN DESPÍ
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Arriba la gresca i la 
disbauxa amb el Carnaval

Després dels reis que porten jo-
guines al gener, al febrer n’arriba 
un altre que està pres per la di-

versió i la gresca. En Joan Despitoltes, 
el rei dels poca-soltes farà la seva gran 
arribada el dijous 12 de febrer a la plaça 
del Mercat del barri de les Planes, on 
espera que estigui plena de ciutadans i 
ciutadanesper començar a celebrar una 
de les dates més alegres del calendari, 
el Carnaval.
Abans, però, de ben segur que els ciu-
tadans s’estan afanyant per acabar de 
preparar les seves disfresses. Enguany 
s’hi han apuntat 17 comparses per par-
ticipar en la gran rua que el dissabte 14 
de febrer sortirà des de la rambla Josep 
Maria Jujol, una riuada de colors i ale-
gria que acabarà al parc de la Fontsanta 
amb una gran festa i ball. La jornada 
no s’acabarà al parc perquè a la nit el 
poliesportiu del Mig serà escenari del 
ball i concurs de Carnaval. Si hi voleu 
participar (en les modalitats de com-
parsa, grup, parelles o trios i indivi-
dual) les inscripcions es faran al mateix 
poliesportiu. Les entrades a la festa ja 
estan a la venda (l’aforament és limitat)
i es poden comprar al casal de joves El 
Bulevard, el Teatre Mercè Rodoreda i 
l’Àrea. La recaptació es destinarà a la 
Taula Social.
El Carnaval es clourà el 18 de febrer 
amb la festa judici final a Sa Majestat 
Joan Despitoltes a la plaça de l’Ermita.

Ball de Carnaval de la gent gran
Dijous, 12 de febrer, 16.30 h, al Centre Cívic Les Planes
Divendres, 13 de febrer, 16.30 h, al Foment Cultural i Artístic
Dimecres, 18 de febrer, 17 h, a Can Maluquer

Festa d’arribada de Sa Majestat
Dijous, 12 de febrer, 17. 30 h, plaça del Mercat
Espectacle  infantil per rebre Despitoltes. A les 19 h es farà el sorteig amb tots 
els vals que durant la setmana heu recollit a les botigues i que haureu col·locat 
prèviament a l’urna. Recordeu de portar els vostres entrepans de truita. 

Zumbarnaval 80’s
Divendres, 13 de febrer, a les 22.30 h, al casal de joves El Bulevard

Rua de Carnaval
Dissabte, 14 de febrer, a partir de les 16.15 h, rambla Josep M. Jujol
La concentració de comparses es farà a aquesta hora, i la rua de disfresses 
començarà a desfilar a les 17 h. L’itinerari serà rambla Josep M. Jujol, Frederic 
Casas, Camí del Mig, Jacint Verdaguer, Bon Viatge, av. de Barcelona, Mare de 
Déu de la Mercè, JF Kennedy, pl. d’Espanya, Joan Maragall, pl. Sant Joan, Mar-
quès de Monistrol, Fontsanta i parc de la Fontsanta. 

A les 23 h, Gran Festa de Carnaval al poliesportiu del Mig
Participa en el concurs de disfresses i gaudeix una nit de ball i gresca amb música 
en directe. Les entrades ja estan a la venda fins a exhaurir existències (aforament 
limitat) al casal de joves, el teatre Mercè Rodoreda i l’Àrea de Serveis a la Persona.

Festa de Carnaval per als més petits 
Diumenge, 15 de febrer, a les 18 h al poliesportiu del Mig

Festa judici final a Sa Majestat Joan Despitoltes
Dimecres, 18 de febrer, a les 17.30 h, a la plaça de l’Ermita

Espectacle infantil i sardinada popular amb la Colla de Geganters de 
Sant Joan Despí

Programa d’activitats
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EXPOSICIÓ
fins al 15 de febrer
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE 
PAU ELIAS
Centre Jujol-Can Negre
inauguració el dia 22 de gener a les 19.30 hores

GENER

del 2 al 21 de febrer
CONCURS DELS ÒSCARS
biblioteca Miquel Martí i Pol
fes la teva pròpia travessa dels Òscars.

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

sjdespi.cat/agenda

26 dilluns
 D’19 a 21 hores
 TALLER NO SOLO SUSHI   
 casal de joves El Bulevard
 nova proposta culinària per començar l’any.   
 Aprendrem a fer gyosas, yakisoba   
 i yakitori. Cal inscripció prèvia. 

27 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: 
 LABORATORI DE LECTURA  
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 el laboratori és un espai per experimentar on   
 els llibres són els protagonistes. Recomanat   
 per a infants de 4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia

28 dimecres
 18 hores
 TALLER DE DISFRESSES RETALLABLES 
 sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 adreçat a infants de 4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia

FEBRER
 2 dilluns
 De 19 a 21 hores
 TALLER DE MITENES
 casal de joves El Bulevard
 aprèn a fer guants sense dits. El taller es fa en  
 dues sessions, l’altra serà el dijous 6 de febrer.  
 Cal inscripció prèvia.

 3 dimarts
 9.30 hores
 PASSEIG DE LA GENT GRAN
 sortida, passeig del Canal amb 
	 Creu	d’en	Muntaner
 nova temporada de passejos per descobrir i   
 gaudir de la ciutat tot caminant

 18 hores
 TALLER 20è ANIVERSARI BIBLIOTECA  
 MIQUEL MARTÍ I POL
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 celebrem els vint anys de la biblioteca   
	 amb	un	taller	de	papiroflèxia	adreçat	a	infants	de		
 5 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.

29 dijous

 18.30 hores
 TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec d’Elena Pérez. Cal inscripció prèvia.

30 divendres

 19 hores
 CAMPIONAT DE PING-PONG
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia. El premi són dues entrades 
 al cinema.

 22 hores
 CONCERT: ELS AMICS DE LES ARTS
 teatre Mercè Rodoreda
 el grup presentarà el seu quart treball Només   
 d’entrar hi ha sempre el dinosaure.
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

31 dissabte

 19.30 hores
 XERRADA: ‘LA FASE CONSTITUENT  
 DEL NOU ESTAT CATALÀ’
 teatre Mercè Rodoreda
 amb la intervenció del jutge Santiago Vidal.

 19 hores
 TALLERS OCUPA’T: CREA EL 
 TEU BLOG
 casal de joves El Bulevard
 vols millorar la teva marca personal? T’ajudem a  
 crear un blog. Cal inscripció prèvia. Taller gratuït.

 4 dimecres
 De 9.30 a 11 hores
 TALLER DE DONES: TÈCNIQUES 
 DE RELAXACIÓ
 Àrea de Serveis a la Persona
 
 17 hores
 TALLER DE LECTURA PER A JOVES
 biblioteca Mercè Rodoreda
 activitat al voltant del llibre La balada del funicular  
 miner, de Joan-Pau Hernández. Adreçat a joves  
 de 13 i 14 anys.

CONCURSOS

de l’1 de febrer al 30 de juny
CONCURS DE NANORELATS
biblioteca Miquel Martí i Pol
el tema del concurs ha de ser el 20è aniversari de la biblioteca.
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 23 hores
 GRAN FESTA DE CARNAVAL
 poliesportiu del Mig 
 venda d’entrades anticipada al Teatre Mercè   
 Rodoreda, el Casal de Joves El Bulevard i l’Àrea.  
 

15 diumenge

 18 hores
 FESTA DE CARNAVAL PER ALS MÉS PETITS 
 poliesportiu del Mig
 

 D’11.30  a 13 hores
 TALLER INFANTIL ‘L’ART D’EN JUJOL’
 Centre Jujol-Can Negre 
 taller de trencadís. Cal inscripció al correu cannegre@sjdepi.net

16 dilluns
 17 hores
 TALLER DE LECTURA PER A JOVES
 biblioteca Mercè Rodoreda
 activitat al voltant del llibre Zona prohibida, de  
 David Cirici. Adreçat a joves de 15 i 16 anys.

 De 19 a 21 hores
 TALLER DE SANDVITXOS 
 SABOROSOS
 casal de joves El Bulevard
 adreçat a joves de 14 a 18 anys. Cal inscripció prèvia.

17 dimarts
 9.30 hores
 ITINERARI DE LA GENT GRAN
 sortida des de la plaça del Mercat
 nova temporada de passejos per descobrir i   
 gaudir de la ciutat tot caminant.

18 dimecres
 9.30 hores
 TALLER DE DONES: 
 ORGANITZACIÓ PERSONAL I 
 GESTIÓ DEL TEMPS
 Àrea de Serveis a la Persona

 De 15 a 16.30 hores
 TALLER DE COSTURA
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 aprèn a fer patronatges i les teves peces. El taller es  
 farà en dues sessions, el 18 i 25. Cal inscripció prèvia.

 17 hores
 AULA CULTURAL: ‘LA CIUTAT   
 ROMANA I L’OCI’
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Judith Urbano, doctora en Història 
 de l’Art de la Universitat de Barcelona

 De 19 a 21 hores
 TALLER DE MASSA DE COOKIES  
 casal de joves El Bulevard
 cal incripció prèvia.

 17.30 hores
 FESTA JUDICI FINAL A SA 
 MAJESTAT JOAN DESPÍTOLTES  
 plaça	de	l’Ermita
 espectacle infantil i sardinada popular.

 17 hores
 BALL DE CARNAVAL 
 Can Maluquer
 ball de disfresses i dels enamorats

10 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: LES 
 DISFRESSES ENCONTADES
 biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Sandra Rossi. Recomanada per a  
 infants a partir dels 3 anys.

 17.30 hores
 TALLER COACHING JOVE
 casal de joves El Bulevard
 adreçat a joves de 14 a 18 anys. Taller gratuït, 
 cal inscripció prèvia.

 5 dijous
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE: CONTES JUGATS
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec d’Ulldistret-Ricard. Recomanat per a   
 infants de 3 a 12 anys

 7 dissabte
 22 hores
 CONCERT DE MANUEL FUENTES &  
 THE SPRING’S TEAM
 teatre Mercè Rodoreda
 el carismàtic presentador ret homenatge a Bruce  
 Springsteen.
 Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

 9 dilluns
 De 19 a 21 hores
 TALLER DE CUINA AFRODISÍACA
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia

 8 diumenge

 11 hores
 ITINERARI PELS EDIFICIS SINGULARS
 punt de trobada Centre Jujol-Can Negre
 descobreix	la	història	d’alguns	dels	edificis	històrics	de		
 de la ciutat com el Foment o l’Ajuntament.   
 Cal inscripció prèvia al correu cannegre@sjdespi.net

 De 10 13 hores
 PLANTADA DE ROSERS I 
 JUGATECAMBIENTAL AL PARC 
 DE TORREBLANCA
 punt	de	trobada,	porta	d’accés	des	de	l’av.	
 de la Generalitat
 ampliació del roserar, tallers a la jugateca i itinerari guiat

 19 hores
 XERRADA: EL VESTUARI ROMÀ 
 Centre Jujol-Can Negre 
 a càrrec de Mònica Barahona.   

12 dijous
 16.30 a 19.30 hores
 BALL DE CARNAVAL DE LA GENT GRAN 
 centre cívic Les Planes
 ball	de	Carnaval	i	desfilada	de	disfresses.

 17.30 hores
 FESTA D’ARRIBADA DE SA 
 MAJESTAT JOAN DESPÍTOLTES 
 plaça del Mercat
 música, cançons, ball i la presència de Joan   
 Despítoltes. 

 18 hores
 TALLER DE PINTACARES I DE 
 CARNESTOLTES
 biblioteca Miquel Martí i Pol
  19 hores
 TAULA RODONA DE ‘LA LECTURA  
 A L’ESCRIPTURA’
 espai La Fàbrica, CC Miquel Martí i Pol
 amb la participació de Ciò Lerma, guanyadora   
 dels premis Delta 2011-2012, Sonia   
 Martín, jurista i guanyadora dels premis Delta   
 2013-2014, Maria Rosa Nogué, escriptora i   
 professora de narrativa a l’Ateneu Barcelonès,  
 Daniel Garcia Giménez, bibliotecari i escriptor,  
 i Sylvia Oussedik, escriptora, traductora i coordi- 
 nadora de Clubs de Lectura de les biblioteques  
 de Sant Joan Despí.

13 divendres
 16.30 a 19.30 hores
 BALL DE CARNAVAL DE LA GENT GRAN 
 Foment Cultural i Artístic
 ball	de	Carnaval	i	desfilada	de	disfresses.

 22.30 hores
 ZUMBARNAVAL 80’S 
 casal de joves El Bulevard
 zumba, disco 80’s, concurs i moltes sorpreses.   
 Temàtica dels anys 80’s. Cal recollir invitació al   
 CC Mercè Rodoreda i al Casal de Joves El Bulevard

14 dissabte
 16.15 hores
 RUA DE CARNAVAL 
 rambla Josep Maria Jujol
 concentració de comparses (16.15 h), inici de   
 la rua (17 h): rambla Josep M. Jujol,   
 Frederic Casas, Camí del Mig, Jacint   
 Verdaguer, Bon Viatge, av. de Barcelona, Mare de  
 Déu de la Mercè, J.F. Kennedy, pl.  d’Espanya,  
 Joan Maragall, pl. Sant Joan, Marquès de Monis 
 trol, Fontsanta i parc de la Fontsanta, on es farà  
 la cloenda amb música i ball.
 

11 dimecres
 18 hores
 TALLER DE TARGETES POP-UP SCRAP 
 casal de joves El Bulevard
 aprèn a fer targetes en 3D. Cal inscripció prèvia.
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• contra la violència de gènere • trobada dels infants adoptats • artistes santjoanencs a Vitòria • nit de 
degustació al mercat • campanya de Nadal d’Activa Despí • voluntaris • exposició a Can Negre • presentació de llibre

EN IMATGES

Contra la violència
Sant Joan Despí va sortir al carrer en les 
múltiples activitats organitzades contra 
la violència de gènere que es van dur a 
terme a final de novembre. A l’esquerra,  
cadena humana davant de l’Àrea i lec-
tura del manifest a càrrec de Meritxell 
Vegué, directora del Servei d’Intervenció 
Especialitzada del Baix Llobregat. A 
sota, caminada comarcal contra la 
violència masclista, i a la dreta, l’acte 
No t’oblido, que va recordar amb espel-
mes les dones assassinades el 2014 a 
mans de les seves parelles o exparelles. 
L’Associació de Dones Progressistes i 
l’Associació de Dones Montserrat Roig 
també van organitzar activitats.

El passat 23 de novembre, el Centre Cultural Mercè Rodoreda va 
acollir una nova edició de la Trobada de famílies de Sant Joan 
Despí amb infants adoptats. Les famílies van passar una bona 
estona fent tallers amb els infants, intercanviant experiències i, 
fins i tot, anant al teatre.

Trobada dels infants adoptats
Una representació de joves creadors de Sant Joan Des-
pí va participar del 21 al 23 de novembre a una trobada 
d’intercanvi d’artistes que va aplegar a Vitòria gent jove de 
Logronyo, Granada, etc. El Mag Ramó va fer una actuació i la 
Paula Fernández va exposar una de les seves pintures.

Creadors a Vitòria
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• contra la violència de gènere • trobada dels infants adoptats • artistes santjoanencs a Vitòria • nit de 
degustació al mercat • campanya de Nadal d’Activa Despí • voluntaris • exposició a Can Negre • presentació de llibre

Campanya nadalenca

El mercat del Centre va tornar a delectar 
els seus clients amb una nova edició de la 
Nit de Degustació el passat 29 de novem-
bre. En total es van vendre 1.575 tiquets, 
que representa un volum de negoci de 
3.150 euros. Durant el vespre, i fins la mit-
janit, els clients van poder degustar tapes 
elaborades amb productes del mercat 
pel més que assequible preu de 2 euros, 
beguda inclosa. Sens dubte, una bona 
iniciativa per dinamitzar aquest equipa-
ment comercial.

Creadors a Vitòria

Nit de degustació al mercat

L’associació de comerciants Activa Despí s’ha mostrat molt sa-
tisfeta amb el resultat de la campanya Aquest Nadal compro 
a Sant Joan Despí, i tu?  Es van regalar 20 vals de 50 euros; 4 
de 100 euros i 2  de 300 euros, un total de 2.000 euros en regals.

Voluntariat per la llengua
El 21 de novembre es va donar el tret de sortida al nou curs del progra-
ma Voluntariat per la llengua, que enguany compta amb 27 parelles 
lingüístiques. A la foto, les persones que al llarg d’aquest any quedaran 
per xerrar en català i afavorir d’aquesta manera, la fluïdesa oral.

Exposició del Grup d’Art 94
El Centre Jujol-Can Negre va acollir fins l’11 de gener una exposició de 
27 artistes del Grup d’Art 94.  A la imatge, el dia de la inauguració. El 
leif motiv de la mostra van ser les entitats de la ciutat. Cada artista es 
va inspirar en una associació per fer la seva obra.

Buscando tu sonrisa
Manuel Orellana va presentar el 12 de desembre el seu llibre 
Buscando tu sonrisa. Els que van comprar el llibre van col·laborar 
amb ISOM, una cooperativa sense ànim de lucre dedicada 
l’atenció i educació d‘infants i joves en risc d’exclusió social.
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• El Timbal a Can Maluquer • jornades de la discapacitat • 
exhibició d’arts marcials • cuina imaginativa • xerrada AMPA

EN IMATGES

De visita al casal
Trobada intergeneracional. Un grup de 36 
infants de l’escola bressol El Timbal va fer una 
sortida el 18 de desembre al Casal de la Gent 
Gran de Can Maluquer. Allà, la gent gran que 
forma part de la coral del casal els van cantar 
nadales i explicar un conte. Sens dubte, un 
dia diferent per a grans i petits que van poder 
compartir una bona estona.

Exhibició d’arts marcials

Jornades de la 
discapacitat
Sant Joan Despí va organitzar les 
X Jornades de la Discapacitat per 
commemorar el seu dia internacio-
nal, el 3 de desembre. Durant les jor-
nades es van fer diferents activitats, 
com el musical Aquesta pel·li em 
sona que va interpretar l’associació 
Estel, i sessions de titelles adreça-
des als infants per sensibilitzar-los 
envers la discapacitat.

Sant Joan Despí es va sumar a la Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus, al novembre, amb diferents activitats. Entre elles, un taller 
de cuina de reaprofitament que es va fer al Centre Cívic Sant Pancraç.

Cuina de reaprofitament

Amb motiu de la commemoració del 35è 
aniversari del gimnàs Sprim-do, el 29 de 
novembre es va realitzar una exhibició 
d’arts marcials al Teatre Mercè Rodoreda. 
En l’acte, a la imatge, van participar 125 
alumnes de diferents edats.

En el marc de les xerrades que cada trimestre organitzen les AMPA de 
les escoles obertes a la ciutadania, el 27 de novembre, l’AMPA de l’escola 
Pau Casals va organitzar una sobre com gestionar els conflictes a casa.

Xerrada sobre educació de les AMPA’s

36
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El Body Pump de Les Mills arriba als 
poliesportius de Sant Joan Despí

Properament, els poliesportius Francesc Calvet i Sal-
vador Gimeno inclouran en la seva oferta d’activitats 
dirigides el Body Pump de la prestigiosa marca de fit-

ness Les Mills. És una activitat dirigida per un o més tècnics, 
dissenyada per a la millora de la força i la resistència muscular. 
Es duu a terme amb material de barres i discos, adaptant el pes 
a les necessitats de cadascú. Aquesta activitat comporta una 
alta despesa calòrica (aproximadament unes 560 calories per 
sessió), ja que el format en què es fa és mitjançant moltes repe-
ticions i poc descans. Cada persona pot adaptar l’exercici a les 
seves possibilitats, ja que es donen pautes per fer l’exercici de 
manera fàcil i senzilla, i, durant el qual també es donen pautes 
per a les persones que es vulguin exigir una mica més. 
El Body Pump segueix  unes pautes coreogràfiques aptes per 

a tots els públics, seguint el ritme de la música. La durada 
d’aquesta activitat és de 55 minuts, i comença amb un escalfa-
ment de tot el cos en la primera cançó. Durant la sessió es tre-
ballen tots els grups musculars principals del cos, com les ca-
mes, els pectorals, l’esquena, l’espatlla i els abdominals; s’arriba 
a notar com cremen els músculs treballats. Amb l’última cançó 
es fa un treball d’estiraments i de relaxació de la musculatura 
treballada.
De forma progressiva, durant els propers mesos, es vol anar 
implantant més activitats dirigides de la línia de fitness Les 
Mills, com ara Body Balance o CXWorx. Amb l’aposta per 
aquesta línia de fitness, els poliesportius fan un altre pas enda-
vant per a millorar l’oferta esportiva en varietat, però sobretot, 
en qualitat.

Nova activitat per millorar la força i resistència muscular

DESPÍ ESPORT

El Tennis El Molí col·labora amb projectes pels infants sahrauís
Un any més, el Tennis El Molí ha organitzat el Torneig So-
lidari de Tennis i Pàdel, col·laborant amb l’entitat Camins 
Solidaris de la nostra ciutat. Una experiència gratificant 
per ambdues parts.
La recaptació, 1.390 euros, es destina a reforçar projectes 
que porta a terme l’entitat solidària de la ciutat, com ara la 
campanya ‘Vacances en pau’ per a infants sahrauís o per a 
la reconstrucció d’una escola als campaments de refugiats 
sahrauís. Foto de grup dels participants en el torneig solidari de tennis

El Body Pump és una varietat del Body Shape, 
que ja es practica a la nostra ciutat
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L’Ajuntament ajuda les entitats 
esportives davant el nou marc legal

Mor Juan Manuel 
Cano, tota una vida 
dedicada a l’esport 
santjoanenc

Ens ha deixat una persona de l’esport, que des de molt jove, ha estat treballant 
per l’esport de la nostra ciutat. Aviat va començar a viure amb passió l’esport, 
inicialment en el món del futbol. De molt jove va començar a col·laborar amb 
les competicions dels Jocs Esportius Escolars. Podia fer d’entrenador, de delegat 
o d’àrbitre, sempre estava disposat a implicar-se i ajudar. En aquesta etapa va 
col·laborar amb l’AMPA del col·legi Gran Capità i també amb els equips del FC 
Levante Las Planas.
De la mà de Frederic Gual va començar a agafar el gust al bàsquet amb l’equip 
sènior que es va organitzar a la ciutat per recuperar la afició per aquest esport.
Va iniciar el seu periple al Bàsquet Club Sant Joan Despí l’any 1989 com a juga-
dor, un any després de la fundació del club. Va compaginar aquesta tasca amb 
la d’entrenador d’equips de base (cadets, juvenil i sub23). L’any 1995 va entrar a 
formar part de la Junta Directiva de l’entitat, compaginant tasques de coordina-
ció esportiva, entrenador, tresorer i vocal. Les temporades 2001-02 i 2002-03 va 
dirigir el sènior masculí, jugant les fases d’ascens a Primera Catalana.
Al Bàsquet Sant Joan, tant l’escola esportiva com els diferents equips del club, 
han assolit un gran prestigi gracies, sobretot, a la seva tasca. Va ser, a més, el 
gran impulsor del bàsquet femení. El seu compromís amb l’esport, i en especial 
amb el bàsquet, ha estat admirable. Ha deixat la seva empremta i la seva ombra 
sempre serà present.

A la Cloenda de l’Esport Escolar l’Ajuntament 
li va lliurar un premi pels seus 30 anys de 
dedicació a l’esport de Sant Joan Despí

Pla per enfortir el teixit associatiu esportiu local i cercar l’excel·lència

L’esport a Sant Joan Despí és un element de 
referència i d’identitat de ciutat. Fora de la 
nostra ciutat som coneguts i reconeguts, en-

tre altres qüestions, per la rellevància de la nostra 
realitat esportiva. Un factor clau és la gran aportació 
que fan les 27 entitats esportives de Sant Joan Despí. 
Els nostres clubs esportius ofereixen una gran varie-
tat de pràctiques esportives, obertes a tothom i que 
tenen vessants molt diferents: esport social, forma-
tiu, de competició, d’integració, lúdic...
La continuïtat d’aquestes entitats esportives s’ha 
posat en perill en els últims mesos per diferents si-
tuacions, alienes a la pròpia dinàmica esportiva, que 
venen derivades d’exigències burocràtiques i fiscals 
(presentació de l’impost de societats a hisenda) o 
d’inspeccions de la Seguretat Social.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en marxa 
un Pla de millora de les entitats esportives amb la 
voluntat de superar aquesta situació, enfortir-les i 
buscar la seva excel·lència.

Aquest Pla està destinat a analitzar la seva situació 
interna en tots els àmbits que els afecten com a en-
titat: organitzatiu, laboral fiscal, protecció de dades, 
assegurances, esportiu, etc., amb l’objectiu de valo-
rar la seva situació interna, els seus punts forts i els 
febles.
D’aquesta anàlisi individualit-
zada per entitat sortirà una va-
loració de la situació actual, els 
punts a millorar i les accions 
que s’haurien de prendre.
L’objectiu fonamental d’aquest 
Pla, que ja està en marxa, és 
donar suport a totes les enti-
tats en el seu treball i superar la situació que s’ha 
generat en els últims mesos pels canvis i exigències 
establerts pel Govern de l’Estat.
Aquest Pla el duu a terme una entitat externa espe-
cialitzada en la gestió i l’assessorament de les enti-
tats sense afany de lucre.

Sant Joan Despí és el primer municipi que tira endavant un pla d’aquest tipus

A la ciutat funcionen 
una trentena d’entitats 
esportives, que volen 
assegurar el seu futur
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Dotades d’equips desfibril·ladors, 
que permeten una resposta ràpida 
a un problema cardíac

Les instal·lacions esportives de 
Sant Joan Despí, cardioprotegides

Més d’un centenar de persones han rebut informació sobre l’ús dels desfibril·ladors

Les instal·lacions que disposen d’aquests 
desfibril·ladors són els poliesportius Salvador 
Gimeno, Francesc Calvet, del Mig i Ugalde, i 

els camps de futbol de les Planes i del barri Centre. 
Cal sumar a aquesta relació el Tennis Sant Joan Des-
pí, que ja en disposava des de fa un temps. Són, amb 
diferència, les instal·lacions que tenen un major nivell 
d’utilització.
A més, cal tenir en compte que durant la temporada 
d’estiu, les piscines Fontsanta també disposaran d’un 
equip DEA per donar més seguretat als més de 50.000 
usos que es fan cada temporada.
Per a la possible utilització dels desfibril·ladors cal que 
les instal·lacions disposin de persones adequadament 
formades. Els DEA són d’una utilització fàcil, però 
malgrat això, és important tenir uns coneixements 
bàsics. Per aquest motiu, s’han realitzat cursets de 

Un dels cursets formatius per conèixer el funcionament dels 
desfibril·ladors. A la foto petita, l’equip desfibril·lador

El santjoanenc 
Francesc Vernet, 
campió de 
Catalunya de 
ciclocròs 
màster-60

L’EFS Blanc Blava Despí segueix fomentant 
l’estima a la natura entre els seus esportistes. 
Dins el pla formatiu que porta a terme l’Escola 
de Futbol Sala Blanc Blava Despí, que combi-
na l’esport amb activitats com ara la natura i 
l’alimentació saludable, els més petits de l’escola 
-promeses i prebenjamí B- van fer una visita als 
horts del nostre municipi, activitat coordinada 
amb el Centre Mediambiental l’Arrel. 
Els infants van conèixer la importància que te-
nen els conreus per poder gaudir de diferents 
aliments i, fins i tot, van agafar l’aixada i van 
plantar alguna verdura.

Francesc Vernet, del Club Ciclista Sant Joan Despí, es va procla-
mar el passat 21 de desembre a Manlleu campió de Catalunya de 
ciclocròs en la categoria de majors de 60 anys. Vernet, a més, va 
guanyar quinze dies després la Copa Catalana a la localitat gironi-
na de Santa Coloma de Farners.
El ciclista santjoanenc domina aquesta categoria de màster-60 de 
ciclocròs ja que ha guanyat cinc de les vuit proves programades al 
calendari de la temporada 2014-15.

formació destinats al personal que treballa a les esmentades 
instal·lacions esportives (socorristes, monitors, professorat, 
personal d’atenció al públic, conserges, etc.) i també als tèc-
nics esportius dels clubs que fan ús d’aquests equipaments. 
En total, 125 persones.
A partir d’ara les instal·lacions seran més segures i davant 
d’un problema d’aturada cardíaca es podrà actuar de forma 
ràpida i adequada.
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De nou, Sant Joan Despí va ser talismà per a les seleccions femenines

Les catalanes van ser 
clarament dominadores 
en aquesta primera fase

Un any més el Club Ciclista Sant Joan Despí va acomiadar 
la temporada amb el lliurament de premis del seu Cam-
pionat Social. Es premia els ciclistes més fidels i constants 
de l’any, tant en la modalitat de carretera com de BTT.
A l’acte, que va tenir lloc el passat 30 de novembre a 
l’Àrea, es va homenatjar també a Xavier Aparicio, gerent 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per la seva 
col·laboració a la Travessa Sant Joan Despí-Montserrat i a 
Marc Patxot, Cap de l’Àrea Regional de Trànsit. 

Cal destacar els guanyadors del Campionat Social en 
Carretera,  Jesús Benedí  de 75 anys amb 39 sortides i, 
en BTT, Jordi Serra de 64 anys, amb 33 sortides. Tot un 
exemple, com ho és també Magí Fort que, als seus gairebé 
83 anys va quedar tercer al campionat de carretera amb 
33 sortides, i va anunciar que aquest seria el seu últim any 
pedalant. 
Es va gaudir d’un ambient festiu i alhora emotiu en alguns 
moments. Es va presentar també la nova web del club.

Catalunya sub-18 i sub-16 fan el ple a la primera fase del Campionat d’Espanya de futbol per autonomies

El FC Levante Las Planas ha organitzat, juntament amb 
les federacions espanyola i catalana de futbol, una vega-
da més -ja és la cinquena-, la primera fase del campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques de futbol femení. 
S’ha celebrat del 19 al 21 de desembre. 
Un cop més Sant Joan Despí ha estat talismà per a les se-
leccions catalanes i tant la Sub 16 com la Sub 18 han fet el 
ple de victòries, en sumar els sis punts en joc. La Sub 16 va 
vèncer Castella Lleó i Extremadura amb idèntic marcador 
(2-0) i la Sub 18 va golejar Castella Lleó (6-1) i Extremadu-
ra (7-0) i es perfila com clara favorita al títol.
Ambdues federacions van agrair el tracte i el nivell orga-
nitzatiu del FC Levante Las Planas i de l’Ajuntament en 
aquest esdeveniment, el més important d’Espanya de fut-
bol base femení.
Com a club estem molt orgullosos -comenta el president 
del Levante Las Planas, Oscar Rescalvo- que tant la fede-
ració catalana com l’espanyola, confiïn contínuament en 
nosaltres per col·laborar en l’organització d’aquest tipus 
de campionats, que reafirmen la nostra aposta pel futbol 
femení des de fa ja 16 temporades, reconeixent-nos com 
un club punter del futbol femení nacional. 

El Club Ciclista 
Sant Joan Despí 
tanca la 
temporada amb 
el lliurament de 
premis

El FC Levante Las Planas torna a organitzar la primera fase del campionat estatal
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Dani Muñoz i Lara 
Arruabarrena es 
proclamen 
campions d’Espanya 
de Tennis a 
Sant Joan Despí

El madrileny Daniel Muñoz i la guipuscoana Lara Arra-
barruena es van adjudicar el Campionat d’Espanya Ab-
solut de Tennis que es va disputar del 15 al 21 de desem-

bre a les instal·lacions del Tennis Sant Joan Despí amb un gran 
ambient tennístic.
El veterà ‘Dani’ Muñoz, de 32 anys, va aconseguir el seu primer 
títol després de derrotar a la final el granadí Roberto Carballés, 
de 21 anys. Una maratoniana final en què Muñoz va decantar 
la balança al seu favor en la mort sobtada del tercer set per 
4-6, 6-1 i 7-6 (4). El mateix dia, a primera hora, havia hagut de 
jugar la semifinal suspesa el dia anterior davant Albert Monta-
ñés, la qual cosa dóna més mèrit a la seva gesta.
A la final femenina, la basca Arrabaurrena va fer prevaler la 
seva experiència per derrotar la jove gironina Paula Badosa, 
de 17 anys, actual campiona d’Europa júnior i una de les més 
fermes promeses del nostre tennis. Badosa fins i tot va obrir el 
partit al seu favor amb un 0-4, però la campiona va reaccionar 
i es va portar el títol amb un 7-6 (7) i 6-1.
La final de dobles masculina es va disputar el dia 20 amb triomf 
de la parella formada per Roberto Carballés i Oriol Roca, que 
es va enfrontar a Marc López i Pol Toledo. En fèmines, Lara 
Arruabarrena va assolir el doblet en guanyar també els dobles 
formant parella amb Mª José Martínez, imposant-se a Sara So-

El Centre Excursionista Despí ha organitzat el seu VIII Concurs 
de Fotografia Digital al qual s’han presentat una quarentena de 

fotos. El tema únic era la muntanya. La foto guanyadora ha estat la 
presentada per Eduard Gual amb el títol Matinal. El segon premi 

per l’obra La llum ens guia, la sort ens somriu, de Sergi Boixader; i 
el tercer per Andorra, de Javier Teodoro.També per a commemorar 

el 20è aniversari s’ha donat un accèsit a imatges preses per socis i 
amics del Centre en les sortides d’aquests 20 anys. El guanyador ha 

estat Josep Torres amb l’obra Una espurna de color.

El Centre Excursionista tanca una nova edició del seu Concurs de Fotografia de Muntanya

El veterà Dani Muñoz es va 
proclamar campió en una 

maratoniana final

Foto guanyadora del concurs: Matinal, 
d’Eduard Gual

rribes i Inés Ferrer. Entre la final femenina i la masculina es 
va realitzar una exhibició de tennis en cadira de rodes amb 
la participació de Francesc Prat i José Coronado. Durant la 
setmana es va celebrar també un torneig juvenil i un clínic 
organitzat per Mapfre, patrocinador principal de la Real Fe-
deración Española de Tenis. L’organització del campionat ha 
suposat un nou impuls a per les instal·lacions santjoanen-
ques, que han estat objecte d’admiració per les persones que 
les han visitat i no les coneixien.

Els finalistes de la competició, amb l’alcalde, el vicepresident de la 
Real Federación Española de Tenis (RFET), el president de la Federació 
Catalana de Tennis, la directora esportiva de la RFET, i nois i noies de 
l’escola esportiva de Tennis Sant Joan Despí
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TRIBUNA POLITICA

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí no es 
transparente, los ciudadanos merecen co-
nocer su presupuesto municipal, saber en 
qué se gasta nuestro dinero, a que se des-
tina. El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
a propuesta del Partido Popular, aprobó 
unas medidas de transparencia de las cua-
les no se ha aplicado ninguna, pedíamos 
audiencias públicas, auditorías externas, 
que los partidos políticos tuviésemos el 
mismo espacio en el Butlletí, pedíamos 
también que los plenos fuesen grabados. 
Según los rankings de transparencia y los 
estudios del Baix Llobregat y la Universi-
dad de Barcelona el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí ni aparece, no pasa ni un solo 
examen.
Esta falta de transparencia provoca que se 
oculten  datos, por ejemplo de seguridad, 
el último mes, desgraciadamente, han cre-
cido, como viene siendo habitual en todo 
el 2014, los robos y agresiones en nuestra 
ciudad. En los últimos meses han robado 
en gran cantidad de trasteros, en la pasa-
da semana en la Rambla Jujol a la altura 
de los números 11, 13 y 15; también en 
los parkings y trasteros de la Biblioteca 
Mercè Rodoreda, en los últimos meses en 
casas del barrio de Torreblanca, en pisos y 
trasteros del barrio de TV3, Robos de vi-
viendas y coches en el barrio de las Planas. 
La dirección de la policía sigue sin hacer 
nada, bueno, sí disfrazar agentes cívicos de 
policías para dar la falsa sensación de se-
guridad. En San Juan Despí estamos ante 
un fin de ciclo, este Ayuntamiento debe 
cambiar su manera de hacer política, no 
es normal que ahora en carnaval veamos 
gran cantidad de policías en el control de 
las calles, mientras en cambio los ladrones 
y malhechores siguen atacando nuestras 
casas, trasteros y garajes. Sant Joan Des-
pí necesita gente joven, gente con nuevas 
ideas, gente que quiere hacer las cosas por-
que siente Sant Joan Despí.

Seguridad y 
transparencia

grup municipal de CiU grup municipal d’EUiA-ICV grup municipal del PP

La llei de transparència suposa un can-
vi de paradigma en la relació entre 
l’Administració i els ciutadans ja que faci-
litarà l’accés a tota la informació pública i 
millorarà la qualitat democràtica de Cata-
lunya.
Aquesta llei està feta al servei del ciutadà 
i neix amb l’objectiu de ser aplicable i do-
nar compliment a una creixent demanda 
social i aprofundeix i concreta molts dels 
aspectes inclosos en les 51 mesures que va 
proposar el president Mas per restablir la 
confiança entre la ciutadania i les institu-
cions.
Tothom qui es relacioni amb 
l’Administració pública, especialment pel 
que fa a les relacions econòmiques, haurà 
de reportar al portal de la transparència.
La llei de transparència de Catalunya serà 
la primera llei que obligarà l’Administració 
a contestar i, si no ho fa, s’entendrà com a 
admesa la petició. 
La llei incorpora un règim sancionador 
que pot arribar a prohibir qualsevol ti-
pus de relació entre un determinat grup 
d’interès (lobbies) i l’Administració públi-
ca.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública, resoldrà per la via 
ràpida i gratuïtament aquells casos en què 
l’Administració hagi denegat l’accés a la in-
formació sol·licitada per un ciutadà.
Està previst que aquesta llei entri en vi-
gor per a tothom passats 6 mesos des de 
la seva publicació al DOGC, llevat de 
l’Administració local, que tindrà un any 
per adaptar-se a les obligacions de publi-
citat activa. Per la seva banda, la Comissió 
del Dret d’Accés es designarà en un màxim 
de 4 mesos des de la publicació de la llei.
L’aprovació de la llei de transparència 
situarà Catalunya com a territori més 
avançat de l’Estat pel que fa a la regene-
ració democràtica i la lluita contra la co-
rrupció.

La llei de 
transparència

Aquest és el pressupost de final 
de mandat perquè el 24 de maig 
d’enguany hi haurà les eleccions mu-
nicipals on, en funció dels resultats, 
poden produir-se canvis en el govern 
de la ciutat.
Com cada any, el Grup Municipal 
d’ICV-EUiA fa propostes que tenen 
a veure amb la situació econòmica 
que ens envolta, donant alternatives 
d’ocupació, sobretot per a persones 
aturades de llarga durada i promovent 
projectes que millorin la qualitat de 
vida de les famílies de la ciutat, espe-
cialment aquelles que no disposen de 
recursos. 
Malgrat que el govern central del 
PP ens ven una pretesa recuperació 
econòmica,  que sabem que és irreal, i 
mentre el govern de CiU a la Genera-
litat segueix privatitzant i retallant en 
sanitat, educació, dependència... els 
Ajuntaments, com administració més 
propera, estan fent front a les necessi-
tats de les persones. 
A la nostra ciutat, com a totes les al-
tres, la preocupació de la gent gira en-
torn de diversos problemes: persones 
aturades sense cap tipus de prestació, 
treball precari que no permet una ren-
da adequada, la dificultat de fer front 
als lloguers i hipoteques, el gran in-
crement dels subministraments bàsics 
que deixa a moltes famílies en situació 
de pobresa energètica i la possibilitat 
de malnutrició infantil. 
Des de la responsabilitat d’ICV-EUiA a 
la Regidoria d’Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat al govern de l’Ajuntament, 
s’estan desenvolupant tota una sèrie de 
projectes que aborden aquestes pro-
blemàtiques i donen suport a aquelles 
famílies que estan passant per alguna 
dificultat i aquesta seguirà sent la nos-
tra prioritat per aquest 2015.

Pressupost 2015
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www.despi.tv

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/despitv

Darrers vídeos incorporats a la programació

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 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 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

CARNAVAL 2015
En Despítoltes ens guia pel Carnaval santjoanenc

DESPÍ NOTÍCIES
Resum d’activitats de desembre
NADAL DES DEL COR

les millors imatges del Nadal i de la Nit de Reis a la ciutat

grup municipal del PSC

Arribem al final d’una legislatura i, 
com no podia ser d’una altra mane-
ra, ho fem complint les propostes que 
contemplàvem al nostre programa 
electoral. 
Han estat quatre anys complicats per 
la situació general, però també in-
tensos i apassionants per a l’entorn 
més proper de Sant Joan Despí. Amb 
aquesta filosofia hem treballat i, com 
la ciutat no s’atura mai, s’han plantejat 
de noves propostes que han sorgit pel 
camí i que atenen les necessitats del 
moment.
Ara bé, les persones i la cohesió social 
han estat l’objectiu principal durant 
els quatre anys, per això els eixos més 
importants de les nostres accions són: 
els serveis socials, perquè la màxima 
prioritat és que tots els veïns i to-
tes les veïnes visquin amb dignitat; 
l’ocupació i la reactivació econòmi-
ca, sense tenir competències direc-
tes hem treballat per tenir més plans 
d’ocupació, i l’educació, com a igualtat 
d’oportunitats. 
Sense oblidar accions fonamentals 
entorn a l’espai públic, la millora de 
carrers, la neteja, la sostenibilitat en 
tots els sentits, la cultura, la igualtat, 
la seguretat, el civisme, la solidaritat... 
I ho hem fet des de la proximitat i amb 
la participació de tothom.
Continuarem treballant en aquesta lí-
nea i, per això, s’ha aprovat un pressu-
post per al 2015 que es manté i que ens 
permetrà continuar creixent i oferint 
més serveis, malgrat el que ens deuen 
altres administracions.
Gràcies per formar part d’aquest gran 
projecte que és Sant Joan Despí, per 
estar amb nosaltres i per fer-nos sen-
tir que val la pena continuar treballant 
primer i sempre per les persones. 

Primer, sempre les 
persones

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

El mes de novembre passat va ser molt plujós, tant per la 
quantitat de precipitació recollida (fins al punt de ser el quart 
novembre més plujós dels últims 45 anys com a mínim) com 
per l’elevat nombre de dies de pluja ja que, per exemple, en els 
últims 15 anys només el gener del 2010 es va superar aquesta 
marca. També cal remarcar alguns fenòmens adversos, com 
les fortes tempestes del matí del dia 3, o el temporal de llevant 
de final de mes, amb un parell d’aiguats considerables, caiguts 
el 27 i el 30 de novembre. Malgrat tanta pluja, el novembre va 
ser molt càlid, a causa de l’origen subtropical de masses d’aire 
humit. 
Després del temporal, els primers dies de desembre encara 
vàrem tenir alguns dies més aviat tapats, amb petites pluges i 
ambient fresc. El dia 9 de desembre les ventades fortes van ser 
notícia en comarques properes, però a Sant Joan Despí no es 
van assolir ratxes de vent importants. Les últimes pluges van 
fer acte de presència els dies 14 i 15, i des d’aleshores i fins a la 
redacció d’aquestes línies (mitjans de gener) hem estat afectats 
per l’anticicló, amb molts dies de sol i temperatures lleugera-
ment per damunt de la mitjana, tot i que a finals de desembre 
vàrem tenir els dies més freds de tot el 2014. 
Un 2014 que ha estat globalment càlid, i amb un total de 626,3 
mm recollits, més o menys la mitjana climàtica. 

NOVEMBRE 2014
Temperatura mitjana: 14,6ºC
Temperatura màxima: 22ºC el dia 2 
Temperatura mínima: 6ºC el dia 18
Precipitació: 169,5 mm en 14 dies de 
precipitació amb 5 de tempesta 

DESEMBRE 2014
Temperatura mitjana: 9,9ºC
Temperatura màxima: 17,5ºC el dia 1 
Temperatura mínima: 1,3ºC el dia 30
Precipitació: 24,4 mm en sis dies de 
precipitació 



44


