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EXPOSICIONS I CONCURSOS
FINS AL 7 DE GENER DE 2018

Centre Jujol - Can 
Negre 
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 hores i de 
dilluns a dijous de 17.30 
a 20 hores. Diumenges 
de 12 a 14 hores.
Amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. Peces 
cedides pel museu de Sant 
Boi de Llobregat , d’Arqueolo-
gia Territorial del Departament 
de Cultura Generalitat de 
Catalunya, de l’Arxiu Catedralici 
de Barcelona i del MNAC.

Exposició Sant Joan 
Despí medieval
Aquesta exposició està centrada 
en el període del segle X al XV, i 
ens permetrà gaudir de peces i 
documents que ens endinsaran 
en la cultura, els costums, la 
societat... del Sant Joan Despí 
medieval.

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017

Plaça del Centre 
Cultural Mercè 
Rodoreda 
De 10.30 a 14 h
L’organitza: Grup d’Art 94 de 
Sant Joan Despí.

Exposició  
al carrer del Grup 
d’Art 94  
per Nadal
Exposició de pintures i altres 
obres d’aquest grup artístic de 
Sant Joan Despí

Centre Cívic Les Planes 
De 10.30 a 14 h
L’organitza: Club Ornitológico 
Timbrado Español Sant Joan 
Despí

41è Concurs 
Ornitològic de Sant 
Joan Despí 
Concurs de Catalunya de totes 
les espècies de canaris i concurs 
de canaris de Cant Timbrat. 
Diumenge exposició oberta al 
públic i lliurament de premis.

DEL 17 DE DESEMBRE DE 2017 AL 7 DE GENER DE 2018

Seu social, Rius  
i Taulet, 5, cantonada 
avinguda Barcelona
Inauguració:  
17 de desembre a les 12 h.
Horari: Laborables  
de 18 a 20 h 
Dissabtes i vigílies  
de festiu de 18 a 21 h 
Diumenges i festius  
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 
Entrada gratuïta.  
Obsequi per als infants.
L’organitza: Associació de pessebris-
tes de Sant Joan Despí.

61a exposició  
de pessebres
61a exposició de pessebres  
amb 11 noves escenes i novetats 
en la sala d’exposicions. L’entitat 
és cofundadora de la Federació 
Catalana de Pessebristes.  
Premi Despíverd 2003.

Sant Joan Despí celebra unas  
fiestas de Navidad y Reyes llenas de 
actividades. Tradiciones, cultura, 
comercio y ocio harán vibrar la ciudad  
y llevarán la ilusión de las fiestas  
a toda la ciudadanía.

Como podréis comprobar en este 
programa, hay propuestas para todos 
los gustos, para que todos y todas 
puedan disfrutar de estas fechas.  
Una oferta diversa que es posible 
gracias a la implicación de las entidades 
y asociaciones de la ciudad, que se 
vuelcan en la organización  
de las actividades.

Conciertos, pintura, danza, deporte, 
fiestas, la Exposición de Pesebres,  
el Belén Viviente, el ‘tió’, los 
‘Pastorets’, son una muestra  
de la vitalidad de la ciudad que,  
con la llegada del nuevo año, recibirá 
la visita más esperada: la de los Reyes 
Magos, con la colaboración de su 
ayudante local, el astrólogo Sadurní.

Os invito a vivir la Navidad en Sant  
Joan Despí con intensidad, a pasear  
por las calles de la ciudad, a participar  
en las actividades culturales y de ocio, 
a conocer las propuestas del comercio 
de proximidad... Con ilusión y con 
solidaridad, pasando buenos momentos 
en compañía de familiares, amistades  
y vecinos y vecinas.

Y os animo a encarar 2018 con un ánimo 
positivo para superar los retos que nos 
depare el nuevo año. 

¡Felices fiestas y feliz año 2018!

Sant Joan Despí celebra unes festes 
de Nadal i Reis farcides d’activitats. 
Tradicions, cultura, comerç i lleure 
faran bategar la ciutat i portaran la 
il·lusió de les festes a tota la ciutadania. 

Com podreu comprovar en aquest 
programa, hi ha propostes per a tots els 
gustos, per tal que tothom pugui gaudir 
d’aquestes dates. Una oferta diversa 
que és possible gràcies a la implicació 
de les entitats i associacions de la 
ciutat, que s’aboquen en l’organització 
d’activitats. 

Concerts, pintura, dansa, esport, 
festes, l’Exposició de Pessebres, el 
‘Belén Viviente’, el tió, els Pastorets, 
són una mostra de la vitalitat de la 
ciutat que, amb l’arribada del nou any, 
rebrà la visita més esperada: la dels  
Reis Mags, amb la col·laboració del  
seu ajudant local, l’astròleg Sadurní.

Us convido a viure el Nadal a Sant 
Joan Despí amb intensitat, a passejar 
pels carrers de la ciutat, a participar 
en les activitats culturals i de lleure, 
a conèixer les propostes del comerç 
de proximitat... Amb il·lusió i amb 
solidaritat, tot passant bons moments 
en companyia de familiars, amistats  
 veïns i veïnes. 

I us animo a encarar el 2018 amb un 
ànim positiu per superar els reptes  
que ens depari el nou any. 

Bones festes i feliç any 2018!

Antoni Poveda 
L’alcalde



ACTIVITATS

DIVENDRES 15 DE DESEMBRE DE 2017

Plaça de l’Estatut. Barri 
Residencial Sant Joan 
En cas de pluja, al centre 
cívic Antoni Gaudí 
De 17.45 a 19.45 h
L’organitza: Comissió Tió Popular 
Sant Joan Despí.

Tió de Nadal popular 
barri residencial  
Sant Joan Despí
Festa de tradició catalana 
organitzada per una comissió 
d’entitats del poble, on els 
infants passaran un per un a fer 
cagar el tió, acompanyat amb 
una xocolatada popular, tallers, 
cançons, balls, gegants...

DISSABTE 16 DE DESEMBRE DE 2017

Seu social Font del Be  
16, baixos (Slot-Car) 
De 9 a 13 h
Preu de l’entrada: 5 € per 
cotxe, que es donaran 
íntegrament a La Marató. 
Cal inscriure’s prèviament 
a info@slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car de Sant Joan 
Despí

Cursa ral·li slot  
per a La Marató
Cursa de ral·li slot oberta a 
persones aficionades

Plaça del Mercat.  
Barri de les Planes 
En cas de pluja, al centre 
Miquel Martí i Pol  
D’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió Tió Popular 
Sant Joan Despí

Tió de Nadal popular 
barri Les Planes
Festa de tradició catalana 
organitzada per una comissió 
d’entitats del poble, on els 
infants passaran un per un a fer 
cagar el tió, acompanyat amb 
una xocolatada popular, tallers, 
cançons, balls, gegants...

Seu social Font del Be  
16, baixos (Slot-Car) 
De 16 a 22 h 
Preu de l’entrada:  
Donatiu d’1 € per a  
La Marató de TV3.  
Cal inscriure’s 
prèviament a  
info@slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car de Sant Joan 
Despí

Trams de ral·li  
slot solidaris  
per a La Marató
Sessió de portes obertes al club 
amb la possibilitat de córrer als 
trams de ral·li slot. No cal portar 
cotxes ni comandaments.

 Seu social Font del Be 16, 
baixos (Slot-Car) 
De 16 a 22 h

La recaptació es donarà 
íntegrament a La Marató 
de TV3. Cal inscriure’s 
prèviament a info@
slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car de Sant Joan 
Despí

Cursa de resistència  
per a La Marató
Cursa de resistència d’slot per 
equips. Aforament limitat per a 
persones que practiquen habitual-
ment ral·li slot.

Seu social Font del Be 16, 
baixos (Slot-Car) 
De 21 a 24 h
Preu de l’entrada:  
5 € per cotxe, que es 
donaran a La Marató.  
Cal inscriure’s prèviament 
a info@slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car de Sant Joan 
Despí

Cursa ral·li slot  
La Marató
Activitat oberta a persones 
aficionades. La recaptació es 
donarà íntegrament a La Marató 
de TV3.

Plaça del Centre 
Cultural Mercè 
Rodoreda 
En cas de pluja,  
al Foment Cultural  
i Artístic 
D’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió Tió Popular 
Sant Joan Despí

Tió de Nadal popular 
barri centre
Festa de tradició catalana 
organitzada per una comissió 
d’entitats del poble, on els 
infants passaran un per un a fer 
cagar el tió, acompanyat amb 
una xocolatada popular, tallers, 
cançons, balls, gegants...

Auditori de l’Hospital  
de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 
D’11.30 a 13 h
L’organitza: Orquestra Laud’Ars-
ALC
Amb la col·laboració del Consorci 
Sanitari Integral

Concert de Nadal
L’orquestra Laud’Ars torna a omplir 
l’Hospital d’harmonies barroques, 
valsos i altres danses i sons de 
Nadal. No us perdeu aquest 
matinal ple de vitalitat. Entrada 
lliure.

Seu social Font del Be  
16, baixos (Slot-Car) 
De 16 a 20 h
Preu de l’entrada: 5 € 
per cotxe que es donaran 
íntegrament a La Marató. 
Cal inscriure’s prèviament 
a info@slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car Sant Joan 
Despí

Cursa d’slot  
junior solidària  
amb La Marató
L’edat recomanada per a 
participar en l’activitat és de 6 
a 14 anys. No cal que portin ni 
cotxes ni comandaments.

Seu social Font del Be  
16, baixos (Slot-Car) 
De 16 a 20 h
Preu de l’entrada:  
Donatiu d’1 € per a  
La Marató de TV3.  
Cal inscriure’s prèviament 
a info@slot-car.cat
L’organitza: Slot-Car de Sant Joan 
Despí

Trams de ral·li  
slot solidaris per  
a La Marató
Sessió de portes obertes al club 
amb la possibilitat de córrer als 
trams de ral·li slot. No cal portar 
cotxes ni comandaments.

Poliesportiu Francesc 
Calvet 
17 h
Preu de l’entrada: 5 €  
Els fons recaptats es 
donaran a la Marató de 
TV3.
L’organitza: CPA Sant Joan Despí

Gala stars de 
patinatge artístic
Gala de patinatge artístic amb 
professionals convidats de renom 
internacional.

Teatre Mercè Rodoreda 
De 18.30 a 20.45 h
Preu de l’entrada: 5 €  
per persona de més de 18 
anys i 3 € per a més grans 
de 65 anys. Alumnat de 
l’escola: entrada gratuïta.
L’organitza: Associació Cultural 
Escola de Música Enric Granados

Concert de Nadal
Tradicional concert de Nadal de 
l’Escola de Música Enric Granados 
amb l’actuació de les Corals i el 
Grup Instrumental.

Centre Cívic Gaudí 
De 17 a 20.30 h

L’organitza: Club d’escacs Sant 
Joan Despí

Torneig de ràpides 
de Nadal
Activitat oberta a tothom. 
Aforament limitat, les inscripcions 
es tancaran en arribar a les 36 
persones participants. Sistema 
suís.

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017

Teatre Mercè Rodoreda 
De 10 a 14 h
Entrada lliure
L’organitza: Freedom Dance

Festival de Nadal 
Freedom Dance

11 h 
Durada: 2,5 hores
Preu 6€. Menors de 10 
anys, gratuït. Descomptes 
del 20% amb el carnet 
de les biblioteques, per a 
estudiants, jubilats i pen-
sionistes
Cal concertar-la 
prèviament per telèfon 
o per correu electrònic.  
tel.933737363 - 
cannegre@sjdespi.net

Itinerari modernista 
Jujol a Sant Joan 
Despí
Visita guiada per les obres de Can 
Negre, la Torre de la Creu, façanes 
de Torre Jujol, Torre Serra Xaus, 
casa Rovira, porta del manyà 
Josep Oliver i església parroquial.



Teatre Mercè Rodoreda 
De 17.30 a 20 h
Preu de l’entrada: 10 € 
anticipada i 12 € el mateix 
dia. Venda d’entrades 
a les famílies de les 
persones participants de 
l’11 al 13 de desembre. 
A partir del 14 de 
desembre, venda oberta 
per a tothom.
Hi col•labora el comerç local amb 
les seves aportacions econòmiques 
i d’obsequis per al sorteig que es 
realitzarà a l’entreacte.
L’organitza: Associació Dansadespí

XIII Dansa solidària 
amb La Marató de TV3
Mostra de coreografies dels 
grups de l’Espai Físic.Escola-
dedansa: iniciació a la dansa, 
clàssic, modern, contemporani 
i modern-fusió adults; amb la 
col•laboració del Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut 
de Barcelona i ballarins i ballarines 
professionals.

DIMECRES 20 DE DESEMBRE DE 2017

Poliesportiu del Mig 
De 16.30 a 19.30 h
Preu de l’entrada: 
L’entrada és gratuïta 
però caldrà retirar les 
invitacions prèviament als 
centres cívics municipals, 
a l’Àrea de Serveis a la 
Persona i/o a l’Ajunta-
ment. Es comptarà amb 
serveis d’autocar i es 
reservaran taules a partir 
de grups de 10 persones.
L’organitza: Departament de la 
Gent Gran (Ajuntament de Sant 
Joan Despí)

Festa de Nadal  
de la gent gran
Xocolatada i música en viu, a 
càrrec de l’orquestra Chacumbels, 
per a la gent gran! El voluntariat 
del Banc del Temps i de la gent 
gran organitzaran també un 
punt de recollida d’aliments a 
la festa que la Taula Social de 
Serveis Socials de Sant Joan Despí 
distribuirà entre les persones més 
necessitades de la ciutat.

Auditori Miquel Martí i Pol 
De 18 a 20 h
Entrada gratuïta que 
hauran de recollir a 
l’entitat (c/Lluís Millet, 2)
L’organitza: C.A.L. Semillero Azul

Certamen de 
Villancicos rocieros
Un any més la trobada de Coros 
Rocieros per nadales i els 
poetes del C.A.L. Semillero Azul 
amenitzen el Nadal amb els seus 
càntics i poemes.

Teatre Mercè Rodoreda 
20 h Cicle Gaudí

Circuit estable de cinema català
Sabates Grosses de Ventura Pons.

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE DE 2017

Foment Cultural i Artístic 
de Sant Joan Despí 
De 16.30 a 19.30 h
Preu de l’entrada:  
per a persones 
associades 2,5 €, per  
a no associades 3 €
L’organitza: Associació de gent gran 
Amigos del Baile

Festa de Nadal  
de l’Associació 
Amigos del Baile
Festa i pica-pica de Nadal 
organitzada per l’associació de 
gent gran Amigos del Baile.

Sala Bulevard 
22 h
Donatiu 3 euros
L’organitza: Grup de teatre Hocus 
Pocus

Teatre Solidari 
Ens fem grans 
A càrrec de Hocus Pocus Jove

DISSABTE 23 DE DESEMBRE DE 2017

Casal de Gent Gran  
de Can Maluquer 
D’11 a 13 h
L’organitza: Associació de Gent 
Gran de Can Maluquer

Tió de Nadal  
a Can Maluquer
Activitat per a les persones sòcies 
de l’entitat i per als seus nets i 
netes. Després de fer cagar el tió 
hi haurà una festa infantil.

DEL DIUMENGE 24 AL DIMECRES 27 DE DESEMBRE DE 2017

Parc de Sant Pancraç 
De 18.30 a 20.30 h
L’organitza: C.C. Andaluz Vicente 
Alexandre amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Pessebre vivent / 
belén viviente
Gaudeix a Sant Joan Despí de 
la 26a. edició del tradicional 
pessebre vivent amb espais  
plens de tradició, de detalls  
i de sorpreses, amb més d’un 
centenar de personatges.

DILLUNS 25 DE DESEMBRE DE 2017

Foment Cultural i Artístic 
de Sant Joan Despí 
De 22 a 1 h
Preu de l’entrada: per a 
persones associades 3 € i 
per a no associades 6 €. 
Reserva de taules 637 
81 54 68-630 68 02 28. 
Secretaria: dimarts i 
divendres de 18 a 20 h.
L’organitza: Foment Cultural i 
Artístic de Sant Joan Despí

Ball de Nadal
Música en viu amb el duet 
Valparaíso i gaudir de la nit del dia 
25.

DIMARTS 26 DE DESEMBRE DE 2017

Plaça de l’Ermita  
En cas de pluja, al 
Foment Cultural i Artístic 
De 12 a 14 h
L’organitza: Colla Sardanista de 
Sant Joan Despí

Ballada de sardanes 
amb la Cobla 
Principal del 
Llobregat

DIJOUS 28 DE DESEMBRE DE 2017

Casal de Gent Gran  
de Can Maluquer 
De 17 a 19.30 h
L’organitza: L’Associació de Gent 
Gran de Can Maluquer

Ball de cap d’any
Activitat oberta per a tota la gent 
gran, sòcia o no.

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE DE 2017

Foment Cultural i Artístic 
de Sant Joan Despí 
D’1 a 4.30 h
L’organitza: Foment Cultural  
i Artístic

Ball de cap d’any
Música en viu amb el duet Zara_
Banda. Es donaran bombons i una 
ampolla de cava per parella.



CAP INFANT SENSE JOGUINA
Els seus drets en joc
Campanya de recollida de joguines noves de Creu Roja 
Joventut 2017-2018
Ben a prop de les festes de Nadal, creiem oportú fomentar 
els valors de la solidaritat del poble de Sant Joan Despí 
realitzant, un any més, la recollida de joguines (noves, no 
bèl·liques i no sexistes) per tal de poder defensar el dret del 
joc de tots els infants del nostre poble.

DISSABTE 16 DE DESEMBRE DE 2017

De 10 a 13.30 h
L’organitza: Radio Despí i Creu Roja 
Joventut Sant Joan Despí.

Ràdio Marató  
amb Ràdio Despí
Campanya de recollida  
de joguines noves
Punts de recollida: plaça de 
l’Ermita del barri Centre, plaça de 
l’Estatut del barri Residencial Sant 
Joan, plaça del Mercat del barri 
de les Planes i centre comercial 
Esclat al barri Torreblanca.

 

DEL 7 AL 28 DE DESEMBRE DE 2017 

Horari Creu Roja Sant 
Joan Despí: de dilluns 
11 a divendres 15 de 
desembre de 10 a 12 h i 
de dilluns 18 a divendres 
22 de desembre de 10 a 
12 h.
L’organitza: Creu Roja Joventut 
Sant Joan Despí.

Capses de recollida 
de joguines noves
Centre Cívic Sant Pancraç 
Centre Cívic Les Planes 
Centre Cívic de Torreblanca  
Centre Cívic A. Gaudí  
Centre Miquel Martí i Pol  
Centre Mercè Rodoreda 
Les Formiguetes Kids 
Centre Respira 
G.E. El Castanyot 
El Bosc de les Fades 
Esbart Dansaire de Sant Joan 
Seu de la Creu Roja a Sant Joan 
Despí - C. Samontà 31  
Telèfon: 933 73 37 58

DILLUNS 1 DE GENER DE 2018

Església Sant Joan 
Baptista 
De 19 a 21.30 h
L’organitza: Societat Coral de Flora

Concert d’any nou
Tradicional concert de nadales 
i cançons típiques catalanes. 
Concert amb la participació de 
cantants solistes lírics amb reco-
neixement públic.

DIVENDRES 5 DE GENER DE 2018

Residència Sophos 
De 13 a 15 h
L’organitza: Club d’Esplai El 
Tricicle en col·laboració amb el 
Departament de Gent Gran de 
l’Ajuntament.

Visita dels Reis 
Mags d’Orient a la 
residència Sophos 
de la gent gran
Ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient fan una visita a la gent 
gran de la residència Sophos per 
portar-los regals i saludar-los.

NIT DEL 5 DE GENER AL 6 DE GENER DE 2018

Barris de Sant Joan Despí 
De 19.30 a 1.30 h
Inscripcions: als centres 
cívics de Les Planes i 
Antoni Gaudí a partir de 
l’11 de desembre de 2017. 
Places limitades.
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle.

Nit màgica
La Nit de Reis és una nit especial 
i plena d’il·lusions per a tothom, 
però sobretot per als infants. Des 
del Club d’Esplai El Tricicle volem 
compartir amb vosaltres aquesta 
nit i ajudar-vos perquè la recordin 
sempre.

DIUMENGE 7 DE GENER DE 2018

Local G.E. El Castanyot 
Preu: la voluntat 
D’11.30 a 14 h
L’organitza: G.E. El Castanyot

Representació  
dels pastorets
Infants i joves d’entre 3 i 17 anys 
representen un any més l’obra dels 
Pastorets.



ACTIVITATS AMB INFANTS
27, 28 I 29 DE DESEMBRE I 2, 3, 4 I 5 DE GENER DE 2018

Centre Cívic Les Planes
Casal de matí de 9  
(opció acollida) a 14 h.  
Casal de tarda  
fins a les 17 h.
Inscripcions: del 20 
de novembre fins al 
22 de desembre a les 
secretaries del Centre 
Cívic Les Planes i al 
Centre Cívic Antoni 
Gaudí.
Servei d’acollida:  
a partir de les 8.30 h 
(a concretar, segons 
demanda).
Menjador:  
amb carmanyola de casa.
L’organitza: Club d’Esplai el Tricicle

Casal d’hivern  
club d’esplai  
El Tricicle
Casal d’hivern durant les vacances 
de Nadal, on els infants poden 
gaudir d’un munt d’activitats, 
tallers, excursions, cançons, jocs... 
i compartir tot això amb amics/
gues per passar-ho d’allò més bé.

27, 28 I 29 DE DESEMBRE I 2, 3, 4 I 5 DE GENER DE 2018

DEL 27 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER DE 2018

Camp Municipal  
del barri Centre 
De 9 a 14 h.  
Amb servei d’acollida
Inscripcions a partir del 
20 de novembre de 2017 
a la seu social.
L’organitza: UE Sant Joan Despi

Primer campus  
de Nadal
Activitat esportiva i d’esbarjo per 
a nens i nenes nascuts/des entre 
2003-2012 (ambdós inclosos)

29 DE DESEMBRE I 2, 3, 4 I 5 DE GENER DE 2018

Centre d’Esplai El Nus 
(Centre Cívic  
Sant Pancraç) 
Horari: consultar  
segons activitat.
Per a més informació 
adreceu-vos al  
Centre d’Esplai  
El Nus al correu:  
joves@esplaielnus.org
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Hivern jove
Activitats pensades per dinamitzar 
les vacances d’hivern combinant 
voluntariat i lleure. Activitats:

29 de desembre 
Dinar de gala jove
2 de gener  
Embolica’t amb la Creu Roja
3 i 4 de gener 
El Mag Sadurní necessita ajuda
5 de gener 
Bicicletada jove

Centre Cívic Sant 
Pancraç i Centre Cívic 
Torreblanca
Casal de matí  
de 9 a 14 h o 15.30 h 
(segons menjador). 
Casal de tarda  
fins les 17 h.
Inscripcions: des d’ara 
fins a l’inici de l’activitat  
o fins esgotar places.
Preu: El preu del casal 
d’hivern de matí seria de 
15 €/dia amb descompte 
del 10% per casal sencer
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Casal d’hivern  
centre d’esplai  
El Nus
Activitat dirigida a infants en 
edat d’escolarització de 3 a 
12 anys. Espai de lleure on els 
infants gaudiran d’activitats molt 
divertides, fomentant el bon 
humor i el positivisme, fent nous 
amics i amigues, desenvolupant 
habilitats i en contacte amb el 
medi urbà. Amb uns horaris i 
serveis adaptats a les necessitats 
de les famílies.



DIJOUS 28, DIVENDRES 29 I DISSABTE 30 
DE DESEMBRE DE 2017

Torre de la Creu 
De 17.30 a 20 h.  
Es respectarà 
aquest horari 
tancant l’accés 
a la cua, segons 
l’aforament previst, 
a partir de  
les 19.30 h.

La màgia de  
l’astròleg Sadurní
L’astròleg Sadurní ens obre les portes 
de la Torre de la Creu que, com ja 
saps, és l’espai on viu tot l’any i que 
amb màgia i il·lusió, any rere any, ens 
rep carregat d’idees plenes d’energia 
per anar preparant l’arribada dels Reis 
d’Orient. Coneixeràs l’espai on treballa 
i totes les històries que a través de 
la imaginació et faran viatjar fent un 
petit circuit per la casa i, amb la porta 
estrellada, descobriràs els misteris del 
seu laboratori i tot un món màgic.

A la plaça, hi trobareu tot un món de 
jocs i un taller de maquillatge. 

REIS 2018

DIVENDRES 5 DE GENER DE 2018

La ciutat està preparada per rebre SM els Reis d’Orient. Un 
espectacle que suma la màgia i l’encís de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. Aquest any també és important la participa-
ció de tots els nens i nenes, pares i mares, avis i àvies... en 
definitiva, tot Sant Joan Despí, per la GRAN FESTA

Parc de la  
Fontsanta.  
A l’esplanada 
central. 
17 h

Arribada màgica  
i benvinguda  
de ses majestats  
els Reis Mags d’Orient
Com ja és tradició, amb la comitiva ens 
acompanyarà l’astròleg Sadurní, els patges 
reials, els infants reials, els ajudants de 
l’astròleg i tots junts amb els grups de 
percussió Abra-Kpum i Atabalats participa-
rem i farem possible l’arribada màgica de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. No deixis que t’ho 
expliquin, només cal que no hi faltis!

Arribada màgica i benvinguda de SM els Reis 
Mags. Salutació i entrega del pa i la sal com a 
símbol d’hospitalitat.

DIMECRES 3 I DIJOUS 4 DE GENER DE 2018

Davant l’Àrea  
de Serveis  
a la Persona  
(av. Barcelona 41) 
De 17.30 a 20 h
Amb la col·laboració  
de GE El Castanyot,  
CE El Nus, CE El Tricicle 
i la Comissió de Reis

Entrega de cartes  
als patges reials
Els patges reials i els seus ajudants 
us esperen per recollir en mà tots els 
desitjos dels nens i nenes. Estaran 
acompanyats per l’astròleg Sadurní, que 
dins del seu tendal màgic ens explicarà 
les noves aventures de la màgia de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. Com cada 
any, els ajudants de l’astròleg, que han 
treballat de valent, us explicaran tots els 
detalls i us ajudaran en l’elaboració de 
l’element màgic per a l’arribada de SM els 
Reis d’Orient.

Venda de xocolata calenta sense gluten, 
a càrrec dels joves de CE El Nus com a 
campanya econòmica per a les activitats 
d’estiu.



Plaça de Catalunya 
21 h
L’organitza: Comissió de Reis  
i Ajuntament de Sant Joan Despí.
Hi col·labora: Escola de Música 
Enric Granados.

Amb la col·laboració  
dels ciutadans i ciutadanes  
de Sant Joan Despí, Ràdio Despí  
i Creu Roja.

Entrega de la clau a 
SM els Reis d’Orient
Per aconseguir que tots els infants 
rebin els seus regals a casa seva,  
a la plaça Catalunya es lliurarà a 
Ses Majestats la clau màgica que 
obre les portes de totes els cases.

Cavalcada de  
SM els Reis Mags 
d’Orient
Un cop Ses Majestats hagin pujat 
a les seves carrosses, començarà 
la tradicional cavalcada, amb un 
llarg recorregut per la ciutat per 
saludar els nens i nenes. Hi ha 
poques coses tan màgiques com 
veure la cavalcada dels Reis Mags 
i deixar-se endur per la il·lusió 
dels infants i endolcir-se amb els 
caramels que llancen els patges. 
No hi podeu faltar!

Per on passen els Reis?
18.10 h Les Planes 

Carrer Gran Capità 
Carrer Sant Antoni 
Carrer Trias de Bes 
Plaça Sant Joan 
Carrer Pi i Suñer 
Carrer J.F. Kennedy 
Plaça Espanya 
Carrer Extremadura

19 h Residencial Sant Joan 
Entrada al barri per la zona 
del parc de la Fontsanta 
(cantonada  
c/ Sant Martí de l’Erm  
amb av. Baix Llobregat)- 
Carrer de Sant Martí de l’Erm

19.45 h Pla del Vent-torreblanca 
Carrer de Vallespir –  
Av. de la Generalitat 
Av. de Lluís Companys 
Plaça de Maria Aurèlia 
Capmany 
Av. Torreblanca 
Av. de la Generalitat

20.15 h Barri centre 
Carrer de la Creu d’en 
Muntaner 
Carrer de Catalunya 
Carrer de Jacint Verdaguer 
Carrer de les Torres 
Carrer de Rius i Taulet 
Avinguda de Barcelona 
Carrer de Bon Viatge 
Carrer del Torrent d’en Negre 
Plaça de Catalunya

Cançó per rebre els Reis Mags
Us la podeu descarregar a  
www.sjdespi.cat i www.reismags.despientitats.cat

Amb la col·laboració de:  
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En cas d’emergència:
• Mantingueu la calma i poseu 

especial atenció a les indicaci-
ons dels serveis d’emergència. 
Tingueu molta cura dels infants  
i les persones amb dependència.

• Dirigiu-vos fora de l’acte pels 
llocs indicats o pels carrers més 
propers sense aturar-vos. En cap 
cas torneu enrere.

• Eviteu cridar, córrer o empènyer 
les altres persones, ja que podríeu 
provocar situacions molt peri-
lloses per la gran quantitat de 
persones concentrades.

• Una vegada estigueu en una 
zona segura, si no trobeu alguna 
persona informeu-ne als serveis 
d’emergència.

• En cas d’emergència, si truqueu 
al telèfon 112 des d’un telèfon 
mòbil i no us dóna senyal, pot ser 
que les línies estiguin saturades: 
busqueu un telèfon fix per fer la 
trucada.

Consells  
d’autoprotecció  
durant la cavalcada:

• No us apropeu a la via per agafar 
els caramels que quedin en el 
pas de les carrosses; us podeu 
distreure i no preveure el pas de 
les següents.

• Vetlleu i controleu els infants 
perquè no s’aproximin a les rodes 
dels vehicles i/o cavalls.

• Tingueu en compte que el calçat 
que porteu us ha de protegir els 
peus per evitar lesions, ja que és 
una de les zones més vulnerables 
en actes massius.

• Si el fred és intens, recordeu 
portar barret i utilitzar la bufanda 
o el mocador per no respirar 
directament l’aire fred, espe-
cialment la mainada. A més, 
és important que porteu roba 
còmoda i adequada a la meteoro-
logia per evitar problemes amb el 
pas de les hores.

UN NADAL 
RESPONSABLE

• Moveu-vos amb seny, utilitzeu el 
transport públic, camineu o moveu-vos 
amb bici. Compartiu el cotxe sempre que 
pugueu.

• Compreu de manera responsable. Penseu 
abans de comprar un producte si de 
veritat el necessiteu. Compreu productes 
estacionals i locals. Trieu productes 
etiquetats, els ecològics i els de comerç 
just.

Allargueu la vida dels vostres objectes. 
Consulteu la web www.millorquenou.cat  
on podeu trobar tallers de reparació,  
botigues de segona mà, xarxes d’inter-
canvi i mercats.

• Respecteu les 4 R: reduïu els residus que 
genereu, reutilitzeu els envasos, recicleu  
i repenseu els vostres hàbits i actituds 
per a un consum responsable.

• Optimitzeu l’energia i estalvieu aigua.

• Tingueu cura de l’entorn.

• Respecteu els espais públics, la gespa 
i les zones enjardinades. Utilitzeu les 
papereres i contenidors de brossa. (blau, 
groc, verd, gris i taronja)

• Seguiu sempre les instruccions  
del personal de seguretat.

• Recordeu que els principals riscos 
són el pas de les carrosses i tenir 
un accident per enfilar-se a algun 
objecte com ara contenidors, 
semàfors i senyals... No ho feu 
mai. Actueu sempre amb sentit 
comú: durant la celebració no 
us poseu en risc ni exposeu la 
mainada a possibles accidents.

• Quedeu-vos sempre darrere les 
tanques o la senyalització de 
seguretat del pas de les carrosses

• No parleu ni feu senyals que 
puguin distreure el personal de 
seguretat, els acompanyants 
a peu de les carrosses o les 
persones que les condueixen, 
llevat que es tracti d’un accident 
o emergència.

• No us acosteu mai a les carrosses 
ni intenteu pujar-hi.

• No creueu mai entre carrossa i 
carrossa, ni us hi acosteu quan 
estiguin aturades o fent càrrega 
de combustible.

• No llenceu caramels a ningú, ni 
a les persones assistents ni a les 
que hi col·laboren.

• En cas de detectar alguna inci-
dència, informeu immediatament 
al personal de seguretat i si 
calgués, truqueu al telèfon 112.

• Abans d’assistir a la cavalcada 
poseu atenció a les informacions 
que emetin les autoritats sobre 
l’esdeveniment, el recorregut, 
així com a les condicions meteo-
rològiques.

• Tingueu localitzades les vies 
d’evacuació per una possible 
emergència i poseu especial 
atenció a les indicacions del 
personal de seguretat.

• No empenyeu mai per accedir a 
una zona perquè podeu provocar 
una caiguda o allau; si la zona on 
voleu situar-vos està saturada o 
molt plena busqueu un altre punt.

• Acordeu sempre un punt de re-
ferència amb les persones que us 
acompanyen, fora de la zona on 
s’acumuli el públic, on tornar-vos 
a reunir en cas que us separeu o 
us perdeu.

• Si aneu amb infants porteu-los 
sempre de la mà. Expliqueu-los 
quins són els riscos, què no 
poden fer i com han d’actuar si 
es perden.

• No deixeu que els infants pugin 
a cap objecte per veure millor la 
cavalcada.

• Si trobeu cap infant perdut és 
important que l’acompanyeu 
immediatament a la policia local o 
a la zona on es troben els equips 
de seguretat.

• Porteu la documentació a sobre 
sempre. En el cas dels infants, 
la gent gran i les persones amb 
dependència caldrà que prepareu 
un fitxa amb les seves dades 
personals i un telèfon de contacte 
per si es perden. Caldrà també 
que aquesta sigui visible.

• No us atureu davant dels carrers 
d’accés a l’acte perquè són 
les vies d’evacuació que caldrà 
utilitzar en cas d’emergència.

• Si teniu la sensació de no tenir 
sortida possible, busqueu una 
ubicació alternativa on poder 
localitzar una via d’evacuació. És 
important però, que mantingueu 
la calma en tot moment.

• No pugeu a les baranes, reixes, 
contenidors o a qualsevol altre 
element de caràcter inestable 
perquè poden ser perillosos i 
provocar un accident.

• Una vegada finalitzat l’esdeveni-
ment, abandoneu el lloc de forma 
ordenada, respectant l’ordre de 
sortida i seguint les indicacions 
dels serveis de seguretat.

CAMPANYA  
RESIDUS 2018Abans i durant la celebració:

NORMES 
D’OBLIGAT 
COMPLIMENT  
PER A LA 
CAVALCADA
La nit del dia 5 de gener 
és màgica. Arriben Ses 
Majestats els Reis Mags 
d’Orient a la ciutat i a 
les nostres llars! I com ja 
sabeu, és molt important 
que deixeu, en el balcó o la 
finestra, una sabata de cada 
membre de la família. Però 
sobretot, abans d’anar-vos-
en a dormir, recordeu que 
Ses Majestats i els camells 
que els acompanyen estaran 
tan cansats aquella nit que 
necessitaran aigua, palla 
i quelcom per menjar per 
recuperar forces, i arribar a 
tots els racons de Sant Joan 
Despí.

Ep! Abans de ficar-vos al llit, 
haureu de rebre’ls i donar 
la benvinguda a la cavalcada 
reial, no? Aquí us deixem 
unes quantes normes que us 
caldrà seguir:

SABEU QUIN  
ÉS EL MILLOR 
REGAL?
Amb l’objectiu de recuperar el Nadal com 
un espai imaginatiu per avançar cap a 
societats més justes per a tothom, hem 
de reforçar totes aquelles iniciatives que 
respecten les persones i el medi ambient, 
promovent el comerç just i de proximitat. 
Un Nadal que prevalguin els valors de soli-
daritat i cooperació. Per Nadal regala:

• Productes de Comerç Just 
• Regals que no generin residus
• Regals de la botiga del Centre Jujol-  

Can Negre
• Regala(‘t)eatre
• Regala sessions de massatge
• Regala art
• Cap de setmana en una casa rural
• Un dia d’esports d’aventura i experiències  

i on et pugui dur la teva imaginació

Regala’m el que vulguis.  
Jo hi poso la imaginació
És una invitació per a totes les persones 
que reben el regal a no quedar-se en l’ús 
que la publicitat ens mostra, sinó a deixar 
volar la imaginació i anar encara més enllà. 
Els regals no són sexistes per si mateixos, 
però són elements que estimulen actituds 
i generen models de relacions entre 
homes i dones.  
observatoridelesdones.org 

Residus especials
DEIXALLERIA LA FONTSANTA 
Av. Baix Llobregat cantonada amb Àngel 
Guimerà. Tel. 93 371 57 46

DEIXALLERIA MÒBIL 
Tots els dimecres al matí i els dijous a la 
tarda. Consulteu horaris i lloc a www.sjdespi.
cat

Punts de recollida d’arbres  
de Nadal del 8 al 14 de gener  
de 2018

• Pl. Ermita amb c/ Bon Viatge.
• Pg. del Canal amb av. Barcelona  

(zona de petanca)
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. Sant Joan
• Centre cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
• Av. Generalitat amb av. Lluís Companys
• Centre cívic Torreblanca, av. Lluís Companys 

amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria



Biblioteca Miquel Martí i Pol
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
Dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 14 h 
Horari festes de Nadal: divendres 5 de gener de 10 a 14 h.

Av. de Barcelona, 83-85. 
Tel. 93 477 12 82 
Correu electrònic: b.st.joand.mmp@diba.cat 
  @bsjdmmp

Biblioteca Mercè Rodoreda
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
Dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 14 h 
Horari festes de Nadal: divendres 5 de gener de 10 a 14 h.

Carrer Major, 69. 
Tel. 93 267 57 02 
Correu electrònic: b.st.joand.mr@diba.cat 
  @bsjdmr

Aula d’estudi
Per al període desembre 2017 – gener 2018. 
S’obrirà els dissabtes 16, 23 i 30 de desembre de 2017 i els dissabtes 13, 
20 i 27 de gener de 2018 la Biblioteca Mercè Rodoreda de 16 a 22 h. I 
els diumenges 17 de desembre de 2017 i 7, 14, 21 i 28 de gener de 2018 
la biblioteca Miquel Martí i Pol de 10 a 14 i de 16 a 22 h, a més de l’habi-
tual d’obertura de la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí.

Centre Jujol – Can Negre
Horari: matins, de dilluns a divendres de 10 a 13 i tardes 
De dilluns a dijous de 17.30 h a 20 h.  
Diumenges i festius (inclòs el 26 de desembre) de 12 a 14 h 
Horari festes de Nadal: tancat els dies 24, 25 i 31 de desembre de 2017 i 
l’1 i el 6 de gener de 2018.

Servei de botiga: hi podreu trobar materials de promoció del centre i 
de l’obra de l’arquitecte Jujol.

Pl. de Catalunya, s/n. 
Tel. 93 373 73 63 
Correu electrònic: cannegrejdespi.net 
  @cannegre

Centre Cívic Les Planes
De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 
Horari festes de Nadal: tancat els dies 25 de desembre i 1 de gener. 
Del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 de 9 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

Tel. 93 477 01 37 
Correu electrònic: cclesplanes@sjdespi.net

Centre Cívic Sant Pancraç
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. 
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener del 
2018 de 9 a 15 h.

Tel. 93 477 12 11 
Correu electrònic: ccsantpancra@sjdespi.net

Centre Cívic Torreblanca
De dilluns a divendres de 10 a 12 h i de 
Dilluns a divendres de 16 a 21 h. 
Horari festes de Nadal: Del 27 de desembre al 4 de gener de 2018 a les 
tardes de 16 a 19 h i dijous 5 de gener de 2018 de 10 a 12 h.

Tel. 93 477 22 68 
Correu electrònic: cctorreblanca@sjdespi.net

Centre Cívic Antoni Gaudí
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 h i de dilluns a divendres de 16 a 21 h. 
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre al 4 de gener de 2018 a les 
tardes de 16 a 19 h. I dijous 5 de gener de 2018 de 9 a 12 h.

Tel. 93 477 31 34 
Correu electrònic: ccgaudi@sjdespi.net

HORARIS I SERVEIS

CONCURS  
FOTOGRÀFIC
Participa en el concurs fotogràfic a Instagram  
que organitza l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

Penja les teves fotos amb coixinets  
#NadalSJD17 i #ReisSJD18

Guanya un fantàstic trípode dissenyat  
especialment per a mòbils.

Consulta les bases al web sjdespi.cat  
i a Instagram @AjuntamentSantJoanDespí

www.sjdespi.cat
 @ajuntamentsantjoandespi
 Ajuntament Sant Joan Despí
 @AjSJDespi

EL NADAL DE  
SANT JOAN DESPÍ  
A LES XARXES 
SOCIALS

L'ASTRÒLEG  
SADURNÍ, TAMBÉ  
A LES XARXES

 @astrolegSadurni 
 Astròleg Sadurní 

 @astrolegSadurni

Des de les xarxes socials ens explicarà tot  
el que passa a Sant Joan Despí durant  
els dies més màgics de l’any. Seguiu-lo!



sjdespi.cat

Hi col·labora:

Nadal


