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Exposicions i concursos

Deseos navideños  
para un futuro mejor
A finales del año y a punto de entrar en la segunda década 
del siglo XXI, es buen momento para reflexionar sobre algunas 
de las prioridades que tenemos como sociedad. Deseos de 
igualdad y de bienestar sobre los que tenemos que seguir 
trabajando con intensidad para hacerlos realidad... al igual que 
sobre la imperiosa necesidad de frenar el cambio climático y 
la contaminación, si queremos que no sea el propio planeta 
quien nos niegue el futuro. Incidir en este tema es cada 
vez más urgente y por eso será uno de nuestros deseos de 
Navidad como ciudad, que compartiremos con los niños y las 
niñas que, a su vez, también se lo recordarán a Sus Majestades 
los Reyes de Oriente. Evidentemente, también disfrutaremos 
estos días de todas las actividades que Sant Joan Despí nos 
ofrece para vivir la mejor Navidad sin tener que ir más lejos.

Felices fiestas y un mejor año 2020!

Desitjos nadalencs  
per a un futur millor
A les acaballes de l’any i a punt d’entrar a la segona dècada 
del segle XXI, és bon moment per reflexionar sobre algunes 
de les prioritats que tenim com a societat. Desitjos d’igualtat 
i de benestar sobre els quals hem de seguir treballant amb 
intensitat per fer-los realitat… igual que sobre la imperiosa 
necessitat d’aturar el canvi climàtic i la contaminació, si no 
volem que sigui el mateix planeta qui ens barri el futur. Incidir 
en aquest tema és cada cop més urgent i per això serà un dels 
nostres desitjos de Nadal com a ciutat. Desig que compatirem 
amb els nens i les nenes que, a la vegada, també recordaran a 
Ses Majestats els Reis d’Orient. Evidentment, també gaudirem 
aquests dies de totes les activitats que Sant Joan Despí ens 
ofereix per viure el millor Nadal sense haver d’anar més lluny.

Bones festes i un millor any 2020! 

Antoni Poveda 
L’alcalde

DEL 4 AL 17 DE DESEMBRE DE 2019
EXPOSICIÓ  

25 anys de l’entitat Art-94
Lloc: Centre Jujol - Can Negre 
Inauguració: 4 de desembre de 2019 a les 19.30 h 
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h, divendres 
de 10 a 13 h i diumenges de 12 a 14 hores. Festius tancat 
L’organitza: GRUP D’ART 94 de Sant Joan Despí

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE DE 2019

Exposició i celebració  
Nadal del grup Art-94 
Mostra al carrer i petita celebració de fer cagar el tió i festes 
de Nadal.

Lloc: Carrer Major, davant del Centre Mercè Rodoreda 
Horari: d’11 a 13.30 h 
L’organitza: GRUP D’ART 94 de Sant Joan Despí

43è Concurs Ornitològic  
de Sant Joan Despí
Concurs nacional de cant Catalunya F.O.C 2019
1r monogràfic de lizardi ocel·lat
El Club Ornitològic Timbrat Espanyol de Sant Joan 
Despí organitza, com cada any quan s’acosten les dates 
nadalenques, el seu Concurs-Exposició d’Ornitologia Sant 
Joan Despí que enguany és la seva 43a edició. Es mostraran 
canaris de color i postura, exòtics, híbrids i races europees.

Paral·lelament, s’organitza el Concurs Nacional de Cant 
Catalunya F.O.C. 2019 de canaris de cant. A més, aquest any 
s’organitza el 1r monogràfic de lizardi ocel·lat. Es mostrarà una 
nova raça que és una variant del Lizardi, l’ocel·lat.

Lloc: Centre Cívic Les Planes 
Inscripcions: de 16 a 21 h el 13 de desembre a la seu del club i el 14 
de desembre al Centre Cívic Les Planes  
Enjudiciament: dissabte 14 desembre de 8 a 21 h 
Exposició: diumenge 15 de desembre d’11 a 13 h. Entrega de 
premis a les 12 h 
L’organitza: Club Ornitològic Timbrat Espanyol Sant Joan Despí.

DEL 15 DE DESEMBRE 2019 AL 6 DE GENER DE 2020

63a Exposició de Pessebres
Lloc: Seu de l’entitat, c. Rius i Taulet, 5, cantonada amb avinguda 
de Barcelona 
Inauguració: Diumenge 15 de desembre a les 12 h, obert al públic. 
A les 10 h, entitats Sant Joan Despí  
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 
Preu: entrada gratuïta 
Grups a convenir: Tel. 93 477 18 25 (en horari comercial) 
L’organitza: Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí

DEL 20 DE DESEMBRE DE 2019 AL 4 DE GENER DE 2020

Exposició: Estimats Reis Mags...
Exposició dels 50 anys de la Comissió de Reis a Sant Joan 
Despí.

Lloc: Centre Jujol - Can Negre 
Inauguració: 20 de desembre de 2019 a les 19.30 h 
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h, divendres 
de 10 a 13 h i diumenges de 12 a 14 hores 
Excepcionalment per les dates de Nadal: 25 de desembre i 1, 5 
i 6 de gener tancat, el festiu 26 de desembre de 12 a 14 hores i 
dissabte 28 de desembre de 17.30 a 20 h



Activitats amb infants
DIJOUS 12 DE DESEMBRE DE 2019

Postal Elèctrica
A càrrec de smARTions
Activitat recomanada per a infants de 5 a 10 anys.  
Activitat dins del projecte BiblioLab.

Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda - Sala Camèlies  
Hora: 18 h 
Inscripcions: Cal inscripció prèvia

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE DE 2019

TALLER  

Vareta de Harry Potter 
A càrrec de SmARTions
Activitat dins del projecte BiblioLab

Recomanat per a infants de 5 a 10 anys 
Lloc: Sala taller d’infantil de la Biblioteca Mercè Rodoreda 
Horari: 18 h 
Inscripcions: Cal inscripció prèvia

DISSABTE 14 DE DESEMBRE DE 2019

Dissabte de conte  
en anglès 
A càrrec de Kids&Us

Recomanat per a infants de 3 a 12 anys.  
Lloc: Biblioteca Mercè Rodoreda - Sala Camèlies  
Horari: a les 11.30 h i a les 12.30 h 
Inscripcions: Cal recollir invitació a partir del dilluns 9  
de desembre

DIES 23, 24, 27 I 30 DE DESEMBRE DE 2019  
I 2 I 3 DE GENER DE 2020

Campus de Nadal  
de futbol 2019
Campus de Nadal per a jugadors/es del club  
i per a jugadors/es d’altres clubs.

Lloc: Camp Municipal Barri Centre 
Horari: de 9 a 17 h 
Inscripcions: Del 29 d’octubre fins al 16 de desembre a secretaria 
de 17 a 21 h de dilluns a divendres. 
Preus: a consultar 
Servei d’acollida: de 8 a 9 i de 17 a 18 h 
L’organitza: Unió Esportiva Sant Joan Despí

Stage de pàdel i tennis Nadal 2019
Lloc: Tennis Despí 
Horari: de 9 a 14 h 
Inscripcions: Reserva la teva plaça al 93 477 12 00 
Preu per dia: 18 € per alumne. 16 € per alumnes de l’escola 
L’organitza: Tennis Despí

Stage competició pàdel Nadal 2019
Campus on es treballarà la tècnica, la tàctica i la preparació 
física. També es realitzaran partits i s’analitzaran vídeos.

Lloc: Tennis Despí 
Horari: de 9 a 14 h 
Inscripcions: Reserva la teva plaça al 93 477 12 00 
Preu per dia: 18 € per alumne. 16 € per alumnes de l’escola 
L’organitza: Tennis Despí

DIES 23, 24, 30 I 31 DE DESEMBRE DE 2019  
I 2, 3 I 7 DE GENER DE 2020 

Casal d’hivern
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 i amigues per 
passar-ho d’allò més bé.

Lloc: Instal·lacions de l’Esplai al Centre Cívic Antoni Gaudí o al C.C 
Les Planes 
Hora: De 9 a 16.30 h (dia 7 de gener fins les 13.30 h)  
Servei d’acollida a partir de les 8.30 h. A concretar, segons 
demanda. S’ofereix casal de matí, tarda i menjador (amb 
carmanyola de casa). 
Inscripcions: del 25 de novembre al 20 de desembre de 2019 a la 
secretaria del Centre Cívic Antoni Gaudí i Centre Cívic Les Planes.  
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle.

DEL 23 DE DESEMBRE DE 2019 AL 3 DE GENER DE 2020

Casal Despíesport Nadal 2019
Activitats lúdiques i esportives per a infants de 3 a 12 anys.

Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet 
Horari: de 9 a 17 h. Horari de matí: de 9 a 14 h 
Inscripcions: Inscripcions obertes als poliesportius Francesc. 
Calvet i Salvador Gimeno

DEL 23 DE DESEMBRE DE 2019 AL 7 DE GENER DE 2020

Casal d’hivern
Casal de vacances adreçat a infants i joves de 3 a 15 anys.  
Una oportunitat per conèixer el barri, per treballar les 
tradicions i per fer nous amics i amigues.

Lloc: Nus barri Centre i Nus barri Torreblanca 
Horari: Casal de matí de 9 h (opció d’acollida a les 8 h) a 14 h, 
casal amb menjador de 9 a 15.30 h o casal amb acollida a la tarda 
de 9 a 17 h. 
Inscripcions: a partir del 25 de novembre de 2019. 
L’organitza: Centre d’Esplai el Nus

DIES 30 I 31 DE DESEMBRE DE 2019  
I 2 I 3 DE GENER DE 2020

Campus esportiu de Nadal
Campus esportiu de futbol sala durant quatre dies al Nadal. 
Masterclass amb entrenadors i jugadors d’alt nivell, millora i 
aprenentatge de futbol sala i realització de jocs esportius.

Lloc: Poliesportiu Ugalde 
Horari: de 9 a 14 h (fins a les 17 h per als que es queden a dinar) 
Inscripcions: fins al divendres 20 de desembre de 2019 
Preu: a consultar. Descomptes per a tots els socis del club  
de l’actual temporada. 
L’organitza: Sant Joan Despí CFS

DISSABTE 4 DE GENER DE 2020 

TPAN 20 – Torneig premini Any 
Nou 2020
Torneig de 12 h de bàsquet de categoria Premini dels equips 
masculins i femenins del Bàsquet Club Sant Joan Despí, 
amb la participació d’un total de 18 equips i al voltant de 200 
nens/es. Durant el torneig es realitzaran activitats paral·leles, 
dinar de germanor dels jugadors/es i botifarrada popular als 
exteriors del Poliesportiu Francesc Calvet.

Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet 
Horari: de 9 a 21 h 
L’organitza: BC Sant Joan Despí

SANT JOAN DESPÍ



Activitats
DIJOUS 12 DE DESEMBRE DE 2019

CICLE GAUDÍ CINEMA EN CATALÀ 

Pel·lícula “Litus”
Una pel·lícula de Dani de la Orden amb Quim Gutiérrez, Belén 
Cuesta, Adrián Lastra, Alex Garcia, Miquel Fernández i Marta 
Nieto.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda 
Hora: 20 h 
Versió: català.  
Durada: 85 min.  
Edat recomanada: a partir de 12 anys 
Preu de l’entrada: 4,50 €  
(consulteu descomptes i venda d’entrades 
teatresdespi.cat i a taquilla)

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE DE 2019

Fira d’hivern
Fira d’Hivern amb diverses activitats, 
entre les quals la venda de xocolata 
calenta acompanyada de pastissos, 
dolços i objectes de regal per Nadal. A 
més, hi haurà actuacions d’alumnes: 
arts escèniques, coral, concert de 
flautes i diversos tallers per la canalla 
menuda. La intenció és recaptar diners per poder donar-los a 
la Marató de TV3. Obert a tothom.

Lloc: INS Jaume Salvador i Pedrol 
Horari: de 17 a 20 h 
L’organitza: INS Jaume Salvador i Pedrol i AMPA

DISSABTE 14 DE DESEMBRE DE 2019

Torneig de pàdel per La Marató
Torneig de pàdel masculí i femení obert a abonats i no abonats 
del club.

Lloc: Tennis Despí 
Horari: de 10 a 20 h
Inscripcions: es faran al mateix club i per xarxes socials
Preu: 15 €
L’organitza: Tennis Despí

DISSABTE 14 DE DESEMBRE DE 2019

Radiomarató
Punts de recollida de joguines noves al barri de les Planes 
(plaça del Mercat) i al barri Centre (plaça de l’Ermita), alhora 
que es realitzaran diverses activitats dinamitzades pel 
voluntariat de Joventut i es durà a terme el programa de ràdio 
especial de Nadal de Radiodespí.

Lloc: Barri de les Planes (plaça del Mercat) i barri Centre  
(plaça de l’Ermita) 
Horari: de 10.30 a 13.30 h
L’organitza: Creu Roja Sant Joan Despí i Radiodespí

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

Lloc: Plaça de l’Estatut (en cas de pluja, es realitzarà  
al C.C. Antoni Gaudí) 
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió TIÓ POPULAR Sant Joan Despí

DISSABTE 14 DE DESEMBRE DE 2019

Concert de Nadal 
Concert de Nadal amb l’actuació dels grups de Cant Coral 
Infantil, Juvenil i Rhapsody i Grup Instrumental.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda 
Horari: de 18.30 a 21 h
Preu: 5 € a partir dels 18 anys i 3 € majors de 65 anys. Alumnat de 
l’escola, entrada gratuïta.
L’organitza: Escola de Música Enric Granados

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE DE 2019

Tió de Nadal popular  
al Barri Centre
Activitat oberta destinada a famílies i infants del barri 
per celebrar plegats una festa tan tradicional com el tió. 
Xocolatada, tallers infantils, ball de gegants acompanyats dels 
grallers, cantada de nadales i grup d’animació... i molt més!

Lloc: Plaça davant del Centre Cultural Mercè Rodoreda 
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió Organitzadora del Tió de Nadal

Concert de Nadal  
amb l’orquestra Laud’Ars
L’orquestra Laud’Ars us convida al seu Concert de Nadal. 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

Lloc: Auditori de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
Horari: d’11.30 a 12.45 h
L’organitza: Agrupació Laudística Cierzo

Trobada de Nadales  
“Rocieros” 2019
Trobada de cors “rocieros” interpretant nadales andaluses i 
extremenyes.

Lloc: Auditori Miquel Martí i Pol 
Horari: de 18 a 20 h 
Preu: necessària invitació, que s’ha de recollir a la seu de l’entitat 
(Centre Cultural Pablo Picasso, c/ de la Mare de Déu de la Mercè, 
17). Acte gratuït
L’organitza: C.A.L. Semillero Azul

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE DE 2019

XV Dansa Solidària  
amb la Marató de TV3
Mostra de coreografies dels grups de l’Espai Físic. 
Escoladedansa: iniciació a la dansa, clàssic, modern, 
contemporani i modern-fusió adults; amb la participació  
de grups i companyies convidats. El comerç local també  
hi col·labora amb aportacions econòmiques i obsequis per  
al sorteig de l’intermedi.

Recapte d’aliments: S’inicia el dilluns 2 de desembre  
i s’allargarà fins al mateix dia de l’acte. El recapte serà gestionat 
per l’Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Joan Despí.  
A tall d’exemple, els aliments a recollir seran: ampolles d’oli, 
pots de vidre de llegums (cigrons, llenties i mongetes),  
llaunes de tonyina/sardines, paquets d’arròs i de pasta. 

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda 
Horari: 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 del 10 al 12 
de desembre (límit de 8 entrades per família). A partir del 13 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.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE DE 2019

Festa de Nadal de la gent gran
Ball amb  música en directe i xocolatada per a la gent gran de 
Sant Joan Despí.

Lloc: Poliesportiu del Mig 
Horari: de 16.30 a 20 h
Inscripcions: Per accedir a la festa cal retirar el tiquet d’invitació 
que la gent gran trobarà als centres cívics Sant Pancraç, 
Torreblanca, Antoni Gaudí - TV3 , Ajuntament, Àrea de Serveis  
a la Persona i Centre de Gent Gran Cirerers
L’organitza: Departament de Gent Gran, Ajuntament de Sant Joan 
Despí

Gala benèfica a favor de la Marató
Gala de patinadors i patinadores a benefici de la Marató de TV3.

Lloc: Poliesportiu del Mig 
Horari: de 17 a 20 h
L’organitza: CPA Sant Joan Despí



DIUMENGE 22 DE DESEMBRE DE 2019

Nadal Big Band
Gemma Abrié & Vicens Martín  
amb Dream Big Band
Recull les nadales tradicionals catalanes més conegudes i 
versiona els ritmes i les melodies amb un aire mediterrani.

Lloc: Teatre Mercè Rodoreda 
Horari: 19 h 
Durada: 75 minuts
Preu: 16 € (consulteu descomptes / venda d’entrades 
a teatresdespi.cat i a taquilla)

DILLUNS 23 DE DESEMBRE DE 2019

Pare Noel
Associació de Veïns de Sant Joan Despí
Vine a visitar al Pare Noel! La festa de Nadal amb el Pare Noel 
al local de l’associació.

Lloc: local AVV Les Planes, c. Josep Maria Pi i Sunyer, 8 baixos 
Horari: de 17 a 20 h
L’organitza: AVV Les Planes

DIMECRES 25 DE DESEMBRE DE 2019

Ball de Nadal 
Música en viu amb el duet Valparaiso gaudint de la nit del dia 
25 de desembre. 

Lloc: Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí 
Horari: de 22 a 1 h
Preu: per a socis 3 € i per a no socis 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

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE DE 2019

Pica pica i ball de Nadal  
de l’Associació de gent gran 
Amigos del Baile

Lloc: Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí   
Horari: de 17 a 20 h
L’organitza: Associació de Gent Gran Amigos del Baile

DISSABTE 21 DE DESEMBRE DE 2019

Caga Tió a Can Maluquer
S’organitza per als néts dels socis del casal, la clàssica festa 
de fer cagar el tió.

Lloc: Local de l’Associació Can Maluquer 
Horari: de 10 a 11 h
L’organitza: Associació Can Maluquer

Tió Popular de Sant Joan Despí 
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, acte acompanyat amb una xocolatada popular, 
tallers, cançons, balls, gegants...

Lloc: Plaça del Mercat (en cas de pluja, es realitzarà al Centre 
Cívic Les Planes) 
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: Comissió TIÓ POPULAR Sant Joan Despí

Torneig de ràpides de Nadal
Torneig de partides d’escacs a cinc minuts més dos segons 
d’increment per jugada. Màxim 36 jugadors. Premi als tres 
primers classificats.

Lloc: Centre cívic Antoni Gaudí 
Horari: de 17 a 20.30 h
Inscripcions: gratuïtes via clubescacssantjoandespi@gmail.com 
o 615280996. L’últim dia per apuntar-s’hi és el 20 de desembre 
de 2019 a les 22 h. Un cop arribat als 36 jugadors, l’organització 
decidirà si admet més inscripcions. 
L’organitza: Club d’Escacs Sant Joan Despí

DEL 20 AL 22 DE DESEMBRE DE 2019

Fira de Nadal 
Lloc: Plaça del Mercat del barri de les Planes i carrer J.F.Kennnedy 
Horari: Divendres dia 20 de desembre, de 17 a 20 h 
Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

• Espais de venda d’artesania i productes nadalencs
• Espai de jocs familiars
• Taller d’oficis antics i d’entreteniments
• Punt fotogràfic, per poder realitzar la teva foto amb fons nadalenc 
• Espectacles: Titelles Sebastià Vergès, contacontes amb Xarop  

de Canya i cercaviles musicals 
• Carrusel amb tatanets reciclats 
• Sínia de fusta per a nens de 2 a 12 anys

Carrusel de tatanets i sínia: divendres 20, de 17 a 20 h  
Dissabte i diumenge, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h

DIVENDRES 20, DE 17 A 20 H
17.15 h i 18 h Contes
17.30 h i 19h Cercavila inaugural 

• Demostració del terrissaire al torn
• Taller de pintura amb siluetes nadalenques
• Taller d’espelmes
• Taller de maquillatge, de 17.30 a 19.30 h
• Espai de jocs familiars i punt fotogràfic 

DISSABTE 21, D’11 A 14 I DE 17 A 20 H
• Demostració del terrissaire al torn
• Taller de pintura amb siluetes nadalenques
• Taller d’espelmes
• Taller de dibuix 3D
• Taller de maquillatge, d’11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 20 h
• Espai de jocs familiars i punt fotogràfic 

17.15 h i 18.30 h Contacontes
17.30 h i 19 h Cercavila musical

DIUMENGE 22, D’11 A 14 I DE 17 A 20 H
11.30 h i 13.30 h Cercavila musical
12 h i 13 h Contacontes
17 h i 19.30 h Cercavila musical
17.30 h Titelles Vergès La Caputxeta Vermella
18.15 h Contacontes
18.45 h Titelles Vergès El Nadal dels 3 porquets

• Demostració del terrissaire al torn
• Taller de pintura amb siluetes nadalenques
• Taller d’espelmes
• Taller de dibuix 3D
• Taller de maquillatge, d’11.30 a 13.30 h
• Espai de jocs familiars i punt fotogràfic



Mercats Municipals

Comerç
Dinamització eixos comercials

DIVENDRES 13 DESEMBRE DE 2019

Fullets musicals
Activitat itinerant 
Lloc: Barri Centre i barri de les Planes  
Horari: tarda (a partir de les 17 h)

DISSABTE 21 DESEMBRE DE 2019

Animació musical 
Amb Gumbo Jass Band

Activitat itinerant 
Lloc: Barri Centre i barri de les Planes  
Horari: tarda (a partir de les 17 h)

DIVENDRES 27 DE DESEMBRE DE 2019 I 3 DE GENER DE 2020

MERCAT DEL BARRI CENTRE

Tallers infantils de manualitats
A càrrec de Sietecalles

Lloc: A l’interior del mercat  
Horari: de 17 a 19 h 
Inscripcions: sense inscripció prèvia

SORTEJOS DELS MERCATS AL MES DE DESEMBRE 

CAMPANYA PARADES MERCAT DEL CENTRE 

Sorteig especial de Nadal!
Les compres de desembre al mercat tenen triple premi! 
Se sortegen tres premis de 200 euros a consumir a les 
parades del mercat durant les festes nadalenques! 
Seran vàlids tots els tiquets de compra superiors a 9,95 euros. 
El sorteig s’efectuarà el dia 21 de desembre de 2019. Molta 
sort!

MERCAT DE LES PLANES

Tallers infantils de manualitats
A càrrec de A todo Trapo

Lloc: A l’interior del mercat  
Horari: de 17 a 19 h
Inscripcions: sense inscripció prèvia

SORTEJOS DELS MERCATS AL MES DE DESEMBRE 

CAMPANYES PARADISTES MERCAT DE LES PLANES

Cada divendres, sorteig de 50   
en vals de compra
Divendres 13 de desembre se sortegen tres vals de 50 €. 
Divendres 20 de desembre se sortegen sis vals de 50 €. 
Divendres 27 de desembre se sortegen tres vals de 50 €. 
Divendres 3 de gener se sortegen dos vals de 20 €.

DIJOUS 26 DE DESEMBRE DE 2019

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes amb la cobla Principal del Llobregat.

Lloc: Plaça de l’Ermita 
Horari: d’11.30 a 13.30 h
L’organitza: Colla Sardanista de Sant Joan Despí

DISSABTE 28 DE DESEMBRE DE 2019

Ball de fi d’any + Pica pica
Es celebrarà, a les instal·lacions de Can Maluquer, un ball 
obert a tots els socis de l’associació per a acomiadar l’any.

Lloc: local de l’Associació Can Maluquer 
Horari: de 17 a 19 h
L’organitza: Associació Can Maluquer

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE DE 2019

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.

Lloc: Centre Jujol - Can Negre 
Horari: d’11 a 13.30 h
Inscripcions: cal concertar la visita prèviament per telèfon 
(933737363) o per correu electrònic (cannegre@sjdespi.net)

Representació dels Pastorets
Uns pastors volen celebrar el naixement de Jesús, tot i que 
el diable té uns altres plans preparats per a ells. Veurem com 
els pastors intentaran vèncer el diable mentre reben ajuda 
celestial per superar certs reptes.

Lloc: Jacint Verdaguer, 24-26 (local de l’esplai El Castanyot) 
Horari: de 18 a 19.30 h
Preu de l’entrada: la voluntat dels espectadors/es
L’organitza: G.E. El Castanyot, amb la col·laboració de Creu Roja 
Joventut de Sant Joan Despí

DIMARTS 31 DE DESEMBRE DE 2019 

Ball de Cap d’Any
Música en viu amb el duet Mediterráneo. Es donaran bombons 
i una ampolla de cava per parella.

Lloc: Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí 
Horari: d’1 a 4 h
Preu de l’entrada: Ball i consumició: socis anticipada 15 €/
persona, socis a taquilla 20 €/persona, no socis anticipada 20 €/
persona, no socis a taquilla 25 €/persona.
Ball sense consumició: socis anticipada 10 €/persona,  
socis a taquilla 15 €/persona, no socis anticipada 15 €/persona, 
no socis a taquilla 20 €/persona
L’organitza: Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí

DIMECRES 1 DE GENER DE 2020

Concert d’Any Nou 2020
Com cada any es cantaran nadales i cançons populars 
catalanes. Participaran solistes i un pianista professionals.

Lloc: Església de Sant Joan Baptista - Barri Centre 
Horari: de 19 a 21 h
L’organitza: Societat Coral Cor de Flora

DIUMENGE 5 DE GENER DE 2020

Visita Ses Majestats els Reis Mags – 
Residència gent gran Sophos
Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient faran una visita al 
col·lectiu de gent gran de la residència Sophos per portar-los 
regals i saludar-los en una diada tan especial.

Lloc: Residència Sophos 
Horari: d’11 a 12 h
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle en col·laboració amb el Dept. 
de Gent Gran

NIT DEL 5 DE GENER AL 6 DE GENER DE 2020 

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 es vol compartir amb vosaltres aquesta nit i fer que 
els vostres fills i filles la recordin sempre.

Lloc: preferentment, a Sant Joan Despí. Altres pobles limítrofes,  
a consultar 
Horari: de 19.30 a 1 h
Inscripcions: Als centres cívics de Les Planes i Antoni Gaudí,  
a partir del 10 de desembre de 2019. Places limitades!
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle

DISSABTE 28 DE DESEMBRE DE 2019

Pastors de Nadal
Activitat itinerant 
Lloc: Barri Residencial Sant Joan i barri de Pla del Vent-Torreblanca 
Horari: matí (a partir de les 11 h)



Reis 2020
DISSABTE 28, DIUMENGE 29 I DILLUNS 30  
DE DESEMBRE DE 2019

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.

Enguany l’astròleg ens informa que teniu l’opció de col·laborar 
amb el reciclatge i a la plaça tindreu els contenidors de 
residus. 

A la plaça, hi trobareu tot un món de jocs fets amb elements 
reciclats i una instal·lació de quatre bicicletes que permet la 
transformació de l’energia generada pel pedaleig, en energia 
elèctrica. La vostra participació farà que aquesta energia de 
manera lúdica ens sorprengui.

Lloc: Torre de la Creu i plaça de l’Estació 
Horari: de 17 a 20 h

IMPORTANT: si no vols fer cua vine a l’Àrea de Serveis a la Persona, 
av. de Barcelona, 41, els dies 23, 24 i 27 de desembre en horari: 
Els dies 23 i 27 de desembre de 9.30 a 14 h i de 17 a 20 h 
El dia 24 de desembre de 9.30 a 14 h 
I podreu agafar la tanda d’accés a l’activitat. 

A tenir en compte:  
Cada persona podrà fer la reserva màxima de 10 persones  
(infants i adults). 
Amb la reserva cal que respecteu el dia i horari d’accés  i si  
per motius personals no podeu assistir el dia que teniu reservat, 
l’accés a l’activitat serà amb la cua que no té reserves.  
Els horaris d’accés són el màxim d’orientatius. 
L’accés a la cua de no reserves es tancarà a les 19.30 h, segons 
l’aforament previst.
Espai amb barreres arquitectòniques per accedir a la planta 
soterrani i primera planta

DIVENDRES 3 I DISSABTE 4 DE GENER DE 2020

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.

Lloc: Davant l’Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona 41) 
Horari: 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.

ACCÉS INCLUSIU PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT 
Cal que truqueu a l’Àrea de Serveis a la Persona,  
tel. 93 477 00 51 o enviar correu electrònic  
a cultura@sjdespi.net per reservar l’horari d’accés  
i informar-vos de l’espai. Cal presentar la targeta 
de discapacitat i DNI.

Venda de xocolata 
Perquè se us faci més amena l’espera en la recollida de  
Cartes dels Reis Mags de l’Orient, els i les joves de l’Espla  
i El Nus us posen a la venda la seva exquisida xocolata calenta, 
cafè i aigües. Els diners recaptats serviran com a campanya 
econòmica per a les activitats d’estiu.

Lloc: Davant l’Àrea de Serveis a la Persona 
Horari: de 17 a 20 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a la secretaria de l’esplai
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

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, com 
ja és tradició, també és important la participació de tots els nens i nenes, 
pares i mares, avis i àvies...  
en definitiva, tot Sant Joan Despí, per donar la benvinguda a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient

Arribada màgica i benvinguda de  
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
Com és habitual, 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, participarem 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!

A l’Astròleg Sadurní l’acompanyarà el físic i divulgador Dani Jiménez  
i els ajudants de l’equip Creaciència.

L’arribada estarà traduïda simultàniament en llengua de signes.

Salutació i entrega del pa i la sal com a símbol d’hospitalitat.

Lloc: Parc de la Fontsanta. A l’esplanada central 
Horari: 17.15 h

ACCES INCLUSIU PER  
A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUIDA
Hi haurà espai reservat per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
recorda d’anar-hi amb el temps 
suficient per incorporar-t’hi sense 
dificultat. Cal presentar targeta de 
discapacitat i DNI.

DIUMENGE 5 DE GENER DE 2020

Social

ACCÉS
INCLUSIU

Social

ACCÉS
INCLUSIU



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?
18.15 h Sortida Cavalcada al carrer 

Fontsanta
18.25 h Les Planes 

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

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

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

Segueix la cavalcada a 
 @AjSJDespi

ACCES INCLUSIU PER  
A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUIDA
Cal que truqueu a l’Àrea de 
Serveis a la Persona, tel. 93 477 
00 51, o enviar correu electrònic 
a cultura@sjdespi.net per reservar 
i informació de l’espai d’accés. 
Cal presentar la targeta de 
discapacitat i DNI. 

* Horaris aproximats

Amb la col·laboració de: 

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 de Catalunya es lliurarà a Ses Majestats la clau màgica que obre les 
portes de totes les cases. L’acte de lliurament de claus estarà traduït simul-
tàniament en llengua de signes. 

Lloc: Plaça de Catalunya 
Hora: 21 h
L’organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Sant Joan Despí.
Amb la col·laboració de la ciutadania de Sant Joan Despí, Ràdio Despí i Creu Roja.

Social

ACCÉS
INCLUSIU



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 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).

Campanya residus 2020En 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. 

• Eviteu cridar, córrer o empènyer 
les altres persones, ja que 
podríeu provocar situacions molt 
perilloses 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 dona 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.

• 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.

• 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-vos 
a algun element com ara conte-
nidors, 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 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. 

• Tingueu localitzades les vies 
d’evacuació per a 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 mantin-
gueu 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. 

Abans 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, al 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 acom-
panyen estaran tan cansats 
aquella nit que necessita-
ran 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 en què prevalguin els valors 
de solidaritat i cooperació. Per Nadal 
regala algunes d’aquestes propostes que 
t’oferim:

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

Can Negre 
• Regala(‘t)eatre 
• Regala sessions de massatge
• 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

Residus especials
DEIXALLERIA LA FONTSANTA

Av. del 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 pàg.   
www.sjdespi.cat

Punts de recollida d’arbres  
de Nadal del 7 al 14 de gener  
de 2020

• Pl. de l’Ermita amb c/ Bon Viatge.
• Pg. del Canal amb av. de Barcelona (zona de 

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

Companys
• Centre Cívic Torreblanca,  av. de Lluís 

Companys amb c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

Tothom hi pot jugar
Aquest Nadal regala jocs i joguines que 
no promoguin el sexisme. La compra de 
joguines és un acte de responsabilitat, ja 
que per mitjà del joc es poden transmetre 
patrons basats en el respecte i la igualtat 
d’oportunitats.



Biblioteca Miquel Martí i Pol
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
Dilluns, dijous i dissabtes de 10 a 14 h. 
Horari festes de Nadal: dimarts 24 i 31 de desembre 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, dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 14 h. 
Horari festes de Nadal: dimarts 24 i 31 de desembre 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 2019 - gener 2020. 
S’obrirà els dissabtes 14, 21 i 28 de desembre de 2019 i els dissabtes 
4, 11, 18 i 25 de gener de 2020 la Biblioteca Mercè Rodoreda de 16 a 
22 h. I els diumenges 15, 22 i 29 de desembre de 2019 i 12, 19 i 26 de 
gener de 2020. Hi haurà horari especial diumenge 5 de gener de 2020 
de 10 a 14 h a la biblioteca Miquel Martí i Pol de 10 a 14 i de 16 a 22 h,  
a més de l’habitual d’obertura de la xarxa de biblioteques de Sant Joan 
Despí.

Centre Jujol - Can Negre
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores, divendres tarda i festius  
tancat, diumenges de 12 a 14 hores. Excepcionalment per les  
dates de Nadal: 25 de desembre i 1, 5 i 6 de gener tancat, el festiu  
26 de desembre de 12 a 14 hores i dissabte 28 de desembre  
de 17.30 a 20 h.
Pl. de Catalunya, s/n  
Tel. 93 373 73 63  
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net 
  @cannegre 
Servei de botiga: hi podreu trobar materials de promoció del centre  
i de l’obra de l’arquitecte Jujol.

Centre de gent gran Cirerers
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. 
Horari festes de Nadal: tancat els dies 25 de desembre i 1 de gener. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Tel. 93 749 73 97

Centre Cívic Les Planes 
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. 
Horari festes de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener  
de 2020 de 9 a 15 h, excepte dilluns 23 i 30 de desembre,  
que és de 9 a 18.30 h. 
Tel. 93 477 01 37  
Correu electrònic: cclesplanes@sjdespi.net

Centre Cívic Sant Pancraç
De dilluns a dijous de 9 a 20 h. Divendres de 9 a 15 h. 
Horari festes de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener  
del 2020 de 9 a 15 h.
Tel. 93 477 12 11  
Correu electrònic: ccsantpancra@sjdespi.net

Centre Cívic Torreblanca
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h i de dilluns a divendres  
de 16 a 21 h. 
Horari festes de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener  
de 2020 a les tardes de 16 a 19 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 23 de desembre de 2019 al 3 de gener  
de 2020 a les tardes de 16 a 19 h.
Tel. 93 477 31 34  
Correu electrònic: ccgaudi@sjdespi.net

Horaris i serveis

Concurs  
fotogràfic
Participa en el concurs d’Instagram que organitza 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí!

Penja fotos de les festes a la ciutat amb l’etiqueta 
#NadalSJD19 o #ReisSJD20.

Per participar-hi, cal seguir el perfil  
@AjuntamentSantJoanDespí a Instagram.

Podràs guanyar una entrada doble per al wellness  
spa del poliesportiu Francesc Calvet.

Consulta les bases a www.sjdespi.cat

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!



www.sjdespi.cat
 @ajuntamentsantjoandespi

 Ajuntament Sant Joan Despí

 @AjSJDespi
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