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Detalls de 
qualitat

Petites actuacions 
continuades que realitza 
l’Ajuntament fan que Sant 
Joan Despí guanyi en 
benestar, cura i qualitat 
de vida per a la ciutadania
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Molts escenaris i 
aforaments controlats 
a la festa d’enguany
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El fin del estado de alarma y el avance en el pro-
ceso de vacunación parece que invitan a cierto 
optimismo en relación a la pandemia de la Co-

vid-19. Esto no significa bajar la guardia, ni mucho 
menos –sólo hay que seguir los datos de personas 
ingresadas, por cierto, cada vez más jóvenes– pero 
sí permite ir recuperando cierta actividad. Con esta 
premisa, la ciudad empieza a latir tímidamente. La ce-
lebración del pasado Sant Jordi, la normalización de 
las competiciones y actividades deportivas y algunas 
nuevas propuestas de actividades al aire libre marcan 
un camino sobre el que esperamos no tengamos que 
retroceder. La próxima Fiesta Mayor o las actividades 
de verano para niños y jóvenes (este año incorporan-
do oferta de actividades de verano municipales) serán 
un nuevo paso adelante en este recorrido.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí continúa si-
guiendo de cerca la evolución de la situación sanitaria 
en la ciudad, tomando las medidas de seguridad ne-
cesarias y colaborando con el Departamento de Sa-
lud, como por ejemplo, poniendo a su disposición dos 
equipamientos municipales (centros Cirerers y Mercè 
Rodoreda) como puntos de vacunación.

También quiero hacer referencia a mi elección como 
senador designado por el Parlament. Es un honor po-
der representar a Catalunya en el Senado y trabajar 
con la experiencia adquirida, siempre con los valores 
progresistas, de igualdad y de justicia social que me 
acompañan.

La fi de l’estat d’alarma i l’avanç en el procés de 
vacunació sembla que conviden a cert op-
timisme pel que fa a la pandèmia de la Co-

vid-19. Això no significa abaixar la guàrdia, ni de 
bon tros –només cal seguir les dades de persones 
ingressades, per cert, cada cop més joves– però sí 
permet anar recuperant certa activitat. Amb aques-
ta premissa, la ciutat comença a bategar tímida-
ment. La celebració del passat Sant Jordi, la norma-
lització de les competicions i activitats esportives 
i algunes noves propostes d’activitats a l’aire lliure 
marquen un camí sobre el qual esperem que no ha-
guem de retrocedir. La propera Festa Major o les 
activitats d’estiu per a infants i joves (enguany in-
corporant oferta de casals d’estiu municipals) seran 
un nou pas endavant en aquest recorregut.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí continua seguint 
de prop l’evolució de la situació sanitària a la ciu-
tat, prenent les mesures de seguretat necessàries i 
col·laborant amb el Departament de Salut, com ara 
posant a la seva disposició dos equipaments muni-
cipals (centres Cirerers i Mercè Rodoreda) com a 
punts de vacunació.

També vull fer referència a la meva elecció com a 
senador designat pel Parlament. És un honor po-
der representar Catalunya al Senat i treballar-hi 
amb l’experiència adquirida, sempre amb els va-
lors progressistes, d’igualtat i de justícia social que 
m’acompanyen.

Mantenint les mesures de seguretat 
sanitària, la ciutat comença a recuperar 

certa normalitat

Antoni Poveda
l’alcalde

Manteniendo las medidas de seguridad 
sanitaria, la ciudad comienza a 

recuperar cierta normalidad

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda

Sense abaixar 
la guàrdia
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Reduir el soroll de la B23 al barri de Torreblanca, instal·lar jocs de memòria 
per a la gent gran o nous desfibril·ladors al carrer, intervencions que incideixen 

directament en el benestar de la ciutadania

La qualitat de vida a Sant Joan Despí es guanya dia a dia. 
El manteniment de l’espai públic i dels equipaments és 
prioritari per a l’Ajuntament, que no deixa de millorar 

la ciutat amb actuacions per afavorir el benestar de la po-
blació. 
Entre les actuacions més recents, hi ha la instal·lació de jocs 
per exercitar la memòria de la gent gran a la plaça del Mer-
cat i a la del Sol Solet. Es tracta de jocs senzills (laberint, càl-
cul, etc.) que poden estimular-nos alhora que passem una 
bona estona a l’aire lliure. 

Més desfibril·ladors al carrer
Una altra acció per protegir la salut ha estat la instal·lació de 
quatre nous desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a la 
via pública. Els nous DEA s’ubiquen a la plaça del Consell 
d’Infants (al costat de la parada de Bon Viatge del tramvia), 
a l’avinguda de la Generalitat amb el passatge la Mossota, a 
l’exterior del Centre de Gent Gran Cirerers i a la plaça del 
Carme. Amb les noves incorporacions, Sant Joan Despí té 
una xarxa de 29 DEA, uns aparells que permeten una rà-
pida resposta en cas que una persona pateixi una aturada 
cardíaca. 
Reduir la contaminació acústica també és vetllar per la salut 
de la ciutadania. En aquest àmbit destaca la instal·lació d’un 
nou tram de pantalles acústiques a l’autovia B23, a l’altura 
del barri de Torreblanca. En total s’ha col·locat un tram de 
124 metres amb una alçada de 3,50 metres. Aquests panells 

consten de dues làmines d’acer amb una cara absorbent 
(costat autovia) i una cara reflectant (costat edificis) que mi-
lloren l’efecte fonoabsorbent. Vetllar per la seguretat, també 
és un factor de benestar. Per això, aquests dies s’està acabant 
d’instal·lar una tanca perimetral al nou parc de Marta Mata 
i a la pista poliesportiva, al barri de les Begudes, per regular-
ne l’accés i el seu ús. En aquest mateix barri, en tres rotondes 
de l’avinguda Onze de Setembre i al carrer Manuel Vázquez 
Montalbán, s’ha millorat la vegetació amb la plantació de 
sàlvies, de floració llarga, autòctones i adaptades al territori.

Nous models de fonts adaptades
I si és important cuidar l’espai públic, l’Ajuntament tam-
bé intervé en la millora d’equipaments com ara les escoles 
d’infantil i primària. Recentment, i coincidint amb el 50è 
aniversari de l’escola Sant Francesc d’Assís, ha instal·lat un 
gran joc de fusta al pati del sorral que complementa la plan-
tació d’arbres i arbustos per renaturalitzar el pati. L’AMPA de 
l’escola i el CE El Nus també han col·laborat en la millora del 
pati amb un rocòdrom i taules.
Per últim, l’Ajuntament ha continuat a l’abril amb la subs-
titució paulatina de fonts a la via pública per uns nous mo-
dels adaptats a gossos i persones. Les noves fonts faciliten a 
l’animal de companyia el fet de beure ja que l’aixeta està més 
a prop del terra. En total, Sant Joan Despí compta amb més 
d’una desena de fonts d’aquest tipus, la darrera a la rambla 
de Josep Maria Jujol, a tocar de la plaça Sol Solet.

Sant Joan Despí, una ciutat 
que té cura de la seva gent

Jocs infantils que ha instal·lat 
l’Ajuntament al pati de 
l’escola Sant Francesc d’Assís

 EL TEMA
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Salvem el cor
n 1 n  S’han instal·lat 4 nous desfibril·ladors. La ciutat ja en té 29
Rotondes més florides
n 2 n Nova vegetació mediterrània a les rotondes de l’av. Onze de Setembre

Noves fonts
n 3 n S’han començat a instal·lar fonts amb aixeta específica per a gossos

Exercitar la memòria
n 4 n Jocs de memòria, per a la gent gran, a les places del Mercat i Sol Solet

Seguretat als espais verds urbans
n 5 n Tanca perimetral al nou parc Marta Mata i a la pista esportiva

Barrem pas al soroll
n 6 n Més pantalles acústiques a l’autopista B23

1 2

3 4

5 6

Detalls que fan qualitat de vida
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Los centros Cirerers y Mercè 
Rodoreda colaboran con Salut en la

vacunación contra la COVID-19
Los dos equipamientos municipales son utilizados como centros para 

vacunar a personas derivadas de los ambulatorios

El Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí ha cedido al Departamen-
to de Salut de la Generalitat de 

Catalunya dos espacios municipales, 
el Centre de la Gent Gran Cirerers y 
el Centre Cultural Mercè Rodoreda, 
como puntos de apoyo en la campaña 
de vacunación contra la COVID-19. 
Desde el mes de abril ambos centros 
han vacunado a ciudadanos y ciuda-
danas que debido a diferentes motivos 
aún no lo habían realizado. Se trata de 
personas que por su edad (más de 60 
años) ya deberían haber recibido la 
vacuna, y al no hacerlo, se han habili-
tado centros a los que acuden deriva-
dos de los ambulatorios. También se 
han realizado vacunaciones a grupos 
de población según la franja de edad.
Recordemos que el Departamento de 
Salut informa a la ciudadanía de las 
franjas de edad a las que les corres-
ponde la vacunación a través del apli-
cativo de lamevasalut, o bien a través 
de los ambulatorios. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí continúa trabajan-
do para que los centros de atención 
primaria Verdaguer y Les Planes se 
refuercen con los recursos necesarios 
para garantizar la calidad de este ser-
vicio tan prioritario para la población. 
El aumento de habitantes en la ciu-
dad, debido al desarrollo del barrio de 
les Begudes o de nuevas promociones 
en el eje de la avenida de Barcelona, 
ha motivado que el Ayuntamiento 
haya solicitado a la Generalitat un re-
fuerzo de la atención primaria en di-

El portal dadescovid.cat 
(Departament de Salut 
de la Generalitat) actua-
litza diàriament dades 
d’interès per a la ciuta-
dania sobre l’evolució de 
la pandèmia.
A data 31 de maig, 
13.232 persones de  Sant 
Joan Despí han rebut 
la primera dosi, de les 
quals 6.007 ja han estat 
vacunades amb  la sego-
na, i 6.310 persones han 
rebut la pauta completa.

El Ayuntamiento solicita 
que se aumente la 

plantilla de los centros 
de atención primaria 

para garantizar la 
calidad del servicio

ferentes ocasiones, la última el pasado 
mes de abril, en el marco del Plan de 
Fortalecimiento y Transformación de 
la Atención Primaria. Por su parte, las 
asociaciones vecinales también están 
realizando movilizaciones reclaman-
do más recursos para garantizar una 
sanidad pública de calidad para la ciu-
dadanía.

Vacunación en el Centre de Gent Gran Cirerers
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El nuevo edificio hospitalario para 
pacientes COVID-19, en servicio

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, la Coordinadora del Gobierno, Belén García, y la consejera de Salud, Alba Vergés, durante la inauguración 
del nuevo edificio dedicado a pacientes con COVID-19

El nuevo edificio polivalente del Hospital Moisès Broggi para pacientes con CO-
VID-19 ya ha entrado en funcionamiento. La consejera de Salud de la Generali-
tat, Alba Vergés, y el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, han inaugurado 

estas instalaciones que, en una primera fase, entra en servicio con 28 camas de críticos 
y semicríticos, que ayudarán a reducir la presión hospitalaria. El anexo, de 4.643 m², 
está distribuido en cuatro plantas: la planta baja, que dispone de un TAC para dar res-
puesta diagnóstica a pacientes con COVID-19, un box de atención inmediata, una sala 
de curas y un laboratorio que permitirá reducir el tiempo de obtención de resultados, 
mientras que la primera y la segunda planta, disponen de un espacio de UCI con 56 ca-
mas para pacientes críticos, semicríticos y de hospitalización, de los cuales 8 son boxes 
de aislamiento. La segunda planta abrirá en las próximas semanas, y en una última fase 
entrararà en servicio la tercera, un espacio diáfano que, por sus características, permite 
adaptarla a las necesidades futuras. 
El edificio cuenta con un doble circuito COVID y no-COVID, que se mantiene en todo 
el diseño de los flujos de pacientes, en los materiales y en el trabajo de los profesionales. 
Para priorizar la seguridad,el anexo está conectado internamente con el edificio princi-
pal a través de una pasarela y un núcleo central de ascensores.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado la bonificación de las tasas urbanísticas relativas a la 
construcción de este edificio, tras la declaración de esta obra como de utilidad pública.

Conectado al Hospital Moisès Broggi a través de una pasarela, ayudará a reducir 
la presión hospitalaria y se adaptará a futuras necesidades 

¿Cómo es el nuevo edificio 
polivalente del Broggi?

Planta baja: 
Box de atención inmediata

TAC • Sala de curas
Laboratorio • Área logística

Planta primera y segunda:
8 boxes de aislamiento
56 camas para críticos, 

semicríticos y de hospitalización 
dedicatdosa pacientes con COVID-19 

Planta tercera: 
Se adaptará a las funciones 

asistenciales futuras
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Votación para escoger los 
mejores proyectos ciudadanos

Del 28 de junio al 30 de julio se abre el proceso para votar las ideas propuestas por 
la ciudadanía a las que se destinarán 600.000 euros del presupuesto municipal

CENTRE

LES BEGUDES

SANT JOAN DESPÍ

RESIDENCIAL SANT JOAN

PLA DEL VENT-TORREBLANCA

LES PLANES

Veí, veïna, què proposes?
per millorar Sant Joan Despí i el teu barri
DECIDIM ENTRE TOTS I TOTES ELS MILLORS PROJECTES I FEM-LOS REALITAT AMB

600.000 EUROS D’INVERSIÓ
Fes les teves propostes de l'1 de maig al 4 de juny de 2021 a:

decidim-sjdespi.diba.cat    ·    www.sjdespi.cat

P R E S S U P O S T O S  P A R T I C I P A T I U S  2 0 2 1 - 2 0 2 3

El proceso de Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí entra en 
una nueva fase a finales del mes de junio 

con la votación de las propuestas aportadas por la 
ciudadanía. Hasta el 4 de junio, los ciudadanos y 
ciudadanas han podido hacer propuestas de me-
jora en los barrios y en la ciudad a través de la 
plataforma ‘Sant Joan Despí participa’ (en la web 
decidim-sjdespi.diba.cat). 
Una vez cerrado este proceso de recogida de 
ideas, se hará una evaluación técnica y económica 
por parte de una comisión municipal para cono-
cer su viabilidad, y se volverá a abrir un proceso 
en la misma plataforma para que la ciudadanía 
vote los proyectos. Las votaciones se harán del 28 
de junio al 30 de julio. 
Este proceso permitirá que la ciudadanía decida 
sobre el destino de 600.000 euros del capítulo de 
inversiones de los presupuestos 2021, 2022 i 2023, 
el 60% de los cuales se destinarán a proyectos de 
mejora en los barrios, y el otro 40%, a mejoras en 
el ámbito de la ciudad. Al cierre de este Butlletí se 
han recibido cerca de 140 propuestas ciudadanas. 
En la plataforma decidim-sjdespi.diba.cat se pue-
de hacer el seguimiento de este proceso que busca 
la participación directa de los vecinos y vecinas.

Per cinquena vegada consecutiva, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí ha rebut el Segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública 
local, que atorga la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Aquesta certificació avalua els webs de les ad-
ministracions locals a partir de diferents indicadors, 
i el de Sant Joan Despí ha assolit, per tercera vegada 
consecutiva, el 100% de compliment dels indicadors.

El tinent d’alcalde i president de l’Àrea de Governança i Desenvolu-
pament, Cristian Rastrojo, ha recollit el reconeixement 

Vota las mejores propuestas para la ciudad y 
tu barrio en las webs 

decidim-sjdespi.diba.cat
sjdespi.cat

del 28 de junio al 30 de julio

Renovem el segell 
Infoparticipa a la transparència 
de la comunicació pública
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El Parlament designa Antoni 
Poveda com a senador

Pren possessió a la Cambra Alta després d’haver estat escollit, a proposta del PSC, 
com un dels 8 senadors i senadores de designació autonòmica

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ja 
és senador. El seu grup parlamentari, el PSC, el 
va proposar per a aquest càrrec, el Parlament 

de Catalunya el va escollir el 13 de maig i el dia 25 va 
prendre possessió. “Assumeixo el repte amb il·lusió 
i ganes de continuar treballant per a la ciutadania 
des de les meves profundes conviccions progres-
sistes d’igualtat i justícia social”, va manifestar Po-
veda un cop produïda la designació.
Poveda és, doncs, un dels vuit senadors autonòmics 
que li corresponen a Catalunya (tres d’ells, del grup 
parlamentari del PSC).
Els senadors socialistes, segons fonts del PSC, han 
estat proposats amb un criteri de representació terri-
torial “amb un candidat del Baix Llobregat, un de 
les terres de l’Ebre i una de les comarques de Llei-
da”, en referència a Manel de la Vega i Lorena Gon-
zález, els altres senadors que acompanyen Poveda.
L’experiència en la gestió pública i l’ampli coneixe-
ment del territori han estat factors que han jugat a 
favor de l’alcalde de Sant Joan Despí, que esdevindrà 
així la veu del territori a la cambra de representació 
territorial de l’Estat.

A dalt, un moment de la sessió plenària del Parlament que 
va escollir els senadors i les senadores que representaran la 

cambra catalana al Senat durant la present legislatura. A la 
dreta, Antoni Poveda, en el moment de prometre el càrrec a 

la Cambra Alta, el 25 de maig

El Senat és la cambra de representació territorial i 
amb el Congrés dels Diputats configuren les Corts Gene-
rals de l’Estat. Del total de senadors i senadores, 58 són 
designats pels parlaments autonòmics i la resta (208), 
són escollits directament en les eleccions generals. Entre 
les seves funcions destaca la intervenció en l’aprovació 
de les lleis i per concloure tractats internacionals, la ra-
tificació dels pressupostos generals de l’Estat, el control 
polític al Govern, i la informació, estudi i investigació de 
qüestions d’interès general.

La ciutat tindrà veu a la cambra de 
representació territorial de les Corts
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En vigor los nuevos límites de 
velocidad en las ciudades

Desde el 11 de mayo, la velocidad máxima es de 30 y 20 km/h • Sant Joan Despí ya 
limita desde hace años a 30 km/h la velocidad en zona urbana siendo pionera en la 

aplicación de medidas para pacificar el tráfico y evitar accidentes

Patinetes eléctricos, por calzada y carril bici
La Unidad de Educación Viaria de la Policía Local ha realizado 
sesiones entre el alumnado de secundaria centradas en el uso de 
los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente en el 
patinete eléctrico (en la foto, en el Ateneu Instructiu). Las charlas 
han servido para concienciar a este colectivo -uno de los que más 
utilizan estos vehículos- sobre su buen uso, e informarles de la 
ordenanza sobre los VMP de Sant Joan Despí, y de las modifica-
ciones del Reglamento General de Vehículos que define a los pati-
netes eléctricos como vehículos, y por tanto, sólo pueden circular 
por las calzadas permitidas y los carriles bici.

Con el objetivo de mejorar el parque de viviendas de 
la ciudad, el Ayuntamiento recuerda la existencia de 
diferentes ayudas para facilitar que las comunidades más 
antiguas ganen en calidad gracias a mejoras centradas en 
la energía y la accesibilidad, entre otros. 
El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) ofrece 
ayudas para la redacción de proyectos de mejora de la 
eficiencia energética, mientras que el Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) subvenciona parte del coste de las 
obras de rehabilitación energética, y el Institut Català de 
Finances ofrece también créditos para mejoras relacio-
nadas con la rehabilitación energética y de accesibilidad. 
Más información en la Oficina Municipal d’Habitatge 
(teléfono 93 477 03 11). Recordemos que los edificios 
con más de 45 años tienen la obligación de pasar una ITE 
(Inspección Tècnica de Edificios).

Ayudas destinadas 
a mejorar viviendas 
con más de 45 años

Desde el 11 de mayo, y de manera general, la ve-
locidad máxima a la que se puede conducir en 
las ciudades españolas es de 30 km/h, reducién-
dose hasta los 20 km/h en calles de plataforma 
única (acera y calzada al mismo nivel). Tan solo 
se pondrá alcanzar el límite de 50 km/h en vías 
con dos o más carriles por sentido de la marcha.
Así lo contempla el Real Decreto 970/2020 apro-
bado el 10 de noviembre que modifica el Regla-
mento General de Circulación que acaba de 
entrar en vigor. El principal objetivo es reducir 
la siniestralidad, sobre todo entre los colectivos 
más vulnerables (personas mayores, niños y ni-
ñas, etc.), así como los niveles de contamina-
ción en el aire.
En Sant Joan Despí, pionero en la implantación 
de medidas de pacificación del tráfico como 
esta, ya se aplican estos límites en la práctica 
totalidad de la red viaria de la ciudad.

20 km/h 
Calles de plataforma única 

(acera y calzada al mismo nivel)

30 km/h
Calles con un único carril por sentido 

*Velocidad máxima de 50 km sólo en vías con dos o más
carriles por sentido

Conducción segura para 
vehículos y peatones

20 30
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Los mercados municipales del Centre y 
Les Planes se suman a la venta on line
La compra se realiza a través de la plataforma web mercatsdesantjoandespi.cat 
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Los mercados municipales de Les Planes y 
del Centre se adaptan a las nuevas necesi-
dades de los consumidores, y desde el mes 

de mayo han comenzado a realizar la venta de 
sus productos de manera on line a través de la 
plataforma www.mercatsdesantjoandespi.cat. 
Una  nueva ventana virtual que nos acerca a los 
productos frescos y de calidad  que ofrecen los 
mercados municipales de la ciudad. 
La plataforma nos permite realizar la compra 
por parada, por categoría o por el tipo de dieta, 
y agrupar en una sola petición y pago las com-
pras de varias paradas. Una vez seleccionados los 
productos, el cliente puede escoger como reci-
bir el pedido: servicio a domicilio o recogida en 
el mercado, sin colas ni esperas. La plataforma 
ofrece un sistema de pago totalmente seguro, y 
de manera promocional, los 100 primeros encar-
gos se han realizado sin gastos de envío. 
El reparto a domicilio se realiza en Sant Joan 
Despí y en otras ciudades próximas como Esplu-
gues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 
Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat. 
Esta prueba piloto de venta on line -se espera que 
en las próximas semanas se incorporen más pa-
radas- ha contado con la colaboración de la Di-
putació de Barcelona.

Disfrutando al 100% de la restauración 
santjoanenca. En la imagen, una de las personas pre-
miadas en la campaña municipal 100% Restauració, 
que ha sorteado 100 tarjetas cargadas con 100 euros 
para disfrutar de los bares y restaurantes locales. La 
iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el 
Ayuntamiento en el plan Reiniciem Sant Joan Despí. 
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Sant Joan Despí 
s’omple de verd
La campanya ‘Primavera en flor’ 

lliura a la ciutadania 12.000 
plantes i flors

És una de les cites més clàssiques d’aquesta època a Sant 
Joan Despí, la campanya ‘Primavera en flor’, que obsequia 
a la ciutadania amb plantes i flors per fer més verdes les 
nostres cases. Aquest any, i a causa de la pandèmia, s’han 
ampliat els punts de distribució i els dies de repartiment, 
a més a més, d’acomplir amb les normes de seguretat en el 
moment d’entrega. A banda del lliurament de plantes, s’ha 
organitzat un concurs per escollir el balcó més florit amb la 
participació d’una cinquantena de ciutadans i ciutadanes.

Webinars
Optimisting: 

el poder de l’optimisme en la 
recerca de feina

14 de juny (2 hores) 
On line

Formació 
professionalitzadora

Excel bàsic
del 20 al 30 de setembre

 (25 hores) 
On line

Recerca de feina
Entrevista curricular versus 
entrevista per competències 

8 i 9 de juny (8 hores)
 On line

Properes cites formatives
Inscripcions on line al web promodespi.cat

Aquest any s’han ampliat els dies i els espais de lliurament. Sobre 
aquestes línies, la Coordinadora del Govern, Belén García, durant 
l’entrega de plantes al barri de les Planes
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El Ayuntamiento contratará a 
40 jóvenes este verano

Un año más, regresan los programas ocupacionales Work Experience y Treballa a 
l’estiu, que ofrecen una primera oportunidad laboral a un colectivo muy castigado 

por la crisis económica derivada de la pandemia

Nueva apuesta para favorecer la contratación entre el 
colectivo de jóvenes, uno de los más castigados por las 
consecuencias derivadas de la crisis de la Covid-19. En 

el marco del plan Reiniciem Sant Joan Despí, el Ayuntamiento 
ha seleccionado una cuarentena de jóvenes que trabajarán en 
diferentes departamentos municipales y como informadores 
de sensibilización ambiental y cívica.
Se trata de los programas ocupacionales Work Experience y 
Treballa a l’estiu, destinados, por un lado, a chicos y chicas que 

han finalizado sus estudios superiores (Work Experience) y, 
por otro, a aquellos jóvenes que todavía están cursando estu-
dios reglados (Treballa a l’Estiu). Los programas se dirigen a 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. 
Ambas iniciativas no sólo tienen como finalidad oferecer una 
primera oportunidad laboral, sinó también aportar a los jó-
venes ingresos económicos para que puedan contribuir en la 
economía familiar y conozcan cómo se trabaja en la adminis-
tración municipal de su ciudad. 

Imagen de archivo de dos de los 
jóvenes contratados el verano pa-
sado a través del programa Work 
Experience. En este caso, su tarea 
principal era sensibilizar sobre el 
buen uso de los contenedores

Nova parada al mercat del Centre. Fruita seca i dolços 
Oliana, regentada per Oliver Olmos, és la darrera parada que 
s’ha obert al mercat del Centre. Productes variats i de gran 
qualitat, per comprar sense necessitat de sortir de la ciutat, i 
molt més ara, que cal donar suport al comerç de proximitat.

Raons per comprar al 
comerç local. L’Associació 
de Comerciants Activa 
Despí ha posat en marxa 
la campanya M’agrada 
comprar a Sant Joan 
Despí amb l’objectiu de 
conscienciar la pobla-
ció de la importància 
d’apostar pel comerç local. 
La imatge gràfica mostra 
un arbre que recull les di-
ferents raons per les quals 
s’ha d’apostar pel comerç 
de proximitat, alhora que 
agraeix a la ciutadania 
que hagi fet les compres a 
la ciutat en moments tan 
difícils.
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Escola d’adults: innovadora aula 
per transformar l’aprenentatge
El Centre de Formació de Persones Adultes Jujol posa en marxa Garage Lab, una 

aula experimental per treballar en un entorn de fabricació digital

La pandèmia ha aturat moltes de les activitats que 
han format part del dia a dia de les famílies, com 
ara les hores del conte de la xarxa de biblioteques. 
Tot i aquesta situació, l’Ajuntament ha proposat a 
les escoles l’opció de participar en sessions de l’hora 
del conte però amb grups bombolla estables (per 
classes i centre). L’activitat està adreçada a alumnes 
d’infantil de totes les escoles de la ciutat. 

El Centre de Formació de Perso-
nes Adultes Arquitecte Jujol ja 
ha estrenat la seva aula Garage 

Lab, que permetrà al centre apostar 
per una educació transformadora i 
innovadora. El nou espai veu la llum 
gràcies a un projecte finançat per la 
Fundació Orange i la Fundación Em-
pezar por Educar que han concedit al 
centre 16.000 euros per desenvolupar 
l’aula, que es va inaugurar el 5 de maig 
i és la tercera d’aquestes característi-
ques a Catalunya.
El projecte ha permès equipar una 
aula de l’escola d’adults per treballar 
en un entorn FabLab (fabricació di-
gital), per això, entre els elements 
més descats trobem una impressora 
3D o una talladora làser. L’objectiu és 
transformar el procés d’aprenentage 
impulsant una nova metodologia, 
coneguda com Visual Thinking, que 
fa servir els recursos visuals i la tec-
nologia per aprendre. Un canvi que 
ajudarà a augmentar la motivació de 
l’alumnat, sobretot dels i les joves en 
risc d’abandonament escolar. L’aula 
serà utilitzada per l’alumnat del GES 
(Graduat en Educació Secundària), 

de la prova d’accés a cicles formatius i 
de segones oportunitats. 

Preinscripció 
del 21 al 29 de juny
D’altra banda, el centre obrirà, del 21 
al 29 de juny, el calendari de matricu-
lació del curs 2021-2022 amb la pre-
inscripció. Un curs més, l’escola ens 
ofereix un ampli ventall d’opcions 

formatives que van més enllà dels 
ensenyaments inicials i bàsics. Gra-
duat en Educació Secundària (GES); 
preparació a les proves d’accés a ci-
cles formatius i a la universitat; infor-
màtica o anglès i francès, són altres 
ensenyaments que obren la porta a 
millorar la nostra formació. Consul-
teu tota l’oferta disponible en la pàgi-
na anterior.

Les escoles participen 
en l’hora del conte

Alumnes de l’escola, provant la impressora 3D instal·lada a la nova aula Garage Lab
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Lliurament dels Premis dels 
Treballs de Recerca 

Aquests guardons, que premien el treball d’investigació de l’alumnat 
de batxillerat de la ciutat, posen en valor el seu esforç i dedicació

Àmbit Ciutat
Primer premi: Canviar la dieta o can-

viar de planeta. Anàlisi i proposta de mi-
llora dels menús escolars de Sant Joan 
Despí, de Sara Triay Beltrán. Segon 
premi: Arrels de les Planes, passat i 

present d'un poble, d’Arnau Ruiz Arias.

Àmbit Científic i Tecnològic
Primer premi: Addictes als ultrapro-

cessats?, d’Aleix Sastre Moreno. 
Segon premi: Smart Classroom, de 
Xènia Montagut Teixidó. Accèssit: 

Objectiu: el mar. Estudi etològic de tor-
tugues babaues residents al CRAM, de 

Cristina Molons Salarich. 

Àmbit Ciències Socials, Arts 
i Humanitats

Primer premi: Un viatge per la ment. 
La creació de l'àlbum il·lustrat infantil, 

de Mireia Prados Coloma. Segon 
premi: Beauty ideals of european and 

asian women, de Yana Chen. 

L’Ajuntament ha entregat els guardons de la XVI edició dels Premis Tre-
balls de Recerca 2021 que distingeixen els millors treballs d'investigació 
que han fet els i les estudiants de batxillerat dels instituts de la ciutat. 
Aquests guardons són un reconeixement a la dedicació i l’esforç de 
l’alumnat de batxillerat, tot posant en valor la recerca i la tasca investiga-
dora com a fonaments de l’educació.
Els premis distingeixen els treballs en tres àmbits: Ciutat, Científic i Tec-
nològic, i Ciències Socials, Arts i Humanitats. A la XVI edició hi han 
participat alumnes de batxillerat dels instituts Jaume Salvador i Pedrol, 
Francesc Ferrer i Guàrdia i de l’Ateneu Instructiu. L’acte es va fer per vio-
deconferència a causa de la situació de pandèmia actual. Els joves han 
rebut un premi de 300 i 200 euros per al primer i segon, respectivament.

L’escola Sant Francesc d’Assís 
mantindrà un segon grup de P3

Finalment, l’escola Sant Francesc d’Assís mantindrà dues línies a P3, 
tal i com ha reivindicat l’Ajuntament i les 13 famílies que s’havien 

quedat sense plaça al centre. En un primer moment, quan es va pu-
blicar l’oferta de places, el Departament d’Educació de la Generalitat 

va decidir suprimir un dels grups. Després de les reclamacions per 
totes dues parts, el Departament obrirà el segon grup i les famílies 

podran portar els seus fills i filles a l’escola escollida.

Premiats i premiades, jurat, representants dels instituts i de l’Ajuntament, durant el 
lliurament dels guardons, que es va fer de manera telemàtica

Els millors treballs
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Suport econòmic 
al teixit associatiu

de la ciutat
L’Ajuntament ha signat convenis amb entitats 

locals per valor de 751.000 euros • En els 
darrers cinc anys la dotació econòmica ha 

augmentat gairebé un 8%

En la imatge superior, els i les representants de les entitats amb 
l’alcalde, Antoni Poveda, i la Coordinadora del Govern, Belén 
García, acompanyats de regidors i regidores de diferents àmbits

La declaració de l’estat d’alarma va impedir que el 2020 s’organitzés 
l’acte de signatura de convenis amb les entitats de la ciutat, tot i 
que sí van rebre la subvenció econòmica corresponent en funció 
de les activitats i programes que es van poder dur a terme. Aquest 
any s’ha pogut recuperar aquest tradicional acte que reuneix els 
representants del teixit associatiu, però amb mesures de seguretat 
necessàries donada la situació de pandèmia. 
Així doncs, l’Ajuntament de Sant Joan Despí destinarà 751.390 eu-
ros a una setantena d’entitats de la ciutat perquè puguin continuar 
la seva important feina de dinamització de la ciutat. Des de 2017 
fins aquest any 2021, la dotació econòmica ha crescut un 7,87%. 
Els convenis s’han signat amb associacions que fan la seva tasca 
en àmbits com la promoció associativa, l’esport, l’acció social, la 
solidaritat, la salut, el medi ambient, la joventut, la gent gran, la 
cultura o la igualtat. 
Durant l’acte de signatura, l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, ha manifestat que “estem davant un moment de recupera-
ció econòmica i social que ens ha de servir per reiniciar objec-
tius i prioritats, i per donar una empenta decidida a la nostra 
ciutat participativa, i el paper de les entitats és cabdal".
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Casals i campus, l’oferta divertida, 
lúdica i segura de l’estiu

L’Ajuntament ofereix el servei de casals d’estiu municipals, amb 600 places,  i els 
campus esportius, amb 270 places més • Entitats, esplais i escoles de la ciutat 

també ofereixen activitats estiuenques per als infants i joves

Arriben les vacances escolars, i la conciliació fa-
miliar i laboral és fa més necessària que mai. Per 
tal d’ajudar les famílies en aquest difícil equilibri, 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha preparat una oferta 
d’activitats d’estiu englobades en el servei municipal de 
casals i els campus esportius municipals que es fan als po-
liesportius i al Tennis Despí.
Aquest any s’ha posat a l’abast de les famílies una oferta 
global de 600 places de casals infantils, casal infantil en 
anglès i casal jove, a més a més de 270 places de campus 
esportius municipal. Tot i que la gran majoria de places es 
concentren al mes de juliol, també hi haurà casals a l’agost 
i el setembre. Podeu consultar el programa d’activitats al 
web sjdespi.cat, a través del qual també es pot fer la ins-
cripció en cas que hi hagi places disponibles. 
Els casals municipals ofereixen també altres serveis, com 
el de menjador o d’acollida, tant al matí com a la tarda, 

ampliant d’aquesta manera les possibilitats de conciliació 
familiar i laboral. 
Donada la situació de pandèmia per la COVID-19, el fun-
cionament del servei, les mesures de prevenció i seguretat 
s’adaptaran als requisits i normatives vigents en cadascun 
dels moments, per garantir el correcte desenvolupament 
de les activitats del programa. 
Però a més de les activitats impulsades i gestionades des 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, un any més, un ampli 
ventall d’entitats culturals, esportives, socials, i fins i tot, 
les AMPA de molts centres educatius, ofereixen un munt 
de propostes (colònies, camps de treball, estades, casals, 
campus, etc.) per donar suport a les famílies durant el pe-
ríode de vacances escolars d’estiu. 
Trobareu tota la informació de les activitats d’aquest estiu 
que s’organitzen a Sant Joan Despí per a infants i joves al 
web municipal: sjdespi.cat.
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Nuevo servicio 
terapéutico destinado 

a las familias
Los equipos de Servicios Sociales valoran la 

idoneidad de las familias que pueden participar

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de asesoramiento y acompañamiento terapéutico destinado 
a las familias con hijos e hijas, el SAATF. El servicio ofrece, desde 
la vertiente terapéutica y socioeducativa, orientación a familias con 
dificultades relacionales, emocionales o sociales que pueden afectar 
a la convivencia familiar y a su bienestar integral. El SAAFT está 
vinculado a los equipos de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que 
son los que valoran la idoneidad de las familias que pueden partici-
par. Las sesiones se realizan cada 15 días en el Área de Serveis a la 
Persona, y son totalmente gratuitas. 

El programa RESPIR, de la Diputació de Barcelona, ha vuelto a poner-
se en marcha. El servicio ofrece estancia residencial temporal a perso-
nas mayores con dependencia y personas con discapacidad intelectual. 
El objetivo es proporcionar tiempo de descanso a las familias cuida-
doras, ofreciendo una atención integral a las personas que necesitan 
atención continuada durante unas semanas al año. Las solicitudes se 
gestionan a través de los equipos de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to ubicados en los centros cívicos de les Planes y Sant Pancraç.

Las estancias residenciales 
temporales, de nuevo operativas

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
ha abierto el plazo para solicitar las 
ayudas económicas para el pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 
Las ayudas, que se pueden solicitar 
hasta el 30 de junio, están destinadas 
a personas en situación de vulnerabi-
lidad social y subvencionan hasta el 
50% del recibo.  Entre otros requisitos, 
la persona solicitante ha de estar em-
padronada en Sant Joan Despí desde 
el 1 de enero de 2021 y ser propietario 
o arrendatario de una vivienda que 
no supere el valor catastral de 130.000 
euros. Ningún miembro de la unidad 
familiar puede constar como titular 
de algún otro immueble. En cuanto 
a la renta, se establece un límite de 
ingresos de la unidad de convivencia  
en función del número de miembros y 
se aumenta en caso de famílias mono-
parentales, numerosas, y de personas 
con discapacidad.
Las bases se pueden consultar en la 
web municipal sjdespi.cat, y las solici-
tudes se pueden presentar presencial-
mente, con cita previa, en la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía (OAC) o 
de manera telemática.

Ayudas para 
pagar el 50% 
del IBI

El objetivo del servicio es orientar a las familias con dificultades relacionales, 
emocionales o sociales

El Àrea de Serveis a la Persona ofrece un servi-
cio de asesoramiento en materia de extranjería 
a las personas recién llegadas a Sant Joan Despí. 
El objetivo es realizar un acompañamiento en 
la realización de trámites relacionados con su 
situación. El servicio es gratuito y para solicitar-
lo se ha de pedir cita previa en el teléfono 93 477 
00 51, o en el correo acollida@sjdespi.cat

Servicio de asesoramiento 
a personas extranjeras
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La gent gran ya tiene su programa 
de actividades al aire libre

Si la situación sanitaria lo permite, a partir del 6 de junio se realizarán talleres de 
ejercicios suaves y de memoria en diferentes plazas de la ciudad

El colectivo de la gent gran ha sido 
uno de los que más ha padecido la 
situación derivada de la pandemia 

de la COVID-19. En el último año, pro-
gramas municipales que favorecen el 
envejecimiento activo, como los popu-
lares talleres, no se han podido realizar 
debido a las restricciones, frenando la 
organización de actividades que ayudan 
a su bienestar físico y mental. 

La mejora de la situación sanitaria ha 
animado al Ayuntamiento a poner en 
marcha nuevas actividades de ejercicios 
físicos suaves (tonificación, pilates, rela-
jación, estiramientos, etc.) en las plazas 
del Sol Solet, de l’Estatut, y en las situa-
das frente al Centre de Gent Gran Cire-
rers y junto al Centro Cívico Torreblan-
ca. Las actividades se realizan de lunes a 
viernes, en franjas horarias de mañana 

y tarde. Además, los martes y los jueves, 
de 9 a 10 h y de 10.15 a 11.15 h, en el 
patio del Centre de Gent Gran Cirerers, 
se llevarán a cabo talleres de memoria. 
Si la situación sanitaria lo permite, los 
talleres se ponen en marcha el 6 de ju-
nio. Las personas interesadas pueden 
inscribirse y solicitar información en el 
Centre de la Gent Gran Cirerers, en el 
teléfono 93 749 73 97.

Memorial dedicado al duelo 
gestacional, en el cementerio
El cementerio ha habilitado un espacio dedicado al duelo ges-
tacional y perinatal para recordar a los bebés que han fallecido 
antes o al poco tiempo de nacer. De esta forma, las familias que 
han pasado por este trance disponen de un lugar para mantener 
vivo su recuerdo. El memorial es un espacio con árboles, plantas, 
bancos y una placa en la que se puede leer “en memoria de los ni-
ños y las niñas que nunca vieron la luz” junto a la inscripción “el 
amor comienza antes de nacer y perdura más allá de la ausencia. 
Vuestra huella estará grabada siempre en nuestros corazones”. 
La muerte perinatal es la que se produce desde la semana 22 de 
gestación hasta los primeros días después del nacimiento. 

El ejercicio físico ayuda a mantenernos activos y saludables. En la imagen, cursos de pádel senior en las pistas del polideportivo Francesc Calvet
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Sant Jordi, de 
nou al carrer

Parades de llibres i roses. Les places van recuperar 
l’ambient propi de la Diada de Sant Jordi. A la imatge, l’alcalde, Antoni 
Poveda, i la Coordinadora del Govern, Belén García, durant el seu reco-
rregut per les parades de llibres i roses que es van instal·lar a la ciutat

Música des dels balcons

Prova de foc superada. La tornada al carrer de la 
Diada de Sant Jordi va ser una festa, però amb pru-

dència. L’Ajuntament va preparar circuits segurs i amb 
mesures de seguretat per evitar les típiques aglome-
racions d’aquesta jornada. Activitats perimetrades, en 

determinats casos amb cita prèvia, música des dels 
balcons... Tot amb l’objectiu de celebrar en comunitat 
una festa molt de carrer. Un dels grans atractius va 

ser la decoració de Can Negre, que lluïa roses elabo-
rades per l’Escola Municipal d’Art, i una catifa floral.
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Els autors i autores locals 
presenten llibres. D’esquerra 
a dreta i de dalt a baix, Josep Maria Mateu 
(Ferros), grup Racó de dones escriptores 
(Dotze maneres de matar i una sola de 
morir), Raúl Sanz (Sant Joan Despí Desa-
paregut), i dones santjoanenques que van 
presentar llibre per Sant Jordi.  

Poemes als 
aparadors de 
les botigues

Les roses 
i la catifa floral 

de Can Negre 
enlluernen

Muntatge 3D pel 
10è aniversari de la 

biblioteca Mercè 
Rodoreda

 CULTURA
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L’Ajuntament ha preparat un programa amb activitats en espais oberts perimetrats, i 
amb públic assegut per evitar aglomeracions i complir les directrius sanitàries

Festa Major amb molts escenaris 
i aforaments controlats

Sant Joan Despí estarà de Festa Ma-
jor del 22 al 27 de juny, sempre que 
la situació sanitària ho permeti. 

L’Ajuntament treballa en un programa 
amb més d’una quarantena d’activitats 
que se celebraran en espais a l’aire lliure 
perimetrats, amb el públic assegut, i amb 
control d’accés  amb cita prèvia (està 
previst que es pugui demanar a la pàgina 
web municipal sjdespi.cat a partir del 16 
de juny).
Tot i que la pandèmia ha restringit una 
bona part de les activitats que es poden 
fer tant en espais tancats com oberts, ex-
periències recents, com la Diada de Sant 
Jordi, han posat sobre la taula la viabilitat 
de fer determinats actes sense renunciar 
a les mesures de seguretat. 
A l’espera de les recomanacions del Pro-
cicat respecte a la celebració de les po-
pulars revetlles de Sant Joan,  i sempre 
complint totes les mesures i recomana-
cions per evitar contagis, l’Ajuntament 
ha preparat un programa perquè la po-
blació pugui gaudir de la festa al carrer 
amb activitats per a grans i petits.

Una festa molt musical
Així, la cantant i actriu Elena Gadel, serà 
la pregonera de la Festa Major 2021. Ga-
del, amb una llarga trajectòria en el món 
dels musicals i el teatre, farà el pregó a les 
19.30 h a la plaça de Catalunya. L’Elena 
Gadel i la Marta Robles, una de les fun-
dadores del grup Las Migas, actuaran a 
partir de les 22 h a la plaça de Catalunya.
Gadel i Robles són l’aperitiu d’una Fes-
ta Major on la música tindrà més pro-
tagonisme que mai, amb les actuacions 
de Doctor Prats, Suu, Hotel Cochambre 
o els tributs a Mecano, El Último de la 

Concert de Suu
Dijous 24 de juny, 22 h, pati escola 
Sant Francesc d’Assís

Fila o Fito i Fitipaldi. El concert es-
trella anirà a càrrec dels Doctor Prats 
(divendres 25 de juny, 22 h, parc de la 
Fontsanta) que faran embogir els assis-
tents amb el seu darrer treball Venim de 
Lluny, un cant a l’optimisme i la passió 
per viure que tant caracteritza aquest 
grup difícilment classificable que beu 

de fonts tan diverses com l’ska, reggae, 
funk o la música electrònica.
Música a banda, la Festa Major comp-
tarà amb activitats tan tradicionals com 
les sardanes, havaneres o els castells de 
focs d’artifici. Consulteu el programa 
de mà que us arribarà a casa per tenir 
detall de totes les activitats.

Els concerts seràn gratuïts i caldrà reservar les 
entrades amb cita prèvia al web municipal sjdespi.cat  

(data prevista: a partir del 16 de juny)

Pregó amb Elena Gadel (19.30 h) 
Concert d’Elena Gadel i Marta Robles (22 h)
Dimarts 22 de juny, pl. de Catalunya
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Doctor Prats
Divendres 25 de juny, 22, parc de la Fontsanta

... i també

Espais segurs per tirar petards
Aquest any, i a causa de la situació sanitària, l’Ajuntament tor-
narà a habilitar espais segurs i perimetrats destinats exclusi-
vament al llançament de petards durant la revetlla. Els troba-
reu al recinte firal, a l’espai central del parc de la Fontsanta, 
a la pista esportiva de Torreblanca i al carrer Montjuïc (tram 
entre el carrer Maria Tarrida i la rambla Josep Maria Jujol).

Mural Gegant, a càrrec de la 
companyia Estudi Toni Ortiz

Dijous 24 de juny, 17 h, c. John F. Kennedy

Espectacle familiar amb Pep Callau 
i els Pepsicolen

Dijous 24 de juny, 19 h, parc del Mil·lenari

Espectacle familiar Trepitjant fusta
Divendres 25 de juny, 18 h, plaça del Mercat

Actuacions dels grups locals
Dissabte 26 de juny, 21 h, pati de l’antiga 

escola Pascual Cañís

La festa de les aigües
Diumenge 27 de juny, d’11 a 13.30 h, plaça 

del Mercat

sjdespi.cat

Cartell A4 festa major SJD 2021.indd   1 02/06/21   13:24

La festa, al dia 
a les xarxes socials 

municipals

El programa, al detall

@AjSJDespi

Ajuntament Sant Joan Despí

@ajuntamentsantjoandespi

Hotel Cochambre
Dijous 24 de juny, 22 h, plaça del Sol Solet

Sweetness
Divendres 25 de juny, 22 h, plaça del Mercat

Guillem Albà
Dissabte 26 de juny, 22 h, pati escola 
Sant Francesc d’Assís
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Xarxa de biblioteques: 
torna l’activitat

Aquests equipaments culturals, dels més utilitzats a la ciutat, han recuperat
 activitats presencials com ara els clubs de lectura 

Les biblioteques Mercè Rodore-
da i Miquel Martí i Pol, dos dels 
equipaments més utilitzats per la 

ciutadania, recuperen a poc a poc la 
seva activitat “normal” amb la repre-
sa d’activitats presencials com ara els 
clubs de lectura, tallers infantils o els 
escacs que organitza el Club d’Escacs 
de Sant Joan Despí.
Tot i que la xarxa de biblioteques de 
Sant Joan Despí va recuperar l’activitat 
tan bon punt les autoritats sanitàries 
ho van autoritzar, l’organització paula-
tina d’activitats ha estat molt ben re-
buda pels usuaris i usuàries d’aquests 
equipaments que reben, de mitjana, 
la visita de prop de 170.000 persones 
cada any.
A més,  des del maig, i fins al 27 de 
juny, han tornat les aules d’estudi (dis-
sabtes i diumenges, matí i tarda), i fins 
al 10 de juny, totes dues biblioteques 
obriran fins les 22 hores. Per últim, us 
recordem que l’horari habitual de les 
biblioteques també s’ha recuperat.

Aules d’estudi, dissabtes i diumenges, fins al 27 de juny

Biblioteca Mercè Rodoreda
Dimarts, dimecres, divendres i 
dissabte de 10 a 14 h • de dilluns a 
divendres de 15.30 a 20.30 h

Biblioteca Miquel Martí i Pol
Dilluns, dijous i dissabte, 
de 10 a 14 h • de dilluns a 
divendres de 15.30 a 20.30 h

Arriba l’època d’exàmens, i les biblioteques Miquel 
Martí i Pol i Mercè Rodoreda obren les sales d’estudi 
durant el cap de setmana per facilitar que la gent jove 
disposi d’espais més adients. Així, fins al 27 de juny, la 
biblioteca Mercè Rodoreda obrirà els dissabtes 12, 
19 i 26 de juny,  de 16 a 22 h, mentre que la biblioteca 
Miquel Martí i Pol ho farà els diumenges 13, 20 i 27 
de juny, de 10 a 14 h, i de 16 a 22 h. A més, les dues 
biblioteques també obriran com a aula d’estudi de 
dilluns a divendres fins les 22 h.
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Descobrint la ciència. Els infants de les escoles bressol públiques 
han participat en l’activitat Cargol treu banya, una cita emmar-
cada en la Setmana de la Ciència, organitzada al novembre. En 
aquell moment, l’activitat no es va poder dur a terme a causa de 
la situació sanitària, i ara s’ha reprogramat perquè els més petits 
despertin la seva curiositat per descobrir la natura i el món animal.

Conveni amb el GE El Castanyot. L’Ajuntament ha 
signat un conveni amb l’entitat per tal de subvencionar 
obres d’accessibilitat al local de l’entitat, al carrer Jacint 
Verdaguer, al barri Centre. D’aquesta manera, el consis-
tori continua contribuint a la millora del local, com ja es 
va fer amb la teulada. 
En la imatge, la Coordinadora del Govern, Belén García, 
l’alcalde, Antoni Poveda, el vicepresident del GE El 
Castanyot, Àlex Catalan i el tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Serveis a la Persona, Àlex Medrano.

Exposició itinerant d’ocells. Coincidint amb el Dia Internacional 
de les Aus Migratòries, el 8 de maig, i de la Biodiversitat, el 22 de 
maig, l’exposició itinerant Els ocells del riu Llobregat al seu pas 
per Sant Joan Despí, va sortir al carrer per mostrar-nos la varietat 
ornitològica que ha guanyat el riu en l’última dècada. A la imatge, 
la Coordinadora del Govern, Belén García, amb una família que va 
anar a visitar la mostra.

Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia. Sant Joan Des-
pí ha commemorat la data amb l’exposició Construc-
cions Identitàries-Famílies Trans*, de Mar C. Llop, que 
ens ha permès acostar-nos a com han afrontat diferents 
famílies la construcció d’identitat per part d’un infant. 
Assolir una societat igualitària passa per reconèixer la 
diversitat, respectar-la, entendre-la i que no esdevingui 
un element de discriminació.

Cruz de Mayo amb distància. El Centro Cultural Anda-
luz Vicente Aleixandre no podia faltar a la cita amb la 
tradicional festa de la Cruz de Mayo. La creu guarnida 
de flors va presidir un any més la plaça del Mercat però 
en un espai perimetrat i d’accés controlat. La situació 
sanitària ha obligat a suspendre les actuacions que 
acostumen a acompanyar aquesta festa molt arrelada 
a Andalusia per donar la benvingfuda a la primavera.

 LA CIUTAT EN IMATGES
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Escoles esportives del curs 2021-
2022: comencen les inscripcions

Àmplia oferta perquè infants i joves practiquin el seu esport favorit

L’escola municipal de tennis i pàdel és una de les múltiples opcions de pràctica esportiva a la ciutat

Actividades físicas gratuitas 
en el parque de Torreblanca

El Consell Esportiu del Baix Llobregat y el Àrea 
Metropolitana de Barcelona  están llevando a cabo 
sesiones de educación física gratuitas al aire libre, 
en el parque de Torreblanca. El objetivo de las mis-
mas es mejorar la salud de las personas, facilitar 
la utilización del tiempo libre de forma positiva y 
enseñar a las personas que participan a realizar las 
actividades de forma correcta. 
Las inscripciones se pueden hacer a través de la 
web www.cebllob.org, entrando en el apartado 
‘Esport Popular’.

L’esport ajuda els infants i els joves a desenvolupar les se-
ves habilitats psicomotrius, És exercici físic, però també 
socialització, donat que els ensenya a seguir unes regles, a 

treballar en equip, a reconèixer la importància de l’esforç perso-
nal i a posar-se metes.
En tots aquests aspectes és vital el paper que juguen les esco-
les esportives. A la nostra ciutat disposem d’un ampli ventall 
d’oferta esportiva perquè infants i joves puguin practicar el seu 
esport favorit.
Hi ha l’oferta municipal per a infants i joves que es duu a terme 

als poliesportius Francesc Cavet i Salvador Gimeno, i l’escola 
municipal de tennis i pàdel. D’altra banda, les entitats esportives, 
des d’una visió formativa i en valors, ofereixen l’aprenentatge de 
la seva especialitat esportiva: bàsquet, escacs, futbol, futbol sala, 
handbol, hoquei en línia, patinatge artístic i tennis de taula.
Les inscripcions per al curs vinent es poden formalitzar a partir 
del 31 de maig i, orientativament, l’Ajuntament ha editat un lli-
bret que s’ha repartit per la ciutat, amb tota l’oferta per escollir 
l’opció més adient per a cadascú. Es pot consultar també al web 
municipal www.sjdespi.net 

SESIONES EN JUNIO

• Acondicionamiento físico
Día 19 (11 h) en la platanera

• Baile/zumba
Días 10 (18 h) y 30 (18 h) en la plaza del parque

• Yoga
Días  13 (11 h) y 22 (10 h) en la platanera

• Marcha nórdica 
Días 15 (18 h) y 27 (11 h) en la platanera
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L’Handbol femení assoleix la millor 
classificació de la seva història

L’equip ha estat quart a la Divisió Plata, la segona categoria de l’handbol estatal

L’equip sènior femení de l’Handbol Sant Joan Despí com-
peteix des de 2015 a la Divisió d’Honor Plata, segona ca-
tegoria de l’handbol femení estatal, únicament per sota de 

la Divisió d’Honor Femenina. El passat 24 d’abril va finalitzar 
la seva competició en una magnífica quarta posició, superant 
equips que altres temporades s’havien manifestat clarament su-
periors com ara el J.H. Mataró, el B.M. Benidorm o l’Elda Pres-
tigio d’Alacant, quatre vegades campió de la Lliga de Divisió 
d’Honor.
Aquesta ha estat la millor classificació assolida per l’Handbol 
Sant Joan Despí en els sis anys que l’equip és en aquesta catego-
ria, i ha quedat molt a prop de les dues places que donen dret a 
disputar la fase d’ascens a la Divisió d’Honor.
Aquest èxit té encara més rellevància si tenim en compte que 
aquesta temporada la plantilla s’ha rejovenit de forma significa-
tiva amb la incorporació d’algunes juvenils, que debutaven com 
a jugadores de categoria sènior. L’equip tècnic, també molt jove, 

format per Alex Expósito i Toni Alférez, ha sabut donar a l’equip 
un esperit molt lluitador que, sumat a la gran qualitat tècnica 
acumulada per les jugadores, ha fet que l’equip guanyés partits 
molt igualats lluitant fins a l’últim moment i demostrant una 
gran maduresa.
Però la clau de l’èxit ha estat la cohesió que té l’equip com a grup. 
Aquí l’aportació dels delegats, Elena Sánchez i César Rubio, i del 
fisioterapeuta de l’equip, Pau Pallas, ha estat un element clau i 
fonamental.
A les alegries generades per l’èxit del primer equip de l’Handbol 
Sant Joan Despí, cal sumar-hi que els equips femenins de catego-
ria infantil i cadet de l’entitat s’han classificat entre els quatre mi-
llors de Catalunya i, per aquest motiu, jugaran les fases de sectors 
del Campionat d’Espanya de les seves categories que es disputa-
ran al juny. Aquest fet fa valdre el gran treball que s’està fent amb 
l’handbol base femení, però també masculí, que està donant els 
seus fruits i assegura el futur d’aquesta històrica entitat esportiva.

L’equip sènior femení ha quedat a prop de la fase d’ascens a la màxima categoria de l’handbol espanyol

Laia Lozano, concentrada amb la selecció espanyola juvenil 
La jugadora de l’Handbol Sant Joan Despí Laia Lozano ha estat convocada pel 
seleccionador Pablo Perea per formar part d’una concentració de la selecció 
juvenil que ha tingut lloc del 12 al 18 d’abril a Madrid. Una concentració pre-
paratòria per la EHF Championship d’aquest estiu. 
La pivot de l’Handbol Sant Joan pertany al club des de fa dos anys i forma part 
de l’equip cadet. És una jugadora becada al Centre d’Alt Rendiment Joaquim 
Blume, on estudia i entrena. 
L’equip on juga, el cadet del Sant Joan, després de superar les eliminatòries de 
vuitens i quarts de final, ha aconseguit estar entre els quatre millors de Catalun-
ya i accedir d’aquesta manera als sectors nacionals.
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L’equip de Lliga Plata del CHL Jujol 
es proclama campió

L’equip del Club Hoquei Línia 
Jujol que participa en la Lliga 
Plata de la Federació Espanyola 

de Patinatge, s’ha proclamat campió de 
la categoria, superant en la classificació 
els seus màxims adversaris, l’Igualada i 
l’Aranda de Duero burgalès, en un grup 
integrat per 12 equips de les diferents 
comunitats autònomes espanyoles.
Els dos partits finals, que van ser 
d’infart, es van disputar a Igualada. 
Tots dos, el primer enfront de l’equip 
local i el segon contra el Metropolita-
no de Bilbao, es van decidir a favor de 
l’equip de la nostra ciutat a la pròrroga
L’equip santjoanenc, entrenat per Car-
los Muñoz, està format íntegrament 
per jugadors júniors i juvenils, d’entre 
16 i 18 anys. 

L’equip està integrat per joves jugadors d’entre 16 i 18 anys

Baldiri Olivé culminó este año su 13º rally Dakar

Baldiri Olivé, el experimentado piloto de Sant Joan Despí, ha participado este año en 
una nueva edición del rally más duro del mundo, el Dakar, disputado en el desierto 
de Arabia Saudita. Esta vez lo ha hecho en la categoría “Clásicos”, que se disputaba 
por primera vez con la participación -como su nombre indica- de aquellos vehículos 
que forjaron el ADN del rally. Participaron vehículos 4x4 que disputaron ediciones 
en los 80 y 90. Baldiri participó en asistencia en carrera en el equipo “Clàssics Com-
petició”, creado para formar parte de esta nueva modalidad. No obstante, en la 4ª 
etapa, debido a una lesión de un compañero que no le permitió seguir, Baldiri Olivé 
pasó a desempeñar la función de copiloto, avalado por sus 12 participaciones ante-
riores en el mítico rally. Los tres vehículos del equipo completaron todo el recorrido 
hasta llegar a Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita.

Cap al Campionat d’Espanya
D’altra banda, dos equips del CHL Jujol 
s’han classificat per als propers Cam-
pionats d’Espanya que se celebraran al 
mes de juny en diferents seus. Es tracta 

de l’aleví, que s’ha classificat a la fase 
prèvia celebrada a Sagunt, i l’equip jú-
nior, que ho ha aconseguit directament 
en quedar segon de la primera volta de 
la Lliga Catalana.

El Club Ciclista Sant Joan Despí ha iniciat un cicle de tallers de reparació i manteniment de 
la bicicleta. El primer, que es va realitzar el 10 d’abril -foto-, orientava sobre com reparar una 

punxada en ruta. Es va practicar amb la pròpia bici, utilitzant les eines que duia cadascú de 
casa. El segon, dissabte 29 de maig al matí, a la plaça de la Sardana. un taller de manteniment 

per aprendre a netejar, lubricar i ajustar la transmissió. Com a obsequi, un lot compost per dos 
productes essencials per tenir cura d’aquesta part una mica oblidada de la bicicleta, en concret 
un raspall especial i un pot de lubricant d’alta qualitat. D’altra banda, el Club Ciclista Sant Joan 
Despí ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat Cordibaix i, com a primera iniciativa, 
acollirà algunes persones amb un cert grau de discapacitat intel·lectual, per tal de dur a terme 

tasques de voluntariat en alguns dels esdeveniments esportius que organitza el Club.

El Club Ciclista organitza tallers de manteniment de bicis 
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L’esport santjoanenc, en imatges

El 18 d’abril va tornar l’activitat esportiva al Club Arc Despí amb la 
celebració de la V Tirada al Pou al camp de tir municipal, dintre de 
les activitats programades per la Diada de Sant Jordi.
Es tracta d’efectuar uns tirs parabòlics per intentar apropar les 
fletxes a una banderola situada a seixanta metres de distància. Les 
ratxes de vent que hi va haver durant el tiratge van convertir en 
més emocionant el torneig. 

Tirada al Pou del Club Arc Despí

Tornen els escacs 
a les biblioteques

Nova sessió de marxa nòrdica del Centre Excursionista
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El Centre Excursionista Sant Joan Despí va fer el 10 d’abril 
una sessió d’iniciació del seu cicle de sortides de marxa 
nòrdica, una activitat que es pot fer a qualsevol edat, 
amb un baix impacte articular i que millora la condició 
física i mental dels practicants. Van participar-hi deu 
persones, amb dos monitors, seguint les recomanacions 
del Procicat Van fer la iniciació al parc del Mil·lenari, on 
van aprendre la tècnica per caminar amb pals específics 
d’aquesta modalitat i van poder posar en pràctica tot 
l’après en la ruta circular que van fer pels camins del riu.

Els Promeses del Sant Joan Despí CFS, 
campions en el seu primer torneig

Diumenge 2 de maig es va celebrar al Poliesportiu Ugalde el 
torneig de promeses -els jugadors/es de menys edat-, organit-
zat pel Sant Joan Despí Club Futbol Sala. Al torneig, en format 
triangular, va participar l’equip local -que es va proclamar 
campió-, el Castelldefels i el Sant Cugat. Aquest esdeveniment 
suposava per als nois i noies del Sant Joan Despí CFS el seu 
primer contacte amb partits contra d’altres equips.

El Club d’Escacs Sant Joan Despí ha tornat a fer 
sessions d’escacs de manera presencial a les bibliote-
ques de Sant Joan Despí, després dels últims mesos 
de restriccions a causa de les mesures per la situació 
epidemiològica. A partir d’ara són  desenvolupades 
majoritàriament mitjançant les noves tecnologies.

Dos jugadoras del Espanyol entrenan al 
Promesas del FC SJD San Pancracio
Dos jugadoras del primer equipo femenino del Espanyol, Elba Vergés y Joa-
nna Vega, son las entrenadoras del equipo Promesas de la Escola Esportiva 
SJD San Pancracio. Con su experiencia en la máxima categoría del fútbol 
femenino, aportan sus conocimientos a los niños y niñas más pequeños de 
la escuela. Ambas colaborarán en el Campus de Verano de la entidad.
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Segons les dades que tots i totes anem 
sentint aquests dies, sembla que anem 
controlant la pandèmia i això fa que 
puguem alleugerir les normes i tor-
nem tots de mica en mica a la nor-
malitat. Si hi sumem el bon ritme de 
vacunació d’aquests dies, ens podem 
trobar que a l’estiu tinguem un bon 
gruix de població vacunada i per tant 
encara en podrem gaudir més. Això sí, 
sempre amb tota la cura i precaució, ja 
que controlar la Covid-19 no significa 
que hagi desaparegut.
Tots els col·lectius, tots, hem patit el 
confinament i les seves dificultats i 
tenim ganes de retrobar-nos. Però el 
col·lectiu dels infants i els joves, són 
potser els que més ganes tenen de gau-
dir d’un gran estiu.
Colònies, casals, activitats a l’aire lliu-
re, piscina, platja o muntanya. Tant se 
val. Els infants tenen la gran necessi-
tat de jugar, gaudir i retrobar-se entre 
ells. És el millor per desenvolupar el 
seu creixement, la seva imaginació, 
enfortir-los davant les seves insegure-
tats i encarar un nou curs escolar que 
els prepara, any rere any, per ser grans 
persones en un futur proper.
A Sant Joan Despí, podem optar pels 
casals i colònies de les entitats de lleu-
re, esportives i d’altres àmbits de la 
nostra ciutat. També podem trobar 
estades per anar a les colònies de la 
Generalitat de Catalunya del progra-
ma “L’estiu és teu”. Una oferta per a tot 
l’estiu, àmplia, variada i de qualitat. I 
sense oblidar, també, l’oferta per als i 
les joves, que també és força variada i 
completa.
Com a pares i mares, desitgem que 
gaudeixin d’un magnífic estiu envoltat 
dels seus amics.
Com sempre, podeu contactar amb 
nosaltres per al que necessiteu a tra-
vés del telèfon 674590850 o el correu 
hola@juntsxsantjoandespi.cat. Som 
aquí per ajudar-vos.

Preparem-nos per 
l’estiu

TRIBUNA POLÍTICA

Si alguna cosa ens ha deixat clara la pandè-
mia és la importància d’un bon sistema pú-
blic per poder guanyar-la. 
Hem vist com els professionals de la sanitat 
pública han lluitat contra el virus des dels 
centres públics. I hem assistit horroritzats al 
desastre de les residències gestionades per 
capital privat. 
Sorpresos hem vist com els estats han apor-
tat diners públics a les farmacèutiques per 
desenvolupar les vacunes i com un cop 
aconseguides i autoritzades, es neguen a alli-
berar les patents. I assistim a com, de nou 
gràcies a l’esforç dels sanitaris i a la despesa 
pública, la vacunació avança a bon ritme.
Atònits hem assistit també a com, des de la 
perversió de la llengua, dins d’una campan-
ya autonòmica, els que més ens impedeixen 
ser lliures amb les seves polítiques neolibe-
rals, ens parlen de llibertat. D’una llibertat 
tan sui generis que es redueix a prendre can-
yes, anar de compres o assistir a espectacles. 
Obvien, de forma voluntària o per ignoràn-
cia, que no es pot ser lliure si no es gaudeix 
d’una bona salut, si no es té un salari o pen-
sió suficient o no es posseeix una educació 
de qualitat. D’aquí la importància del que és 
públic. D’aquí la necessitat que totes i tots si-
guem conscients.
Des de fa unes setmanes a Sant Joan Despí 
s’estan realitzant, convocades per les AVV, 
concentracions a les portes dels CAPs en 
defensa de la qualitat assistencial perduda, 
en defensa d’una sanitat pública, de qualitat, 
universal i gratuïta. Estem al costat de les 
veïnes i veïns donant-los suport en aquesta 
iniciativa. 
Des d’aquí ens reafirmem en la nostra con-
vicció que des dels moviments socials s’ha 
d’exigir, als responsables polítics, que treba-
llin per una vida digna per a la ciutadania. 
Ho vam fer impulsant la Marea Blanca de 
Sant Joan Despí, deixant després pas a les 
AVV. Tres anys després, aquestes AVV han 
tornat a prendre iniciatives, ho celebrem. 

En defensa de la 
sanitat pública

Des de Sant Joan Despí en Comú estem 
preocupades per la vinculació que s’ha fet, 
aprofitant  aquesta crisi sanitària mundial, 
del fals debat llibertat/seguretat/salut i que 
indubtablement afecta al conjunt de drets i 
llibertats fonamentals de la ciutadania. 
La majoria de les democràcies del món es-
tan utilitzant tecnologia d’última genera-
ció per vigilar i controlar la seva població 
amb l’excusa de la seguretat i la protecció 
contra la Covid19.
Aquesta pràctica amenaça la nostra pri-
vacitat, la llibertat d’expressió i la llibertat 
d’associació entre d’altres. Sant Joan Despí 
en Comú defensa l’evolució tecnològica 
sempre que sigui per afavorir el conjunt de 
la ciutadania i no per limitar els seus drets 
fonamentals.  
No volem un sistema de seguretat, que es 
basi en un model de control i vigilància de 
la població sense garanties, sinó que apos-
tem per la informació i apoderament de la 
ciutadania en un marc de llibertats indivi-
duals i col·lectives. 
Actualment, sembla que s’ha interioritzat 
la lògica que quan es fan demandes de se-
guretat i protecció a l’Administració públi-
ca estiguem demanant més control sobre 
la vida.
La crisi sanitària ens està estimulant a 
pensar i a ser conscients que continuarem 
vivint sota el risc de noves amenaces “víri-
ques” o d’altres tipus. En aquest sentit ens 
col·loca en un punt d’inflexió que ens por-
ta a dos camins ben diferents:
Per una banda, aquest risc pot alimentar 
la por i impulsar polítiques conservadores 
que afectin els nostres drets i llibertats; no 
obstant, hi ha un altre camí, el de veure la 
crisi com un estímul per a canvis socials, 
polítiques de benestar i del bé comú i re-
forçar la solidaritat comunitària. Des de 
la nostra posició defensarem aquest últim 
camí. Sense llibertats individuals no hi ha 
llibertats col·lectives. Per contactar amb 
nosaltres escriu a margi.gual@sjdespi.net.

Regressió en drets 
i llibertats 

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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El mes pasado se anunció el primer acuerdo PSOE-
PP de toda la pandemia. No se trataba, lamenta-
blemente de desarrollar un Plan de Vacunación ni 
de un plan de rescate a autónomos y pymes o al 
turismo y la hostelería con ayudas directas, como 
llevamos meses pidiéndoles , el acuerdo fue para 
repartirse el Consejo de Administración de RTVE, 
la radio y la televisión públicas que pagamos todos 
y que debería estar despolitizado.
El acuerdo ha dinamitado el concurso público ba-
sado en el mérito y la capacidad, negociado por Cs 
y al que se comprometieron todos los partidos. 
En lugar de construir Pactos de Estado, como los 
que tenemos en Europa entre liberales, conserva-
dores y socialdemócratas, el bipartidismo vuelve a 
los pactos para repartirse el poder. En Cs podemos 
decir con la cabeza bien alta que somos el único 
proyecto que sigue luchando por la regeneración 
democrática y la neutralidad de las instituciones. 
Prueba de ello es que hemos renunciado  a par-
ticipar en el reparto de los jueces, y también nos 
hemos negado a legitimar una votación viciada 
para la elección del Consejo de Administración de 
RTVE.
La joya del mercadeo es el CGPJ, el órgano de go-
bierno de los jueces.
¿Qué interés pueden tener partidos con histo-
rial de corrupción en controlar de esta manera el 
CGPJ? Todos recordamos los mensajes del porta-
voz del PP, diciendo que, controlarían “desde atrás” 
la sala segunda del Tribunal Supremo. No es difícil 
imaginar la ansiedad de Podemos, imputado a tí-
tulo de organización y cuyos principales represen-
tantes están siendo investigados por diversos casos 
de corrupción, por tener una parte del pastel en 
el CGPJ. Palabras como Neurona, Caja B o niñe-
ra ahora mismo pesan mucho en Podemos como 
para quedarse al margen del Poder Judicial. Pero 
Gurtel, Púnica, Lezo, Kitchen, EREs son también 
palabras evocadoras para otros. 
Es de sentido común: los políticos no pueden 
nombrar a los jueces que luego deben juzgar la 
corrupción de los políticos, ni cualquier otro de-
lito. Es normal que los españoles se pregunten qué 
más tiene que pasar en nuestro país para que PP y 
PSOE se unan por una buena causa, porque ni si-
quiera la pandemia ha servido de acicate para ello. 
Pero en Cs no vamos a tirar la toalla y seguiremos 
alzando la voz para que el bipartidismo deje de 
usar sus mayorías para alcanzar acuerdos lesivos 
para nuestras instituciones y las emplee para abor-
dar las reformas que urgen en nuestra democracia 
en horas graves como esta, aislando a nacionalis-
mos y populismos como ya sucede en Europa.
Es hora de grandes Pactos de Estado, de grandes 
reformas que permitan seguir salvando vidas y 
ayuden a salvar miles de empleos en la crisis que 
viene. Entre ellas, la del CGPJ, tan importante para 
luchar contra la corrupción y recuperar la credibi-
lidad de la gente en nuestras instituciones. 

El “mercadeo” de 
siempre

Sí, l’Equip de Govern (PSC+ Comuns) fa 
tot el possible per invisibilitzar l’oposició. 
Sempre ho ha fet, gestionant a quins ac-
tes públics se’ns convida, a quins actes 
amb entitats podem assistir. Per exemple, 
en un acte on es troben totes les entitats 
que reben conveni o subvenció munici-
pal, és a dir, diners de tota la ciutadania, 
ha estat vetada sempre la nostra presèn-
cia: prefereixen ser-hi ells, passar vídeos, 
i fer parlaments, sense la molesta presèn-
cia dels portaveus de l’oposició.
Una altra forma d’invisibilitzar-nos és 
amagar les propostes que fem. És possi-
ble que en aquest Butlletí vegeu la crea-
ció d’un espai per a la mort perinatal al 
nostre cementiri. Va ser una proposta 
d’Esquerra, aprovada per unanimitat al 
Ple, cosa que no queda reflectida enlloc 
a la nota de premsa que va fer el nostre 
Govern.
També, menystenir les propostes 
d’Esquerra, adduint que ja es fan, en una 
versió molt pujoliana del “ara no toca”. 
El dissabte 8 de maig, molts municipis 
del nostre entorn van participar en la 
campanya “Let’s clean Europe”. El nos-
tre ajuntament va posar moltes pegues 
a la moció que va presentar Esquerra , 
i va intentar menystenir-la. El resultat: 
voluntaris de Sant Joan, encapçalats pel  
CxR i per l’ANC local, van dur a terme 
l’acció, recollint més de 110 kg de brossa 
de l’entorn del nostre riu en només tres 
hores, sense cap mena de col·laboració 
municipal.
Està molt bé fer articles parlant de “re-
tallades” (sobretot quan no les fa “el Go-
bierno más progresista de la historia”), o 
en mocions criticant la Generalitat per la 
gestió de la pandèmia, mentre es guarda 
silenci sepulcral sobre la gestió del SEPE 
i dels ERTO. Però encara estaria millor 
fer una tarifació social dels nostres preus 
públics i taxes. De moment, “ni está ni se 
le espera”.

Invisibles

La planificación del programa de vacu-
nación hecha por el entonces ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, y anunciada 
por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, se está desarrollando tal y 
como se había previsto y con absoluta 
normalidad. La vacunación avanza a 
muy buen ritmo.  
Los datos epidemiológicos van a la baja, 
y las restricciones se van relajando. 
Buenas noticias que nos señalan que la 
crisis sanitaria está remitiendo y que la 
normalidad está cada día más cerca.  
El conjunto de la ciudadanía, y en nues-
tro caso, la santjoanenca, está recupe-
rando día a día esta nueva normalidad, 
adaptándose a las nuevas condiciones y 
retomando su vida profesional, social y 
de ocio.
Desde nuestra tarea en el Ayuntamien-
to, las y los socialistas hemos trabajado 
con ahínco para enfrentarnos a los retos 
que ha supuesto esta crisis sanitaria, so-
cial y económica, poniendo los medios 
para hacerle frente. De  la misma mane-
ra lo ha hecho el Gobierno de España 
a través de ayudas económicas sin las 
cuales estábamos abocados a una cri-
sis mucho más grave, porque ¿alguien 
se puede imaginar qué habría pasado si 
los ERTE no hubieran existido?
En esta nueva etapa, el compromiso de 
las y los socialistas de Sant Joan Despí 
es el de seguir sumando y trabajando 
conjuntamente con el tejido empre-
sarial y comercial, con las entidades y 
con toda la ciudadanía para afrontar las 
consecuencias que ha supuesto la crisis, 
potenciando nuestra ciudad y sus per-
sonas y garantizando un buen espacio 
público, sano, seguro y sostenible. Lo 
más importante y por lo que trabajamos 
día a día, es en hacer realidad las expec-
tativas de recuperación, dando apoyo a 
quien más lo necesita. 

Recuperando la 
normalidad

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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 El passat mes d’abril a Sant Joan 
Despí s’ha de qualificar de sec i fred 
respecte als valors mitjans. De fet, 
ha estat un dels abrils més freds 
dels últims 30 anys, i prova d’això és 
que en només cinc jornades es van 
superar els 20ºC de màxima. També i 
com a curiositat, com que el febrer va 
ser molt càlid, el març més o menys 
normal i l’abril fred, es pot afirmar que 
durant gairebé tres mesos seguits 
la temperatura s’ha mantingut força 
estable, com si haguéssim tingut un 
març de 90 dies. 
Pel que fa a les precipitacions, l’abril 
en part ha fet honor a la seva dita que 
a l’abril cada gota en val mil, perquè 
ha plogut de manera força repartida 
durant el mes i sense estridències, 
una pluja ben aprofitada, però 
modesta respecte a la quantitat total 
acumulada, amb només la meitat del 
que sol ser.

ABRIL 
2021

Temperatura mitjana: 
13,4ºC

Temperatura 
màxima: 

22,4ºC el dia 3

Temperatura 
mínima: 

6,2ºC el dia 18

Precipitació total: 
24,7 mm 

(7 dies de pluja)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

7,5 mm el dia 12

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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Imprès en paper ecològic 

El Butlletí
de Sant Joan Despí

Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Centre Gent Gran Cirerers 93 749 73 97 
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Tennis Despí 93 477 12 00
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida de mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària abril 2021)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 29 
d’abril de 2021 en sessió ordinària per via telemàtica, va co-
mençar amb l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior i 
amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la 
Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts 
per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú 
(SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre 
diferents propostes i dictàmens.  

En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i 
Hisenda, per unanimitat de tots els grups es van aprovar el dicta-
men d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de 
les reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduï-
da; el dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria 
per a licitar la constitució del dret de superfície en les parcel·les 
núm. 2-PA2 i en la parcel·la UP3-PA9, situades al carrer Fontsan-
ta de Sant Joan Despí, per construir-hi habitatges de protecció 
oficial, i la suspensió de tramitació d’expedients i de llicències 
amb la finalitat d’estudiar l’ordenació urbanística del sector Sant 
Pancraç, d’acord amb l’establert a l’article 73 i 114.5 del TRLUC. 

En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a les Persones, el Ple va apro-
var per unanimitat la ratificació de la modificació dels Estatuts 
del Consorci Sanitari Integral i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant 

Joan Despí al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix 
Llobregat, 2020-2024. 

En l’apartat de control, el Ple va aprovar per unanimitat la moció 
presentada per Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per a 
la realització, revisió, actualització i homologació dels plans de 
protecció civil municipals a Sant Joan Despí. També va sortir 
endavant la moció del grup municipal Sant Joan Despí en Comú, 
en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la se-
gona República, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnComú, 
ERC i PSC i l’abstenció de JxSJD i Cs.

En l’apartat de Precs i preguntes, JxSJD i ERC van preguntar per 
la designació d’Antoni Poveda com a senador autonòmic. Per la 
seva banda, ERC va expressar la seva felicitació al personal de 
l’Ajuntament per la celebració del Dia de Sant Jordi i va pregun-
tar quina és la política lingüística de l’Ajuntament en els cursos, 
xerrades i formacions que ofereix a la ciutadania. Finalment, 
Podemos va preguntar per la valoració de les mesures especí-
fiques per a la reactivació econòmica i social incloses en el Pla 
Reiniciem. 

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.

8.255 6.811 2.874
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