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Nadal des del cor
La ciutat té preparat un ampli ventall d’activitats per a tots els 
públics de cara a les festes nadalenques, pàgs. 18 a 21

Sant Joan Despí actua contra la crisi
L’Ajuntament i els agents socials refermen el compromís d’actuar 
conjuntament per millorar la situació, pàgs. 4 a 9

Esport per a les vacances nadalenques
Obertes les inscripcions per als campus esportius que s’organitzen 
als poliesportius municipals,  pàg. 30

Aplicacions per comprar i aparcar
Noves APP per trobar les millors ofertes al comerç local i per fer 
pagaments segurs a la zona blava, pàgs. 13 i 17
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Segueix-nos a les xarxes socials:

sjdespi.cat

i a Internet:
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Estem a la recta final de l’any, una època en què 
l’Ajuntament es prepara per als propers dotze mesos. 
En els darrers anys, la crisi econòmica ha estat un 

repte continuat a l’hora de planificar i distribuir els recur-
sos disponibles de què disposem a l’Administració mu-
nicipal. Retallades, disminució i impagaments de la resta 
d’administracions, increments de preus dels subministra-
ments com ara llum, aigua, gas... una conjuntura difícil que 
encara mantenim i que ens obliga a fer un sobreesforç de 
contenció. 

A Sant Joan Despí l’objectiu ha estat –i ho serà de nou de 
cara al 2015– mantenir el nivell dels serveis que prestem a 
la ciutadania, que, a més, també pateix dificultats. Per això, 
dos preceptes són bàsics per a nosaltres: no incrementar la 
pressió fiscal (no volem demanar més esforç tributari) però 
a la vegada hem d’incrementar les partides que destinem a 
l’atenció a les persones. Tot i que en molts casos no en tenim 
la competència directa, el que sí tenim és responsabilitat so-
cial amb els nostres veïns i veïnes.

En aquest àmbit, per 
exemple, s’emmarca 
l’acord social signat 
ara fa un any amb 
els agents socials 
de la ciutat per tal 

d’actuar conjuntament i abocar tot l’esforç possible en polí-
tiques d’ocupació, de dinamització econòmica i d’atenció a 
les necessitats bàsiques. En aquests dotze mesos s’ha fet una 
feina important –per exemple, hem contractat des dels ser-
veis municipals més d’un centenar d’aturats del municipi–, 
però encara queda molt per fer. I, per això, ara fa pocs dies 
hem refermat el nostre compromís de seguir treballant en la 
mateixa direcció, de la mà de sindicats, empreses, associació 
d’aturats, comerciants i partits polítics.

Ara, no obstant, arriben les festes de Nadal i, de nou, volem 
aconseguir que tothom tingui un espai de celebració. Bones 
Festes i espero, de tot cor, que l’any vinent sigui molt millor.

El 2015 mantindrem
la pressió fiscal tot garantint 
els serveis municipals

Estamos en la recta final del año, una época en la que el 
Ayuntamiento se prepara para los próximos doce meses. 
En en los últimos años, la crisis económica ha sido un reto 

continuado a la hora de planificar y distribuir a los recursos dis-
ponibles de que disponemos en la administración municipal. 
Recortes, disminución y impagos del resto de administraciones, 
incrementos de precios de los suministros como luz, agua, gas... 
una coyuntura difícil que aún mantenemos y que nos obliga a 
hacer un sobreesfuerzo de contención.

En Sant Joan Despí el objetivo ha sido –y lo será de nuevo de cara 
al 2015– mantener el nivel de los servicios que prestamos a la 
ciudadanía, que, además, 
también sufre dificul-
tades. Por eso, dos pre-
ceptos son básicos para 
nosotros: no incrementar 
la presión fiscal (no que-
remos pedir un mayor 
esfuerzo tributario), pero a la vez debemos incrementar los parti-
das que destinamos a la atención a las personas. Aunque en mu-
chos casos no tenemos la competencia directa, lo que sí tenemos 
es responsabilidad social con los nuestros vecinos y vecinas.

En este ámbito, por ejemplo, se enmarca el Acuerdo Social firma-
do hace un año con los agentes sociales de la ciudad para actuar 
conjuntamente y hacer todo el esfuerzo posible en políticas de 
empleo, de dinamización económica y de atención a las necesi-
dades básicas. En estos doce meses se hallevado a cabo un trabajo 
importante -por ejemplo, hemos contratado desde los servicios 
municipales a más de un centenar de parados del municipio-; 
pero aún queda mucho por hacer. Y, por ello, hace pocos días 
hemos reafirmado nuestro compromiso de continuar trabajando 
en la misma dirección, de la mano de sindicatos, empresas, aso-
ciación de parados, comerciantes y partidos políticos.

Ahora llegan las fiestas de Navidad y, de nuevo, queremos 
conseguir que todo el mundo tenga un espacio de celebra-
ción. Felices Fiestas y espero, de todo corazón, que el año 
próximo sea mucho mejor.

En 2015 mantendremos la 
presión fiscal garantizando

 los servicios municipales

Esforç per seguir donant 
serveis a la gent

Antoni Poveda, alcalde
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EL TEMA

Acción contra la crisis
Ayuntamiento y agentes sociales evalúan los primeros doce meses 

de trabajo del Acuerdo Social, firmado en octubre de 2013

Un año de trabajo de las entidades firmantes del acuerdo social

Activar la economía y trabajar para que las personas 
más vulnerables estén protegidas son los objetivos 
en los que seguirán trabajando los integrantes del 

Acuerdo Social que el 19 de noviembre se reunieron en la 
sala de plenos para evaluar las acciones del primer año de tra-
bajo. El Acord Social aglutina a todos los partidos políticos 
que forman parte del Ayuntamiento (PSC, ICV-EUiA, PP y 
CiU), los sindicatos UGT y CCOO, la Associació de Comer-
ciants Activa Despí, la Associació de Propietaris i Industrials 
del Polígon Fontsanta, la Associació d’Aturats i Treballadors 
(APTA), la Federació d’Associacions Veïnals del Baix Llobre-
gat y PIMEC, que representa a la micro, pequeña y mediana 
empresa. Sus representantes se comprometieron hace un año 
a trabajar en la implementación de más de una cuarentena de 
acciones que ahora es momento de evaluar.

Más empleo
Tal y como explicó el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, “la coyuntura económica es preocupante, las tasas 
actuales de paro no son ni mucho menos las deseables. 
Hace un año, cuando firmamos el acuerdo, el paro en Sant 
Joan Despí era del 15% y ahora se sitúa en un 13,2%, pero 
todavía hay mucho por hacer”. Poveda añadió que la sanea-
da situación financiera del Ayuntamiento permite destinar 
recursos a estas políticas “al contrario que otras adminis-
traciones, que los están recortando. No tenemos compe-
tencias en este ámbito, pero somos la administración que 
más de cerca conoce los problemas reales de la ciudadanía”. 

Por su parte, la teniente de alcalde de Acció Social, Elena Em-
buena, concluyó que “el servicio a las personas es lo que nos 
mueve”, mientras que el concejal de Foment de l’Ocupació, 
Cristian Rastrojo añadía: “nuestra preocupación son los 
parados de larga duración”. Entre los participantes, el presi-
dente de la Associació de Propietaris i Industrials del Polígon 
Fontsanta, Esteban Redó, agradeció al Ayuntamiento “el tra-
bajo para mejorar la capacidad competitiva del polígono 
industrial”;  Antonio Gámez, en representación de la Fede-
ració d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat, comentó la 
necesidad de seguir trabajando para “que el año que viene 
se incrementen los recur-
sos”, mientras que Miguel 
Robles, de CCOO, con-
cluyó que “es necesario 
seguir en este camino y 
revisar los acuerdos con 
más frecuencia para ha-
cer más aportaciones”. 
Entre las conclusiones del primer año de Acuerdo Social 
destacan los 189 contratos gestionados por la Bolsa Local de 
Empleo entre en enero y septiembre de 2014, o las 111 perso-
nas contratadas en los planes y programas de empleo muni-
cipales. En la reunión también se acordó reforzar la difusión 
de los servicios que el Ayuntamiento ofrece en áreas como la 
atención a las empresas y los emprendedores, entre otras ac-
tuaciones que ayuden a mejorar las acciones que se realizan 
en el campo de la reactivación económica y social. 

Los planes de empleo 
municipales han 

contratado a 
111 personas

Haciendo balance. Representantes de sindicatos, empresarios, comerciantes, parados, vecinos y grupos políticos –firmantes del
 acuerdo social– ratificaron su compromiso de seguir trabajando para activar la economía y proteger a las personas más vulnerables
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Ha sido un año de intensa actividad para priorizar las políticas de ocupación destinadas a 
todo tipo de colectivos: jóvenes, parados de larga duración, mujeres, personas con discapaci-
dad... El Ayuntamiento, junto a otras administraciones ha realizado planes de empleo que 
han ocupado a 64 personas durante seis meses, a las que hay que sumar los 47 jóvenes 
que fueron contratados en julio en el programa Work Experience, que les ha permitido 
tener una primer oportunidad laboral. Entre enero y septiembre de este año se ha conseguido 
la inserción laboral de 189 personas a través de la Bolsa Local de Empleo. Además, 74 jóvenes 
han participado en el programa Joves per l’ocupació de los cuales 36 han encontrado un 
trabajo. Otro de los programas destinados a aumentar las posibilidades formativas de los jó-
venes, el Pla de Transició al Treball, ha permitado que de los 34 alumnos, 3 encuentren un 
trabajo y 21 continúen formándose. La incorporación de clásulas sociales ha favorecido, hasta 
ahora, la contratación de 10 personas en el ámbito de la obra pública, principalmente 
en la remodelación de las calles Frederic Casas, d’En Ribes o Àngel Guimerà.

en el ámbito laboral: planes de empleo y búsqueda de trabajo

en el ámbito social: ayuda a las principales necesidades

Acuerdo unánime del Pleno a favor de los derechos de la ciudadanía
Por otro lado, el Pleno celebrado el 13 de noviembre aprobó por unanimidad (PSC, ICV-EUiA, PP i CiU) 
un acuerdo presentado por diferentes entidades que pedía garantizar y proteger los derechos humanos y 
los derechos comunes de agua, luz y gas. El documento promueve cambios legislativos que permitan a la 
ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad que pueda vivir de una manera digna.

en la empresa: plan para el polígono y apoyo a emprendedores
Una parte del trabajo desarrollado en estos úl-
timos meses verá sus frutos en los próximos 
años. Políticas de dinamización, como la mo-
dificación del Plan Especial del Polígono 
Industrial Fontsanta y una nueva ordenan-
za que permitirá adaptar el uso a las necesida-
des actuales; favorecer la cooperación entre 
empresas y emprendedores a través de un 
programa específico de formación; constituir-
nos como municipio cooperativo; favorecer 

las pràcticas académicas (8 alumnos de 
diferentes universidades y centros han hecho 
sus prácticas en la administración); poner en 
marcha programas de emprendimiento en 
los centros de secundaria (70 alumnos 
participan en el programa Be an entepreneur) 
o reforzar el servicio de acompañamiento 
en la creación de empresa son sólo algu-
nas de las acciones que se han realizado este 
año con el objetivo de mejorar la ocupación.

Vivienda, becas comedor, ayuda en el pago de 
suministros, etc. han sido algunas de las accio-
nes más priotitarias que se han realizado este 
2014. La Oficina Local d’Habitatge ha trami-
tado 38 expedientes de ayuda económica; se 
han realizado 10 informes que han evitado o 
aplazado desahucios; se han subvencionado 
30 ayudas al alquiler; 500 familias han reci-

bido vales de alimentación, etc. Uno de los 
aspectos en los que más se ha incidido ha sido 
la protección de la infancia dotando de más 
recursos las becas comedor (en la ciudad 
hay 252 niños y niñas que reciben ayudas para 
cubrir el coste de este servicio) y otras activi-
dades, como las de tiempo libre (200 niños y 
niñas y adolescentes reciben becas). 

Un acuerdo que empieza a dar sus frutos
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A la recerca intensiva de feina

Treballar la motivació de manera indi-
vidual i grupal; aprendre a comunicar; 
preparar-se una entrevista de feina o 

formar-se en xarxes socials, són alguns dels as-
pectes que han treballat en els darrers mesos les 
deu persones que han participat en el programa 
Update. I la valoració no podia ser més bona: 
sis ja han trobat feina, dos estan en un procés 
d’autoocupació i les altres dues estan incloses 
en processos de selecció per trobar una fei-
na. Adreçat a persones que feia menys de nou 
mesos que estaven a l’atur, amb una formació 

mínima de Formació Professional el programa 
ha treballat molt de prop, en sessions indivi-
duals i grupals, les capacitats dels participants 
a través de professionals del coach i de tècnics 
de Promodespí. La valoració dels assistents ha 
estat molt alta, amb una nota d’un 9. Els bons 
resultats han dut l’Ajuntament 
a obrir una nova convocatòria a 
partir del proper mes de gener. 
Més informació, a Promodespí. 
El programa s’ha pogut realitzat 
amb el suport de ‘la Caixa’.
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Acció contra la crisi: programa per evitar l’atur de llarga durada

El 60% dels participants en el programa Update, de recerca activa de feina per a treballadors 
que fa poc que estan desocupats, ja està treballant

Mari Carmen López, especialista tècnica en administració
Després de 23 anys treballant la Mari Carmen es va quedar sense feina i va veure clarament que havia 
de formar-se per poder tornar al mercat laboral. Va fer molts cursos i tallers a Promodespí i va tenir 
l’oportunitat de participar en l’Update: “Em va semblar molt interessant, sobretot, el fet de tre-
ballar els teus punts febles i forts, com preparar-te una entrevista, en definitiva, com explicar 
qui ets i quina és la teva experiència, què pots oferir”, comenta, afegint que “no es tracta de ser 
una altra persona, sinó de mostrar el millor d’un mateix”. I la seva oportunitat va arribar: “estic 
treballant des de l’1 d’octubre com a auxiliar administrativa. El procés de selecció ha estat dur, 
érem 700 persones, vam quedar 7 i finalment em van agafar”.  No dubta a afirmar que el que ha 
après en programes com l’Update l’han ajudat molt en la seva recerca de feina.

experiències

Belén Martín, grau superior de secretaria i grau superior de química 
Un expedient de regulació d’ocupació la va deixar sense feina. Belén Martín havia fet 
un grau segon de química a l’antiga FP, estava estudiant un cicle superior de secretariat 
i quan es va quedar a l’atur va finalitzar aquests estudis “perquè sabia que havia 
d’ampliar la formació”. Es va assabentar del programa Update i aquest, sobretot, li 
va servir per motivar-se, canviar de mentalitat i ser més conscient dels seus punts forts, 
“la preparació que hem fet amb el coaching em va encantar. Em va ajudar molt 
a potenciar les meves capacitats, a veure les coses d’una altra manera”. Al poc 
d’acabar la formació va trobar feina “una suplència de tres mesos, que de moment 
m’han allargat un mes més” i ara es troba més preparada per afrontar el que vingui. 

Fernando Zarza, 24 anys d’experiència al sector de l’aviació. Fernan-
do coneix aquest sector com el palmell de la mà. “ Fins al gener d’aquest any, havia 
treballat des del 1990 en una companyia aèria que va fer fallida. Ara, estic 
immers en un projecte, també relacionat amb l’aviació, que espero que es 
pugui concretar”, explica amb la i·lusió de poder posar en marxa el seu propi negoci. 
L’Update li ha semblat una experiència molt positiva i enriquidora “m’ha permès 
valorar-me personalment i professionalment, adquirir nous coneixements 
i eines sobre la recerca de feina, i sobretot, la capacitat de crear i generar 
noves competències que em poden ser útils per trobar una feina”.  Zarza no ha 
trobat feina de moment, però ha optat per l’autoocupació per trobar una feina.

Les sessions incideixen 
en les capacitats de les 

persones a l’hora de trobar 
una nova feina
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El Ayuntamiento solicita a la Generalitat seis nuevos cursos ocupacionales en los que ya 
pueden inscribirse las personas interesadas • También pueden presentar su solicitud los 

jóvenes que quieran participar en la nueva edición del programa Joves per l’ocupació

Acción contra la crisis: presentación de solicitudes a los cursos

La formación es el camino

Si tienes entre 18 y 24 años, no trabajas, no tienes el graduado 
en ESO o, aún teniéndolo, decidiste no continuar estudiando, 
el Departament de Promoció Econòmica del Ayuntamiento 

inicia en enero una nueva edición del programa Joves per l’ocupació. 
Este programa, adaptado a un perfil de joven muy concreto, busca 
apoyar la experiencia práctica, la formación y el aprendizaje mediante 
actuaciones que faciliten la inserción laboral y el retorno al sistema 
educativo. En la última edición, 15 de los 38 jóvenes que participaron  
encontraron un trabajo.

Pendientes de aprobación

Así, en la edición que comenzará en enero la previsión es ofrecer for-
mación en operaciones básicas de cocina; servicios de restauración; 
servicios auxiliares de estética; organización y gestión de almacén; 
operaciones auxiliares de jardinería, y monitor de actividades de ocio 
infantil y juvenil. Aunque el Ayuntamiento ha presentado la solicitud 
para que puedan participar 60 alumnos, todavía está pendiente de 
aprobación por parte de la Generalitat. Lo que sí pueden hacer ya las 
personas jóvenes interesadas es inscribirse en el departamento de Pro-
modespí (más información en la web www.sjdespi.cat/promodespi).
También pueden inscribirse ya las personas interesadas en realizar al-
guno de los seis nuevos cursos de formación ocupacional que se po-
drán en marcha a partir de diciembre (consulta los cursos, horas de 
formación y previsión de inicio en el cuadro adjunto a esta informa-
ción) que, de la misma manera que el programa Joves per l’ocupació, 
aún está pendiente de aprobación.

Des de principis de novembre el 
Mercat del Centre torna a disposar 
de servei de bar. El fet de dispo-
sar d’un establiment d’aquestes 
caractertístiques de ben segur 
que dinamitzarà les compres en 
aquest equipament municipal que 
s’adapta, amb diferents propostes, 
a les necessitats de la clientela.

El mercat del Centre inclou 
un nou servei de bar

El 10 de noviembre se realizó el 
sorteo de siete pisos en régimen de 
alquiler protegido situados en di-
ferentes promociones construidas 
por la empresa municipal ADSA. 
Al sorteo se presentaron 25 per-
sonas. Las viviendas, con parking 
y trastero, cuestan a partir de 430 
euros mensuales.

Sorteo de siete pisos de 
alquiler protegido

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos generales 
(certificado de profesionalidad)
450 horas, previsión de inicio, diciembre de 2014Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (certificado de profesionalidad)  650 horas, previsión de inicio, enero de 2015 y prácticas en julio
Atención sociosanitaria para personas 
dependientes en instituciones sociales 
(certificado de profesionalidad) 470 horas, previsión de inicio, febrero de 2015 y prácticas en julio
Inglés: atención al público
220 horas, previsión de inicio, febrero de 2015
Limpieza en superficies y mobiliario en 
edificios locales (certificado de profesionalidad) 250 horas, previsión de inicio, marzo de 2015, y prácticas en mayo-junioInglés: gestión comercial 
220 horas, previsión de inicio, junio de 2015

*Esta oferta corresponde a la solicitud de cursos que ha realizado el Ayuntamiento y que aún están pendientes de aprobación por la Generalitat

los nuevos cursos de formación

Información e inscripciones: Promodespí 
John F. Kennedy, 8 • 93 480 80 50

www.sjdespi.cat/promodespi
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Innovació, un objectiu a promoure
Acció contra la crisi: signatura del conveni amb Innobaix

L’Ajuntament s’integra en la Xarxa de Punts d’Informació d’Innobaix, l’Agència 
d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat i l’Hospitalet

L’Ajuntament de Sant Joan Despí i 
l’Agència d’Innovació Industrial i Co-
neixement, Innobaix, que dóna suport 

als projectes innovadors de les empreses 
del Baix Llobregat i l’Hospitalet, han signat 
un conveni de col·laboració que té com a 
objectiu treballar i sumar esforços per tro-
bar projectes innovadors entre les empre-
ses del municipi, per donar-los-hi suport 
per desenvolupar-los. Una de les primeres 
conseqüències de la rúbrica és que Sant 
Joan Despí s’integrarà en la Xarxa de Punts 
d’Informació Innobaix. En l’actualitat, 25 
ajuntaments, 43 empreses (dues ubicades a 
Sant Joan Despí, Bayer i Phira Automoció) i 
altres institucions formen part d’aquesta as-
sociació.

Porta oberta a la innovació
Així, aquesta adhesió permetrà integrar un 
model d’emprenedoria basat a fer néixer 
nous projectes d’alt impacte que impliquin 
un volum d’ocupació superior als actuals 
projectes emprenedors start-up; incorporar 
una nova cultura emprenedora i d’innovació; 
establir connexions entre empreses que 
desemboquin en projectes empresarials 
i col·laboracions; detectar nous projectes 
d’innovació que tenen les empreses, etc.

L’alcalde, Antoni Poveda, amb Luis Bahamonde, president de l’Associació 
INNOBAIX; a l’esquerra, Cristian Rastrojo, regidor de Promoció Econòmica 
i Foment de l’Ocupació; i a la dreta,  Anna Hernández, directora general 
d’Innobaix, durant la signatura del conveni, a l’octubre

En definitiva, formar part d’una xarxa  que ens 
obri la porta a la col·laboració en un aspecte, 
el de la innovació, que avui dia ningú posa en 
dubte, és un dels reptes per millorar la compe-
titivitat i crear ocupació. Aquest conveni per-
metrà la posada en marxa 
d’un Punt d’Informació 
Innobaix (que s’ubicarà a 
les instal·lacions de Pro-
moció Econòmica) per 
oferir informació i recur-
sos relacionats amb la in-
novació.

Promodespí comptarà 
amb un punt d’informació 

per a projectes empresarials 
d’innovació

Jove, aquest Nadal, treballa a l’Ajuntament
Tens entre 18 i 25 anys, estàs estudiant i vols treballar al Nadal?

Cerquem joves per un nou programa ocupacional destinat a realitzar tasques d’interès 
sociocultural, cíviques i de promoció comercial durant les vacances de Nadal

Informa’t a la borsa de treball de Promodespí 93 480 80 50
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Emprenedors preparats
Acció contra la crisi: conclou el programa de formació empresarial

Els tallers i sessions formatives adreçades específicament al col·lectiu d’empresaris i 
emprenedors es tanca al novembre amb la participació de 79 persones de 56 empreses

Estratègia i gestió, economia, fis-
calitat i finançament, cooperació 
empresarial, internacionalització... 

són només algunes de les matèries so-
bre les quals els 79 emprenedors i em-
presaris de la ciutat s’han format al llarg 
d’aquest any a través d’un programa 
de formació adreçat específicament a 
aquest col·lectiu. El programa, que tin-
drà continuïtat l’any que ve, es va tancar 

al novembre amb un taller sobre màr-
queting low cost. Durant aquests mesos 
s’han fet 16 tallers al Centre d’Empreses 
Fontsanta que els participants han valo-
rat de manera molt positiva. Continguts 
adients a les seves necessitats; possibilitat 
de planificació –les empreses disposaven 
des del primer trimestre de l’any del ca-
lendari de cursos– i excel·lent espai per 
desenvolupar contactes i inquietuds, han 

estat alguns dels punts forts que han des-
tacat els professionals participants, pro-
vinents de 56 activitats empresarials.
Promodespí treballa perquè el proper 
curs es puguin ampliar els cursos amb la 
col·laboració dels Centres d’Empreses de 
Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Des-
vern amb els quals es va signar un con-
veni al juliol per compartir serveis tot 
ampliant els recursos.

Taller de màrqueting 
low cost al Centre 
d’Empreses Fontsanta

L’alcalde  de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
va conèixer de primera mà  la realitat i els 
reptes de les empreses ubicades al Centre 

d’Empreses Fontsanta en una visita on 
va aprofitar per donar ànims a continuar 

endavant als emprenedors i emprenedores. 
Aquest centre, el tercer que es va posar en 

marxa a la ciutat, té una ocupació del 100%. 
Els usuaris valoren molt positivament les 

instal·lacions, tot destacant les sinèrgies que 
es generen entre les diferents empreses.

Un bon lloc per 
fer empresa

9
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LA CIUTAT

Los hechos delictivos bajan un 5,6%
Los que más descienden, los robos con violencia e intimidación, un 41,1%

La última reunión trimestral de la 
Junta Local de Seguridad, presidida 
por el alcalde, Antoni Poveda, con la 

presencia de Mossos d’Esquadra, Policía 
Local, Policía Nacional y Guardia Civil, 
ha puesto sobre la mesa unas cifras posi-
tivas en materia de seguridad. Los datos 
indican que los hechos delincuenciales se 
han reducido en un 5,6% respecto al año  
anterior, con un total de 80 hechos delic-
tivos menos. En concreto, los delitos han 
bajado un 6% y las faltas un 7%. Los deli-
tos que más han disminuido en la ciudad 
son los que atentan contra el  patrimonio 
(un 8,5%), destacando entre estos los ro-

bos con violencia y/o intimidación (un 
41,1% menos); los robos en interior del 
vehículo (un 20,7% menos) y los robos en 
establecimientos (un 17,1% menos).
Por otro lado, y a causa de un repunte 
temporal detectado en el mes de agos-
to de los robos con fuerza en el interior 
de domicilios y empresas (en total 12 
hechos, 8 más que el mismo mes del 
año pasado) se han realizado dispositi-
vos especiales de la Policía Local y los  
Mossos d’Esquadra para prevenir este 
tipo de hechos. Esto ha comportado un 
descenso de esta problemática desde 
mediados de septiembre hasta octubre. 

El aumento de la presencia a pie por las 
zonas residenciales de los cuerpos de 
seguridad se continuará manteniendo 
para favorecer la prevención. 
En el ámbito del civismo, este año han 
aumentado en un 15,07%, las actuacio-
nes preventivas por infracciones cívicas 
relacionadas sobre todo con problemas 
de convivencia, entre los que destacan las 
molestias por ruidos y la alteración del 
descanso de los vecinos durante la noche. 
En la reunión también se avanzaron ac-
ciones que se llevarán a cabo en los próxi-
mos meses en el ámbito de la movilidad 
escolar como una campaña de transporte.

A la vez que aumentan las actuaciones preventivas

Reunión de la Junta Local de Seguridad, 
el passat 21 de octubre

8.111 persones van participar en el procés sobre el 
futur polític de Catalunya que es va celebrar el 9 de 

novembre. L’alcalde, Antoni Poveda, va valorar de 
manera positiva la jornada: “l’àmplia participació 
ciutadana és l’expressió de la voluntat de canvis”. 
5.721 persones es van decantar pel Sí-Sí; 1.494 pel 

Sí-No; 511 pel No; 74 pel Sí i en blanc; 36 en blanc, i 
275 per “altres”. L’alcalde va agrair als representants 
de la societat civil que va organitzar la jornada del 

9N, “el seu treball i la seva dedicació”. 
A Sant Joan Despí es van instal·lar 29 meses ubica-

des en els dos instituts públics de la ciutat.

9N: 8.111 persones de Sant Joan Despí voten en el procés participatiu

Els ciutadans i ciutadanes van poder expressar la seva opinió als dos instituts
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Tot i la previsió d’una disminució d’ingressos i de l’augment del preu dels subministraments, 
l’Administració local ha optat per no augmentar les taxes, preus i impostos

L’impost de vehicles, les taxes de clavegueram 
o escombraries, les plusvàlues o l’impost 
d’activitats econòmiques no pujaran a Sant 

Joan Despí l’any vinent. El Ple de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí ha aprovat inicialment i per 
unanimitat de tots els grups polítics municipals 
(PSC, ICV-EUiA, CiU i PP) les ordenances fis-
cals que regiran al municipi durant el 2015. 
Els impostos, taxes i preus públics municipals no 
incrementaran la pressió fiscal a la ciutat en ter-
mes globals, amb una pràctica congelació.
Només a l’IBI (l’Impost de Béns Immobles) 
s’aplicarà un ajustament tècnic, que representa 
un mínim increment –passant el tipus de 0,410 
a 0,415– per garantir, en un escenari de dismi-
nució d’ingressos i d’augment del preu de submi-
nistraments, el funcionament de tots els serveis 
municipals. Cal recordar que, en aquest tribut, 
es manté la rebaixa del valor cadastral de tots els 
immobles de la ciutat, aprovada l’any passat per 
evitar un augment de la pressió fiscal i adaptar-se 
a la realitat del mercat immobiliari. L’alcalde, An-
toni Poveda, va recordar que a Sant Joan Despí 

s’aplica “un dels tipus d’IBI més baixos del Baix 
Llobregat i que som un dels pocs municipis que 
han pres una mesura com la d’abaixar el valor 
cadastral”.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí també manté les 
bonificacions per a plusvàlues, llicències d’obres, 
emprenedors, etc., i n’afegeix 
de noves com ara la destinada 
a l’impost de tracció mecànica 
per als vehicles elèctrics o les 
bonificacions a l’aparcament 
de zona blava per a compres 
al comerç local.
Antoni Poveda va agrair en 
la sessió plenària celebrada el 
28 d’octubre, “l’esforç de tots els grups polítics 
de l’Ajuntament” que han aconseguit aprovar les 
ordenances fiscals per consens, ja que “aques-
tes ordenances són la garantia per elaborar un 
pressupost per a 2015 equilibrat, que garan-
teixi el funcionament de tots els serveis que 
oferim i doni respostes a les necessitats de la 
ciutadania”.

L’Ajuntament congela la pressió fiscal 
i manté bonificacions per a 2015

Aprovades les ordenances fiscals per a l’any vinent

Es mantindran les 
bonificacions per a 

plusvàlues, llicències 
d’obres, emprenedors...
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Comedor de la gent gran, espacio de convivencia
El Centro Cívico de Les Planes ofrece de lunes a viernes, de 
13 a 15 horas, un servicio de comedor a un precio asequible 
–4,40 euros– y con menús equilibrados y variados. Además de 
disfrutar de un servicio económico y saludable, este comedor 
favorece la convivencia ya que es un punto de encuentro para 
todos los usuarios y usuarias durante la hora del almuerzo. Las 
personas que deseen utilizar este servicio deben cumplir una 
serie de requisitos sobre los cuales se pueden informar en el 
departamento de la gent gran, ubicado en el Àrea de Serveis a la 
Persona (av. de Barcelona, 41, tel. 93 477 00 51).

Mejorando la calidad del aire
Un estudio constata como las partículas contaminantes en el aire se han reducido 
significativamente desde 2012 • El tráfico, la principal causa de contaminación

A pesar de que Sant Joan Despí está incluí-
da en la zona de protección especial del 
ambiente atmosférico en lo que respecta 

a las partículas en suspensión (con un diá-
metro inferior a las 10 micras) y al dióxido 
de nitrógeno, hay motivos para afirmar que 
este tipo de contaminantes se han reducido 
en la ciudad de manera considerable desde 
el año 2012.
Sant Joan Despí no dispone de una estación 
fija de vigilancia de la calidad del aire. Es 
a través de las estaciones que sí existen en 
municipios colindantes, como Sant Feliu de 
Llobregat, Esplugues o Cornellà, que po-
demos extraer algunas cifras comparativas 
para conocer la calidad del aire en la ciu-
dad. Esta situación motivó al Ayuntamien-
to, a través de un acuerdo con la Diputación de 
Barcelona, a instalar un equipo medidor de par-
tículas PM10 (de esta manera se denominan a 
las partículas inferiores a 10 micras) que ha me-
dido la calidad del aire entre marzo de 2012 y 
diciembre de 2013. La unidad estaba instalada 
en el entorno de la Policía Local. Una vez aca-
bado el período de medida, el informe concluye 
que este tipo de contaminantes se ha reducido 
desde el año 2012, y durante estos 21 meses de 

medición los valores se han situado por deba-
jo de los límites que establece la legislación. Las 
conclusiones también evidencian que el tráfico 

es el mayor causante de la contami-
nación en la ciudad, concentrándo-
se, sobre todo, a primeras horas de 
la mañana, entre las siete y las diez, 
aproximadamente.
Sea casual o no, lo cierto es que la apuesta por 
una movilidad más sostenible como el uso cada 
vez más frecuente de la bicicleta o la adquisición 
de autobuses híbridos, parece que está dando sus 
frutos ayudando a mejorar la calidad del aire.

Menús equilibrados, a precios asequibles y en buena compañía

Reducir la polución en la ciudad, un reto que hay que acometer

Conseguir una 
movilidad más sostenible 

mejorará la calidad 
del aire
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Comedor de la gent gran, espacio de convivencia

Permet abonar, via smartphone o tauleta, 
l’estacionament regulat en la zona blava de 
Sant Joan Despí . Senzill i funcional, agilitza 
la gestió del temps i permet a l’usuari pagar 
només pel temps exacte d’ús

iParquing
el parquímetre a les teves mans

Nova aposta per les noves tecnologies 
als serveis municipals

L’Ajuntament de Sant Joan Despí implantarà, durant 
aquest mes de desembre, un servei ‘intel·ligent’ per facili-
tar l’aparcament a les zones blaves de la ciutat. Es tracta de 
l’iParquing, una aplicació per a telèfons mòbils o tauletes 
que permet estacionar sense haver d’anar al parquímetre, 
retirar el tiquet i col·locar-lo al cotxe. Tot es fa des del te-
lèfon o la tauleta, des d’on es comunica l’inici i el final de 
l’estacionament i, per mitjà d’un sistema de pagament segur, 
es cobra el temps real que s’ha fet servir l’estacionament re-
gulat. Els vigilants compten amb un dispositiu per mitjà del 
qual estan informats dels vehicles estacionats amb aquest 
sistema. És un pas més en el camí que ha iniciat Sant Joan 
Despí per arribar a ser una Smart City. 

En donar-se d’alta del 
sistema hi haurà una hora 

d’aparcament gratuït

Fàcil, ràpid i, sobretot, segur

com funciona?
1.  Registra-t’hi: Descarrega l’aplicació gratuïta Ipar-
quing i registra-t’hi o entra al web iparquing.com i 
crea el teu usuari en un minut.  Aplicació gratuïta per 
a telèfons smartphone o tauletes que funcionin amb 
sistema iOS o Android. L’APP es troba a les botigues 
d’aplicacions Apple Store o Androide Market.

2.  Identifica el vehicle (opcional): pots recollir a 
ADSA –av. de Barcelona, 83-85, centre Miquel Martí 
i Pol– l’etiqueta identificativa de l’iParquing. Així, el 
personal de control  sabrà visualment que utilitzes el 
servei (encara que no tinguis l’adhesiu també podran 
veure si el vehicle està correctament aparcat).

3.  Carrega-hi saldo: a través del web o l’aplicació, 
afegeix saldo al teu compte per utilitzar l’iParquing 
(fins i tot tens una opció de recàrrega automàtica per 
evitar que et quedis sense). És un procés totalment se-
gur, certificat pel segell ‘Confiança Online’.

4.  Aparca: només hauràs de marcar, a l’aplicació, quan 
estaciones i en el moment que marxes. Oblida’t de mo-
nedes, targetes i de pagar de més anticipadament.

Informació i dubtes: 
a la mateixa APP i al web iparquing.com
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Els infants coneixen els seus drets
900 alumnes de la ciutat aprenen què són i què signifiquen els Drets de l’Infant

Des de fa més d’una dècada, durant els 
mesos d’octubre i novembre, una bona 
part dels infants de Sant Joan Despí tre-

ballen en tallers per aprendre que existeixen 
uns Drets de l’Infant i quins són. Enguany se 
celebra una data especial ja que es commemora 
el 25è aniversari de la Convenció de la Declara-
ció Universal dels Drets de l’Infant es va apro-
var el 1989. 
Aquests tallers, en els quals enguany han parti-
cipat uns 900 escolars de quatre escoles públi-
ques i concertades de Sant Joan Despí, treba-
llen els drets adaptant el material als cursos de 
cada cicle educatiu. Aprenen els drets i després 
els plasmen creativament a través de diferents 
disciplines: amb un dibuix, un collage, un es-
pot i un vídeo. Una manera de fer més senzill 
l’aprenentatge. 

Al web Despinfantil
Després d’aquesta feina, els nens 
i les nenes participen en un 
concurs (el lliurament dels pre-
mis es va fer el 20 de novembre, 
Dia Internacional dels Drets de 
l’Infant) que també es va aprofi-
tar per veure els treballs guanya-
dors, inclosa la coreografia del videoclip que ha 
guanyat aquesta edició del concurs dels Drets 
de l’Infant.
Tots els treballs, així com la Declaració dels 
Drets de l’Infant, es podran consultar al web 
www.despinfantil.es. També podem veure al 
vestíbul de la biblioteca Miquel Martí i Pol (fins 
al 12 de desembre) tots els dibuixos i collages 
que han participat en aquesta edició del con-
curs dels Drets de l’Infant.

Cloenda del programa Drets de l’Infant, que organitza l’Ajuntament

Aprenent solidaritat fent cine
Els alumnes del Programa de Transició al Treball (PTT) han 
tingut l’oportunitat de participar en dos curtmetratges gràcies 
al projecte Roda solidaritat que impulsa la Diputació de Bar-
celona amb la col·laboració de la Fundació Tus Ojos. Durant 
el mes d’octubre, els i les joves han treballat conceptes com la 
solidaritat, la cooperació o la integració amb visites a les enti-
tats solidàries de la ciutat. Aquesta experiència els ha servit per 
crear i rodar dos curtmetratges que es van projectar el 21 de 
novembre al teatre Mercè Rodoreda, i que també s’han pogut 
veure del 17 al 25 de novembre al Centre Mercè Rodoreda.Els i les joves que han participat en el projecte, durant la projecció

Aquest any s’ha 
commememorat el 25è 

aniversari de la Declaració 
dels Drets dels Infants
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Obres que avancen a bon ritme

El comerç local de Sant Joan Despí dóna suport a la lluita 
contra la violència masclista. 260 establiments s’han sumat 
a una campanya de divulgació del número 900 900 120, el 
telèfon d’atenció especialitzada per a les dones en situacions  de 
violència masclista de l’Institut Català de les Dones. Els comer-
ços han començat a penjar als seus aparadors un cartell amb 
aquest número que també l’incorpora en un format retallable. 
El servei, que és gratuït i confidencial, funciona tots els dies de 
l’any, durant les 24 hores, per atendre les demandes relacionades 
amb qualsevol situació de violència contra les dones. Disposa 
de diverses professionals, advocades i psicòlogues, que poden 
contactar amb els serveis d’emergència, si és necessari.

Al gener, obres al carrer Montilla, al barri de les Planes

Futurs artistes plàstics i 
dissenyadors  formats a a l’ICARTH

La Institució Cultural d’Art i Humanitats (ICARTH), 
que va obrir les portes l’any passat a les instal·lacions de 

l’antiga escola Pascual Cañís, ha iniciat aquest curs 2014-
2015 el seu primer cicle formatiu de grau mijtà. Es tracta 

del cicle  d’Arts Plàstiques i Disseny, que forma part de 
la família Comunicació Gràfica i Audiovisual, i que amb 
una durada de dos anys, ensenya als joves dibuix artístic, 
fonament del disseny gràfic, edició web, multimèdia, etc.  
És la primera promoció d’aquest espai artístic on, a més 

d’ensenyament reglat, es fan tallers, cursos, xerrades,  for-
mació pedagògica, i altres iniciatives culturals. En aquest 
any,  més de 200 persones han participat en les activitats.

Els carrers d’en Ribes i Àngel Guimerà estrenen imatge aquest mes de desembre

Obres enllestides. Si a principis de desem-
bre està previst que finalitzin les obres del 
carrer d’en Ribes, al barri Centre, durant 
la segona quinzena ho faran les del carrer 
d’Àngel Guimerà, a les Planes. Totes dues 

vies estrenaran imatge amb uns criteris 
d’obra similars: més espai per als vianants 
amb l’ampliació de les voreres; millora de 
l’enllumenat; substitució del clavegueram 
o la plantació d’arbres, són algunes de les 

millores que notarem. A més, està previst 
que a principis de gener comencin les 
obres del carrer Montilla, al barri de les 
Planes, al tram ubicat entre Mare de Déu 
de la Mercè i Gran Capità.

El comerç se suma a la lluita 
contra la violència masclista

A l’esquerra, les obres molt avançades, del carrer Àngel Guimerà. A la dreta, els treballs de millora del carrer d’en Ribes pràcticament finalitzats
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Recollida de joguines, d’aliments, Marató 
de TV3... Nadal també és solidaritat
La campanya de recollida de joguines es farà a partir del 9 de desembre als centres 
cívics, El Bulevard i Ràdio Despí• La ciutat s’aboca amb la Marató de TV3 que 
enguany recollirà diners destinats a la investigació de les malalties del cor

Un any més, Creu Roja i Ràdio Despí organitzen la campanya Cap in-
fant sense joguina, que amb diferents activitats engrescarà la ciutadania a 
col·laborar donant joguines. D’una banda, el 8 de desembre, a les 12 h, al 
camp de futbol de Les Planes es farà el partit de futbol que enfronta po-
lítics i polítiques, Creu Roja i Ràdio Despí amb l’equip femení del Levante 
Les Planes. L’entrada serà una joguina. Un altre clàssic de la campanya és la 
Ràdio Marató que organitza Ràdio Despí el 20 de desembre. De 10 a 20 h 
es podran deixar joguines a la seu de la ràdio, i de 10 a 13.30 h, a les places 
de l’Ermita, de l’Estatut, d’Antonio Machado i al centre comercial Esclat, a 
Pla del Vent-Torreblanca. 

Més llocs de recollida de joguines i també d’aliments
Paral·lelament, i a partir del 9 de desembre, es poden deixar joguines als 
centres cívics, al casal de joves El Bulevard i RàdioDespí (de 17 a 21 h); i a 
la seu de Creu Roja els dies 29, 20 i 31 de desembre, i 2 de gener de 17.30 a 
19.30 h. L’entitat Solidança també recull joguines i aparells electrònics del 6 
de desembre al 6 de gener a la seva seu.  També es poden aprofitar altres ac-
tivitats com el Tió (19, 20 i 21 de desembre) per deixar joguines i aliments.

El 14 de desembre TV3 farà una nova Marató que enguany recaptarà fons que destinarà 
a la investigació de les malalties del cor. Els santjoanencs i santjoanenques hi participaran 
amb un munt d’activitats. La Unió Esportiva Sant Joan Despí organitza els dies 6 i 7 
de desembre, a les 10 h, un torneig de futbol 7 infantil amb la participació de 15 equips 
d’arreu de Catalunya; el 10 de desembre, a les 19.30 h a Can Negre, coincidint amb la 
inauguració de l’exposició del Grup d’Art 94, es podran fer aportacions (el pintor Rubens 
Tosi donarà un quadre a un hospital especialitzat en malalties coronàries) a canvi d’un 
petit detall; el dia 14 el poliesportiu Francesc Calvet organitza un torneig de pàdel (de 
9 a 15 h) i a les 10.30 h, però al poliesportiu Salvador Gimeno, es ballarà zumba; també 
el dia 14, a les 18 h, al Teatre Mercè Rodoreda, l’associació DansaDespí farà la X Dansa 
Solidària amb la Marató amb mostra de coreografies, artistes convidats i la col·laboració 
del comerç amb aportacions econòmiques i obsequis pel sorteig, i el dia 20 de desembre, a 
les 17 h, al poliesportiu del Mig, el Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí organitza la 
Gala Patinem amb el cor, amb patinadors del club i d’altres convidats. Les escoles també 
hi han posat el seu gra de sorra: al Joan Perich Valls es va fer un origami en què es van 
recollir 1.227 euros; al  Roser Capdevila faran tallers de manualitats i cantada de nadales 
al mercat de les Planes el 19 de desembre; el Pau Casals farà una xocolatada el dia 12 de 
desembre, i el Gran Capità fa tallers de cuina, manualitats, berenars solidaris, espectacles 
de màgia i projeccions de pel·lícules, etc, i a l’Ateneu Instructiu es farà un gran cor ple de 
cors més petits amb desitjos i una aportació econòmica.

A les portes de Nadal, es multipliquen a la ciutat les propostes solidàries

L’equip femení del 
Levante Les Planes jugarà 

enguany el tradicional 
‘partit de les joguines’
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El comerç local, a la butxaca
Consultar i localitzar els establiments comercials i de restauració, seguir ofertes i 

promocions es podrà fer al desembre a través d’una aplicació mòbil gratuïta

L’aplicació Aprop SJD ja es pot descarregar als mòbils Android

Coincidint amb la campanya de Nadal, els 
sectors comercials i de restauració comp-
taran amb una eina per dinamitzar-se. Es 

tracta d’una aplicació mòbil gratuïta, Aprop SJD, 
que es podrà descarregar al mò-
bil o la tauleta a través de Play 
Store (ja disponible) i Apple Store 
(properament) i que ens perme-
trà geolocalitzar les empreses, els 
establiments de restauració i co-
mercials i altres serveis de la ciu-
tat. També podrem consultar-la a 
l’ordinador a través del web www. 
aprop.sjdespi.cat. En aquest espai trobarem infor-
mació per barris i activitats, es poden fer recerques 
concretes, i a més a més també es poden consultar 
les ofertes i promocions de les botigues i els res-
taurants de la ciutat. En aquest procés tindran un 
paper molt destacat i actiu els comerciants alhora 
d’actualitzar i incorporar ofertes i promocions.
Aprop SJD és una eina dinàmica que anirà incre-
mentant els continguts a mesura que passi el temps 
amb novetats i informació útil per a la ciutadania, 
com exemple, els locals comercials disponibles que 
hi ha a la ciutat. La nova aplicació es va presentar al 
teixit comercial l’1 de desembre, durant la Trobada 
de Comerç en què es va presentar la campanya de 
Nadal, en què un cor és l’element central.

El comerç 
ja fa Nadal

botigues
bars i restaurants

empreses
ofertes

promocions
i molt més...

descarregueu l’APP

Els mercats municipals 
amplien l’horari • Activa 
Despí, nova campanya 

nadalenca

L’encesa de llums, el 28 de novembre, va donar el tret de sor-
tida a la campanya comercial de Nadal. Tot és a punt. D’una 
banda, l’associació de comerciants Activa Despí ens proposa 
guanyar vals de regal valorats en 300, 100  i 50 euros amb 
la campanya Aquest Nadal compro a Sant Joan Despí, i tu?, 
fins al 15 de desembre. Els mercats també s’apunten a les 
promocions. Al de les Planes per cada vuit compres de més 
de 20 euros ens regalaran 5 euros per gastar en futures com-
pres, i del 22 al 31 de desembre, faran degustacions de pol-
vorons i cava. Al Mercat del Centre es farà el sorteig d’una 
cistella valorada en 180 euros entre les compres realitzades 
fins al 23 de desembre. 

Horaris 
especials dels 
mercats 
municipals 

Mercat del Centre
Obert el dissabte 6 de 
desembre, i els dilluns 22 de 
desembre i 5 de gener

Mercat de les Planes
Obert el dissabte 6 de 
desembre

Properament

Aprop SJD, una nova eina 
per dinamitzar el teixit 

comercial i de restauració 
de la ciutat
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Un clàssic de Nadal de visita obligada
Més d’un centenar de voluntaris fan possible, any rere any, que Sant Joan Despí revisqui 
els primers dies de la vida de Jesús de Natzaret

Nadal és tradició, i sens dubte, una de les activitats més 
clàssiques d’aquestes dates a Sant Joan Despí és el Belén Vi-
viente que des de fa 23 anys organitza el Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre amb la participació de més 
d’un centenar de voluntaris. El parc de Sant Pancraç re-
trocedeix més de 2.000 anys en la Història per recrear la 
població de Betlem i els primers dies de la vida de Jesús. 

No hi falta cap escena significativa, ni cap detall, perquè 
aquest és un pessebre realment viu on els voluntaris que 
hi participen donen vida  als personatges més importants, 
però també fan una recreació de l’època tan verídica que 
podrem veure com hi ha artesans fent cadires de boga, for-
ners preparant el pa o dones teixint la llana. 

Pessebres a 
punt de la 
seixantena

L’Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí ultima els prepa-
ratius de la 58a Exposició de Pessebres que s’inaugurarà el 14 de 
desembre a les 13 h. A punt d’arribar a les sis dècades de vida, 
aquesta exposició ens permet apreciar l’art dels diorames a tra-
vés dels seus pessebres, originals i diferents cada any. Podrem 
admirar tots els detalls dels petits pessebres que els membres 
de l’entitat han preparat per a aquesta ocasió.

SANT JoAN DESPÍ
NADAL DES DEL COR

www.sjdespi.cat

Aquestes festes, la ciutat us espera en qualsevol de les moltes activitats que 
s’organitzen, tant des de l’Ajuntament com des de les entitats. Totes, amb un 

denominador comú, fetes per ajudar-vos a passar un bon Nadal, festes des del cor

Belén Viviente
del 24 al 27 de  desembre, de 18.30 a 20.30 h,  al parc de Sant Pancraç

Exposició de Pessebres
del 14 de desembre a l’11 de gener
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Tió de Nadal 
19 de desembre 

pl. de l’Estatut
20 de desembre 

pl. del Mercat i casal 
de la gent gran

21 de desembre
pl. del Centre 

Cultural Mercè 
Rodoreda

Fer cagar el tió és potser un dels millors moments nadalencs per als infants, sobretot 
per als més petits. A Sant Joan Despí ho podran fer els dies 19, 20, i 21 de desembre 
en una activitat en què paral·lelament se n’organitzen d’altres com xocolatades, tallers 
infantils, balls de gegants i grallers, cantada de nadales i animació infantil. Un moment 
que omple les places de diversió però també de solidaritat, ja que hi haurà estands 
de recollida d’aliments i de joguines. D’altra banda, el 31 de desembre, a la plaça de 
l’Ermita, l’esplai El Nus organitza un mercat menut, un espai d’intercanvi per donar 
una segona vida a allò que ja no fan servir. Grans i petits s’ho passaran d’allò més bé 
en la representació que fa el Grup d’Esplai El Castanyot dels Pastorets  (4 de gener).

Nadal té la seva pròpia banda sonora. Són nombroses les entitats que amb con-
certs especials posaran música durant les festes nadalenques. Des dels Villanci-
cos Rocieros que organitza el Círculo Artístico y Literario Semillero Azul, a les 
cordes dels llaüts i guitarres que prepara Laud’Ars, passant per la música clàssica 
de l’Escola de Música Enric Granados, o el gospel amb l’espectacle The new 
gospel machine que a més, inclou un taller de gospel de 10 a 14 h, i concert a 
les 18 h. Res millor que començar l’any amb el Concert d’Any Nou que prepara 
la Societat Cor de La Flora, una mostra de nadales tradicionals l’1 de gener.

Villancicos rocieros 
14 de desembre 

Concert de Nadal  
de Laud’Ars

14 de desembre
 Concert de 

Nadal de l’Escola 
de Música

20 de desembre 
Concert d’Esclat 

Gospel Singers The 
New Gospel Machine 

21 de desembre
Concert d’Any Nou de la 

Societat Cor de Flora 
1 de gener

Festa de Nadal de 
la Gent Gran
17 de desembre, al poliespor-
tiu del Mig, amb l’actuació 
del grup Milenium. Cal 
portar invitació que es pot 
recollir als centres cívics, a 
l’Àrea de Serveis a la Persona 
i a l’Ajuntament.

Exposició 
pictòrica i taller 
infantil 
21 de desembre, a les 11 h. 
El Grup d’Art 94 farà aquesta 
mostra i taller que acompa-
nyarà amb la música del grup 
The New Age, a la plaça de 
l’Ermita.

El Nadal més menut
Els nens i les nenes, protagonistes d’aquests dies

Música per a les festes
Concerts d’estils ben diferents per celebrar el Nadal 

Tota la informació:
Web: www.sjdespi.net
Twitter: @AjSJDespi
Facebook: Ajuntament Sant Joan Despí
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En Sadurní ens espera a la Torre de la Creu
A pocs dies de la gran arribada dels Reis Mags, els infants podran visitar la 
casa on viu l’astròleg que més sap sobre l’arribada de Ses Majestats

Les cartes, 
als patges

L’astròleg Sadurní ho està preparant tot 
per obrir les portes de casa seva, la To-
rre de la Creu, i donar la benvinguda 
als infants que vulguin conèixer tots els 
detalls de l’arribada de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. Els petits i petites podran 
mirar a través de l’estrella de la porta 

del seu laboratori per descobrir els mis-
teris que envolten aquest personatge. 
A més, els seus ajudants explicaran les 
històries més màgiques de la casa on viu 
tot l’any en Sadurní. Es podrà visitar la 
carbonera, un espai que amaga històries 
fantàstiques, a ritme de la cançó de Sa-

durní realitzada amb la col·laboració de 
l’Escola de Música Enric Granados de 
Sant Joan Despí i la coral de l’escola (es 
pot descarregar a www.sjdespi.cat). Una 
cançó amb una tonada popular que ens 
acompanyarà també en altres activitats 
relacionades amb l’arribada dels Reis.

Hem visitat la Torre de la Creu per saber com s’està 
preparant l’arribada dels Reis, però també hem de 
preparar la carta als Reis i confeccionar l’element mà-
gic que ajuda els Reis a arribar. Tot això ho podrem 
fer el 3 i 4 de gener al campament que s’instal·la al 
davant de l’Àrea de Serveis a la Persona. Hi podrem 
lliurar la nostra carta, i participar en un taller per 
confeccionar l’element sonor que guiarà els Reis fins 
la seva arribada. L’astròleg ens donarà les darreres 
pistes abans de la gran nit, la de Reis.

Reis 2015
Laboratori de l’astròleg 
Sadurní
28 i 29 de desembre a la Torre 
de la Creu, de 17.30 a 20 h

Cartes als patges i tendal 
màgic d’en Sadurní
3 i 4 de gener, davant l’Àrea de Serveis a 
la Persona, de 17.30 a 20 hores
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Cavalcada plena de màgia
La ciutadania podrà seguir a l’instant les passes dels Reis 

a través de la xarxa social twitter • Dilluns 5 de gener, a les 
16.30 h, tothom al recinte firal per esperar Melcior, Gaspar i Baltasar

Una benvinguda amb molta música. 
Així és com rebrem els Reis Mags al 
recinte firal, dilluns 5 de gener a partir 
de les 16.30 h. Els infants faran sonar 
l’element màgic que han confeccionat 
als tallers de lliurament de les cartes, 
perquè els Reis puguin arribar. La per-

cussió del grup Atabalats també engres-
carà l’ambient.
Una de les grans novetats d’aquest any 
és que la cavalcada es podrà seguir en 
directe a través del twitter @AjSJDespi 
que l’Ajuntament acaba d’estrenar. Tam-
bé, com sempre, es podrà seguir a través 

de l’emissora local Ràdio Despí (107.2 
FM).  La cavalcada, que arribarà al pri-
mer barri, a Residencial Sant Joan a les 
18 h, acabarà, després d’haver recorre-
gut tota la ciutat, a la plaça de Catalunya 
on l’alcalde farà el lliurament de la clau 
que obre les portes de totes les cases.

@AjSJDespi

El recorregut de la Cavalcada 18 h    RESIDENCIAL SANT JOAN
                Entrada al barri zona parc Fontsanta 
 (cantonada Sant Martí de l’Erm 
 amb Fructuós Gelabert)
                Carrer de Sant Martí de l’Erm

18.25 h    LES PLANES
 Carrer de J.F. Kennedy
 Plaça d’Espanya
 Carrer de J.F. Kennedy
 Carrer de Pi i Sunyer
 Plaça de Sant Joan
 Carrer de Trias de Bes
 Carrer de Sant Antoni
 Carrer del Gran Capità

19.30 h    PLA DEL VENT- TORREBLANCA
 Av. de la Generalitat
 Av. Lluís Companys
 Pl. M. Aurèlia Capmany
 Av. de la Torreblanca
 Av. de la Generalitat

20 h         BARRI CENTRE
 Carrer de la Creu d’en Muntaner
 Carrer de Catalunya
 Carrer de Jacint Verdaguer
 Carrer de les Torres
 Carrer de Rius i Taulet
 Av. de Barcelona
 Carrer del Bon Viatge
 Carrer del Torrent d’en Negre
 Plaça de Catalunya
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J
Carlos Latre, Els Amics de les Arts, ‘El testigo’, amb Rafael Álvarez ‘El Brujo’, 

Manel Fuentes & The Spring’sTeam, ‘L’última trobada’, amb Rosa Novell, 
Abel Folk i Jordi Brau, ‘El crédit’, amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch, 

Tirant lo blanc, amb la Jove Companyia del Teatre Nacional de Catalunya, ‘Capricis’ 

dansa amb Cia Mudances, ‘Berto sigue con nosotros’, amb Berto Romero, 

Merche, els monòlegs de Dani Martínez, ‘El mejor mago del mundo...según mi 

madre’ amb el mag Issac Jurado, ‘El monaguillo’, amb Sergio Fernández, 

tribut a Mecano... 

i espectacles familiars com El petit príncep, amb N54 Produccions, SL, Bombolles de 
paper, amb Mucáb Dans, El llop ferotge, amb la companyia del príncep Totilau, Kisu, 

amb el Centre de Titelles de Lleida i Bitels per a nadons, amb Malamuga

AQUEST nadal, 
regala CULTURA

jo sJD́ www.TEATRESDESPI.CAT

màgia

TEATRE MÚSICA ESPECTACLES FAMILIARS

dansa monòlegs 

temporada d’espectacles gener-maig 2015: 
entrades a la venda a partir del 15 DE DESEMBRE a
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Recuperant patrimoni
A punt de cloure els treballs de restauració de la Torre de la Creu, 

un dels símbols del modernisme català i de Sant Joan Despí

Rehabilitació exterior d’un bé cultural d’interès nacional

Les obres de restauració de la Torre de la Creu estan en la recta final. L’arquitectura que Josep 
Maria Jujol va deixar a Sant Joan Despí i que s’ha convertit en un dels símbols de la ciutat, 
finalitzarà les obres de restauració en els propers dies, a punt per acollir una de les activitats 

més tradicionals de Nadal: el laboratori de l’astròleg Sadurní (28 i 29 de desembre). A l’octubre, 
l’Ajuntament va iniciar les obres de la rehabilitació exterior per recuperar l’esplendor d’aquesta 
obra arquitectònica. Una aposta per conservar en el millor estat possible el patrimoni cultural i 
artístic de la ciutat, tal i com va passar ara fa quatre anys amb la rehabilitació d’una 
altra joia modernista, Can Negre.
Si el 2007 es va fer una exhaustiva rehabilitació interior –en què es van recupe-
rar elements originals que s’havien amagat amb la reforma del 1966–, ara les obres 
s’han centrat a l’exterior. S’està pintant la façana, es reparen les fissures i els despreni-
ments que el pas dels anys ha provocat de manera inevitable. A més a més, i gràcies 
a aquestes obres, les cúpules relluiran més que mai amb una profunda neteja i la 
reparació de les juntes malmeses. I uns altres dels elements característics d’aquesta 
casa, les persianes de llibret, s’estan reparant o substituint, en funció de l’estat. 
La Torre de la Creu es va començar a construir l’any 1913. Després de diferents gestions, finalment 
l’any 2004 la casa es va convertir en un espai municipal. Declarada bé d’interès cultural nacional, 
en els darrers anys l’Ajuntament l’ha potenciat amb l’organització d’activitats com la visita interior 
dins de l’itinerari modernista Jujol.

La Torre de la Creu, 
símbol del 

modernisme, va 
començar a construir-se 

al 1913

LA CULTURA



24

L’hora del conte, en llenguatge de signes

Les aules d’estudi amplien l’horari. Les bibioteques Mercè Rodoreda i Miquel 
Martí i Pol obriran les aules d’estudi els caps de setemana al desembre i gener per 
donar més servei a l’alumnat que prepara els exàmens. Les aules s’obriran els dies 13, 
14, 20, 21, 27 i 28 de desembre, i els dies 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25 de gener. L’horari 
és el següent: els dissabtes, de 16 a 22 h a la Mercè Rodoreda, i els diumenges, de 10 
a 14 i de 16 a 22 hores a la Miquel Martí i Pol. Recordeu que del 25 al 28 de desem-
bre les biblioteques romandran tancades, i els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener 
obriran de 10 a 14 h. La resta de dies l’horari serà l’habitual.

Les bones pràctiques de les biblioteques, a un congrés a Badajoz. El 
director de la biblioteca Mercè Rodoreda, Mario Aguilera, va explicar, el 12 
de novembre, en el marc del VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 
diferents iniciatives que es desenvolupen en les dues biblioteques municipals 
per promoure la interrelació amb el teixit social i comercial de la ciutat. La 
ponència El impacto económico y social del patrocinio local va ser presentada 
en l’apartat de Bones Pràctiques que al congrés ha recollit les experiències de 
diferents biblioteques de l’Estat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha 
ampliat en els darrers anys els serveis 
per donar suport a les persones amb 
necessitats especials amb diferents ini-
ciatives. Una de les últimes és la incor-
poració d’una persona intèrpret de llen-
guatge de signes a les sessions infantils 
de l’hora del conte de les biblioteques 
públiques de la ciutat. L’objectiu és 
adequar l’oferta cultural als infants que 
tenen una deficiència auditiva. De mo-
ment les sessions s’han fet a la bibliote-

ca Mercè Rodoreda, tot i que també es 
poden demanar a la Miquel Martí i Pol.  
El servei, que funciona sota deman-
da –és a dir, les persones interessades 
a participar-hi han d’avisar a la biblio-
teca amb antelació–, s’espera que pu-
gui arribar no només als infants que 
pateixen una diversitat auditiva a la 
ciutat, sinó als de tota la comarca, ja 
que no és un servei que habitualment 
ofereixen aquests equipaments. A més, 
les biblioteques estan incorporant al 

seu fons llibres adaptats a infants amb 
aquesta diversitat auditiva. Es tracta de 
col·leccions on els textos van acompan-
yats d’una adaptació al català signat, un 
sistema de comunicació que utiliza el 
vocabulari de la llengua de signes cata-
lana (LSC) amb l’estructura de la llen-
gua oral. Aquest sistema bimodal repre-
senta la visualització de les paraules de 
la parla i consisteix a utilitzar un signe 
per a cada paraula fent l’aprenentatge 
de la llengua oral més fàcil.

El servei, que funciona sota demana, es pot demanar a les dues biblioteques

L’objectiu, adequar 
l’oferta cultural als 

infants que tenen una 
discapacitat auditiva
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Cursos
i tallersJ

Segur que en trobes un que t’interessa

Inscripcions per al proper trimestre a:

Escola Municipal d’Art-Centre Jujol-Can Negre, 
mes de desembre

Centres Cívics Antoni Gaudí i Torreblanca, 
mes de desembre

Casal de Joves El Bulevard, 
a partir del 12 de gener

Les entitats inspiren l’exposició 
col·lectiva del Grup d’Art 94
Del 10 de desembre a l’11 de gener, al Centre Jujol-Can Negre

Una visió multidisciplinària de l’art obra de creadors de Sant Joan Despí

Club ciclista El Pi · Club tir amb arc Despí · Slot Car 
Sant Joan Despí · Esbart Dansaire · Secció petanca 
UE Sant Joan Despí · Grup fotografia La Finestra ·  

D e s p í  ·  F i b r o e s p í  S . F . C .  ·  C o o r d i n a d o r a  
d'associacions i patronats dels disminuïts del Baix 
Llobregat · Associació d'Alcohòlics Rehabilitats 
ASALRE · Associació pessebristes · Solidança Club 
esportiu Estel ·  Foment cultural i artístic ·  Bàsquet 
club Sant Joan Despí · Club centre ex-cursionista 
Despí · Societat de caçadors de Sant Joan Despí · 
Unió esportiva Sant Joan Despí · Club ciclista Sant 
Joan Despí · Associació juvenil B. Boy Contender · 
Centre cultural Pasaiako Etxea · Club d'activitats 
subaquàtiques Blau Marí · Futbol club Levante Las 
Planas ·  Associació recreat iva  San Joaquin ·  
Associació Trimatge · Club de coloms esportius Sant 
Joan Despí · Associació modelisme · Amics del ball 
de saló Chatango · Penya barcelonista Sant Joan 
Despí · Club de patinatge artístic Sant Joan Despí · 
Unió petanca Sant Joan Despí · Centro cultural 
andaluz Vicente Aleixandre ·  Círculo artístico 
literario Semillero Azul · Penya Blanc Blava de Sant 
Joan Despí · Associació gastronómica · Associació 
Dansadespi ·  Club petanca Les Planes ·  Unión 
deportiva San Pancracio · Societat de pescadors 
Pulcone · Banda de música Las Planas · Club de 
d a r d s  S a n t  J o a n  D e s p í  ·  C l u b  d e  p e t a n c a  d e  
jubilados i pensionistas "Sol Solet" · Associació de 
gent gran amics del ball · Club d'escacs Sant Joan 
Despí · Club hoquei en línia Jujol Sant Joan Despí · 
Colla de diables · Hocus Pocus · Cor La Flora · Grup 
d’art 94 · Laud’Ars · Club petanca Parc Torreblanca · 
Club tennis  taula  Ateneu 1882 ·  Música Enr ic  
Granados · Colla sardanista · Club ornitológico · 
Colla Elmo · Associació per la defensa de la gent 
gran (ADEGPI) · Colla de geganters · Club de jubilats 
Sant Jordi · Associació Can Maluquer del casal de

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

Una visió artística a les
associacions i entitats
de Sant Joan Despí

Balldespí · Associació Estel · Micològica Sant Joan 
27 artistes del Grup d’Art 94 participa-
ran en la nova exposició que podrem 
veure al Centre Jujol-Can Negre a partir 
del 10 de desembre. El grup ha volgut 
dedicar la mostra a les entitats de la ciu-
tat i cada artista s’ha inspirat en alguna 
per fer obres de diversos estils plàstics, 
on els materials i el color seran també 
els protagonistes. Serà sens dubte una 
gran oportunitat per veure des d’una al-
tra perspectiva les associacions. El grup 
s’ha sumat a la Marató de TV3 (enguany 
dedicada a les malalties del cor) amb la 
donació d’un quadre del Ruben Tosi a 
un hospital especilitzat en malalties co-
ronàries (més informació a la pàgina 16 
d’aquest Butlletí).
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• festes de la tardor • exposició de bolets • castanyada • aniversari del CCA Vicente Aleixandre • 
trobada llaudística • caminada a Montserrat • Despigat • centenària • llibres • exposició Vico Micià

EN IMATGES
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Tardor a la ciutat
La tardor va arribar amb imatges ben típiques d’aquestes 
dates. A dalt, l’alcalde, Antoni Poveda, durant la inauguració 
de l’Exposició de Bolets que organitza l’Associació Micològica El 
Bolet de Sant Joan Despí. A la dreta, de la imatge, un dels mo-
ments de les Festes de la Tardor que l’Associació de Veïns i Veïnes 
de l’Eixample va celebrar el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre. 
A la fotografia inferior, la castanyada que El Tricicle va fer a les 
Planes el 7 de novembre.

28 anys de CCA Vicente Aleixandre
L’entitat va celebrar un nou aniversari –el número 28– amb 
l’actuació del grup de danses i l’escola de l’entitat, a més a més de 
l’actuació del cantaor Diego Benjumea a l’Auditori Miquel Martí 
i Pol el 25 d’octubre. L’endemà, l’associació va fer un dinar de 
germanor.

Les cordes, protagonistes
Laud’Ars va organitzar el 8 de novembre la XX Trobada Llaudística 
que enguany ha comptat amb l’orquestra Societé Mandoliniste 
de Godbrange (Luxemburg)  com a grup convidat. L’actuació, a 
l’Auditori Miquel Martí i Pol, va ser especial en commemoració 
d’aquestes dues dècades.

La 26 caminada a peu a Montserrat que 
organitza l’arxiprestat de Cornellà-Les Planes 
va  aplegar 130 persones que van recórrer els  

54 kilòmetres que separen Sant Joan Despí 
de Montserrat. A la foto, el grup que va sortir 

des de l’església del Carmen amb l’alcalde, 
Antoni Poveda. A aquest grup es van sumar 

300 persones més que van arribar el 9 de 
novembre en autocar, per participar tots 

plegats en un dia de germanor.

A peu a Montserrat
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• festes de la tardor • exposició de bolets • castanyada • aniversari del CCA Vicente Aleixandre • 
trobada llaudística • caminada a Montserrat • Despigat • centenària • llibres • exposició Vico Micià

Despigat, una nova entitat
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El 28 d’octubre es va presentar l’associació Despigat, que té com a objectiu 
principal dignificar la vida dels gats de carrer. La vicepresidenta, Aurora 
Cabezas, explica que la idea “és ajudar aquests gats tenint cura de les 
colònies, no només proporcionant-los menjar, sinó també atenció 
veterinària i sobretot, buscant cases d’acollida perquè tinguin una 
vida més feliç”. L’entitat farà diverses activitats per donar-se a conèixer.

100 anys de vida
Maria Paija, al mig de la foto, va rebre la visita de la regidora 
de Gent Gran, Fuensanta Fernández, el dia que va arribar als 
cent anys, el passat 15 d’octubre. Un centenari que la Maria, 
com es pot veure a la imatge, porta molt bé, envoltada de les 
persones grans que com ella són a la Residència Sophos de 
Sant Joan Despí.

Presentació de llibres
A l’esquerra, Raül Córdoba, amb el seu llibre Convivir no es de 
locos que va presentar el 5 de novembre a la Sala Camèlies del 
Centre Cultural Mercè Rodoreda. Escriptor, educador i motxiller 
–ha viatjat per més de 40 països–  al llibre explica com un dia ho 
va deixar tot per complir el seu somni de viatjar arreu del món. 
Al seu costat, Antoni Mates que va presentar El regal dels 21 a 
l’espai La Fàbrica de la biblioteca Miquel Martí i Pol el mateix dia. 
Aquesta novel·la explica els problemes en què es troben els 21 
protagonistes (personatge reals) perquè serveixin d’exemple als 
lectors. Aquest és el primer exemplar d’una trilogia.

Aprendre de Roma
Amb molt d’interès. Així ha viscut la ciutadania la mostra “Vico Micià, 
Sant Joan Despí en època romana”, que fins al 30 de novembre s’ha 
pogut veure al Centre Jujol-Can Negre. Dies abans de la cloenda 
1.335 persones havien visitat la mostra. En les fotografies superiors, a 
l’esquerra la visita guiada de l’Aula Cultural; a la dreta, un taller infantil 
per a famílies, també relacionat amb la mostra, i a sota, la visita que 
van fer els alumnes de l’escola Pau Casals el 20 de novembre. 
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eXPOSICIOnS
del 10 de desembre a 
l’11 de gener
eXPOSICIÓ COl·leCTIVa 
DEL GRUP D’ART 94
Centre Jujol-Can Negre
inauguració el 10 de desembre a les 19.30 hores

deSeMBRe

12 divendres
 De 10 a 13.30 hores
 deSPIgaT, VIne a COnÈIXeR-nOS
 c. Baltasar d’Espanya amb c. Bon Viatge
 campanya de sensibilització sobre els gats del carrer.   
 L’estand informatiu també hi el dissabte 13.

fins al 12 de desembre
dIBUIXOS dReTS delS InFanTS
Centre Cultural Miquel Martí i Pol

 4 dijous
 17.30 hores
 TalleR aRTÍSTIC PeR a InFanTS  
 I FaMÍlIeS 
 centre Jujol-Can Negre
 descobreix les receptes nadalenques per decorar   
 l’arbre de Nadal. Edats de 5 a 8 anys. Gratuït

 18hores
 DIJOUS DE CONTE: ‘Històries   
 principesques’ 
 biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Sandra Rossi. Edat recomanada, de 3 a 12 anys.

 7  diumenge
 D’11 a 14  hores
 JUgaTeCaMBIenTal PaRC 
 de la FOnTSanTa 
 al costat de la zona de vinyes
 espai de jocs, servei de préstec i activitat Aprenem a  
 fer melmelada (de 12.30 a 14 h)

 8 dilluns
 12 hores
 PaRTIT de FUTBOl SOlIdaRI 
 camp municipal de les Planes
 partit entre una selecció de polítics i polítiques, mem- 
 bres de Creu Roja i Ràdio Despí amb l’equip femení de-  
 futbol del Levante Les Planes. Entrada: una joguina

10 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: ‘El Greco, 400  
 anys de la seva mort’
 sala d’actes de l’Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de la historiadora Mercè Obón

 19 hores
 PReSenTaCIÓ del llIBRe: 
 ‘Buscando tu sonrisa’
 centre Jujol-Can Negre
 a càrrec de Manuel Orellana, del Círculo Artístico 
 Literario Semillero Azul

13 dissabte
 De 8 a 20 hores i de 10 a 13 h (dia 14)
 XXXVIII COnCURS-eXPOSICIÓ 
 ORnITOlÒgICa I CaMPIOnaT de   
 CaTalUnYa de CanaRIS de CanT 
 centre cívic Les Planes
 inscripcions (12 de desembre de 16 a 21 h, CC Les   
 Planes); enjudiciament obert al públic    
 (de 8 a 20 h) i diumenge 14, de 10 a 13 hores, 
 exposició. A les 12 h, entrega de premis

del 14 de desembre a l’11 
de gener
58a eXPOSICIÓ de PeSSeBReS
Seu de l’Entitat (c. Rius i Taulet, 5)
inauguració el 14 de desembre a les 13 hores

 22 hores
 DISCO ZUMBA CHRISTMAS
 casal de joves El Bulevard
 entrada: una joguina. Cal recollir invitació al Bulevard 
 o el Centre Cultural Mercè Rodoreda

 6 dissabte
 10 hores
 MARATÓ TV3: Torneig infantil  
 de futbol-7 
 camp municipal del Centre
 la final es jugarà el 7 de desembre

14 diumenge
 De 9 a 15 hores
 MaRaTÓ TV3: TORneIg de 
 PÀdel I ZUMBa 
 poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno
 el torneig de pàdel es farà al F. Calvet i l’exhibició de  
 zumba (10.30 hores) al S. Gimeno. 

 18 hores
 VIllanCICOS ROCIeROS 
 auditori Miquel Martí i Pol
 actuació del CAL Semillero Azul
 
 18 hores
 X danSa SOlIdÀRIa aMB la   
 MaRaTÓ de TV3 
 teatre Mercè Rodoreda
 mostra de coreografies organitzada per DansaDespí.  
 L’Assemblea Local de Creu Roja recollirà aliments.

 12 hores
 COnCeRT de nadal 
 auditori Hospital Moisès Broggi
 actuació de Laud’Ars
 

 D’11 a 14 hores
 JUgaTeCaMBIenTal PaRC 
 de la FOnTSanTa
 al costat de la zona de vinyes
 espai de jocs, servei de préstec i activitat Les 
 vinyes de la Fontsanta (de 12.30 a 14 h)

 

20 dissabte

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

sjdespi.cat/agenda

fins al 20 de desembre
eXPOSICIÓ SOlIdÀRIa aMB la 
MaRaTÓ de TV3
Centre Cultural Mercè Rodoreda

15 dilluns
 19 hores
 TALLER CAKE POPS ‘NADAL’
 casal de joves El Bulevard
 cal inscripció prèvia



29

 

16 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: ‘El    
 col·leccionista de contes’
 biblioteca Mercè Rodoreda
 amb Santi Rovira. Edat recomanada, a partir de 3 anys

 1 8 hores
 COnCeRT de nadal
 teatre Mercè Rodoreda
 amb l’actuació de les corals i del grup instrumental de   
 l’Escola de Música Enric Granados

19 divendres
 17.45 hores
 TIÓ de nadal ReSIdenCIal   
 SanT JOan
 plaça de L’Estatut
 xocolatada i tallers infantils, punt d’intercanvi de   
 llibres, ball de gegants i grallers, cantada de nada-  
 les, animació infantil i recollida de joguines i aliments

17 dimecres
 16.30 hores
 FeSTa de nadal de la genT gRan
 poliesportiu del Mig
 actuació en directe amb el grup Milenium. El Banc   
 del Temps recollirà aliments. Cal presentar tiquet que   
 es pot retirar als centres cívics, a l’Àrea de   
 Serveis a la Persona i a l’Ajuntament

 19 hores
 TalleR: CanaPÈS I CaSSOleTeS
 casal de joves El Bulevard   
 cal inscripció prèvia

 9.30 hores
 PaSSeIg genT gRan
 plaça del Mercat
 recorregut a peu per la ciutat

20 dissabte

 11 hores
 TIÓ de nadal a leS PlaneS
 plaça del Mercat
 xocolatada i tallers infantils, punt d’intercanvi de   
 llibres, ball de gegants i grallers, cantada de nada-  
 les, animació infantil i recollida de joguines i aliments

 1 8 hores
 TORneIg de RÀPIdeS
 centre cívic Antoni Gaudí
 premi als tres primers classificats. Inscripcions al   
 correu clubescacssantjoandespi@gmail.com

 17 hores
 MaRaTÓ TV3: PaTIneM  
 aMB el COR 
 poliesportiu del Mig
 patinadors del Club de Patinatge Artístic SJD i patina- 
 dors convidats de Catalunya, Espanya i Europa. 

 1 0 hores
 MelÉ SOCIal
 pistes del Club de Petanca de Torreblanca
 amb l’actuació de les corals i del grup instrumental de   
 l’Escola de Música Enric Granados

 12 hores
 JOCS de PISTeS I BaRBaCOa 
 parc de Sant Pancraç
 celebrem les festes cantant nadales  

21 diumenge
 A les 10 i a les 18 h
 TALLER I CONCERT D’ESCLAT  
 GOSPEL SINGERS ‘THE NEW  
 GOSPEL MACHINE’
 teatre Mercè Rodoreda
 de 10 a 14 h es farà un taller de gospel
 entrades a www.teatresdespi.cat
 
 11 hores
 TIÓ de nadal al CenTRe
 plaça del CC Mercè Rodoreda
 xocolatada i tallers infantils, punt d’intercanvi de   
 llibres, ball de gegants i grallers, cantada de nada-  
 les, animació infantil i recollida de joguines i aliments

 11 hores
 EXPOSICIÓ D’OBRES I TALLER   
 INFANTIL GRUP ART 94
 plaça de l’Ermita
 

24 dimecres a

 De 18.30 A 20.30 hores
 ‘BELÉN VIVIENTE’
 parc de Sant Pancraç
 recreació d’un pessebre vivent amb escenes de la vida  
 de Jesucrist.Entrada gratuïta

26 divendres
 12 hores
 Ballada de SaRdaneS
 plaça de l’Ermita
 amb la Cobla Principal del Llobregat

28 diumenge
 11 hores
 ITIneRaRI JUJOl
 plaça de Catalunya
 cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net 

30 dimarts
 17 hores
 BALL DE CAP D’ANY
 casal de Can Maluquer

31 dimecres
 10.30 hores
 MeRCaT MenUT
 plaça de l’Ermita
 mercat d’intercanvi

geneR
 1 dijous
 19 hores
 CONCERT D’ANY NOU
 església de Sant Joan Baptista
 concert de Nadal del Cor de La Flora acompanyats
  d’intèrprets solistes i de piano

 3 dissabte
 De 9 a 21 hores
 TORneIg PReMInI
 poliesportiu Francesc Calvet
 torneig de bàsquet en la categoria de premini amb la   
 participació de 12 equips masculins i 6 equips femenins

4 diumenge
 12 hores
 PaSTOReTS
 local d’El Castanyot (Jacint Vedaguer, 24)
 els pastorets de Ferrer Magí 

 5 dilluns
 Des de les 16.30 hores
 CaValCada de ReIS
 arribada al recinte firal
 després de l’arribada, els Reis de l’Orient iniciaran la  
 cavalcada a les 18 h al barri de Residencial Sant   
 Joan i acabarà cap a les 21 a la plaça de Catalunya.  
 Vegeu l’itinerari complet a la pàgina 20.

 De 17.30 a 20 hores
 LA MÀGIA DE L’ASTRÒLEG 
 SadURnÍ
 Torre de la Creu
 Vine a conèixer la casa on viu l’astròleg més màgic  
 de Sant Joan Despí. Coneixeràs l’espai on treballa 

 De 17.30 a 20 hores
 enTRega de CaRTeS alS 
 PaTgeS ReIalS 
 davant de l’Àrea de Serveis a la Persona
 Els ajudants  de l’astròleg us explicaran els detalls sobre   
 l’arribada dels Reis i podreu elaborar l’element màgic 
 per anar a rebre els Reis

27 dissabte 

28 diumenge i
29 dilluns 

 4 diumenge
 3 dissabte i
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Del 29 de desembre al 7 de gener tindrà lloc al poliesportiu Francesc Calvet 
una nova edició del Campus Esportiu de Nadal, amb dos grups d’activitats, un 
per a petits (de 3 a 5 anys) i un altre per a infants de 6 a 12 anys.
El Campus permet, en època de vacances escolars, conèixer i iniciar-se en di-
ferents activitats esportives, tot complementat amb jocs i natació que fan que 
l’activitat sigui divertida i dinàmica.
L’objectiu del Campus és també fomentar la relació entre els participants i 
fomentar els valors de l’esport i els hàbits higiènics. Es pot optar a l’horari 
normal, de 9 a 14 hores, o ampliat, de 9 a 17 hores, amb dinar inclòs.
Les inscripcions es poden formalitzar als poliesportius Francesc Calvet i Sal-
vador Gimeno.

La Federació Catalana d’Handbol, 
a ple rendiment a la seva nova seu 
de Sant Joan Despí

La Federació Catalana d’Handbol ha establert la seva seu a 
Sant Joan Despí, concretament en unes oficines situades al 
número 39 del passeig del Canal.
La seva ubicació a Sant Joan Despí no és casual. La pos-
sibilitat de poder disposar d’uns espais adequats, la ubi-
cació territorial estratègica de la nostra ciutat, les bones 
comunicacions i el fet que l’handbol estigui especialment 
implantat a la comarca del Baix Llobregat, han fet que la 
Federació Catalana prengués la decisió d’instal·lar-se al 
nostre municipi.
D’aquesta manera, es reforça la presència d’aquest esport a 
Sant Joan Despí, que compta també amb la seu de l’ ASO-
BAL, la lliga professional d’handbol en l’àmbit de tot l’estat.
Amb aquesta presència a Sant Joan Despí d’una federació 
esportiva catalana encara es potencia més la imatge de la 
nostra ciutat com a municipi de referència en l’àmbit es-
portiu arreu de Catalunya.
El passat 29 d’octubre l’alcalde, Antoni Poveda, va fer una 
visita oficial a la seu i es va reunir amb el president de la 
Federació, Tomàs Moral. 

L’alcalde, Antoni Poveda, amb el president de la Federació Catalana, 
Tomàs Moral, durant la seva visita a la seu

Del 29 de desembre al 7 
de gener asl poliesportius 

municipals. Obertes 
les inscripcions

Campus 
de Nadal 

esport 
i diversió

durant les 
vacances 
escolars

DESPÍ ESPORT
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La 27a Cursa de Ciclocròs aplega 137 ciclistes

El passat diumenge 2 de novembre es va celebrar la 27a edició 
de la Cursa de Ciclocròs Sant Joan Despí, que està inclosa al 
calendari de la Copa Catalana.
El ciclocròs és una disciplina ciclista poc coneguda, que ha vist 
reduïda la seva importància a causa de l’auge de la BTT. En 
ciclocròs s’ajunten la potència, la força i la tècnica dels ciclistes, 
en un circuit on es barregen obstacles naturals, artificials, ca-
mins d’asfalt i de terra.
La prova, organitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí, va 

comptar amb 137 participants, de totes les edats, des de pre-
benjamins fins a Màster 60.
Es va celebrar amb gran ambient de públic, en un circuit al 
Parc Ciclista del Llobregat dissenyat per Francesc Vernet, co-
rredor especialista del club santjoanenc  en aquesta modalitat.
En la categoria d’èlit el guanyador va ser Francesc Carnicer i 
Magdalena Durán ho va ser en dones. En la categoria sub-23 
es va imposar Gerard Álvarez. Francesc Vernet va ser el primer 
ciclista local i segon classificat a la categoria Master-60.

La II Jornada ciclista de sensibilització amb els disca-
pacitats visuals, celebrada el passat 19 d’octubre va ser, 
com l’any passat, tot un èxit participatiu i d’organització. 
Van assistir 200 persones en aquesta activitat que tenia 
com a objectius, per una banda, que cap infant amb 
discapacitat visual es quedi sense poder muntar en bi-
cicleta i per l’altra, trobar persones que fessin de guia 
per poder portar-los en bicicleta tipus tàndem. Es va 
comptar amb 15 guies voluntaris, que van portar 27 
discapacitats visuals i 25 persones assistents que van 
voler provar d’anar en tàndem amb els ulls tapats.

La jornada va ser organitzada per l’ONCE i el Club Es-
portiu DespíBike de la nostra ciutat. 
Aquesta vegada es va comptar amb la presència de 
Manel Eiximeno, president de la Federació Catala-
na d’Esports per a  Cecs i Deficients Visuals; David 
Huguet, CRE ONCE Barcelona; Pepi Benítez, meda-
lla d’argent als Jocs Paralímpics de Londres i tres ve-
gades mundialista; Ferran Liesa, regidor d’Esports de 
l’Ajuntament; i Joan Pere Carretero, tècnic esportiu de 
la Federació Catalana de Ciclisme i president del Club 
Esportiu DespíBike.

Èxit de la Jornada ciclista 
de sensibilització amb les 
persones cegues

Francesc Vernet, primer 
classificat local

El Parc Ciclista del Llobregat va acollir la prova, inclosa en la Copa Catalana
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Més de 600 corredors a la primera 
Cursa Atlètica Entreponts

El marroquí Mohamed Agouzal i la boliviana Janeth Becerra, els guanyadors

Enguany s’ha celebrat la primera edició de la Cursa 
Entreponts, organizada pel Club de Atletisme Despí. 
La Cursa, celebrada diumenge 9 de novembre, oferia 

dos recorreguts: un de llarg, de 10 km, per asfalt i pista de 
terra; i un de curt, de 5 km, tot d’asfalt entre pont i pont de 
la zona agrària de Sant Joan Despí. Així, en un matí fres-
quet, els més de 600 corredors participants van poder gau-
dir d’uns recorreguts mixtos (urbà i per zona agrària al cos-

tat del riu), poc exigents quant a esforç i molt entretinguts.
Els guanyadors en categoria masculina van ser el marro-
quí Mohamed Agouzal (Club Atletisme Montornès) en 10 
km -un habitual guanyador en curses d’aquesta distància- 
(33’29’’), i David Moya (La Sansi) en 5 km (16’32’’). En fè-
mines cal destacar la victòria de l’atleta Janeth Becerra, de 
l’Slop.cat sabadellenc, en les dues distàncies. La boliviana és 
també una clàssica de les curses populars.

La Entreponts es va estrenar amb un éxit de participació en un atractiu recorregut

La Penya Barcelonista de Sant Joan Despí va celebrar diumenge 
16 de novembre la seva VI Caminada Popular, en aquesta ocasió 
fins a l’ermita de Sant Ramon. L’expedició, formada per 35 com-
ponents, va sortir de la seva seu i per la passera que travessa el 
riu va arribar a Sant Boi per enfilar la pujada a aquesta ermita 
neoromà- nica des d’on s’albiren precioses vistes. A la sortida es 
va lliurar una motxilla d’obsequi i en arribar a l’ermita es va fer 
avituallament.

Marta Mellado, de Sant Joan Despí, ha 
conseguido tres medallas en los pasados 

Special Olympics Barcelona-Calella 2014 
celebrados entre el 30 de octubre y el 2 
de noviembre. Unos campeonatos que 

se celebran desde hace 46 años y que 
proporcionan oportunidades de integra-
ción a través del deporte a personas con 

disminución psíquica.
Marta, de 24 años, mantiene desde muy 

pequeña su pasión por el deporte, en 
concreto por la gimnasia y en estos cam-

peonatos ha tenido la recompensa de tres 
medallas, una de oro en rítmica (especia-
lidad de cinta) y dos en gimnasia deporti-

va, plata en suelo y bronce en potro.

JJ VICO

Hi havia dos recorreguts, de 
10 i 5 quilòmetres, per zona 

urbana i perla ribera del 
Llobregat

Caminada de la Penya Barcelonista a 
l’Ermita de Sant Ramon

Marta Mellado consigue tres medallas 
en los Juegos Special Olympics
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El Tennis Sant Joan acollirà de nou el 
Campionat d’Espanya Absolut de Tennis
A les instal·lacions santjoanenques es tornarà a viure tennis de gran nivell

El novell equip sènior santjoanenc 
de futbol sala comença amb força 
El 5 d’octubre es va presentar l’equip sènior del CFS Sant Joan 
Despí, un pas endavant a la nostra ciutat per potenciar i consoli-
dar l’esport del futbol sala que tant grans resultats està donant en 
categories de base. La creació del nou club permet establir una 
línia de continuïtat als jugadors què acaben la seva etapa forma-
tiva, esportiva i personal, a l’Escola Blanc i Blava, i seguir evolu-
cionant en les categories d’edat superior, per abanderar el nom de 
Sant Joan Despí portant-lo arreu de Catalunya i més enllà. 
La nova entitat parteix d’entrada amb un equip sènior i, pel seu 
president Javier Pastor “té el repte de marcar el rumb ferm què 
ens permeti representar la nostra comarca en les competi-
cions de més alt nivell.  Tota la comunitat esportiva que for-
ma aquest projecte comparteixen l’entusiasme, compromís, 
responsabilitat i ambició d’aconseguir grans fites esportives, 
basades en el treball rigorós, què contempli els valors humans 
necessaris per a desenvolupar un esport col·lectiu.”

Aquest primer pas, permetrà a l’entitat en un futur pròxim, que 
tinguin cabuda categories juvenils i femenines.
L’equip, que té com a horari oficial dels partits a casa els dissabtes 
a les 17.30 hores al poliesportiu Ugalde, ha començat de forma 
espectacular la temporada i comanda la classificació amb gran 
solvència en el seu debut.
Es pot seguir l’equip a les xarxes socials, visitant la seva web 
(www.santjoandespifs.wix.com), vía twitter @SjDespi_FS, i face-
book  Sant Joan Despí FS, on es trobaran les notícies actualitza-
des de l’entitat i les iniciatives que es porten a terme.

Enguany es disputarà (del 15 al 21 de desembre) tant la fase prèvia com el quadre final

Les pistes del Tennis Sant Joan Despí aculliran de nou el Campio-
nat d’Espanya Mapfre Absolut, en categoria masculina i feme-
nina individual i dobles. L’any passat es va celebrar a la nostra 

ciutat la fase prèvia i la fase final es va disputar a Lleida. Enguany tot el 
campionat tindrà lloc a Sant Joan Despí. La fase prèvia serà els dies 15 
i 16 de desembre i el quadre principal del 16 al 21. 
La Real Federación Española de Tenis -que gestiona actualment 
aquestes instal·lacions municipals- aposta novament pel Tennis 
Sant Joan per albergar una competició del més alt nivell estatal, en 
aquest cas la màxima.
A Sant Joan Despí es podrà veure competir a molts dels millors tennis-
tes espanyols del moment, alguns de primera línia i d’altres emergents.
la nostra ciutat s’han celebrat ja nombrosos campionats de Catalunya 
absoluts i la fase final del campionat absolut femení de 2011 
en que es va proclamar campiona d’Espanya la canaria Carla 
Suárez.
Per les instal·lacions santjoanenques han passat tennistes de 
la categoria d’Albert Costa, Àlex Corretja, Tommy Robredo, 
Conxita Martínez o Arantxa Sánchez Vicario. 

La Federación Española 
de Tenis manté l’aposta 

per Sant Joan Despí
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TRIBUNA POLITICA

Desde el Partido Popular tene-
mos el firme compromiso de 
trabajar día a día por los ciu-
dadanos de Sant Joan Despí.
Gracias a las propuestas del 
Partido Popular en nuestra 
ciudad, hemos desarrollado un 
plan contra el desempleo, dan-
do trabajo a muchos vecinos, 
hemos reducido las tasas a los 
emprendedores y aumentado 
las ventajas fiscales para los que 
contraten nuevos trabajadores, 
gracias a los préstamos del go-
bierno se han podido pagar las 
facturas atrasadas del Ayunta-
miento, hemos aumentado las 
ayudas sociales, especialmente 
a quien más lo necesita.
Consideramos que los presu-
puestos para el 2015, no son 
los que Sant Joan Despí nece-
sita. Son presupuestos que au-
mentan el gasto en publicidad, 
imaginamos que es porque el 
año que viene hay elecciones, y 
no destinan más recursos a lo 
que realmente importa. 
Manuel López, Portavoz del 
Partido Popular propone in-
crementar más recursos para 
los Planes de empleo, para la 
tercera edad, para luchar con-
tra la desigualdad social y no 
destinar el dinero de todos los 
ciudadanos a propaganda.
Desde el Partido Popular de 
Sant Joan Despí, nos gusta-
ría desearos a todos una Feliz 
Navidad y un Próspero Año 
Nuevo lleno de paz, amor y 
felicidad.

Comprometidos

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

El 9-N ha estat un èxit total, ha estat el 
triomf de la dignitat d’un poble i d’una 
nació.
Des de CiU volem donar les gràcies a 
tots els catalans i catalanes que van par-
ticipar de la jornada històrica del 9-N i 
van donar una veritable lliçó de demo-
cràcia, i  agrair molt especialment a tots 
els voluntaris i a les institucions el fet 
de fer possible que resultés un gran èxit.
Ara s’obre un nou escenari. El següent 
pas és avançar cap a la consulta definiti-
va que sigui reconeguda i tingui valide-
sa en tots els àmbits, pel que cal acon-
seguir un mandat democràtic definitiu 
que compti amb tot el reconeixement 
internacional. Aquest mandat demo-
cràtic definitiu només es pot aconse-
guir a través d’una consulta legal i acor-
dada amb l’Estat (com les que s’han 
fet a Escòcia o al Quebec), o a través 
d’unes eleccions plebiscitàries amb una 
gran candidatura de país i un programa 
electoral amb un únic punt.
Davant la reacció de l’Estat amb el dis-
curs de la por, de les amenaces, dels 
retrets i de la intolerància, una actitud 
totalment indigna d’un Estat europeu, 
el Govern per tal de complir el seu 
compromís, va arriscar al màxim i els 
catalans van respondre amb vots i amb 
civisme. Felicitats!
Tot i això, el procés seguirà endavant i 
des de Catalunya seguim oberts a trac-
tar el cas de Catalunya des de la política 
i acordar amb l’Estat una consulta que 
sigui vinculant.
La jornada del 9-N ha tornat a demos-
trar que quan anem units som capaços 
de fer coses extraordinàries i se’n des-
prèn un mandat dels ciutadans que ens 
demanen que anem junts, que ens po-
sem d’acord i que triem la millor mane-
ra d’aconseguir un mandat democràtic 
definitiu.

9-N, 
felicitats i gràcies

Malauradament una cinquantena de 
dones han estat assassinades en els 
darrers 11 mesos, i mentre escrivíem 
aquest article ens assabentàvem de la 
13a víctima a Catalunya. Però això 
només és l’extrem d’una violència que 
s’exerceix contra les dones i les nenes 
de manera sistemàtica i sovint invi-
sible. Abans d’arribar a l’assassinat es 
produeixen insults, vexacions, xantat-
ge econòmic, abusos sexuals, cops; són 
maltractaments psicològics i físics que 
van anul·lant la personalitat de la dona 
que els pateix.
Amb les lleis s’ha fet un pas endavant. 
Des de les institucions, Generalitat 
i Ajuntaments, posem recursos per 
atendre les víctimes i les seves criatu-
res i es fan actuacions de sensibilitza-
ció per a tota la ciutadania. Les asso-
ciacions de dones estan oferint espais 
de trobada i segueixen lluitant per fer 
visibles tots els aspectes que genera 
aquesta violència masclista.
Està clar que no és suficient perquè les 
dones segueixen morint, i es fa neces-
sària una implicació més contundent 
de tota la ciutadania per transformar 
aquesta societat que està molt lluny de 
ser igualitària. 
Des d’ICV-EUiA, des de la responsa-
bilitat en Polítiques d’Igualtat, volem 
avançar en el compromís dels centres 
educatius i de lleure per treballar en 
un sentit ampli la coeducació, donar 
suport a les famílies perquè ofereixin 
un tracte igualitari amb els seus fills 
i filles, oferir a totes les associacions i 
entitats del territori eines perquè tin-
guin en compte la perspectiva de gè-
nere en les seves actuacions. I, en de-
finitiva, aconseguir la responsabilitat 
personal, de cada ciutadà i ciutadana, 
d’acabar amb qualsevol forma de dis-
criminació o maltractament.

La violència que 
no s’atura
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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

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
El Consell dels Infants t’espera

DESPÍ NOTÍCIES
Activitats d’octubre

SANT JOAN DESPÍ RECUPERA EL PASSAT ROMÀ • ÈPOCA DE BOLETS, TAMBÉ A LA CIUTAT• ANIVERSARI DEL 
CCA VICENTE ALEIXANDRE • EL PARC FONTSANTA ESTRENA JUGATECA • FESTA DE TARDOR A L’EIXAMPLE

Activitats de novembre
VICO MICIÀ DESPERTA MOLT D’INTERÉS • DE SANT JOAN DESPÍ A MONTSERRAT • ROZALÉN OMPLE EL TEATRE 

RODOREDA • TEATRE DE QUALITAT AMB LLUÍS SOLER • TROBADA LLAUDÍSTICA A L’AUDITORI MARTÍ I POL

grup municipal del PSC

El PSC de Sant Joan Despí va 
proposar al Ple de l’Ajuntament 
unes ordenances fiscals que van 
ser aprovades per unanimitat 
de tots els grups municipals. 
Unes ordenances que s’han ela-
borat buscant l’equilibri entre 
els ingressos necessaris, amb 
l’objectiu fonamental de man-
tenir els diferents serveis que 
garanteixin el funcionalment 
habitual de la ciutat i no efec-
tuar una increment de la pres-
sió fiscal en termes globals, ten-
int en compte la situació actual 
de crisi. Per això s’han congelat 
pràcticament totes les taxes.
L’aprovació d’unes ordenan-
ces fiscals és un dels moments 
claus d’un Ajuntament, ja que 
són bàsiques per al bon funcio-
nalment de la ciutat, marquen 
la capacitat de gestionar bé els 
nostres recursos i, sobretot, ens 
permeten continuar donant els 
serveis que oferim i fer front a 
les necessitats dels ciutadans i 
les ciutadanes.
Aquesta unanimitat en un 
tema tan important és un clar 
exemple que anem plegats en 
l’objectiu més important que 
tenim, que no és un altre que 
el de comptar amb una ciutat 
equilibrada, on es mantinguin 
els recursos i es treballi per la 
qualitat de vida dels seus veïns 
i veïnes.
Des del PSC de Sant Joan Despí 
continuarem defensant aquesta 
forma de fer política propera i 
transparent i us volem desitjar 
unes bones festes i un millor 
any 2015.

La ciutat avança

el temps

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

OCTUBRE
2014

Temperatura mitjana: 20,1ºC
Temperatura màxima: 27,1ºC el dia 21 
Temperatura mínima: 12,5ºC el dia 23
Precipitació: 8,1 mm en dos dies de 
precipitació amb tempesta 

L’octubre d’aquest any ha estat el més càlid que s’ha en-
registrat mai (des que hi ha registres) a la nostra zona. El 
de l’any passat ja va ser rècord de càlid, amb 19,9ºC, però 
enguany s’ha superat aquesta marca per només dues 
dècimes. Certament, no hem tingut cap punta de molta 
calor. Altres octubres comencen molt càlids però acaben 
freds i això compensa la situació, però aquesta vegada 
l’ambient càlid ha durat el mes sencer. Ara, ja entrats al 
novembre, la temperatura s’ha normalitzat i el canvi que 
hem notat ha estat molt brusc. A l’inrevés seria com si 
passéssim del mes de març al mes de juny en qüestió de 
pocs dies. 
D’altra banda, el que també ha estat notícia aquest pas-
sat octubre és l’absència de precipitacions importants. 
L’octubre és, de mitjana, el mes més plujós de l’any, però 
a l’espera del que faci desembre, a hores d’ara és el mes 
més sec d’aquest 2014. De fet, ha estat tan sec que feia 25 
anys que no plovia tan poc en un mes d’octubre.
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Comerç local,
el millor regal

m.aprop.sjdespi.cat

...i ara més a prop


