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La gent de Sant Joan Despí 
fa avançar la ciutat

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

La majoria de propostes del Pla d’Acció Municipal, enllestides o en execució
Ciutat transparent: l’Ajuntament renova el certificat InfoParticipa



2

Edita: 
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Redacció i edició: 
Departament de Comunicació 
Fotografia: Guillem Urbà
Correcció lingüística: Servei Local de Català 
Impressió: Gràfiques San Sadurní. Tel. 93 373 74 41
Repartiment: Interpost Sant Joan Despí. Tel. 93 477 13 97 
Dipòsit legal:  B-18.653-80 

Aquesta publicació té una tirada de 14.500 exemplars i es distribueix gra-
tuïtament per tots els domicilis de Sant Joan Despí. Si hi detecteu qualsevol 
anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 480 60 07 
(Departament de Comunicació) o al correu electrònic: premsa@sjdespi.net 
Imprès en paper ecològic 

El
 B

ut
lle

tí
de

 S
an

t J
oa

n 
D

es
pí

El mes de març ha estat molt dinàmic i això s’ha traduït 
en molts dies de pluja repartits durant tot el mes. 
Que hagi plogut 13 dies és un valor més propi de la 
zona atlàntica i que no pas la mediterrània, ja que de 
mitjana sol ploure 5 o 6 dies. Cal remarcar que gran 
part d’aquestes precipitacions han estat minses, però 
les plogudes dels dies 20 i 24 són les que han acumulat 
gran part del total mensual, amb 80 mm de precipi-
tació caiguts entre aquests dos dies. A més a més, no 
es pot passar per alt la neu que va observar-se durant 
un parell d’hores la matinada del dia 20 de març (!), el 
primer dia de la primavera. Va ser una nevada tardana 
històrica. A Sant Joan Despí només va enfarinar lleu-
gerament als barris més alts, però al cim de Collserola 
es van superar ben bé els 20 cm de neu. També el vent 
ha estat el protagonista en un parell de jornades, el 
vent de ponent fort la matinada del dia 2 i sobretot el 
mestral del dia 31 al matí. 
La temperatura mitjana del març ha estat molt propera 
a la climàtica i no hi ha hagut cap episodi destacat ni 
de fred ni de calor. Sí, es va baixar fins a 1,6ºC durant 
la nevada, però el sol del migdia, i que ja escalfa força, 
va fer pujar la temperatura fins als 13ºC. Neu de març, 
l’endemà no hi és pas. 

MARÇ
2018

Temperatura mitjana: 
12,3ºC
Temperatura màxima: 
21,6ºC el dia 28
Temperatura mínima:
1,6ºC el dia 20
Precipitació total: 
96,7mm; dia més plujós, 
24 de març amb 42,1 mm, 
13 dies de pluja, un amb 
tempesta i un altre amb neu

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

3.477 persones assolides

217 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

103 piulades 

59,9 K impressions de piulades

1.784 visites al perfil

211 mencions

24 nous seguidors

Fotos amb el hashtag #PrimaveraSJD

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.cat
El més destacat del darrer mes

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

1.755  reproducccions del vídeo
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Hay quien dice que en la recta final de los mandatos es 
cuando los ayuntamientos ‘se ponen las pilas’. En nues-
tro caso, os puedo asegurar que nada más lejos de la 

realidad. Evidentemente hay grandes proyectos –principal-
mente los urbanísticos– que suelen ver la luz a finales de los 
cuatro años de gestión, porque requieren de un proceso largo 
de ejecución, tanto de proyecto como de obra. Pero, aparte de 
eso, el cumplimiento de los compromisos y de los retos mar-
cados es, en la mayoría de los casos, una cuestión de gestión 
eficaz y de voluntad política.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí se caracteriza por una ac-
ción continuada. Lo demuestran las primeras evaluaciones del 
Plan de Acción Municipal (PAM) que cifraba, acabado el  2017, 
en un 60% el nivel de acciones ya completadas, y casi la totali-
dad del resto en ejecución. Un plan de actuación que es fruto 
de una reflexión común y participativa, que tuvo la primera 
expresión en el plan Sant Joan Despí 2025 donde, con la colabo-
ración activa de colectivos, entidades y particulares hicimos el 
ejercicio de fijar la mirada a medio plazo, para marcar las líneas 
de actuación que nos permiten ir construyendo un modelo de 
ciudad de futuro. Y sobre esta base se concretó el actual PAM, 
también abierto al debate y a la participación.

Así, desde el primer momento, hemos ido implementando me-
didas y mejorando la ciudad, buscando los recursos y las com-
plicidades necesarias a pesar de la difícil coyuntura económica 
y política: reformas de calles, mejoras en equipamientos, au-
mento de plazas de guardería, más ayudas a las situaciones de 
vulnerabilidad, nuevos planes de empleo, acciones en favor del 
transporte público..., por poner algunos de los muchos ejem-
plos posibles. 
Un trabajo constante realizado con criterios de calidad y trans-
parencia, tal y como lo demuestra el certificado Infoparticipa 
que hemos vuelto a conseguir en 2017.

Hi ha qui diu que a la recta final dels mandats és quan 
els ajuntaments ‘es posen les piles’. En el nostre cas, 
us puc assegurar que res més lluny de la realitat. 

Evidentment hi ha grans projectes –principalment els ur-
banístics– que acostumen a veure la llum a final dels qua-
tre anys de gestió, perquè requereixen d’un procés llarg 
d’execució, tant de projecte com d’obra.  Però, a banda d’això, 
l’acompliment dels compromisos i dels reptes marcats és, en 
la majoria dels casos, una qüestió de gestió eficaç i de volun-
tat política. 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí es caracteritza per una ac-
ció continuada. Ho demostren les primeres avaluacions del 
Pla d’Acció Municipal (PAM) que xifrava, acabat el 2017, en 
un 60% el nivell d’accions ja completades, i gairebé la tota-
litat de la resta en execució. Un pla d’actuació que és fruit 
d’una reflexió comuna i participativa, que va tenir la pri-
mera expressió en el pla Sant Joan Despí 2025 on, amb la 
col·laboració activa de col·lectius, entitats i particulars vam 
fer l’exercici de fixar la mirada a mitjà termini, per marcar 
les línies d’actuació que ens permeten anar construint un 
model de ciutat de futur. I sobre aquesta base es va concretar 
l’actual PAM, també obert al debat i a la participació.  

Així, des del primer moment, hem anat implementant me-
sures i millorant la ciutat, cercant els recursos i les com-
plicitats necessàries tot i la difícil conjuntura econòmica i 
política: reformes de carrers, millores en equipaments, aug-
ment de places d’escola-bressol, més ajudes a les situacions 
de vulnerabilitat, nous plans d’ocupació, accions en favor 
del transport públic..., per posar alguns dels molts exemples 
possibles. 
Un treball constant fet amb criteris de qualitat i transparèn-
cia, tal i com ho demostra el certificat Infoparticipa que hem 
tornat a aconseguir en 2017.

La gran majoria de propostes del 
Pla d’Acció Municipal ja estan 
completades o en execució

Antoni Poveda, l’alcalde

Acció continuada

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

La gran mayoría de propuestas 
del Plan de Acción Municipal ya están 

completadas o en ejecución
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326 accions

192  cCompletades (58,89%)

123  iniciades (37,67%)

11  per començar (3,37%)
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necessitats

Transparència

 EL TEMA

El pla que marca les 
principals actuacions que es 
desenvoluparan a la ciutat fins 
al 2019 avança completant 
els objectius marcats per la 
ciutadania i l’Ajuntament

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 
continua avançant amb pas ferm. El docu-
ment que recull les actuacions municipals 

que s’han de dur a terme fins l’any que ve, ha fet 
durant el 2017 un important salt endavant per 
assolir l’objectiu marcat en el document base: fer 
realitat les 326 accions que recull. El PAM es va 
aprovar l’any 2016 tot incorporant una bona part 
de les aportacions de la ciutadania a través de dos 
processos participatius, el SJD2025, que marca-
va les línies estratègiques de ciutat al llarg de la 
propera dècada, i el del mateix PAM. Les accions 
recollides sota el paraigua de quatre grans eixos, 
equilibri i sostenibilitat; emprenedoria i innovació; 
prioritat, les persones, i govern obert i transparent, 
comencen a ser una realitat amb un elevat índex 
d’acompliment tal i com es deprèn de l’informe 
exectiu relatiu al 2017 que destaca com de les 326 
actuacions planificades se n’han completat 192, 
mentre que 123 estan iniciades –més de la meitat 
de les quals es troben en la fase final–, i tan sols 11 
no s’han pogut fer. No obstant, cal destacar que tot 
i que hi ha un petit percentatge d’actuacions que 
de moment no s’han pogut tirar endavant, sí que 
se n’han incorporat de noves. Us convidem a llegir 
quines són les actuacions més destacades en què 
s’ha pogut avançar per àmbits.

Equilibri i sostenibilitat: 76 accions
Durant el 2017 s’han finalitzat 31 de les 76 accions 
previstes, i n’hi ha 29 en marxa. Entre les accions 
més importants destaca la reforma integral del 
carrer Bon Viatge; la construcció de noves pis-
tes de pàdel al poliesportiu Francesc Calvet; la 
millora del paviment del Centre Esportiu Ugalde; 
l’adaptació de l’Ajuntament per eliminar barre-
res arquitectòniques o l’adjudicació dels serveis 
d’energia a una empresa comercilitzadora que 
utilitza fonts d’energies renovables. Entre les 

Assolint
objectius

 EL TEMA
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actuacions que estan iniciades trobem les obres del 
carrer Major; promoció d’habitatge de lloguer públic, o 
l’avançament en millores del transport públic i la mobili-
tat sostenible.

Prioritat les persones: 178 actuacions
Aquest és un dels eixos que més ha avançat en 
l’acompliment de les actuacions previstes, de les 185 
previstes al PAM, el 2017 se n’han desenvolupat un 
total de 112 mentre que 62 es troben iniciades. Entre els 
projectes més rellevants hi ha la creació del Consell dels 
Adolescents; augmentar les places de casals d’estiu; des-
envolupar programes de qualificació professional i donar 
suport a la formació professional dual amb empreses del 
territori, entre d’altres. En marxa, però, trobem un bon 
grapat d’actuacions com l’elaboració del nou Pla Jove; 
millores als centres cívics, o la realització d’un mapa 
patrimonial de la ciutat.

Emprenedoria i innovació: 55 propostes
Treballar per impulsar actuacions que fomentin 
l’activitat econòmica i promoguin la seva qualitat a tra-
vés de la innovació és l’objectiu d’aquest eix que durant el 
2017 ha aconseguit realitzar 34 de les 55 accions pre-
vistes. Les restants17 estan iniciades, i fins i tot, se n’ha 
incorporat una de nova, una campanya de Nadal supra-
municipal. A més de donar continuïtat a programes per 
promoure l’ocupació entre diferents col·lectius, com gent 
jove i aturats de llarga durada, al 2017 es va dur a terme 
el Programa Catalunya Emprèn que dona suport per-
sonalitzat i orientació a persones sense feina, i també es 
van fer sessions formatives en TIC, idiomes i aparadoris-
me entre els comerciants.

Govern obert: 32 iniciatives
Aquest eix que vetlla per polítiques per millorar la bona 
governança, avança cap aquest objectiu amb pas ferm i 
assolint una bona part dels objectius proposats. De les 
32 actuacions previstes se n’han fet 15, i se n’han iniciat 
15 també, però també n’ha incorporat dues de noves. 
Aquest àmbit ha avançat en el desenvolupament de la fi-
nestra única i la seu electrònica municipal per potenciar 
els tràmits on line; també s’han publicat els indicadors 
reconeguts que certifiquen la qualitat i la valoració dels 
usuaris i usuàries sobre els serveis municipals, i, tot i que 
no estava previst, s’ha posat en marxa el servei de news-
letter, un nou canal per difondre informació municipal 
entre la ciutadania.

Seguiment del Pla d’Actuació Municipal a 
http://www.sjdespi.net/wca/la-ciutat-per-temes/govern-obert
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L’Hospitalet de L. (Ciudad de la Justícia)
Sant Feliu de L. (P. de Pere Dot)

Sant Joan Despí (H. Moisès Broggi)
El Prat (Aeroport Terminal 1)

Barcelona (L’Illa)
Sant Boi de Ll. (Parc Sanitari St. Joan de Déu)

Sant Joan Despí (Av. Barcelona-c. Major)
Barcelona (L’Illa)

Sant Joan Despí (H. Moisès Broggi)
Molins de Rei

 
  

Barcelona (Compte Urgell)
Castellbisbal (Cementiri)
Parada a Sant Joan Despí, hospital Moisès Broggi

Sant Joan Despí (H. Moisès Broggi)
Molins de Rei

Barcelona (Pl. Maria Cristina)
Vallirana (Pau Casals)
Parada a Sant Joan Despí, hospital Moisès Broggi

Barcelona (Pl. Portal de la Pau)
Sant Feliu (La Salut)

Sant Joan Despí (Torreblanca)
Barcelona (Pl. Portal de la Pau)

      

Sant Joan Despí(Torreblanca)
Barcelona (Pl. Universitat)

Sant Joan Despí (Av. Onze de Setembre)
Barcelona (Estació de Sants)

Sant Joan Despí (Josep Trueta)
Barcelona (Collblanc)

Sant Joan Despí (H. Moisès Broggi)
Sant Just Desvern (Barri Nord)

El Prat (Sant Cosme)
Sant Feliu de Ll. (Consell Comarcal)
Sant Just Desvern (Mas Lluí)

Sant Just Desvern (Pl. Parador)
Cornellà (Av. Salvador Allende)

Conexiones con poblaciones vecinas

Autobús (16 líneas)

Rodalies (2 líneas) 

Trambaix

R4 Sant Vicenç de Calders-Manresa por Vilafranca del Penedès • R1 Molins de Rei-Massanet Massanes por Mataró

T1 Francesc Macià-Bon Viatge • T2 Francesc Macià-Llevant les Planes 
(paradas en Bon Viatge, La Fontsanta, Centre Miquel Martí i Pol y Llevant-Les Planes) • T3: Francesc Macià-Sant Feliu Consell 

Comarcal (paradas cercanas a Sant Joan Despí, Hospital Sant Joan Despí-TV3, Torreblanca y Consell Comarcal)

Además de las líneas de autobús que pasan por nuestro término municipal, la proximidad con otras 
poblaciones como Esplugues, Sant Just Desvern o Cornellà, también facilita la conexión con otros 
medios de transporte multiplicando las posibilidades de intercambio.

L'Ajuntament ha aconseguit de nou el Segell InfoParticipa 2017 a la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local. El web mu-
nicipal ha assolit un grau de compliment del 98,08% dels indicadors 
d'aquesta certificació que reconeix les bones pràctiques en informació 
i transparència en els webs de les administracions públiques locals. 
Aquesta certificació l’atorga la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i avalua la transparència dels webs municipals mitjançant 52 
indicadors que analitzen la informació que s'hi ofereix sobre els re-
presentants polítics, la gestió dels recursos, el municipi i les eines de 
participació ciutadana. El web va obtenir el Segell InfoParticipa 2016 
amb un compliment del 92,31% i l’ha renovat amb un grau de com-
pliment encara més gran, del 98,08%, complint 51 dels 52 indicadors, 
fet que mostra un elevat nivell de qualitat i transparència. Aquest any, 
dels 947 ajuntaments catalans, només 92 han obtingut el Segell Info-
Participa, 13 dels quals, del Baix Llobregat.

Judit Riera, regidora de Serveis Generals (al mig) recollint el segell 
InfoParticipa amb representants de la UAB

L’Ajuntament obté el certificat de transparència
Aconsegueix el segell Inforparticipa a la qualitat de la comunicació pública

Bus, tren o tranvía... la mejor opción!

Sant Joan Despí, ciutat transparent
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La oferta de transporte público 
sigue creciendo en la ciudad

Entra en servicio la línea exprés E79 que conecta con la Diagonal, se ha ampliado el 
recorrido de la L52, se trabaja en una línea ‘metro-bus’ entre los hospitales Broggi y 

Bellvitge y se probará ampliar el recorrido de la L77 hasta la playa de Gavà

Este verano, prueba piloto para ir en bus a la playa

Sant Joan Despí apuesta con fuerza por el transporte públi-
co. A la amplia oferta existente se suman nuevas alternati-
vas que tienen por objetivo aumentar las posibilidades de 

movilidad dejando en casa el vehículo particular. Es el caso de la 
nueva línea de autobús, la E79, que conecta de forma directa la 
ciudad con la avenida Diagonal de Barcelona. La nueva línea, en 
servicio desde el 20 de abril, tiene conexión con Metro, Tram y 
otras líneas de bus. Gracias a la combinación entre la línea L79 
y la nueva E79, en horas de máxima afluencia hay un bus cada 
5 minutos en dirección a Barcelona en el tramo común donde 
coinciden las dos líneas. La línea tiene una frecuencia de paso 
de un autobús cada 15 minutos y da servicio también al nuevo 
sector de les Begudes, ahora en fase de desarrollo urbanístico.
La E79 forma parte de la nueva red de bus metropolitano que 
está implantando el Area Metropolitana de Brcelona (AMB) para 
mejorar la oferta de transporte público y de dar respuesta a los 
corredores de movilidad con más demanda mediante recorridos 
más directos y más frecuentes.

Prolongación de la L52
La incorporación de la E79 no es la única novedad en materia 
de transporte público ya que la L52 ha ampliado el recorrido y 
ahora finaliza en el barrio de Mas Lluí, entre Sant Feliu de Llo-
bregat y Sant Just Desvern. Una ampliación que persigue mejorar 
la conexión entre las ciudades de la metrópolis barcelonesa para 
hacer más eficiente el transporte público y facilitar una movilidad 
más sostenible. 

Línea MetroBus entre hospitales
Además de las nuevas líneas Exprés, el Àrea Metropolitana de 
Barcelona implantará un servicio denominado AMB Metrobús, 
es decir, líneas de autobús con una frecuencia similar a la del me-
tro, cada diez minutos. De las cuatro que se pondrán en marcha 
en el Baix Llobregat, una da servicio a Sant Joan Despí, la L10 que 
pasará a denominarse M10 y que permitirá enlazar de manera 
rápida los hospitales Moisès Broggi i Bellvitge.

A la playa en bus en verano
Otras de las novedades es la prueba piloto que la AMB tiene pre-
visto realizar durante los meses de julio y agosto para alargar el 

Recorrido y horarios de la nueva línea E79*
Desde Sant Joan Despí
Primeras salidas: 06.57, 07.12 y 07.27 h
Minutos: 12, 27, 42 y 57 de cada hora. Última salida: 21.12 h
Desde la Diagonal
Primera salida: 07.27, 07.42 y 07:57  h. 
Minutos: 12, 27, 42 y 57 de cada hora. Última salida: 21.42 h 
*Funciona de lunes a viernes laborables de todo el año excepto agosto

El alcalde, Antoni Poveda, durante la presentación de la línea E79

recorrido de la L77 (que lleva al aeropuerto) hasta la playa de 
Gavà. Sería el primer medio de transporte que, de manera di-
recta, facilitaría llegar a la playa desde Sant Joan Despí.
Durante la inauguración de la E79, el alcalde y vicepresidente 
de la AMB, Antoni Poveda, señaló que “potenciar y facilitar a 
la ciudadanía el uso del transporte público como alternativa 
real al vehículo privado contribuye a combatir el grave pro-
blema de contaminación que tenemos”.
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L’Ajuntament habilita nous espais 
d’aparcament de vehicles

El pàrquing situat al costat de l’Escola d’Adults, amplia les places de lliure 
estacionament de 26 a 44, donant servei també a l’escola Pau Casals

La ciutat suma noves places 
d’aparcament. D’una banda, a 
l’abril ha entrat en funcionament 

l’ampliació de l’aparcament ubicat al 
costat del Centre de Formació de Per-
sones Adultes Arquitecte Jujol, al ca-
rrer Tambor del Bruc. Abans de la 
intervenció, la zona disposava de 26 
places d’estacionament que ara s’han 
incrementat fins a les 44. L’Ajuntament 
ha reaprofitat un terreny adjacent que 
fins ara utilitzava la Policia Local com 
a dipòsit municipal per ampliar aquesta 
zona d’aparcament lliure. La interven-
ció s’ha aprofitat per millorar la senya-
lització i accesibilitat a través del túnel 
soterrat que comunica aquesta zona 
amb l’altra banda de les vies del tren. De 
fet, de 8.30 a 9.30 h i de 16.15 a 17.15 
h l’espai està reservat a les famílies que 
porten els seus fills i filles a l’escola Pau 
Casals. 
D’altra banda, aquest mes comencen 
les obres d’ampliació de l’aparcament 
regulat ubicat al carrer de la Creu d’en 
Muntaner cantonada amb el carrer Ma-
jor, davant del poliesportiu Salvador Gi-
meno. En aquest cas també s’aprofitarà 
un terreny de propietat municipal per 
construir un aparcament de 41 places, 
que se sumaran a les 119 que té actual-
ment el pàrquing, que tindrà quatre pla-
ces reservades per a cotxes de persones 
amb mobilitat reduïda. L’entrada de ve-
hicles es mantindrà pel carrer de la Creu 
d’en Muntaner, però també s’habilitarà 
un accés de vianants des del carrer Ma-
jor. L’obra, amb un termini de construc-
ció d’un mes i mig aproximadament, 
s’ha adjudicat per 71.000 euros.
Aquest projecte, però, va més enllà, ja 

Ampliació a la zona situada al carrer Tambor del Bruc

A dalt, l’aparcament ampliat situat al costat de l’escola d’adults, i en la inferior, imatge aèria de l’actual 
aparcament de Creu d’en Muntaner (a la dreta de la imatge), i al costat la zona que s’ampliarà

que s’aprofitarà per construir un siste-
ma de drenatge sostenible per evacuar 
les aigües pluvials que tindrà una doble 
finalitat: recollir aquestes aigües en un 
dipòsit soterrani amb capacitat per a 
155.000 litres i la recàrrega de l’aqüífer a 
través de la pròpia infiltració. El sistema 
està basat en l’acumulació i infiltració 
mitjançant la instal·lació d’un paviment 
permeable drenant i la instal·lació d’un 
dipòsit que actua com a biofiltre preser-
vant i restaurant la qualitat de l’aigua. 
També es millorarà tot el perímetre 
de l’aparcament plantant arbustos i 
s’instal·larà il·luminació de tecnologia 
led als fanals existents.

Estacionament gratuït per als 
cotxes ‘zero emissions’
D’altra banda, des d’abril els vehicles 
identificats amb el distintiu de “zero 
emissions” estan exempts del pagament 
de les dues primeres hores en les zones 
d’estacionament regulat. Per gaudir del 
descompte els titulars ho han de notificar 
a l’Ajuntament mitjançant una instàn-
cia.  Un cop s’ha fet aquest pas, i quan es 
comprovi que s’acompleixen els requisits, 
el conductor podrà estacionar el vehicle a 
través de l’app IParkMe. La tarifa s’aplicarà 
en les dues primeres hores, llevat que la 
zona regulada prevegi un temps màxim 
d’estacionament inferior.



99

Comienzan las obras de mejora del carril 
bici de la avenida de Barcelona

El actual, situado en el tramo entre la calle Francesc Macià y la avenida de Mare de 
Déu de la Mercè, se ampliará y se mejorará la seguridad 

Hacia una movilidad más sostenible en la ciudad y el área metropolitana

La red pedalable que el Àrea Metropolitana 
de Barcelona quiere extender por la metro-
polis para favorecer los desplazamientos en 

bicicleta de forma segura, crecerá con la remo-
delación del carril bici del tramo de la avenida de 
Barcelona situado entre las calles Francesc Macià 
y Mare de Déu de la Mercè. Y es que el objetivo 
del ente metropolitano es que en 2025 se hayan 
creado 414 kilómetros de carriles bicis para este 
tipo de vehículos en el marco de un ambicioso 
proyecto que lleva el nombre de Bicivia.
Así, en Sant Joan Despí se construirá de nuevo 
este carril bici, de 830 metros, ampliándolo y me-
jorándolo para garantizar la seguridad de las per-
sonas que lo utilizan. El nuevo carril, que pasará 
del 1,20 metros aproxidamente –depende del 
tramo– a los 2 metros, discurrirá sobre la acera 
y la calzada en función del tramo. Concretamen-
te, desde Francesc Macià hasta Mare de Déu de 
Montserrat el carril avanzará por la acera –en la 
parte más cercana a la calzada– y hasta Mare de 
Déu de la Mercè lo hará por calzada. En todo el 
recorrido será de doble sentido.
Las obras se han iniciado entre Sant Martí de 
l’Erm y Mare de Déu de Montserrat y se actuará 
de manera simultánea en diferentes puntos con 
el objetivo de agilizar las obras garantizando la 
movilidad segura en espacios que concentran 
más afluencia de peatones, como el Área de Ser-
veis a la Persona y la zona escolar próxima.
El tramo de carril bici que se situará en la calzada 
incorporará una franja de seguridad para sepa-
rarlo de los espacios de aparcamiento. El diseño 
del carril mantiene las plazas de aparcamiento 
existentes, y tan sólo en el tramo entre Gran Ca-
pità y Mare de Déu de la Mercè se modificará el 
carril de incorporación. Este carril bici, con un 
presupuesto de ejecución de 247.000 euros, no 
es único que formará parte del Bicivia, ya que 
está previsto que se actúe también en Creu d’en 
Muntaner.

En cinco meses está previsto que el renovado carril-bici esté listo para su uso

Mejoras en la calle Montilla. En las últimas semanas el Ayunta-
miento también ha realizado diferentes actuaciones para mejorar 
el tramo de esta calle entre Tambor del Bruc y Gran Capità. Se han 
reforzado los puntos de luz existentes; se ha mejorado una tubería 
de agua; se ha reordenado el aparcamiento y se ha ‘recuperado’ el 
carril bici existente que estaba inutilizado por coches estacionados. 
Por último, el tramo ha dejado de ser de doble sentido y ahora sólo 
se puede utilizar en sentido hacia la calle Tambor del Bruc.
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Estimat veí que no reculls 
la caca del teu gos          
pensa que alguns de 
nosaltres circulem amb 
cadira de rodes per la 
mateixa vorera on el teu 
gos s’allibera 

Que tinguis un bon dia
Atentament, el teu veí
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Más espacio para nuestras mascotas
En abril se ha reabierto el área para perros del parque de la Fontsanta que ahora 

dispone de más de 2.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Sant Joan Des-
pí ha ampliado el espacio de recreo 
para perros que está situado jun-

to a la zona de viñas del parque de La 
Fontsanta, en la prolongación de la calle 
de Extremadura. Con esta actuación, el 
correcán dispone del doble de superficie, 
ofreciendo a los perros un área amplia, 
cerrada y equipada donde poder correr  
y jugar.
El correcán cuenta con zonas diferen-
ciadas para perros pequeños y grandes, 
fuentes, bancos y tres accesos. Ahora es 
mucho más grande: ha pasado de 925 a 

2.070 metros cuadrados de superficie. La 
ampliación se ha diseñado para que pe-
rros y propietarios dispongan de espacio 
suficiente para el ocio.
Esta actuación se suma a la ampliación 
que, a finales de 2017, se hizo del corre-
cán del Pont Reixat, también en el parque 
de la Fontsanta, que más que duplicó su 
superficie y donde también está previsto 
realizar próximamente obras de mejora.
Dotar a la ciudad de más zonas de recreo 
para las mascotas es uno de los compro-
misos del Ayuntamiento con las entida-
des animalistas que trabajan sobre el te-

rreno y que conocen de primera mano 
esta realidad, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de los animales de com-
pañía. Este tipo de espacios favorecen la 
convivencia en el espacio público ya que 
permiten a los propietarios y a los perros 
disponer de un espacio cerrado para pa-
sar un rato de ocio. 
En mayo, el Ayuntamiento inicia una 
nueva campaña de concienciación cívi-
ca centrada en los animales de compañía 
para fomentar que los propietarios man-
tengan actitudes que favorezcan la convi-
vencia.

En seis meses se ha duplicado la superficie de los dos correcán del parque

BUTLLETÍ DIGIT@L
per estar al dia de tot el que 
passa a Sant Joan Despí

Per rebre al teu
correu elèctrònic el 
newsletter (nom en anglès 
per referir-se als bulletins 
digitals) accedeix al web municipal 
sjdespi.cat i dona’t d’alta. 
Estaràs al dia de tot el que passa 
a la ciutat.

Inscriu-t’hi a:
www.sjdespi.cat

Informació
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Maig, el mes del cooperativisme
Sant Joan Despí difon l’economia social amb una xerrada sobre el talent femení i 
una obra de teatre adreçada a gent jove que estudia batxillerat i cicles formatius

Iniciatives comarcals per promoure l’economia

Conèixer les possibilitats de generar economia del cooperativisme, 
aprofundir en els avantatges de l’economia social i difondre els seus 
objectius seran els eixos de les tres activitats que s’han programat 

aquest mes en el marc del ‘Maig Cooperatiu’, una iniciativa que suma la 
implicació de Sant Joan Despí, Sant Boi, Viladecans, El Prat i Vallirana, 
i sota el paraigua del projecte comarcal Ateneu Cooperatiu. La gent jove 
és un dels públics a qui s’adrecen les propostes ja que és ara, quan encara 
pensen en les seves opcions de futur, quan el cooperativisme i l’economia 
social poden esdevenir una porta de futur. Els i les joves de batxillerat i 
cicles formatius han participat en la representació de l’obra L’Assemblea, a 
càrrec d’El Timbal, que dona pas a un espai de debat i reflexió. 

Les dones i el cooperativisme
Per la seva banda, el dia 17 de maig, al Centre Jujol-Can Negre, es fa la xe-
rrada Talent femení i economia social a càrrec de dues dones que coneixen 
ben de prop aquest món, Elba Mansilla i Guernica Facundo. Mansilla és 
autora de l’estudi Femení plural: les dones a l’economia cooperativa, mentre 
que Facundo ha escrit el llibre El libro rojo de las mujeres emprendedoras. 
Totes dues, amb una àmplia experiència en el món del cooperativisme, 
participen en la xerrada on estan convidades emprenedores, empresàries, 
sòcies de cooperatives i societats laborals, etc. 
Per últim, les activitats del Maig Cooperatiu fomenta iniciatives que són 
exemples del consum de proximitat, de qualitat i responsable, com el 
Mercat de Pagès, que cada diumenge, de 10 a 14 h, obre portes al parc de 
Torreblanca, amb fruites i verdures dels pagesos de la ciutat i de municipis 
veïns.

Jove, vols treballar a l’Ajuntament aquest estiu?

El Mercat de Pagès, un exemple de consum de proximitat

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria del Work Experience,  un 
programa ocupacional que dona una oportunitat de feina a gent jove que 
ha finalitzat recentment els estudis reglats, per  treballar a l’Ajuntament 
a l’estiu. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 30 anys; estar empadronat 
a Sant Joan Despí; haver finalitzat des del 2015 (o  pendent de finalitzar 
en el 2018) una formació professionalitzadora (cicles formatius, graus 
universitaris, màsters o certificats de professionalitat) i no tenir feina. 
Les persones interessades ja poden fer la inscripció al web promodespi.
sjdespi.net.  Els dies 30 de maig (a les 17h) i 31 de maig (a les 11 h) es 
faran les sessions informatives i de selecció a les dependències de Pro-
modespí (carrer John F. Kennedy, número 8).
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Los nuevos planes de 
empleo permitirán la 

contratación de 48 personas
Las personas que estén interesadas en participar 

tienen que presentar una solicitud en Promodespí

Trabajarán durante 6 meses en el Ayuntamiento

Gracias al Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials del Àrea Metro-
politana de Barcelona, con la colaboración del Ayuntamiento, a partir de julio se con-
tratarán a 48 personas para trabajar durante seis meses en diferentes departamentos 
de la administración local. Los interesados tienen que presentar una solicitud en Pro-
modespí. Los perfiles que se requerirán son muy amplios: auxiliares administrativos; 
peones de mantenimiento de la vía pública; auxiliares de limpieza de la vía pública; 
técnicos auxiliares para la biblioteca; conserges, etc. 
De forma general, las personas interesadas han de tener más de 16 años; estar empa-
dronadas en Sant Joan Despí; estar inscritas como demandante de ocupación no ocu-
pado (DONO) en el Servei d’Ocupació de Catalunya; no haber participado en planes 
de empleo del Ayuntamiento en los últimos 18 meses, entre otros. Para conocer todos 
los requisitos así como para resolver cualquier duda es necesario ponerse en contacto 
con Promodespí (c/ John F. Kennedy, 8, teléfono 93 480 80 50). 

Fins al juny, continuen les activitats 
lúdiques al carrer del Bon Viatge

L’Ajuntament de Sant Joan Despí s’ha ad-
herit al projecte No puc esperar! que im-
pulsa l’Associació de Malalts de Crohn i 
Colitis Ulcerosa de Catalunya i que està 
pensat per a totes aquelles persones que 
per problemes mèdics han d’utilitzar el la-
vabo de manera urgent. Un dels problemes 
que més angoixa i preocupa aquests pa-
cients és la necessitat contínua, i de vega-
des imprevisible, d’anar al lavabo, fet que 
a vegades minva la seva qualitat de vida ja 
que els costa sortir de casa o fer vida social 
per no trobar un lavabo. 
Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament posa 
a l’abast d’aquests pacients els lavabos de 
l’Ajuntament; l’Àrea de Serveis a la Perso-
na; els quatre centres cívics, les bibliote-
ques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda; 
a més dels poliesportius Salvador Gimeno, 
Francesc Calvet i del Mig. Els espais es-
taran degudament senyalitzats perquè les 
persones que pateixen aquesta dolència els 
reconeguin. 

Maig, mes de la celiaquia
D’altra banda, aquest mes de maig 
l’Ajuntament ha tornat a realitzar activitats 
de sensibilització envers les persones que 
no poden menjar gluten, present en molts 
aliments. En el marc del Dia de la Celia-
quia, que se celebra al maig, als menjadors 
escolars s’han servit menjars sense gluten, 
i també s’ha fet un taller sobre cuina sense 
gluten al Foodieslab.

L’Ajuntament, amb 
les persones afectades 
pel mal de Crohn

Cada dissabte al matí, fins al proper 2 de juny, el tram de vianants del 
carrer del Bon Viatge, al barri Centre, s’omple d’activitats adreçades a 

tota la família. La recent remodelació del carrer va donar pas a una zona 
de vianants on la ciutadania disposa d’un nou espai lliure de trànsit. El 

dia 19 de maig es faran tallers ambientals sobre el soroll, l’hort urbà i un 
altre de reaprofitament de samarretes; i el 26 de maig podrem participar 

en una mostra de tallers de l’Escola Municipal d’Art.  Les activitats es 
clouran el 2 de juny amb un espai de joc adreçat a bebès.

Las solicitudes se pueden presentar en Promodespí, en el barrio de Les Planes
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Escoles innovadores
L’Escola Roser Capdevila participarà en un innovador projecte, l’Smart Classroom, 
per avançar en la implementació de les TIC • L’Escola El Brot rep un premi sobre els 

estereotips de gènere i l’Escola Espai 3 posa en valor el patrimoni de Jujol

Les escoles de la ciutat no paren mai. Si la tasca docent és 
fonamental per a l’educació dels nostres fills i filles, tam-
bé ho és la innovació i la participació en projectes que 

obren les portes dels centres a noves experiències que tenen 
un objectiu comú: millorar l’educació. Darrerament, diferents 
escoles de la ciutat han estat notícia pels reconeixements o 
la participació en projectes que posen en valor la seva feina 
diària.

L’Escola Roser Capdevila vol ser escola ‘smart’
Aquest és el cas de l’escola Roser Capdevila que, juntament 
amb cinc centres més, ha estat escollida per participar en el 
projecte Smart Classroom, impulsat per la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB) i 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que té com a 
objectiu codissenyar, implementar i avaluar l’organització i els 
recursos de les aules i altres espais de l’escola posant l’atenció 
en la integració didàctica de les TIC (tecnologies de la infor-
mació i la comunicació). L’Ajuntament de Sant Joan Despí do-
narà suport al projecte a través de les subvencions educatives 
que atorga als centres de la ciutat.
L’Smart Classroom pretén establir les dinàmiques i me-
todologies per millorar la pràctica educativa i el procés 
d’aprenentatge en el context de la innovació didàctica.  Grà-
cies al projecte, el centre rebrà assessorament en el disseny dels 
espais d’aprenentage des de tres perspectives: l’ambiental (be-
nestar i aprenentatge); pedagògic (centrat en els principis de 
l’aprenentatge basat en la recerca científica) i digital (centrat 
en l’aprenentatge i la presència “invisible” de les eines i entorns 
digitals).
L’escola va apostar per aquest projecte des del primer moment, 
ja que compta amb uns espais òptims per a l’aprenentatge, i des 
de fa anys està fent canvis en les metodologies per convertir 
les aules en espais innovadors i motivadors. En els darrers tres 
cursos s’han començat a aprofitar tots els espais per treballar 
en petits grups, per practicar Mindfullness i ioga, etc. Aquest 
curs s’ha convertit en escola transformada tecnològicament 
amb la instal·lació de WIFI.

Premi a l’Escola El Brot per una història no sexista
L’Escola El Brot també està d’enhorabona. La classe Malala de 
4t de l’ESO ha guanyat el premi a la millor idea, guió i story-
board del certamen (Re)Imagina’t de l’Observatori de les Do-

L’aposta continua per l’educació a les escoles de la ciutat

nes en els Mitjans de Comunicació en la modalitat de 14-15 
anys per la seva història Que sigui qui sigui, un audiovisual amb 
mirada crítica davant els esterotips de gènere.

L’Escola Espai 3 explora Jujol
Per últim, el projecte Apadrinem el nostre patrimoni, Josep Ma-
ria Jujol, arquitecte a Sant Joan Despí, de l’Escola Espai 3, va 
estar seleccionada com a activitat de referència per participar 
en la Tercera Jornada Patrimoni i Escola. Aquest mostra les ac-
cions que han treballat els i les alumnes des de P4 fins a 6è al 
voltant de la figura de l’arquitecte. Els objectius han estat impli-
car els infants en el coneixement i preservació del patrimoni de 
la ciutat; utilitzar el patrimoni com a recurs didàctic i promou-
re la participació ciutadana activa i responsable de l’alumnat, a 
més d’aprendre i gaudir de les obres que va deixar Jujol.

A la fotografia 
gran, alumnes 
de l’escola Roser 
Capdevila a la 
sala multimèdia 
del centre; al mig, 
fotografia de grup 
de l’alumnat d’El 
Brot premiat per 
l’Observatori de les 
Dones als Mitjans 
de Comunicació, i 
alumnes de l’Espai 
3 fent diferents 
activitats relacio-
nades amb el pro-
jecte Apadrinem el 
nostre patrimoni, 
Josep Maria Jujol, 
arquitecte a Sant 
Joan Despí
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Preinscripció als ensenyaments postobligatoris
Al maig s’obre el termini per els i les estudiants que vulguin estudiar cicles 

formatius,  batxillerat o participar en el programa de formació i inserció, el PFI

Sant Joan Despí ofereix bones alternatives per continuar estudiant

Si a l’abril es va obrir el termini de 
la preinscripció als ensenyaments 
obligatoris (infantil, primària i 

ESO), ara és el torn de la inscripció per 
als ensenyaments postobligatoris, batxi-
llerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior que es poden cursar als centres 
de secundària de la ciutat. A Sant Joan 
Despí hi ha quatre centres educatius, 
públics i concertats, on es poden cur-
sar aquests estudis que ja ho tenen tot a 
punt per iniciar els preparatius del nou 
curs. Centres de qualitat que ofereixen 
un ampli ventall d’opcions per ajudar la 
gent jove a estar més preparada. Es pot 
cursar batxillerat als instituts Francesc Fe-
rrer i Guàrdia i Jaume Salvador i Pedrol, 

a més de l’Ateneu Instructiu. Si l’opció és 
cursar estudis de formació professional el 
centre de referència és el Francesc Ferrer 
i Guàrdia que ofereix tres cicles forma-
tius de grau mitjà i dos de superior. Com 
podeu comprovar al quadre inferior, les 

possibilitats formatives són molt àmplies, 
i fins i tot alguns dels cicles incorporen el 
sistema DUAL. Aquest any, com a nove-

tat, la preinscripció als cicles formatius de 
grau superior es faran de manera on line. 
També aquest mes de maig s’obre el ter-
mini per accedir al programa de forma-
ció i inserció (PFI), adreçat al col·lectiu 
d’entre 16 i 21 anys que no ha finalitzat 
els estudis de secundària. Aquest any es 
tornaran a oferir 32 places a joves que es 
troben en aquesta situació perquè puguin 
tenir la possibilitat de tornar al sistema 
educatiu alhora que tenir un primer apre-
nentatge per accedir al mercat laboral. 
A Sant Joan Despí es podran formar en 
auxiliar de vendes, oficina i atenció al pú-
blic, i en auxiliar en operacions de mun-
tatges en instal·lacions electrotècniques 
en edificis.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ
Preinscripció: fins al 24 de maig
Matrícula: del 4 a l’11 de juliol de 2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR
Preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny
Matrícula: del 18 al 23 de juliol 

Institut Jaume Salvador i Pedrol
C/ Sant Martí de l’Erm, 4. Tel. 933 730 6 12 
Batxillerat: 
ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. Generalitat, 30. Tel. 933 731 611
Batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials
Cicles formatius: activitats comercials (DUAL)  · Cures auxiliars 
d’infermeria · Emergències sanitàries 

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. Generalitat, 30 Tel. 933 731 611
Gestió de vendes i espais comercials (DUAL) · 
Comerç internacional (DUAL)

PROGRAMA DE FORMACIÓ 
I INSERCIÓ
Preinscripció: fins al 25 de maig
Matrícula: 3 al 10 de setembre 

Curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
i curs d’auxiliar en operacions de muntatges en 
instal·lacions electrotècniques en edificis
Inscripcions: Promodespí 
John F. Kennedy, 8  
Tel. 93 480 80 50

Ateneu Instructiu 
Passeig del Canal, s/n. Tel. 933 73 24 94.
Batxillerat: 
ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials

ICARTH (Institució Cultural d’Arts i Humanitats)
Orfeó Català, 6-10. Tel. 933 73 57 11
Cicle formatiu de grau mitjà: 
assistència al producte gràfic interactiu

L’educació 
postobligatòria 
millora l’accés al 
mercat laboral

Educació
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Estudios para personas adultas, 
una opción formativa para todas las edades
El Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol dispone de una amplia 

oferta educativa dirigida a personas a partir de los 18 años

Del 18 al 26 de junio, preinscripción abierta

Hace muchos años que las escuelas de formación 
de personas adultas trabajan para adaptarse a las 
demandas educativas y formativas de la sociedad 

actual ampliando la oferta y la variedad de estudios. El 
Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol 
ofrece una completa formación reglada que pueden cursar 
personas a partir de los 18 años, en horario de mañana, 
tarde y noche. La preinscripción del próximo curso se hará 
del 18 al 26 de junio.

Cursos de preparación
Entre los ámbitos formativos que encontramos en la escue-
la destaca el Graduado de Educación Secundaria (GES), la 
oferta de cursos de preparación para las pruebas de acceso 
a ciclos formativos de grado medio y superior, así como los 
que preparan para los exámenes de acceso a la universi-
dad para personas mayores de 25 y de 45 años. También es 
muy destacada la oferta de estudios en inglés que permite 
la obtención de diferentes niveles oficiales (A1, A2.1 y A2). 
De hecho, las personas que aprueban el curso de ‘Inglés 
3’, equivalente al A2, pueden acceder al tercer curso de las 
escuelas oficiales de idiomas. Por otra parte, con los cursos 

Sant Francesc d’Assís

Les escoles visiten l’Ajuntament. L’escola Espai 3 va tancar, el 4 d’abril, les visites escolars que l’alumnat de 3r de les 
escoles de la ciutat fa a l’Ajuntament en el marc d’una activitat pedagògica que promou un primer contacte dels petits i petites amb 
l’Administració local. L’alumnat aprofita la visita per resoldre dubtes i preguntar a l’alcalde, Antoni Poveda, al voltant de temes que 
passen a la ciutat que els preocupen o sobre els quals tenen curiositat. Una oportunitat de conèixer com funciona l’administració 
més propera a la ciutadania.

Espai 3

de informática COMPETIC, que también se imparten en 
el centro, podemos alcanzar las certificaciones oficiales de 
la ACTIC básico, medio y avanzado. El ACTIC es la certifi-
cación acreditativa de las competencias digitales entendida 
como la combinación de conocimientos, habilidades y ac-
titudes en el ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Por último, el centro ofrece cursos 
de lengua catalana (niveles iniciales) y castellana, la prepa-
ración del test de nacionalidad que necesitan las personas 
recién llegadas.

La escuela de personas adultas está ubicada en la calle Tambor del Bruc



1818

Sant Jordi ple de 
roses, llibres i

activitats al carrer

A la fotografia superior, 
alguns dels escriptors locals 
que van signar llibres durant 
Sant Jordi. D’esquerra a 
dreta, Ana Pérez Márquez, 
Josep Maria Isern, Pepa 
Mayo, i darrere, Ade Akin-
fenwa i Josep Andreu García 
Cuestas. 
A sota, l’escriptor Andreu 
Martí, a la biblioteca Miquel 
Martí i Pol participant en 
una xerrada

La ciutadania, protagonista activa del munt 
de propostes culturals programades el 

23 d’abril a Sant Joan Despí

Segurament és un dels dies més especials per als catalans i 
catalanes, la Diada de Sant Jordi. Les places de la ciutat es van 
omplir de gom a gom de persones que no van voler perdre’s la 
cita que des de fa uns anys s’omple de moltes activitats com la 
signatura de llibres, sardanes, concurs de pintures, activitats 
oespectacles infantils. Aquest any, fins i tot hi havia un espai 
de lectura a l’aire lliure per engrescar, encara més, a fomentar 
el saludable hàbit de llegir. Aquestes són només algunes de les 
imatges que ens ha deixat Sant Jordi 2018.

Cita amb escriptors 
i escriptores
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II Pum Fest
El grup Abrakpum ha organitzat, el 5 de maig, el II 
Pum Fest que va comptar amb les actuacions d’una 
desena de grups de música i de percussió al parc del 
Mil·lenari. L’acte es va tancar amb una impressionant 
actuació de foc a càrrec de la Colla de Diables. 

La gent gran de la resi-
dència Sophos va rebre la 
visita de joves de la ciutat 
que els van portar roses 
en un dia tan especial. En 
aquesta jornada ningú es 
va quedar sense un dels 
símbols de Sant Jordi.

Lectures en veu alta 
de la gent gran i el Semillero Azul
A més del llibre i la rosa, les lectures i recitals són al-
tres de les cites tradicionals de Sant Jordi. En la imatge 
superior, la gent gran llegeix al pati del Diamant, a 
sota, el Semilllero Azul a punt de començar el recital 
de poesia amb música.

Enguany 232 nens i nenes han 
participat en el Concurs de Super-
lectures que organitzen les biblio-
teques Miquel Martí i Pol i Mercè 
Rodoreda. Els petits i petites han 
aprofitat els darrers mesos per 
llegir un munt de llibres amb què 
s’han divertit i han après molt.

Roses per a tothom

Correfoc infantil

Concurs de Superlectures

Aquesta activitat ja és 
un clàssic de la Prima-
vera Cultural de Sant 
Joan Despí. Aquest any, 
els diables, diablesses 
i bèsties de nou colles 
van fer-la molt grossa.

Punts de llibre fets per infants
A la imatge, els i les alumnes que aquest any han obtingut un re-
coneixement en el marc del Concurs de Punts de Llibre que es fa a 
les escoles i instituts coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Hi han 
participat alunnes de P3 fins a 2n d’ESO que van preparar els seus 
punts de llibre amb les matemàtiques com a tema principal. 
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Recta final a la Setmana 
de la Gent Gran
El colectivo participa activamente en las 
actividades programas en su semana

Promovemos el envejecimiento activo

La regidoria de Polítiques d’Igualtat ha obert una nova convocatòria del Premi de 
Relats Breus per a Dones que enguany, com novetat, porta el nom de Gabriela de 
Frígola, mestra de les escoles nacionals de Sant Joan Despí entre els anys 1886 i 
1925, que va liderar una campanya a favor de la dignificació d’aquests centres edu-
catius. Aquest certamen, que enguany arriba a la majoria d’edat, segueix impulsant 
l’escriptura com a vehicle de comunicació i d’expressió, apostant per un espai de 
creació literària per a les dones de la ciutat. S’hi poden presentar dones a partir 
dels 16 anys i els relats poden ser de tema lliure. Es valorarà la qualitat de l’obra, 
així com l’ús d’un llenguatge no sexista i una temàtica exempta dels estereotips 
masculins i femenins tradicionals. El certamen està dotat amb dos premis de 400€, 
un dels quals per a una dona resident a Sant Joan Despí. A un màxim de 4 obres 
finalistes se’ls atorga un premi de 100 euros. Les obres s’han d’enviar per correu 
certificat o lliurar-les personalment al Departament de Polítiques d’Igualtat (Àrea 
de Serveis a la Persona) fins al proper  23 de maig a les 19 hores.

Nova edició dels Premis de Relats Breus de Dones

Grup d’ajuda mútua 
per a familiars de 
malalts mentals
Fins al proper mes de juny continuaran les 
sessions quinzenals del grup d’ajuda mútua 
de familiars de malalts mentals que organit-
za el Departament d’Acció Social amb la 
col·laboració de l’Associació de Malalts 
Mentals del Baix Llobregat. Les malalties 
mentals es caracteritzen per un deterio-
rament generalitzat que afecta a totes les 
àrees del pacient i, a vegades, les famílies no 
tenen les eines per assumir, comprendre i 
gestionar determinades situacions. Com a 
conseqüència, la convivència entre malalt 
i familiar acaben desenvolupant actituds 
negatives i augmentant la tensió. L’objectiu 
del grup és millorar l’estabilitat emocional a 
través de l’escolta comprensiva i no cul-
pabilitzadora en sessions guiades per una 
psicòloga. Les persones interessades a parti-
cipar-hi, poden adreçar-se al Departament 
d’Acció Social (Àrea de Serveis a la Persona) 
o bé trucar al telèfon 659 961 016. Després 
de l’estiu, el grup reprendrà les sessions.

Xerrada organitzada per l’Associació 
de Malalts Mentals del Baix Llobregat

Hasta mediados del mes de mayo, el co-
lectivo de personas mayores de la ciudad 
disfruta de la variada oferta de activida-
des que este año se han organizado en el 
marco de la Setmana de la Gent Gran. 
Al tradicional acto de homenaje a las 
parejas que han conmemorado 50 años 
de casados (foto superior), le siguió una 
jornada deportiva en el Centre Esportiu 
Ugalde (izquierda), además de charlas, 
baile... La semana ha cerrado con la tra-
dicional muestra de pasteles y postres.
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Talent jove al Bulevard
El casal s’omple aquest mes d’un munt d’actuacions de promeses locals

Artistes emergents de Sant Joan Despí

El futur artístic santjoanenc està assegurat. Així que-
da palès amb la intensa programació que aquest 
mes de maig podem gaudir al Casal de Joves El Bu-

levard amb un munt d’actuacions. Si bé la música conti-
nua copant la llista dels joves artistes, el mag The Roker, 
finalista al programa de televisió Got Talent, s’ha sumat 
a l’elenc de les persones joves que cada vegada tenen més 
inquietud per les arts escèniques. El Festival de cantauto-
res ens ha donat l’oportunitat d’escoltar la Carla Collado 
que, bé a través de versions o de temes propis, aprofita 
la música per denunciar la situació politicosocial actual. 
El dia 18, i després de més de quatre anys sense tocar 
junts, tornen Lukey & Forever que actuaran sota el nom 
de One More. Un retorn únic als escenaris amb un cartell 
de primera amb els Bathroom Studios, els hondurenys 
TheBigPater’s i el santjoanenc Konor, entre d’altres. L’11 
de maig ha estat el torn del quartet Four Sweetness for-
mat per Dani, Bárbara, Núria i Maria. Amb més d’una 
dècada damunt dels escenaris, transmeten amb energia 
la seva passió per les versions més populars del pop-rock. 
Per últim, el 25 de maig encara són a temps de gaudir 
de la màgia de The Rocker, que va començar a gaudir 
d’aquesta passió veient Harry Potter. El popular Risto 
Mejide va batejar la seva màgia com 3.0. 

El Bulevard, baluard de la cultura més jove.  D’esquerra a dreta, i de dalt a 
baix, la Carla Collado; el quartet Four Sweetness, One More (Luckey & Forever) 
i el mag The Rocker en plena actuació

Els espais destinats a aules d’estudi s’amplien

Els  i les joves estudiants de la ciutat enceten la recta final del curs i necessiten espais 
on poder estudiar amb tranquil·litat. Davant la creixent demanda d’aquests espais, 
l’Ajuntament ha ampliat la zona que dedica a aquest servei la biblioteca Mercè Rodoreda 
–que podrà encabir 20 persones més– i oferta altres espais com ara l’Oficina Jove, a la Casa 
Rovira.

Oficina Jove: es pot sol·licitar, amb cita prèvia, un espai per fer exàmens o treballs de 
dilluns a dijous de 16 a 20  hores, i dilluns i divendres de 12 a 14 h. 

Aules d’Estudi de les biblioteques: del 14 de maig a l’1 de juliol 
Biblioteca Miquel Martí i Pol: de dilluns a divendres de 20.30 a 23 h; diumenges de 10 a 
14 h i de 16 a 23 h i dilluns de 10 a 14 h. El dia 21 de maig –festiu local– obrirà de 10 a 14 h 
i de 16 a 23 h.
Biblioteca Mercè Rodoreda:  de dilluns a divendres de 20.30 a 23 h, i dissabtes de 16 a 23 
h. Els dies 23 i 24 de juny romandran tancades les aules de les dues biblioteques.

A les biblioteques, obertes del 14 de maig a l’1 de juliol

21
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L’autor local Josep Andreu García Cuestas presenta El alma de Andrés

“M’agradaria que la gent tingués la necessitat 
de saber una mica més d’allò que explico”

L’abril cultural va començar a Sant Joan Despí amb la pre-
sentació del llibre El alma de Andrés, de l’autor local Josep 
Andreu García Cuestas, a la biblioteca Mercè Rodoreda. Un 

passeig per la història a través de 23 relats que obren la porta a 
conèixer la història en majúscules des dels ulls i les vivències de 
gent normal, “de la part al tot” que repeteix García Cuestas al 
llarg de l’entrevista. Aquest és el seu segon llibre i ja en prepara un 
tercer que “si tot va bé” veurà la llum l’any que ve. 

Sense desvetllar-nos gaires detalls, què trobarà el lector 
en El alma de Andrés?
En la història sempre hi ha personatges principals i secundaris, 
s’oblida una part del repartiment. La història gran planteja la rea-
litat històrica d’un poble o d’un col·lectiu d’una forma grandilo-
cuent, mentre que jo intento explicar històries petites que fona-
mentin, que donin realment una percepció tangible de la història 
gran. Hi ha un capítol que parla d’una persona que emigra de 
Cartagena a Alemanya i li passen coses, no sé si molt importants 
o no, però la seva trajectòria és molt més aclaridora, no perquè jo 
ho hagi escrit, sinó perquè la història d’aquesta persona en con-
cret, aïllada, podria mostrar-se en una aula i serviria per fer un 
recorregut estricte de tot allò que és la història. En resum, vaig 
de la part al tot, els herois no surten com en la història oficial. 
Aquest llibre parla de personatges concrets rellevants en el seu 
entorn immediat.

Els relats estan emmarcats en un fet històric o també n’hi 
ha de ficció?
Només n’hi ha un que és de ficció. La majoria de les persones que 
surten al llibre, si no les he conegut, he conegut els seus hereus, 
fills... Els relats no tenen res a veure entre si, però l’escenari his-
tòric se centra en el que anomenem Estat espanyol. Hi ha perso-
natges que són de la província de Múrcia, de Còrdova, Catalunya, 
camp de Tarragona, etc. La intenció és sempre la mateixa: com 
puc explicar el patiment, el goig, el que s’hagi aconseguit... perquè 

Aquest és el seu segon
llibre, i en té en marxa un 
tercer

el meu fill o qualsevol altra persona ho entengui. La història és 
com un calidoscopi, la belluguem i hi ha molts colors, a vegades 
has de deixar de bellugar l’aparell i que la realitat s’assenti.

Darrere hi ha una important feina d’investigació, oi?
Sí, hi ha una feina molt important d’investigació que a vegades 
no es veu perquè no ho pots ficar tot, pero sí és cert que quan 
fonamentes allò que escrius és més entenedor. La més antiga de 
les històries és del segle XVI, emmarcada en la batalla de Le-
panto, però també hi ha històries que passen al Rif, a la Segona 
Guerra Mundial... M’agradaria que la gent, després de llegir-lo, 
tingui la necessitat de saber una mica més d’allò que explico. 
M’agrada imaginar-me que el lector té un paper actiu.

Com has evolucionat des d’El Tarzán de la gloriosa, el teu 
primer llibre publicat?
Soc bastant caòtic, faig diferents coses al mateix temps. De fet, 
El alma de Andrés està escrita en paral·lel a la primera novel·la. 
Els processos creatius són passionals, no he aconseguit atempe-
rar-los i posar-los en ordre. No soc un escriptor de mètode ni de 
bon tros. Per a mi la literatura és un fet  vital. 

Visites nocturnes al nostre patrimoni
Barcelona va instaurar fa molts anys una nit de museus que ens convidava a passejar per 
espais històrics sota la llum de la lluna. Una nit que va saltar fronteres i que ara se celebra en 
altres localitats, com a Sant Joan Despí. La cita serà el 19 de maig. De 19 h a 1 de la matinada 
podrem visitar de manera lliure Can Negre, i a les 21 i 22.15 h fer una visita teatralitzada de 
la mà d’un personatge caracteritzat de Josep Maria Jujol, i un altre de la senyora Engràcia, la 
propietària de Can Negre que va encarregar la restauració de la casa juntament amb el seu 
marit, Pere Negre. A les 23 h ens espera un concert modernista de butxaca a Can Negre.
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Ajuntament i entitats ofereixen 2.000 
places setmanals de campus i casals

Consulta el detall de totes les activitats d’estiu al web municipal

Si encara no sabeu com us ho fareu per conciliar 
la vida familiar i laboral quan arribin les vacan-
ces d’estiu, l’Ajuntament i un bon grapat d’entitats 

i escoles de la ciutat ofereixen, aquest proper estiu, 2.000 
places setmanals per fer esport i moltes més activitats. 
D’una banda, els campus esportius municipals que es fan 
als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet ofe-
reixen aquest any 255 places perquè els nens i nenes nas-
cuts entre el 2006 i el 2014 puguin practicar esport durant 
l’estiu, a més d’altres activitats més lúdiques. El torn co-
rresponent als dies que van del 30 de juliol al 3 d’agost es 
farà només al Francesc Calvet. La programació municipal 
també ens dona l’oportunitat d’aprendre tennis i pàdel a 
les instal·lacions de Tennis Despí que posa a l’abast de les 
famílies 150 places cada setmana. Paral·lelament, un bon 
grapat d’entitats, escoles i clubs esportius ens donen mol-
tes alternatives de lleure per als nostres fills i filles, des de 
casals, a campaments, colònies o camps de treball. Aquest 
any també es farà el casal de joves i el d’anglès.  Les inscrip-
cions es van obrir a l’abril, però això us recomanem que 
us poseu en contacte amb les entitats organitzadores per 
assegurar-vos que encara hi ha places lliures.

L’oferta s’amplia cada any amb noves propostes que ajuden les famílies a conciliar la 
vida laboral durant l’època de vacances escolars

Més informació a sjdespi.cat

Una ciutat on totes
les peces encaixen

sjdespi.cat
ANUNCI SOC D OPINIO.indd   1 07/05/18   14:11



2424

 

Nova trobada Edudansa. Cente-
nars de nens i nenes de primària de 
les escoles de Sant Joan Despí s’han 
tornat a aplegar davant de l’Àrea de 
Serveis a la Persona, per participar en 
la Trobada de l’Edudansa, que aquest 
any ha estat dedicada a les danses 
europees. Cada escola ha ballat una 
dansa específica i, per acabar, tots 
junts han ballat la polca ‘La Badoise’. 
Així, ballant, van cloure una nova edi-
ció d’aquest programa que fomenta 
la dansa des de l’escola.

 EL TEMA EN IMATGES

Utopies Concretes. El fotògraf Kim Manresa i 
Esther Eroles, de la Fundació Johan Cruyff, han 
participat en les jornades solidàries Utopies 
concretes que a l’abril han debatut sobre  el 
paper de l’esport en la cooperació.

Tapes al mercat de les Planes. Una desena de 
paradistes es van sumar a la Feria d’Abril que es va 
organitzar al mercat municipal de les Planes. Es van 
vendre 276 tiquets de consumició. I és que la pro-
moció era tentadora: tapa i beguda a 2,50 euros.

Festes de primavera a l’Eixample. El bon temps 
va respectar la jornada de Festes de la Primavera 
que organitza l’AVV de l’Eixample. Balls, festa ‘holli’, 
mercat d’intercanvi i moltes més activitats.

Pepa Mayo presenta nous llibres. L’autora 
santjoanenca no para. Dissabte 28 d’abril va 
presentar Agatha Jones y los 10 pastelitos  i El 
devorador de libros.

Premi Jujol de Dansa Jove. El Teatre 
Mercè Rodoreda es va omplir amb les 217 
coreografies de 500 ballarins i ballarines 
de 28 escoles i centres de formació en una 
nova edició d’aquest certamen organitzat 
per DansaDespí. Les coreografies de l’escola 
de l’Espai Físic van aconseguir diferents 
guardons en totes les disciplines en què van 
participar.

Concentració ciutadana. La ciutada-
nia es va concentrar per expressar el seu 
rebuig a la sentència de La Manada. 
Aquella mateixa tarda, el Ple va aprovar 
per unanimitat donar suport a la revisió 
d’aquesta sentència.

Flors i plantes per donar la benvin-
guda a la primavera. L’Ajuntament ha 
repartit 10.500 geranis, clavells i menta 
per convidar la ciutadania a guanir els 
seus balcons, terrasses i jardins.

24
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Mostra de punts de llibre
Treballs fets per escolars de la ciutat
Biblioteca Miquel Martí i Pol (fins al 
19 de maig)

del 30 de maig al 
17 de juny
Exposició d’obres alumnat 
de l’Escola Municipal d’Art
Centre Jujol-Can Negre

fins al 27 de maig
Paisatge-figura, 
una mirada expressiva
Exposició de Carlos Collazos
Centre Jujol-Can Negre

Visita teatralitzada o lliure al Centre Jujol- Can Negre  • Concert 
modernista de butxaca • Escape room... viu una nit cultural diferent

L’Ajuntament de Sant Joan Despí està preparant tot un seguit d’activitats per 
commemorar el 140è aniversari del naixement de l’arquitecte Josep Maria 
Jujol. Entre els actes previstos es troba l’edició d’un llibre sobre el seu llegat. 

Si teniu imatges antigues dels edificis modernistes de la ciutat que puguin for-
mar part d’aquest llibre, preguem uns poseu en contacte amb el Departament 
de Comunicació: 93 480 60 07 • premsa@sjdespi.net

Si teniu fotografies antigues del modernisme de Jujol...

del 7 al 13 de juny
Mostra de treballs Centre 
Obert de Fusteria
Treballs fets per l’alumant del centre
Biblioteca Mercè Rodoreda
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MAIG
 18 divendres
 10 hores
 GRUPS D’AJUDA MÚTUA  
 OBERTS A LES DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 Sessions conduïdes per una psicòloga que  
 ens ajudaran a gestionar l’estrès; a millorar  
 l’autoestima o què fer per aprendre a cuidar-nos.

 17.30 hores
 TALLER DE COSMÈTICA   
 NATURAL 
 Centre Cívic Antoni Gaudí
 places limitades.

 19 dissabte
 De 10.30 a 13.30 hores
 ACTIVITATS LÚDIQUES AL  
 CARRER BON VIATGE
 Tram de vianants
 matí d’activitats lúdiques. Aquest dia es farà  
 el taller ambiental Quin soroll fem? de  
 l’AMB, un taller d’hort urbà (inscripcions al  
 correu mediambient@sjdespi.net) i taller de  
	 reaprofitament	de	samarretes	per	fer	polseres

 i clauers amb la tècnica “Kumihimo”.

 De 19 h a 1 de la matinada
 NIT DELS MUSEUS: VISITA 
 LLIURE A CAN NEGRE 
 Centre Jujol-Can Negre
 en el marc de les activitats de la Nit dels  
 Museus, visita lliure a una de les arquitectu- 
 res més represenatives de Jujol.

 20 hores
 POEMAS Y CANTARES 
 Centre Cívic les Planes
 lectures de poemes a càrrec de El Semillero  
 Azul.

 21 i 22 .15 hores
 NIT DELS MUSEUS: VISITA 
 TEATRALITZADA CAN NEGRE 
 Centre Jujol-Can Negre
 en el marc de les activitats de la Nit dels  
 Museus es farà una visita teatralitzada de la  
 mà d’un personatge caracteritzat de Josep  
 M. Jujol. Cal inscripció prèvia.

 23 hores
 NIT DELS MUSEUS: CONCERT 
 MODERNISTA DE BUTXACA 
 Centre Jujol-Can Negre
 en el marc de les activitats de la Nit dels  
 Museus, concert a càrrec d’A singer of songs.

 22 hores
 FESTES DE PRIMAVERA 
 Passeig del Canal
 concert de rock urbà. Organitza, AVV El Pi.

 20 diumenge
 11.30 hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
  A tots dos parcs es farà l’activitat Bioblitz  
 metropolità: porta la teva càmera de fotos i  
 descobrim la biodiversitat del parc. Espai  
 d’intercanvi de llibres i contes.

 Al matí
 FESTES DE PRIMAVERA
 Passeig del Canal
  actuacions de Bollywood Shinjani, Balldespí,  
 Ballem Baix Llobregat i Grupo Rociero.

 12 hores
 BALLADA DE SARDANES
 Plaça de l’Ermita
  la Colla Sardanista actuarà acompanyada  
 de la cobla La ciutat de les roses.

 

 22 dimarts
 8 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat.

    23 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL: JOSEP 
 DOMÈNECH I MANSANA 
 A LA CIUTAT   
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Jaume González, historia- 
 dor. Una ocasió estupenda per conèixer  
 més sobre l’arquitecte que va construir  
	 l’edifici	de	l’Ajuntament,	entre	d’altres.

 18 hores
 CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 Cal inscripció prèvia. Activitat adreçada a  
 infants a partir de 8 anys. 

   25 divendres
 18 hores
 TALLER DE CUINA: ESMORZARS  
 SALUDABLES SENSE SUCRE
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alós. Cal inscripció al Cen- 
 tre Jujol-Can Negre (cannegre@sjdespi.net).

    20 hores
 SUPERNIT A LES BIBLIOTEQUES
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 el Super3 ha ideat una  aventura multitudinària,  
 simultània i transmèdia, en què participen  
 270 biblioteques que oferiran aquesta activitat  
 gratuïta. Cal inscripció prèvia.

 26 dissabte
 10.30 hores
 ACTIVITATS LÚDIQUES AL  
 CARRER BON VIATGE
 Tram de vianants del carrer
 una mostra de tallers i activitats de l’Escola  
 Municipal d’Art i el Centre Jujol-Can Negre.

 11 hores
 TALLER: CUINA AMB   
 MICROONES I TUPPERWARE
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció al Centre Jujol-Can Negre  
 (cannegre@sjdespi.net). Taller gratuït.

   27 diumenge
 

 Durant tot el dia
 FESTA DE LA VIDA BONA 
 Parc de Torreblanca
 teatre, dansa i música, xerrades... per aconseguir  
 un model de Salut Mental Comunitària que integri  
 totes les persones amb especials fragilitats. 

 10.30 hores
 FESTA DE LA BICI
 Plaça de l’Ermita i carrer del Bon Viatge  
 hi haurà tallers, exposició de bicicletes 

 curioses i jocs. A les 12 h, es farà una sortida en  
 bici amb recorregut pel barri Centre.

 

 11 hores
 ITINERARI JUJOL
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre 
 cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

 11.30 hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS
 Parcs de Torreblanca i Fontsanta
  Al parc de Torreblanca es farà l’activitat  
 Dia del Medi Ambient. No fem xivarri, una  
 gimcana sobre el soroll, i al de la Fontsanta,  
 Dia del Medi Ambient. On hem de  
 llençar els nostres residus? 

   28 dimarts
 17 hores
 DOBLEM EN CATALÀ?
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 Vols provar de fer un rodatge en català?  
 Doncs no et pots perdre aquesta activitat.  
	 Inscripcions	fins	al	23	de	maig	al	correu		
 santjoandespi@cpnl.cat.
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 29 dimarts
 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu per Sant Joan Despí.

 30 dimecres
 19.15 hores
 AULA CULTURAL: VISITA AL  
 MUSEU DEL DISSENY
 Punt de trobada, estació de Rodalies
 cal fer inscripció prèvia a la sessió anterior  
 (23 de maig) de l’Aula Cultural.

 19 hores
 TALLER DE RISOTERÀPIA 
 Local Associació de Dones Montserrat Roig  
 (pl. de la Sardana)
 en el marc del Dia Internacional d’Acció per  
 la Salut de les Dones

  
      1  divendres
 

 10 hores
 GRUPS D’AJUDA MÚTUA  
 OBERTS A LES DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 Sessions conduïdes per una psicòloga que  
 ens ajudaran a gestionar l’estrès; a millorar  
 l’autoestima o què fer per aprendre a cuidar-nos.

 18 hores
 TALLER DE CUINA: TAPES 
 VISTOSES I SALUDABLES 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’All Verd. Cal inscripció al Cen- 
 tre Jujol-Can Negre (cannegre@sjdespi.net).

 18.30 hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
 ‘ENCARANDO AL MIEDO’ 
 Àrea de Serveis a la Persona
 nou llibre de l’autora santjoa-nenca Cristina Martín.

     2  dissabte
 

 De 10 a 14 hores
 FESTA DE CLOENDA DE  
 L’ESPORT ESCOLAR
 Pol. del Mig i Salvador Gimeno, parc del Mil·lenari 
 activitats lúdiques i esportives per posar  
	 punt	final	a	les	escoles	esportives

 

 10.30 hores
 ACTIVITATS LÚDIQUES AL  
 CARRER BON VIATGE
 Tram de vianants del carrer
 matí d’activitats lúdiques. Aquesta jornada hi  
 haurà un espai per a bebès amb jocs que estimu- 
 len els sentits i jocs tradicionals.

 11 hores
 TALLER DE CUINA: CUINA AMB  
 MICROONES I TUPPERWARE
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció al Centre Jujol-Can Negre  
 (cannegre@sjdespi.net). Taller gratuït.

 Diferents horaris
 FESTES DE BARRI PLA DEL  
 VENT-TORREBLANCA
 Plaça del Centre Cívic Torreblanca i Maria  
 Aurèlia Capmany
 activitats per a infants (17.30 h); berenar  
 saludable (18.30 h); actuacions dels tallers  
 de zumba, balls de saló, dansa oriental, ba- 
 llet i tai-chi, a més de l’Associació de 

 Bollywood Shinjani i del Centre Cultural  
 Andaluz Vicente Aleixandre (19 h); actuació  
 de Shado, concursant del programa Go  
 talent (22 h) i DJ Samuel Jiménez (23 h).

     3  diumenge
 Diferents horaris
 FESTES DE BARRI PLA DEL  
 VENT-TORREBLANCA
 Plaça de Maria Aurèlia Capmany
 mostra de comerciants (10 h); animació 
 infantil (12 h) i festa de l’escuma (13 h).

  5 dimarts 

 8 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat.

       6 dimecres 

 18 hores
 GIMCANA D’EFICIÈNCIA  
 ENERGÈTICA
 Sala Camèlies i Pati del Diamant (Biblioteca  
 Mercè Rodoreda)
 Cal inscripció prèvia. 

  7 dijous 

 18.30 hores
 COM AFECTA LA 
 CONTAMINACIÓ ALS INFANTS
 Àrea de Serveis a la Persona
 a	càrrec	de	Raül	Toran,	divulgador	científic		
 de l’Institut de Salut Global de Barcelona.

  8  divendres
 18 hores
 TALLER DE CUINA: SOPARS DE  
 PICA-PICA
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Alós. Cal inscripció al Cen- 
 tre Jujol-Can Negre (cannegre@sjdespi.net).

 

  9  dissabte 
 
 11 hores
 TALLER DE CUINA: CUINA 
 D’ESTIU AMB THERMOMIX 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 cal inscripció al Centre Jujol-Can Negre  
 (cannegre@sjdespi.net). Taller gratuït

 11.30 hores
 DISSABTE DE CONTE 
 EN ANGLÈS  
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de l’escola d’idiomes Kids&Us. Edat  
 recomanada, nens i nenes d’1 a 12 anys.  
 Cal recollir invitació a partir del 4 de juny.

 21 hores
 BATNIGHT 
 Aula Ambiental Parc Fontsanta
 inscripció	prèvia	fins	al	divendres	8	a	les	15	h	al		
 correu mediambient@sjdespi.net.

 19.30 hores
 CONCERT: BERNSTEIN, MÉS
 BERNSTEIN 
 Teatre Mercè Rodoreda
 concert de Festa Major de Laud’Ars. Actua 
 ran amb el Cor l’Amistat.

     12 dimarts 

 9.15 hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN
 Sortida: Àrea de Serveis a la Persona
 itinerari a peu pel Baix Llobregat

    

    15 divendres
 10 hores
 GRUPS D’AJUDA MÚTUA  
 OBERTS A LES DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 Sessions conduïdes per una psicòloga.

 18 hores
 TALLER DE CUINA: CEREALS  
 INTEGRALS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec d’All Verd. Cal inscripció al Cen- 
 tre Jujol-Can Negre (cannegre@sjdespi.net).

JUNY
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agenda

Taller de cuina asiàtica
Dimecres 16 de maig, 18.30 h

Taller de DJ
Dimecres 23 de maig, 19 h 

Taller de cuina xinesa
Dimecres 6 de juny, 18.30 h

Taller ungles Gellack
Dilluns 11 de juny, 
18.30 h

Taller de youtuber: 
aprendre a editar un vídeo
Dimecres 13 de juny, 
a les 19 hores

Taller: detalls pràctics 
per viatjar
Dimecres 23 de maig, 
18 h (Oficina Jove)

Taller per a famílies amb 
fills o filles adolescents, 
dimarts 5 de juny, 18 h

Tallers al 
Casal i a 
l’Oficina Jove

Al juny, 
videojocs al 
Casal de Joves 
El Bulevard

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

 

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

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD

@JoveSjd

637 026 565

elbulevardsjd

@elbulevardsjd

@elbulevardsjd

GAMER NIGHT SANT 
JOAN DESPÍ
Nois i noies amants dels videojocs, 
atenció perquè al mes de juny teniu 
dues cites importants al Casal de Jo-
ves El Bulevard! El dia 1 de juny, a les 
18.30 h, us hi esperem per jugar un 
campionat de FIFA 18 amb premi de 
dues entrades per al cinema... però 
la gran sessió de videojocs serà el 29 
de juny amb la GAMER NIGHT SANT 
JOAN DESPÍ en què podrem juigar 
al FIFA 18, Clash Royal, SocDanser i 
Mario Kart.

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 14 i 28 de maig i 4 i 18 juny, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 15, 22 i 29 de maig, i 12 i 18 
de juny, de 16 a 20 h

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

ASSESSORAMENT ACADÈMIC
Demana cita al telèfon 93 477 17 62

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

joventut

Amb motiu de la 
commemoració del Dia 
Internacional LGTBI, el 
28 de juny, passa pel 
casal, deixa el teu mis-
satge a la bandera i 
emporta’t una polsera 
amb l’arc de Sant Martí

DIA LGTBI
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Adreçada als 2.700 infants que han participat aquest any a les escoles esportives

La Primavera en Bici engresca 
els amants de les dues rodes

PARE / MARE:
• Ajuda’m a ser respectuós.
• Sigues el meu exemple.
• Anima’m.
• Sigues el meu suport.
• Gaudeix amb mi de l’esport.
• L’entrenador és qui em dona
 instruccions.
• Evita menysprear l’àrbitre.

SEMPRE HO FARÉ 
AMB LA MÀXIMA 
IL·LUSIÓ I GANES
I AMB LA TEVA 
COL·LABORACIÓ 
ACONSEGUIREM 

L’ÈXIT!!!

POSA'T LA SAMARRETA!
Per participar a l’activitat cal portar posada la samarreta i la polsera de la Cloenda’18

En cas de no disposar de la polsera, es podrà aconseguir el mateix dia, col·laborant amb 1 kg d’aliments destinats
a la Taula Social de Sant Joan Despí.

So
là

riu
m

Poliesportiu S. Gimeno

Piscina
Pàrquing

Parc del Mil·lenari

Escola Sant Francesc

Poliesportiu
del Mig

Rocòdrom
amb tirolina

Bitlles
catalanes

Karts
ecològics

Punt
d’informació

Servei
d'Assistència

Mèdica
Taller

saludable
Alimentació

sana

Hoquei en línia
i patinatge

Esgrima

Inflables

Inflable

Voleibol

Ciclisme

Escacs

Slot Car

Llits elàstics

Futbolí humà

 Joc Interactiu

Futbol bombolla

Cicuït d'aventura

Món del joc

Futbol sala
Tir amb arc

Zumba

Tennis

Handbol

BàsquetTennis Taula

Futbol amb botons

La 24a Primavera en bici es clou el 27 de maig amb la 
Festa de la Bici que tindrà la plaça de l’Ermita i el tram de 

vianants del carrer del Bon Viatge com a escenaris prin-
cipals. La primera sortida, el 22 d’abril, va comptar amb 

unes 450 persones que van omplir els carrers del municipi 
i van pedalar per una nova ruta de gairebé 8 quilòmetres. 
La segona sortida, prevista per al 6 de maig, es va suspen-
dre a causa de la pluja però s’ha traslladat al diumenge 27, 

dia de la Festa de la Bici. Així, aquesta jornada els veïns i 
veïnes podran provar tot tipus de bicis curioses, informar-
se sobre les diverses modalitats de bicis, i passar-ho bé als 

tallers. També podran participar en una sortida en bici 
(pl. de l’Ermita, a les 12 h) que recorrerà els principals 

carrers del barri Centre.

L’esport escolar s’acomiada fins al
curs vinent amb una festa el 2 de juny

Com ja és costum, el curs esportiu 
en l’àmbit escolar es tancarà amb 
una gran festa. Dissabte 2 de juny 

de 10 a 14 hores prop de 2.700 infants es-
tan convidats a participar en la tradicio-
nal Cloenda de l’Esport Escolar, que posa 
punt final a les activitats esportives que es 
fan durant l’any en l’àmbit escolar. 
Tot i que la celebració està adreçada als 
infants que han participat en les escoles 

esportives, els que no ho hagin fet també 
poden participar-hi, només cal que facin 
una aportació d’un quilo d’aliments desti-
nats a la Taula Social de Sant Joan Despí. 
Enguany al Parc del Mil·lenari, el Polies-
portiu Salvador Gimeno, el pati de l’escola 
Sant Francesc i el pavelló del Mig s’hi 
realitzaran activitats lúdiques i esportives 
com handbol, tennis, tir amb arc, futbol 
sala, bàsquet, ciclisme, inflables, escacs, 

hoquei, tallers saludables i d’alimentació, 
etc. Més enllà de l’aspecte lúdic i espor-
tiu, la festa de cloenda també fa èmfasi 
en l’aspecte educacional lligat a l’ètica de 
l’esport com el compromís, la confiança, 
l’esforç, la perseverança o el treball en 
equip. Durant aquest curs, més de dos mil 
infants han participat en les escoles espor-
tives de diferents entitats esportives mu-
nicipals practicant els esports esmentats. 

diumenge 27 de maig, 
de 10.30 a 14 h

FESTA DE LA BICI
al carrer del Bon Viatge 

(tram de vianants)
A les 12 h, sortida en bici pel barri Centre
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D’altra banda, fins al 31 de maig, descompte del 50% 
en la matrícula per a persones de totes les edats

Al Calvet i el Gimeno, fins a finals de juny

Matrícula gratuïta per a 
estudiants al Tennis Despí i 

als poliesportius

Torneig Francisco Becerra dedicat a promocionar l’handbol

Segueixen les millores 
al Camp de Futbol 
Municipal del Centre

Arriba el bon temps i augmenten les ganes de gaudir de l’esport i els hà-
bits saludables. Per aquest motiu l’Ajuntament de Sant Joan Despí posa 
en marxa una oferta de matrícula gratuïta fins al 30 de juny als poliespor-
tius municipals Francesc Calvet i Salvador Gimeno i al Tennis Despí per 
a joves estudiants de fins a 25 anys. Recordeu també que fins al 31 maig hi 
ha un descompte del 50% en la matrícula en aquests equipaments per a 
gent de totes les edats. Amb l’abonament es pot accedir a la zona d’aigües, 
la sala de fitness, les activitats dirigides i les pistes de pàdel i tennis, a més 
a més de la zona wellness i el solàrium.  

15 d’abril es va fer una nova edició 
del Torneig Francisco Becerra -que 
vetlla per la promoció esport esco-
lar- enguany dedicat a l’handbol. 
Organitzat per l’AVV de Les Planes en 
col·laboració amb l’Handbol Sant Joan 
Despí. Hi van participar 220 nens i ne-
nes de totes les escoles de primària de 
la ciutat, en el que va ser el punt culmi-
nant a un treball de promoció durant 
tres mesos a les classes d’educació física 
sota la supervisió de membres del club 
santjoanenc. 

Després que a l’estiu passat es va reno-
var la gespa artificial que cobria el te-
rreny de joc on disputen els seus partits 
la Unió Esportiva Sant Joan Despí i la 
UD San Pancracio, ara s’ha canviat la 
gespa artificial al camp d’entrenament 
de porters al Camp Municipal del 
Centre. 
D’aquesta manera es completa la 
millora de la instal·lació i s’adequa 
aquest camp annex de dimensions més 
reduïdes que s’utilitza per entrenar els 
porters i també com a zona d’esbarjo.
D’altra banda, aquest any està prevista 
la remodelació dels vestidors del Camp 
Municipal de les Planes. 

Amb l’abonament es pot accedir a la zona d’aigües, la sala de fitness, activitats dirigides, etc.

Ara s’ha millorat la gespa artificial al camp 
d’entrenament de porters
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El periodista lleidatà fa 15 anys que viu a Sant Joan Despí

“Els equipaments esportius de la ciutat 
són l’enveja dels pobles que l’envolten”

Francesc Latorre, periodista de TV3,  ha presentat el seu lli-
bre Cop de Teatre  –en honor a la seva expressió segell a les 
retransmissions– a la Sala Camèlies de la Biblioteca Mercè 

Rodoreda, que era plena de gom a gom. A la seva biografia de 
Twitter, Latorre afirma ser d’Aitona i de Sant Joan Despí, on re-
sideix amb la seva família des de fa 15 anys. Després de seguir 
el Mundial de Fórmula 1 durant onze temporades ara segueix 
l’actualitat del Futbol Club Barcelona. 

Què et sembla Sant Joan com a ciutat per viure?
Des del 2003 vivim a Sant Joan Despí i estem del tot integrats. Els 
nens ja van néixer aquí i mai durant aquests 15 anys hem pensat 
que haguéssim fet millor d’anar a viure a un altre lloc.  Pel que fa 
a equipaments i espais verds, és un poble que ens ha fet molt fàcil 
l’adaptació, els nens fan activitats al poble. Pel que fa a esport i 
equipaments, Sant Joan és l’enveja dels pobles que l’envolten.  

Com arribes a seguir el Mundial de Fórmula 1 a TV3?    
La direcció que hi havia aleshores amb en Pere Escobar al cap-
davant va decidir que volia potenciar el projecte de Fórmula 1 
amb una persona jove. Em van cridar un dia al despatx i van pre-
guntar-me què sabia de Fórmula 1. Jo vaig ser molt sincer i vaig 
respondre que no gaire cosa, que hi havia un noi que començava 
a despuntar que es deia Alonso i un tal Schumacher que ho gua-
nyava tot, però que si convenia, l’endemà els diria fins i tot el seu 
número de peu. Veia que era un tren que no podia deixar escapar. 

És un llibre únicament per a amants de l’automobilisme?
No, és un llibre per a qui ha seguit la Fórmula 1 però també està 
pensat per a aquells que no han vist cap cursa per la televisió 
perquè s’explica tot el que hi ha darrere d’un muntatge tan espec-
tacular com és un Mundial de Fórmula 1. 

Entrevista amb l’escriptor local Francesc Latorre

L’objectiu és transmetre al lector la sensació que ell o ella 
passeja pels circuits del Mundial?
Jo arribava a casa de qualsevol país del Mundial i la gent em pre-
guntava quin és el circuit més maco o quin és el país que més 
m’agradava. Això a les retransmissions no ho pots respondre per-
què has d’estar per la cursa. Per tant, aquesta gent mereix una 
explicació en un llibre que els trasllada a aquest món pel qual em 
transmetien curiositat. 

Què expliques de nou al llibre que t’haguessis reservat a 
les retransmissions de TV3?
Començant per opinions personals sobre els pilots. En una re-
transmissió pots entrar a valorar què et sembla el pilotatge però 
no has d’entrar a valorar si és millor o pitjor persona. També hi ha 
anècdotes que ens han passat fora dels circuits.

Un destacat d’aquests onze anys seguint la Fórmula 1.
El dia que vaig poder pilotar un Fórmula 1. No és un Gran Premi 
però es mereix un capítol al llibre. És el reportatge amb què he 
gaudit més en aquests 11 anys. Un dels espònsors de Renault ens 
va portar a França, al circuit de Paul Ricard, vam fer unes voltes 
d’entrenament amb un Fórmula 2 i després dues voltes amb el 
cotxe amb què Alonso havia estat campió l’any 2005. 

A què es deu el canvi de secció de motor a la de Barça?
Tenia clar que no ho allargaria de per vida pel component difícil 
de la conciliació familiar. Jo vaig començar solter i sense fills i 
vaig acabar casat i amb dos fills que han estat els que han patit 
aquest viatge d’onze anys. Però no he arribat al punt de plantejar-
me deixar-ho perquè TV3 va perdre els drets i no va poder con-
tinuar emetent la Fórmula 1. El tren del Barça tampoc el pots 
deixar escapar. 
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L’esport santjoanenc, en imatges

Diumenge 29 d’abril es va celebrar el 
primer cross escolar de Sant Joan Despí, 
on van participar tant adults com infants, 
ja que hi havia diferents distàncies i proves 
segons l’edat. El Club d’Atletisme Sant 
Joan Despí va comptar amb el suport 
de diferents escoles, l’Ajuntament i la 
Penya Blanc-i-Blava de Sant Joan Despí. 
L’activitat era gratuïta i no competitiva i en 
total van prendre-hi part 115 adults i 85 
infants. Es van recaptar 314 euros amb la 
venda d’un Buff solidari per a l’Hospital de 
Sant Joan De Déu.

Cros escolar al parc de la Fontsanta

En el partit de categoria promeses –nens de 5 i 6 
anys- entre l’EFO 87 d’Olesa de Montserrat i la Unió 
Esportiva Sant Joan Despí disputat el desembre 
2017, l’equip d’Olesa disposava només de 4 juga-
dors per alinear. Aleshores David Casas, entrenador 
de la Unió Esportiva, tenint 6 jugadors disponibles 
va decidir jugar amb 4 per igualar forces. Aquest 
gest li va valer el guardó d’ètica esportiva que ator-
ga la Federació Catalana de Futbol (FCF).
Una altra activitat destacada de l’entitat va ser 
la participació en la 18a Mare Nostrum Cup que 
es va celebrar a Cambrils i Salou del 29 de març 
a l’1 abril. Hi van competir diversos equips de 
l’entitat: un benjamí, 3 alevins, 2 infantils i un cadet. 
L’infantil A i l’aleví A van aconseguir dos meritoris 
tercers llocs.  La resta de conjunts van signar una 
bona actuació, adquirint experiència que ajuda a 
la formació dels nois.

La Setmana Santa al Bàsquet Club Sant Joan Despí va estar farcida 
d’activitats, el club organitzava les novenes jornades de tecnificació 
a Amposta per als seus conjunts de minibàsquet. En l’apartat de 
torneigs, equips infantils i cadets van participar a la Mare Nostrum 
Cup, disputada a la província de Tarragona. A més a més, el cadet ‘A’ 
masculí va participar en el torneig organitzat pel CB Blanes i el júnior 
‘A’ masculí, va disputar un torneig a Saragossa, on va jugar contra 
equips base de clubs ACB. 

El Bàsquet no entén de vacances La UESJ guardonada per la 
Federació Catalana de Futbol 

El torneig de pàdel disputat a les pistes del poliesportiu Francesc 
Calvet el diumenge 22 d’abril va comptar amb una participació de 20 
parelles mixtes i com ja és habitual va ser un èxit tant en participació 
com en organització. La classificació va quedar de la següent mane-
ra: Maria Callejón i Cristian Manero (1r); Maite Rosal i Juan Galisteo 
(2n) i Almudena Gordon i Jordi Poyatos (3r).
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Sant Joan Despí ens agrada, i 
és que la nostra ciutat no para. 
I una ciutat que no para és una 
ciutat vital, propera, alegre, in-
novadora, una ciutat que escolta 
i s’escolta adequant-se a les ne-
cessitats. És una ciutat de la qual 
els ciutadans i ciutadanes fem 
un ús intensiu. Perquè la ciutat 
és per ser utilitzada. Per utilitzar 
els seus carrers, places, equipa-
ments, per gaudir de la conversa 
amb els veïns i veïnes, per viu-
re les seves festes populars, per 
participar en l’àmplia oferta as-
sociativa, per apropar-se al riu i 
gaudir d’un passeig, per passe-
jar-s’hi amb bicicleta o a peu,… 
Una ciutat respectuosa amb el 
medi, sensible a una mobilitat 
sostenible, ferma i convençu-
da de la necessitat de fer front 
als reptes que com a ciutadans 
i ciutadanes tenim: el suport a 
qui més ho necessita, la provi-
sió d’habitatge assequible per a 
tothom, el suport en la recerca 
de feina, la lluita per uns salaris 
i pensions dignes, el convenci-
ment del valor de la igualtat com 
a valor universal, l’educació com 
a eix bàsic de construcció de 
ciutadania activa, crítica, parti-
cipativa i vinculada al projecte 
col·lectiu.
Aquesta ciutat i aquesta ciutada-
nia és la que ens agrada, perquè 
a nosaltres, Sant Joan Despí ens 
agrada.

grup municipal PSC-CP

Els polítics estem per solucionar 
problemes, i la nostra obligació és 
utilitzar totes les eines al nostre 
abast per tal de millorar la qualitat 
de vida de tothom, especialment 
d’aquells col·lectius més vulnerables 
o a qui la vida ha portat a una situa-
ció injusta. La forma que tenim per 
fer-ho és governar o bé mitjançant 
la denúncia i propostes alternatives 
des de l’oposició i la lluita social al 
carrer.
Són precisament les persones que 
més pateixen les que més fàcilment 
poden ser objectes de campanyes, 
opinions i propostes per part de  par-
tits polítics que busquin no tant la 
solució del problema, sinó la rendi-
bilitat electoral, utilitzant sense cap 
mena d’escrúpol les mitges veritats, 
les dades inexactes, o directament, la 
mentida i la manipulació.
A Sant Joan no en som pas una ex-
cepció. Hem vist darrerament com 
s’han presentat mocions o s’han 
escrit articles sobre temes com 
l’aplicació de la renda garantida o la 
gestió dels casals de la gent gran, que 
utilitzant la demagògia sols pretenen 
desgastar la gestió de l’adversari po-
lític.
Des del nostre grup municipal no 
caurem en el parany d’utilitzar les 
mateixes eines. Continuarem fent 
gestions i treballant, sovint de forma 
discreta, per resoldre els problemes 
que ens afecten com a ciutat, encara 
que això suposi mantenir en solita-
ri el nostre posicionament davant 
d’actituds que sols busquen man-
tenir un equilibri precari entre la 
pertinença al Govern municipal i la 
denúncia de la repressió que viu el 
nostre país.
 

Patiment

Un nou primer de maig. En els últims 
mesos hem vist com ja no són només 
els sindicats els que encapçalen les de-
mandes i les lluites dels treballadors. 
Diferents col·lectius, com les kellys o 
els treballadors del Lot 22 de l’Aeroport 
del Prat s’han organitzat i mobilitzat. I 
hem vist també aquesta organització 
i mobilització en les multitudinàries 
protestes de dones i pensionistes.
La gent ha tornat als carrers a reivin-
dicar-se, i els sindicats s’afanyen ara 
per no quedar al marge de les lluites 
pels seus drets impulsades per aquests 
col·lectius.
La situació actual de l’ocupació a 
l’Estat és angoixant i alarmant. Els 
governs del PP han provocat que els 
indicadors de qualitat de l’ocupació 
no hagin parat de deteriorar-se en 
aquests últims anys.
Amb una taxa d’atur del 16,4% i un 
elevat atur de llarga durada. Amb 
l’evidència d’una creació d’ocupació 
insuficient, i un abús de la temporali-
tat en els contractes que facilita la re-
ducció i la precarietat salarial. I amb 
una indiscutible desigualtat per motiu 
de gènere que pateixen les dones amb 
llocs de treball més precaris i salaris 
més baixos. És evident la necessitat de 
canvi del model productiu i laboral.
Necessitem incrementar el nombre 
d’ocupades i ocupats mitjançant po-
lítiques actives de creació d’ocupació. 
I necessitem reformes legislatives que 
aconsegueixin millorar les condicions 
laborals de totes les treballadores i tots 
els treballadors. Hem d’aconseguir 
arribar fins a una estabilitat laboral i 
unes millores salarials que garanteixin 
una vida digna.
No podrem avançar si no som capaços 
de garantir aquests drets. Seguim en la 
lluita. Sí que Es Pot.

Treball
La ciutat que ens 

agrada

TRIBUNA POLÍTICA
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En los próximos meses vamos a 
asistir a un espectáculo interesante 
en Sant Joan Despí. Se le ha ocu-
rrido al gobierno de nuestra ciu-
dad que para ganar votos tiene que 
hacer obras cada semana para que 
parezca que en esta legislatura ha 
hecho algo.
Vamos a ver como las aceras que 
ya se han arreglado se vuelven a 
levantar, vamos a presenciar cómo 
se hacen obras por todo el Sant 
Joan Despí, carriles bicis que aca-
ban en agujeros o en vallas, calles 
que se cambian cada cuatro años 
(casualmente cuando hay eleccio-
nes), renovación de coches de po-
licía cuando han estado circulando 
en pésimas condiciones, veremos 
que Sant Joan Despí cada vez tiene 
menos aparcamiento y el que quede 
quieren que sea zona azul, y es que 
claro de aquí un año vienen eleccio-
nes.
En Sant Joan Despí tenemos proble-
mas; uno de ellos es quien nos go-
bierna. Nos recuerda a aquellos mo-
narcas de épocas pasadas en donde 
gobernaban haciendo todo para el 
pueblo, pero sin el pueblo. En Sant 
Joan Despí quieren hacer de todo 
para parecer que hacen mucho de 
cara a las elecciones municipales; 
pero sin consultar a nadie, sin tener 
en cuenta la opinión de los vecinos.
Desgraciadamente en nuestra ciu-
dad, estamos frente a un modelo de 
gobernanza antiguo y caduco. Sant 
Joan Despí necesita una renovación 
de caras y de formas de hacer polí-
tica.
Entre todos podemos cambiarlo, si 
tienes alguna duda y/o sugerencia, 
hablamos!
manuellopez@sjdespi.net

¡Así no se gobierna 
Alcalde!

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

Solo queda un año para finalizar la le-
gislatura y para volver a elegir nuevo Al-
calde en Sant Joan Despi.
Un año para finalizar la primera etapa 
de Cs en el Ayuntamiento, una etapa en 
que elegimos ser  oposición, una opo-
sición responsable en la que hemos al-
ternado el apoyo al gobierno municipal 
cuando ha sido justo hacerlo y criticado 
la actuación del mismo cuando hemos 
diferido en ‘como’ y ‘por qué’ se toman 
otras decisiones.
En estos tres primeros años también 
hemos aportado nuestro granito de are-
na en forma de propuestas y mociones, 
algunas recogidas generosamente como 
la de dotar nuestros centros educativos 
con personal formado específicamente 
para alumnos con trastorno del espectro 
autista (TEA), la instalación de elemen-
tos adaptados para niños con diversidad 
funcional en los parques infantiles, la 
ampliación en la dotación de desfibri-
ladores en zonas públicas del munici-
pio, la adhesión de nuestra ciudad en el 
plan META 2017 destinado a garantizar 
la accesibilidad a todas las personas de 
Sant Joan Despi o la eliminación de los 
barracones del IES. Jaume Salvador i 
Pedrol que llevamos al Parlament y fue 
votada favorablemente por todos los 
partidos a excepción de JuntsXSi.
També hem fet interessants propostes 
rebutjades en el ple com per exemple la 
creació d’un banc de llibres als centres 
educatius perquè les famílies no hagin 
de suportar l’elevat cost que tenen o la 
creació d’un cens caní mitjançant ADN 
per acabar amb les deposicions en la via 
pública… malgrat això seguirem propo-
sant solucions a la vida quotidiana dels 
nostres veïns i veïnes.
Per a qualsevol suggeriment o aclari-
ment poden contactar amb nosaltres en 
el nostre email cs@sjdespi.net 

Solo queda un año

Vivim una situació d’excepcionalitat, de re-
gressió democràtica, de drets econòmics, 
polítics, socials, laborals i de desigualtat es-
tructural com no s’havia vist en dècades. 
Hem vist com la crisi financera “sufragada” 
amb els nostres impostos ens ha portat a un 
empobriment generalitzat, mentre la riquesa 
de les grans fortunes continua augmentant. 
L’actual model econòmic és profundament 
injust, empitjora les condicions de la vida de 
la gent. Un model que té efectes locals i glo-
bals: l’1% de la humanitat té tant patrimoni 
com el 99% restant.
A més, amb tristesa veiem que els conflictes 
en el món, patrocinats en molts casos per em-
preses europees, continuen sagnant diverses 
regions: Iemen, Palestina, Síria, Sudan del 
Sud, República Centreafricana… Els països 
europeus continuen girant l’esquena a la seva 
corresponsabilitat. 
Les persones que fugen d’aquests conflictes, 
en condicions infrahumanes, posant en risc 
la seva vida, estafades per les màfies, morint 
en creuar el Mediterrani, són confinades en 
campaments, perquè finalment, algunes, en 
arribar  al nostre territori amb l’expectativa 
de tenir una vida “normal”, digna i  lliure, es 
trobin amb les traves burocràtiques imposa-
des per l’arquitectura legal de l’Estat, que no 
els permet exercir  els seus drets. Una minoria 
accedeix a la condició de refugiada, altres es-
devenen “il·legals”.  
Un exemple és el recurs presentat per l’ Es-
tat espanyol fa poques setmanes, i admès pel 
Tribunal Constitucional, contra la llei cata-
lana que pretenia avançar cap a l’accés sani-
tari universal. El recurs del PP deixa més de 
180.000 persones sense cobertura sanitària, 
persones immigrants en situació irregular. 
Persones que en arribar al nostre país no són 
considerades ciutadans i ciutadanes de ple 
dret. 
Des del grup ICV-EUiA defensem que les 
polítiques socials s’han de situar al centre 
de l’acció pública per empoderar la pobla-
ció, també la nouvinguda, i que esdevinguin 
agent de canvi del seu territori. Estem en cri-
si: de valors, democràtica i de reconeixement 
de drets. Continuarem treballant per una so-
cietat més justa.

Cap persona és il·legal. 
Universalitzem els drets

TRIBUNA POLÍTICA
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grup municipal CiU

El Partit Demòcrata de Sant Joan Despí 
(PDeCAT), ha realitzat un procés de pri-
màries per tal d’escollir la persona enca-
rregada d’encapçalar les llistes de cara a 
les eleccions municipals de l’any vinent. 
En Jordi Elias, veí de Sant Joan, de 42 
anys, ha sigut l’escollit per dur a terme 
aquesta responsabilitat.
En les seves primeres paraules, en Jor-
di ha volgut ressaltar que, “en aquests 
moments emotius i tensos que estem vi-
vint a Catalunya, no hem d’oblidar que 
la construcció de la República Catalana 
passa en primer lloc pels pobles, viles i 
ciutats del nostre país i, per damunt de 
tot, per la gent que hi viu i com hi viu.
“Malauradament no podem oblidar, que 
tenim presos polítics i persones exiliades 
per l’acció de l’Estat Espanyol. Hem de 
treballar per aconseguir la seva llibertat 
i la nostra”.
“Per tot això, cal treballar per crear un 
projecte per fer de Sant Joan Despí el po-
ble de referència del Baix Llobregat. Un 
poble, on les persones adoptem un estil 
de vida sostenible, ecològic i de proxi-
mitat. Un espai on la cohesió social, els 
valors i la cultura formin part del nostre 
dia a dia. Un poble on, sobretot, puguem 
gaudir de les nostres famílies, amics i 
veïns”. 
En Jordi, també ens diu que, “La gent que 
m’envolta és el més important i per això 
estic treballant en la creació de l’equip. 
Ara és el moment de treballar plegats i 
us animo a formar part d’aquest pro-
jecte il·lusionant i renovador, sumant 
l’expertesa de la gent que fa anys que ens 
envolta”. 
Per finalitzar, en Jordi Elias ha manifestat 
que, “tot  i que és un gran repte i una gran 
responsabilitat, tinc moltes ganes de tre-
ballar per Sant Joan i la seva gent. Sem-
pre endavant, sempre amb un somriure”.

Primàries en el Partit 
Demòcrata (PDeCAT)

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de març de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dilluns 26 de març de 
2018 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió 
anterior i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups 

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

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Con-
vivència i Serveis Generals, es va aprovar el dictamen per verificar el text refós del 
pla especial de regulació d’usos comercials als principals eixos comercials de Sant 
Joan Despí, redactat pels serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament, amb el 
vot a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció del PP. També es 
va donar llum verda al dictamen d’aprovació definitiva dels convenis per a la cessió 
anticipada a l’Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari 
bàsic (5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit 
del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), del terme municipal de Sant Joan Despí, 
així com al Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, tots dos punts 
amb el vot a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció del PP. A 
més, es va donar compte al Ple municipal de la liquidació del pressupost general de 
2017 i de la posició d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera correspo-
nent al quart trimestre de 2017.

En la part de control, es va aprovar una moció d’SQP per la ratificació del conveni 
189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), amb els vots a favor de CiU, 
ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció del PP. També va sortir endavant una 
moció de Cs sobre les polítiques d’habitatge al municipi, amb el suport de CiU, 
PP, Cs i PSC, l’abstenció d’ICV-EUiA i ERC, i el vot en contra de SQP. El Ple va 
aprovar la moció de CiU per instar el govern de l’Estat que rescabali els imports 
que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 
0 a 6 anys, amb els vots a favor de CiU, ERC, SQP i PSC i el vot en contra de PP, 
ICV-EUiA i Cs. Per unanimitat de tots els grups es va aprovar una moció d’ERC 
esmenada pel PSC per instar les diferents administracions a impulsar en el marc 
de les seves competències lleis, decrets o d’altres normatives per combatre l’origen 
de la violència i l’odi a la diversitat ideològica, cultural i lingüística. El Ple també 
va posicionar-se a favor de la moció d’ICV-EUiA per a la recuperació de la gestió 
pública de la xarxa Ter-Llobregat, amb els vots favorables de CiU, ICV-EUiA, Cs, 
ERC, SQP i PSC i l’abstenció del PP. Finalment, es va aprovar la moció de CiU per 
sol·licitar l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim 
Forn, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i 
Jordi Turull, amb el vot favorable d’ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i el vot contrari de 
PP i Cs.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de 
les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.

*El Ple ordinari del mes de març estava convocat, inicialment, per al 23 de març, però 
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Joan Despí va acordar per unanimitat 
ajornar la sessió al 26 de març en solidaritat amb les famílies i partits dels polítics 
empresonats el dia 23.

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV
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 Sant Joan Despí 2018

Bicicleta

 

Plaça de l’Ermita i carrer del Bon Viatge,

de 10.30 a 14 h

Tallers, bicicletes curioses, jocs...

Plaça de l’Ermita, 12 h

Sortida en bici pels carrers del barri Centre 

(sortida i arribada, plaça de l’Ermita)

esta de la biciF
Diumenge 27 de maig


