
Empresaris, sindicats, comerciants, 
aturats i Ajuntament signen 

l’Acord Social 
pel desenvolupament econòmic
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Tots els agents socials 
treballarem plegats
per sortir de la crisi

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado las ordenanzas 
fiscales para el próximo año. Fue por unanimidad de 
todos los partidos políticos con representación muni-

cipal. Es decir, gobierno y oposición nos hemos puesto de 
acuerdo en cuanto a los impuestos, tasas y precios públicos 
que regirán en nuestra ciudad durante 2014. Las ordenan-
zas fiscales son la garantía para asegurar el mantenimiento 
y la calidad de los servicios municipales y deben permitir el 
desarrollo de políticas que mantengan la cohesión social y 
fomenten la actividad económica para avanzar en la recu-
peración.

La equilibrada situa-
ción financiera del 
Ayuntamiento –a pe-
sar de la importante 
disminución de recur-
sos externos– nos ha 
permitido mantener a raya la presión fiscal y tomar algunas 
iniciativas para evitar la subida de impuestos, como la dis-
minución en un 15% del valor los inmuebles para evitar la 
fuerte subida del IBI que provocaría la actual reglamenta-
ción estatal.

Desde las diferentes opciones políticas se ha entendido la 
necesidad de preservar nuestro modelo de ciudad con la mí-
nima afectación tributaria para los ciudadanos. Esta volun-
tad de sacar adelante la ciudad en una coyuntura complicada 
ha hecho posible también la firma del Acuerdo Social, un 
documento que recoge una serie de actuaciones dirigidas a 
la reactivación de la economía y la generación de puestos de 
trabajo.

Un compromiso que hemos logrado todos los agentes socia-
les implicados: sindicatos, empresarios, comerciantes, gru-
pos políticos municipales y trabajadores, una tarea colectiva 
que nos permitirá llevar a cabo iniciativas con una inciden-
cia directa en la sociedad, haciendo que Sant Joan Despí sea 
más productiva y evitando la exclusión social.

Todos los agentes sociales 
trabajaremos unidos 
para salir de la crisis

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les ordenances 
fiscals per a l’any vinent. Ho vam fer per unanimi-
tat de tots els partits polítics amb respresentació 

municipal. És a dir, govern i oposició ens hem posat 
d’acord pel que fa als impostos, taxes i preus públics que 
regiran a la nostra ciutat durant 2014. Les ordenances 
fiscals són la garantia per assegurar el manteniment i la 
qualitat dels serveis municipals i també han de perme-
tre el desenvolupament de polítiques que mantinguin 
la cohesió social i fomentin l’activitat econòmica per 
avançar en la recuperació. 

L’equilibrada situació financera de l’Ajuntament –tot i la 
important disminució de recursos externs– ens ha per-
mès mantenir a ratlla la pressió fiscal i prendre algunes 
iniciatives per evitar la pujada d’impostos, com ara la 
disminució en un 15% del valor cadastral dels immo-
bles per evitar la forta pujada de l’IBI que provocaria 
l’actual reglamentació estatal.

Des de les diferents op-
cions polítiques s’ha 
entès la necessitat de 
preservar el nostre mo-
del de ciutat amb la 
mínima afectació tribu-
tària per als ciutadans i 

ciutadanes. Aquesta voluntat de tirar endavant la ciutat 
en una conjuntura complicada ha fet possible també 
la signatura de l’Acord Social, un document que recull 
tota una sèrie d’actuacions adreçades a la reactivació de 
l’economia i la generació de llocs de treball. 

Un compromís que hem assolit tots els agents socials 
implicats: sindicats, empresaris, comerciants, grups po-
lítics municipals i treballadors, una tasca col·lectiva que 
ens permetrà dur a terme iniciatives amb una incidèn-
cia directa en la societat, per fer que Sant Joan Despí 
sigui més productiva i s’eviti l’exclusió social.
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Els infants, a les vinyes
El projecte pedagògic de les vinyes del parc de la Fontsanta, 
en marxa amb les primeres visites dels escolars, pàg. 14

Acord per a la cohesió social
Ajuntament i agents socials signen un acord que desenvolupa fins 
al 2017 accions per impulsar l’ocupació i la cohesió social , pàg. 4-5

IX Jornades de la Discapacitat
Del 26 de novembre al 3 de desembre la ciutat se sensibilitza amb 
les persones amb discapacitat amb diferents activitats  pàg. 17

Firadespí atrau milers de visitants 
El barri de les Planes es va convertir en l’aparador del comerç local 
amb una nova edició de Firadespí  pàg. 8-9

Millores a les 
piscines dels 
poliesportius
Abans de final d’any s’acabaran els 
treballs de millora de les piscines dels 
poliesportius , pàg. 30

Junts per generar 
activitat i ocupació

Antoni Poveda, alcalde
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Ayuntamiento y agentes sociales firman un documento que incorpora cerca de 
cuarenta iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2017 con el objetivo de 
activar la economía y proteger a las personas más vulnerables

Acuerdo para impulsar el desarrollo 
económico y social en la ciudad

La crisis ha golpeado a todos los 
ámbitos. El tejido comercial, em-
presarial, autónomos o trabaja-

dores por cuenta ajena han sufrido, en 
mayor o menor medida, esta situación. 
A pesar de que el Ayuntamiento ha re-
forzado en los últimos años políticas 
dirigidas a incrementar e impulsar ac-
ciones para combatir la crisis, lo cierto 
es que ahora, más que nunca, es nece-
sario aunar los esfuerzos de todos los 
agentes sociales para mejorar la ocupa-
bilidad y proteger a las personas más 
vulnerables.
Este es el objetivo del Acuerdo Social 
que el Ayuntamiento y los agentes 
sociales firmaron el 25 de octubre y 

que implementará, hasta el 2017, 36 
acciones para hacer frente a la crisis. 
El acuerdo fue rubricado por todos 
los partidos políticos con representa-
ción municipal (PSC, ICV-EUiA, PP y 
CiU), la Asociación de Propietaris i In-
dustrials del Polígon Fontsanta, la As-
sociació de Comerciants Activa Despí, 
la Asociación de Parados y Trabajado-
res (APTA), las delegaciones comarca-
les de UGT y CCOO, PIMEC Baix Llo-
bregat, y la Federació d’Associacions 
Veïnals del Baix Llobregat.
Tal y como comentó el alcalde, Antoni 
Poveda, durante la firma, “Sant Joan 
Despí es una ciudad cohesionada 
pero también vive las consecuencias 

de la crisis en todos los sectores. Te-
nemos, pues, una tarea colectiva que 
nos tiene que ayudar a salir de esta si-
tuación, con un documento abierto a 
nuevas propuestas”.

Un documento  de futuro
Después de un año de trabajo, las per-
sonas implicadas han consensuado 
36 propuestas que se centran en dos 
grandes ejes: la cohesión social y la 
generación de trabajo. El documento 
inicial está abierto a la suma de nue-
vas aportaciones de entidades y ciuda-
danía haciendo de la cooperación una 
herramienta para alcanzar objetivos 
comunes.

Suma de esfuerzos para un objetivo común . En la ima-
gen, momento de la firma del Acuerdo Social al que se han sumado todos los 
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, además de otros 
agentes sociales. De izquierda a derecha, Maria Teresa Castellnou, concejal 
de CiU; Juana Cano, portavoz de ICV-EUiA; Manuel López, portavoz del PP; 
Belén García, portavoz del PSC; Elena Embuena, tenienta de alclade de Acció 
Social; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí; Cristian Rastrojo, concejal 

de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació; Xavier Juanto, secretario 
comarcal de UGT; Toni Mora, secretario comarcal de CCOO; Ramón Pons, 
presidente de la delegación de PIMEC en el Baix Llobregat; Esteban Redó, 
presidente de la Associació de Propietaris i Industrials del Polígon Fontsanta; 
Juan Sánchez, presidente de la Associació de Comerciants Activa Despí; 
Antonio Gámez, de la Federació d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat y 
Damián Romero, presidente de la Associació de Aturats i Treballadors (APTA).

Las acciones previstas: 
el reto de mantener la cohesión social

 
Apoyo de la administración local

Por otro lado, el Ayuntamiento continuará modernizan-
do la administración municipal para agilizar y simplificar 
los trámites administrativos, además de incorporar in-
centivos fiscales para incrementar la instalación de nue-
vas actividades económicas.

Firmado por sindicatos, empresarios, comerciantes, trabajadores en paro  y partidos políticos

Una gran parte 
de las acciones  se 
centrarán en el 
fomento del empleo. 
No en vano, es la falta 
de oportunidades 
laborales la que ha 
provocado situaciones 
de más vulnerabilidad 
en la población

Dinamizar la economía:
empresa,  cultura emprendedora y comercio local

Poner en marcha un plan de dinamización del polígono in-
dustrial es uno de los mayores retos. Atraer nuevos tipos 
de negocio, hacer un estudio de naves y locales vacíos para 
incentivar su ocupación, consolidar el Fòrum Empresarial, 
fomentar el asociacionismo para intercambiar experiencias 
e incrementar la participación en iniciativas comarcales se-
rán los principales retos de este ámbito. Además, la cultura 
emprendedora se seguirá reforzando con talleres participa-
tivos en los centros educativos y en sesiones grupales diri-
gidas a aquellas personas que tienen ideas. El proyecto Co-
merç Despí continuará apostando por la promoción de la 
actividad comercial y la restauración con iniciativas como 
Firadespí o la Ruta de la Tapa. 

Evitar la exclusión social

El otro gran eje de este acuerdo es la protección de 
las personas más vulnerables. Así, se ha decidido 
incrementar el apoyo a las personas con problemas 
para acceder a la vivienda (con ayudas especiales 
de alquiler y apoyo profesional en temas de aseso-
ramiento); dar más difusión de los servicios que 
presta el Ayuntamiento para evitar que ninguna 
persona se quede desatendida; trabajar con el te-
jido económico local promover descuentos espe-
ciales a personas en riesgo; adaptar y mejorar el 
apoyo a las familias en situaciones desfavorecidas 
que no pueden hacer frente a sus gastos; velar, y si 
hace falta, aumentar, la atención a la infancia y la 
adolescencia con ayudas de comedor, de ocio y de 
apoyo al estudio, etc.

Programas para crear empleo

El acuerdo contempla priorizar las políticas de ocu-
pación dirigidas a los colectivos con más dificulta-
des como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y 
desempleados de larga duración, además de per-
sonas con discapacidad. En este sentido se apuesta 
por el mantenimiento de programas como el PQPI 
(dirigido a jóvenes que no han finalizado los estu-
dios obligatorios) o Joves x l’ocupació. También se 
incentivará la contratación de jóvenes con forma-
ción y se dará apoyo a las entidades que trabajen la 
inserción laboral.
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Tots els partits aproven unes odenances 
fiscals per a 2014 marcades per la contenció
Les Ordenances Fiscals per a l’any vinent s’aproven per consens de tots els partits: 
PSC, ICV-EUiA, CiU i PP. L’objectiu és mantenir a ratlla la pressió fiscal i garantir 
el funcionament de tots els serveis municipals

Impostos, preus i taxes, amb un increment mitjà per sota del 2%

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat per unani-
mitat de tots els grups polítics municipals  (PSC, ICV-EUiA, 
CiU i PP) les Ordenances Fiscals que regiran al municipi du-

rant 2014. Els impostos, taxes i preus públics municipals mantin-
dràn els nivells de pressió fiscal a la ciutat amb una pujada mitjana 
que estarà una mica per sota del 2%. 
Tot i això, hi ha tributs que registraran rebaixes significatives per 
incentivar l’activitat econòmica a la ciutat, sempre amb la premi-
sa de garantir la prestació i qualitat de serveis públics que presta 
l’administració municipal. És el cas de la rebaixa de l’impost relatiu 
a les llicències d’obres i construccions, que baixarà un 20% per tal 

d’afavorir l’activitat en un 
dels sectors més afectats 
per la crisi i un impor-
tant generador d’ocupació. 
Amb aquest mateix objec-
tiu hi haurà reducció en la 
tributació a les cooperati-

ves i en els canvis d’ubicació d’activitats comercials, cosa que afavo-
reix també a l’emprenedoria. En el cas dels increments, indispensa-
bles en molts casos per fer front a, per exemple, la pujada de serveis 
externs (llum, aigua, etc.), seran modernats i no superaran el 2,5%.
Antoni Poveda va destacar, en la sessió plenària celebrada dijous 23 
d’octubre, el “sentit de responsabilitat de tots els grups polítics 
del l’Ajuntament, govern i oposició” en aprovar aquestes Ordena-
ces Fiscals per consens, “cosa que demostra que hi ha un objectiu 
de ciutat compartit”.

LA CIUTAT

Inclouen pràctiques en empreses i, en alguns casos, el certificat de professionalitat

Els nous cursos ocupacionals aposten 
per l’Administració i els serveis

Inscripcions a www.promodespi.cat

El Departament de Promoció Econò-
mica i Foment de l’Ocupació ja ha 
publicat la nova oferta de cursos de 
formació ocupacional destinats a 
complementar el perfil laboral de les 
persones que es troben sense feina. La 
previsió és que els cursos comencin el 
proper mes de desembre. Les perso-
nes interessades ja poden consultar 
els requisits i fer la inscripció on line 
a través del portal www.promodespi.
cat, o bé a les depèndencies de Pro-
modespí, al carrer John F. Kennedy, 8.
Les ofertes se centren en tres àm-
bits estratègics: l’Administració i 
la gestió; els serveis al consumi-
dor, i l’assistència social. Els cursos, 
sol·licitats al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat i encara 
pendents d’aprovació, inclouen en la 
majoria dels casos pràctiques en em-
preses i el certificat de professionalitat 
que millora l’accés al mercat laboral.

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Anglès: gestió comercial (220 hores). Previsió d’inici, abril de 2014.
Anglès: atenció al públic (220 hores). Previsió d’inici, desembre de 2013.Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (450 hores). Previsió d’inici, febrer de 2014, i pràctiques al juliol. Inclou el certificat de professionalitat.
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (650 hores). Previsió d’inici, desembre de 2013, i pràctiques al juny i juliol. Inclou el certificat de professionalitat.

SERVEIS AL CONSUMIDOR
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (250 hores). Previsió d’inici, gener de 2014, i pràctiques a març-abril. Inclou el certificat de professionalitat.

ASSISTÈNCIA SOCIAL
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (470 hores). Previsió d’inici, gener de 2014, i pràctiques al juny-juliol. Inclou el certificat de professionalitat.

L’alcalde demana la rebaixa d’un 
15% del valor cadastral de tots els 
immobles de Sant Joan Despí
Una de les novetats més destacades del règim fis-
cal per al proper any a la ciutat és la decisió de 
rebaixar el valor cadastral de tots els immobles 
de la ciutat, on hi ha més de 12.000 habitatges. 
En aquest sentit, l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, ha sol·licitat a Direcció General 
del Casdastre una rebaixa del 15%. L’objectiu de 
la mesura és compensar l’aplicació obligatòria 
d’un tipus mínim per al càlcul de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI), l’impost més important de 
l’àmbit municipal i que afecta a tota la ciutadania. 
L’aplicació de la Llei d’Hisendes Locals estableix 
un tipus mínim del 0.40, quan fins ara a Sant Joan 
Despí s’aplicava un d’inferior, situat al 0.385,  “un 
dels més baixos del Baix Llobregat”, segons 
l’alcalde. Es vol, d’aquesta manera, evitar un in-
crement més gran de la pressió fiscal, que podria 
arribar al 8%, en una conjuntura de crisi econò-
mica. La mesura, a més, s’adapta a la realitat del 
mercat immobiliari, que ve patint una baixada de 
preus, i tindrà també efectes positius en altres tri-
buts vinculats al valor cadastral, com ara el tribut 
metropolità de la mobilitat

Destaca la rebaixa 
del 20% a l’impost de 
llicències d’obres i de 
construccions

El mercado municipal del barrio de Les Planes 
inició durante Firadespí una campaña para 
premiar a sus clientes. El funcionamiento en 
sencillo. El comprador obtendrá una tarje-
ta con 16 casillas que se sellará cada vez que 
realice una compra superior a los 15 euros en 
las paradas que forman parte de la asociación 
de comerciantes del mercado. Cuando todas las 
casillas estén selladas, el cliente recibirá un vale 
por valor de 15 euros que podrá gastar en los 
establecimientos participantes.

Nueva campaña de descuentos 
en el mercado de Les Planes

Festius locals per a
l’any 2014: 9 de juny
i 24 de setembre
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha 
determinat quins seran els festius 
locals per al calendari laboral de 
l’any vinent. Així, en 2014 seràn 
festius a la ciutat dilluns, 9 de juny 
(segona Pasqua), i dimecres, 24 
de setembre (diada de la Mercè). 
Els dies de festa local tornen així 
a coincidir amb els de Barcelona i 
d’altres municipis metropolitans.
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A dalt, el parc Torreblanca ple a vessar de bicis amb motiu de la passejada comarcal 
en bicicleta. A baix, d’esquerra a dreta,  la sortida del moviment Cycle Chic cap al Museu de la 
Rajoleta;  el taller de reparació de bicicletes realitzat al Parc Ciclista del Llobregat i l’activitat 
Puja al Bus, per conscienciar els infants sobre la utilització de l’autobús

Dissabte 26 d’octubre la ciutat va viure una jornada comercial i 
festiva on va quedar demostrada la completa oferta i competitivitat 
del comerç local de Sant Joan Despí

Firadespí omple de comerç 
els carrers de Les Planes

El comerç local i els establiments de restauració de Sant 
Joan Despí van viure una jornada de gran participació 
dissabte, 26 d’octubre, amb motiu de la celebració de 

Firadespí. Els principals carrers comercials del barri de les 
Planes es van transformar en un gran aparador a l’aire lliure 
de l’oferta comercial de la ciutat i van convidar la ciutada-
nia a una intensa jornada plena d’activitats, de descomptes 
i de interessants propostes gastronòmiques. En total, hi van 
participar 85 expositors que, des de les 10 del matí a les 9 del 

vespre, van mostrar als 
visitants tot el potencial 
del nostre comerç urbà. 
Els carrers de Josep 
Maria Trias de Bes, de 
Pi i Suñer i de Joan Ma-
ragall van concentrar 

l’oferta comercial, registrant una notable alfuència de públic 
durant tot el dia. Els comerciants locals han apostat, un any 
més, per un format de fira al carrer, una fira de proximitat. 
Enguany, s’ha incrementat de nou la presència d’establiments 
del municipi, que ha arribat a la setantena.

Un dia de fira ple d’activitats
Firadespí, tot i el seu eminent caràcter comercial, va ser 
també un bon motiu per passar un dia amb la família o els 
amics. En aquest sentit, l’espai comercial es va completar amb 
diferents escenaris d’activitats culturals i festives on hi vam 

poder veure tot tipus d’actuacions, com ara mostres de dan-
ses, coreografies i balls. Hi vam tenir també un bon grapat 
d’activitats infantils i diferents tallers, com per exemple el de 
cuina i comerç just o un que convidava a aprendre a fer de 
casteller. També vam tenir l’ocasió de veure com fer taules de 
cultiu al balcó o a la terrassa de casa; comprovar com fun-
cionen els vehicles elèctrics, o gaudir de la música de joves 
músics de Sant Joan Despí. I, com s’acostava la festa de Tots 
Sants, un terrorífic túnel del terror va donar més d’un ensurt 
a qui gossava entrar-hi.
La variada oferta comercial de la jornada es complementa 
amb els expositors d’artesania i els establiments que s’han su-
mat a la Firatapa, una de les cites més populars del certàmen.

Tapes fins i tot al mercat
En aquesta ocasió, el mercat municipal de les Planes es va 
sumar també a la Firatapa, oferint tapes i begudes per només 
dos euros, com la resta d’establiments participants en aquesta 
ruta del tapeo pel barri de les Planes, on van participar una 
quinzena de bars i de restaurants. Va ser una manera d’agafar 
forces i de conèixer més d’aprop l’oferta gastronòmica del ba-
rri i de la ciutat. 

La gran desfilada
I per cloure la fira, un dels plats forts, la desfilada de moda, 
que per primera vegada es feia a la Firadespí del barri de les 
Planes i que va omplir l’escenari de la plaça del Mercat. Dife-
rents botigues van presentar les seves novetat en moda, com-
plements, sabateria i fins i tot ulleres. Va quedar demostrat, 
una vegada més, que per anar a l’última no cal sortir de Sant 
Joan Despí.

Gran afluència de públic a la 14a edició de la fira comercial

Què n’opines?

Des del moment de la inauguració (sobre aquestes línies), Firadespí es va omplir de visitants 
que, a banda de recòrrer les parades comercials, van poder participar en un ampli programa 
d’activitats per a tota la família. En aquest petit resum gràfic (de dalta a baix i d’esquerra a 
dreta): un moment de la Desfilada de Moda, els ‘monsters’ del túnel del terror, la Firatapa, el 
taller de cuines del món, i l’ambient a la carpa del mercat municipal.

El mercat municipal 
de les Planes, 

també protagonista

Cristina i Ismael. M’ha agradat molt. Som del 
barri Centre i hem descobert botigues interes-
sants, sobretot per als nostres fills. També cal 
destacar els espais de les activitats, ara venim 
de la ludoteca.

Nadia y Pedro. Esta feria es un punto de 
encuentro para las personas, los comerciantes 
pueden interrelacionar con los clientes, más allá 
de la venta. Se da a conocer y se potencian los 
valores del comercio tradicional.

Ruth i Ramon. Ens agrada molt la fira, hi ha 
moltes botigues i tot està molt ben presentat. 
Cal apostar pel comerç de ciutat, aquí és més 
fàcil comprar, millor que al centre comercial, 
sobretot per a la gent més gran.

Loli, Maribel y Rebeca. Hay mucha gente y 
las paradas te dan mucha información, además 
hay comercios que no conoces. Yo le pondría 
muy buena nota, sobretodo por la variedad.

600 euros per gastar. En el marc de la desfilada de moda, vam 
conèixer el nom de la persona guanyadora dels 600 euros en compres a 
les botigues de la ciutat que sortejaven els comerciants amb motiu de 
Firadespí. Durant tot el dia es van recollir les butlletes de participació a la 
fira per, en arribar la desfilada, realitzar el sorteig davant el públic assistent. 
La guanyadora va ser Carmen Trujillo (a la foto) que el 31 d’octubre va fer 
efectiu el premi tot fent un recorregut per botigues de la ciutat. 



10 1110 11

La Borsa d’Habitatge de Lloguer actua de mediador entre els propietaris i els llogaters 
vetllant pel compliment dels contractes, tot oferint avantatges a totes dues parts

Lloguer amb garanties

Ara fa quatre anys, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, a través 
de l’empresa municipal ADSA, 

va posar en marxa l’Oficina Local 
d’Habitatge, dedicada a l’assessorament 
en temes relacionats amb la vivenda. 
Un dels serveis més útils per a la ciu-
tadania és la Borsa d’Habitatge de Llo-
guer, un servei en què l’oficina fa de me-
diadora entre les persones interessades 
a llogar els seus habitatges i aquelles 
que busquen una vivenda. L’èxit prin-
cipal del servei –en l’actualitat hi ha 

més d’una quarantena d’habitatges llo-
gats– és  la garantia d’acompliment del 
contracte i del bon ús de l’immoble, fet 
que anima a molts propietaris a llogar a 
través d’aquesta oficina.

Assegurança per al propietari
D’una banda, el servei proporciona al 
propietari una assegurança multirisc i 
una d’avalloguer que ofereix un seguit 
de cobertures molt avantatjoses per a 
l’arrendatari de manera totalment gra-
tuïta. A més, l’oficina s’encarrega de 

formalitzar el contracte, un tràmit tam-
bé gratuït tant per al propietari com el 
llogater. A banda de la gratuïtat en el 
contracte, el llogaters només ha de di-
positar un mes de fiança que, tenint en 
compte els requisits del mercat, és una 
despesa inicial asequible.
El lloguer s’ha convertit en l’opció més 
demandada a l’hora d’emancipar-se. És 
per això, que la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer, sobretot per la seva tasca me-
diadora, és una opció segura a l’hora de 
donar aquest pas.

Vols llogar el teu 
habitatge? 
Busques lloguer? 
Assessora’t a 
l’Oficina Local 
d’Habitatge 
av. de Barcelona, 83-85, 
centre Miquel Martí i Pol, 
telèfon 93 477 03 11
i  correu electrònic: 
adsa@ad-sa.com

divendres 29 de novembre, 
encesa de la il·luminació nadalenca...
Al barri de les Planes,
a les 17.15 hores davant del mercat municipal
Al barri Centre, 
a les 17.30 hores, a la plaça de l’Ermita (al costat del Mercat)
Hi haurà espectacles d’animació infantil i xocolatada

Avancen a bon ritme les obres del nou pas sobre el Llobregat, que permetrà 
arribar, a peu o en bicicleta, al veí municipi de Sant Boi de Llobregat

La passera del riu, a la recta final

Aviat, la ciutadania podrà fer 
servir un nou pas per arribar 
al marge dret del riu Llobre-

gat, al terme municipal de Sant Boi 
de Llobregat. Es tracta d’una passe-
ra que s’ha construït a sobre del riu 
–al costat de la torre de descàrre-
ga del tub de Salmorres i del pont 
dels Ferrocarrils– que enllaça amb 
l’altra banda del riu, al parc fluvial 

del Llobregat, a Sant Boi. Adreçada a 
vianants i ciclistes, aquest pas inun-
dable de 50 metres de longitud i 4 
d’amplada, esdevé un nou espai de 
comunicació entre totes dues ciutats 
tot incrementant les possibilitats de 
gaudir d’aquest espai natural del riu. 
Segons l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, la nova infraestruc-
tura “escurça les distàncies entre 

dues ciutats els termes municipals 
dels quals limiten a través del riu. 
Més enllà de representar una nova 
oportunitat d’esbarjo és també una 
oportunitat de mobilitat sostenible 
entre les dues ciutats, que estan a 
banda i banda del Llobregat”. 
L’elaboració del projecte ha anat a cà-
rrec de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

El 25 de novembre es van iniciar les obres de la 
primera fase de la remodelació del carrer Frederic 
Casas, al barri Centre. L’arranjament es farà per fases 
per minimitzar l’impacte en el trànsit, els veïns i el 
comerç. En aquesta primera fase, que durarà unes 
dues setmanes, els vehicles podran transitar pel carrer 
de Catalunya fins a Torrent d’en Negre i girar (en cas 
que es vulgui tornar a Frederic Casas)  i continuar pel 
carrer Mare de Déu de Núria. Mentre durin les obres, 
que s’allargaran fins a final març, es faran talls pun-
tuals que en cas que afectin al trànsit es comunicarà 

als veïns. Aquestes obres presentaran una gran mi-
llora per a la mobilitat del barri Centre, sobretot dels 
vianants, ja que les voreres passaran dels 1,30 metres 
actuals al 2,36. Això farà que l’espai d’estacionament 
es concentri en una banda i l’eliminació d’una bateria 
de contenidors, que es traslladaran al carrer Major. 
L’arranjament també inclou la renovació del clave-
gueram i de l’enllumenat, a més de la plantació d’una 
quinzena d’arbres. Amb aquesta obra l’Ajuntament 
avança en l’eliminació de les barreres arquitectòniques 
als carrers de la ciutat.

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i el de Sant Boi, Jaume Bosch, en una visita a les obres de la passera sobre el riu Llobregat

S’inicien les obres d’arranjament del carrer Frederic Casas

... i nit de degustació al mercat del Centre
Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.
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Els escolars aprenen a salvar vides. El Dia Europeu de 
Conscienciació de l’Aturada Cardíaca, que es commemora 

el 16 d’octubre, va escollir enguany com a lema Nens salvant 
vides, aprenent RCP (reanimació cardiopulmonar) a les escoles 

amb l’objectiu  que els infants prenguin consciència que 
amb les seves mans poden ajudar a salvar vides. Sant Joan 

Despí va participar per primera vegada en aquest programa 
organitzant una activitat amb 48 infants de tercer de pri-

mària a l’Ateneu Instructiu amb el suport de professionals 
de l’Hospital Moisès Broggi i els dos CAP (a la foto). Durant 

l’activitat, els nens i nenes van participar en activitats pràc-
tiques per saber com han d’actuar, amb les seves mans, per 

poder evitar  una parada cardiorespiratòria.

55 alumnes de 5è i 6è inicien les classes de reforç escolar que els ajuden a 
potenciar els seus recursos educatius

Acompanyament a l’estudi
contra el fracàs escolar

Botiga d’intercanvi. L’alumnat del Pla de transició al treball 
de Sant Joan Despí (PQPI) va obrir el 22 de novembre la 
botiga REINES (REutilitza, INtercanvia, EStalvia) que dóna 
l’oportunitat, cada divendres, de participar en un projecte 
d’intercanvi. Qualsevol persona pot aportar roba, comple-
ments i joguines a canvi de les quals rebràn europtt, una 
moneda que els permetrà adquirir altres articles de la botiga. 
Aquesta iniciativa permet que els nois i les noies que s’estan 
formant en el curs de vendes, oficina, i atenció al públic es 
formin i complimentin la part teòrica del curs, alhora que 
s’incideix en el valor mediambiental de la importància de reu-
tilitzar. Durant la inauguració es van fer dos tallers de repara-
ció de petits electrodomèstics i d’arranjaments de roba.

Evitar el fracàs escolar és el principal objectiu 
del programa Acompanyament a l’estudi que fa 
dos anys va posar en marxa l’Ajuntament amb 
professorat contractat pels esplais El Nus i El 
Tricicle i la col·laboració de les escoles. Dos 
cops a la setmana, a les biblioteques Miquel 
Martí i Pol i Mercè Rodoreda, els nois i noies 
de 5è i 6è que participen en el programa re-
bent suport per al desenvolupament de les 
competències bàsiques requerides en el currí-
culum per evitar el fracàs escolar. 
Aquestes classes els donen eines, tècniques 
i recursos per encetar millor els estudis 
de secundària. Una de les claus és el grau 
d’implicació de totes les persones implicades 
en l’educació, l’escola, però sobretot, la família.

Un moment de la presentació del programa d’aquest curs, el 7 de novembre 
passat. La família és peça clau per a l’èxit del programa

Una oferta pionera al Baix Llobregat 
a les instal·lacions de l’antiga escola 
Pascual Cañís, al barri de les Planes

Una nova escola a la ciutat
Sant Joan Despí estrena l’ICARTH, un centre educatiu 

consagrat a les arts, les humanitats i els idiomes

Les portes de l’antiga escola s’han tornat a obrir. 
Tancades des de feia tres anys (després de la fu-
sió en el Roser Capdevila de les antigues escoles 

La Unió i Pascual Cañís) l’espai reobre amb un centre 
educatiu dedicat a les arts i les humanitats, l’ICARTH 
(Institució Cultural d’Arts i Humanitats) que gestio-
na la Fundació El Brot, amb una àmplia experiència 
en l’ensenyament a infants amb trastorns específics de 
l’aprenentage. L’ICARTH es va inaugurar oficialment 
el 30 d’octubre en un acte multitudinari que va comp-
tar amb una àmplia representació de persones vincu-
lades a la cultura  i amb un tast dels estudis que es 
faran al centre: idiomes, teatre, arts plàstiques...
Tal com va destacar l’alcalde, Antoni Poveda, durant 
la inauguració, “la formació i l’educació són el pilar 
bàsic d’una societat, i no ens cansarem de repetir-ho 
perquè estem convençuts de la seva certesa. Si volem 
un món millor cal que invertim en educació i for-
mació, és la clau del present i també del futur”.

Present i futur
L’ICARTH ha començat el curs oferint formació en 
arts pictòriques, escèniques, art gràfic i disseny, hu-
manitats, atenció sociosanitària, formació a mestres 
i idiomes partint del nou sistema TOMATIS a través 
de cursos que s’aniran desenvolupant en funció de la 
demanda. En l’actualitat s’han iniciat els estudis de 
pintura sobre seda, teràpies naturals i aprenentge de 
l’anglès i el francès. No obstant això, l’objectiu del cen-
tre és iniciar el proper curs la formació professional 
reglada amb ensenyament d’Arts plàstiques i disseny, 
art floral, joieria i serveis socioculturals a la família i 
la comunitat, a més de la preparació del curs d’accés 
als cicles formatius. Tot i que segurament el centre 
serà un espai per desenvolupar el talent de molts dels 
alumnes de l’escola El Brot, l’ICARTH està obert a tots 
els joves de més de 16 anys que vulguin potenciar el 
seu talent creatiu i artístic.

“Un somni fet realitat”
“Hi ha molt de talent que s’està perdent per no comptar amb 
un espai on formar-se. Aquest és l’objectiu de l’ICARTH, es-
devenir un espai obert a l’imaginatiu, al creatiu, a l’artista... 
Aquest centre és un somni fet realitat” amb aquestes paraules 
es mostra, entusiasta, Maria Pàrraga, presidenta de la Fundació 
El Brot i una de les principals impulsores d’ICARTH. Pàrraga 
és conscient que els inicis són complicats “i més en moments 
com l’actual, de crisi, però la il·lusió està per sobre de les 
dificultats. L’equip que hem començat aquest camí ho sabem 
però també hi ha les ganes que això tiri endavant i sigui una 
veritable realitat”. 

Sota aquestes línies, Maria Pàrraga, directora de la Fundació El Brot, amb l’alcalde, 
Antoni Poveda. A dalt, joves durant la jornada d’inauguració

Portes obertes  al 
novembre i desembre. 
Durant la inauguració es van fer 
diferents activitats artístiques. 
Per donar a conèixer entre tota la  
ciutadania l’oferta del centre, es 
faran jornades de portes obertes 
l’última setmana de novembre 
i la primera del desembre. 
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 TAIRATNULOV AUGNELL AL REP
 

El Servei Local de Català de Sant Joan Despí us convida  a participar en el programa VxL 

Vols practicar el català o vols ajudar a practicar-lo? 
Si ets major d’edat i disposes d’una hora a la setmana, tu pots ser voluntari o aprenent.

 SLC de Sant Joan Despí 
 L'Àrea 

           Av. Barcelona, 41
           Tel. 93 477 00 92
           vxl.santjoan@cpnl.cat 

www.vxl.cat
www.cpnl.cat/roses

Vine al

CNL DE ROSES

Nens i nenes de primer i segon de primària 
de les escoles participen en un projecte per 
aprofundir en el coneixement de la vinya,
lligada al  passat agrícola de la ciutat

Els escolars
trepitgen les vinyes

Un nou projecte pedagògic 

Sant Joan Despí ha iniciat al novembre les primeres 
visites dels infants que participen en el nou projecte 
pedagògic La vinya del parc de la Fontsanta. Gairebé 

totes les escoles de la ciutat s’han sumat a aquesta proposta 
que enguany, per primer cop, els convida a conèixer més so-
bre els cicles del raïm, però també del passat agrícola de Sant 
Joan Despí. Potser molts ja no ens recordem però fins als 
anys seixanta les vinyes ocupaven bona part de la zona agrí-
cola de Sant Joan Despí. En  un gest per recuperar aquesta 
memòria agrícola, l’Ajuntament va decidir reservar un espai, 
aprofitant la darrera ampliació del parc de la Fontsanta, al 
cultiu del raïm. 

Anem per feina
Durant la primera visita, els nens i les nenes de primer i se-
gon de primària, van conèixer més d’aquest passat i també 
van posar fil a l’agulla en les feines del camp que toquen a la 
tardor per mantenir les vinyes a punt: van repicar la terra i 
van posar l’adob. En la propera visita, a la primavera, espam-
polaran (és a dir, trauran les fulles) perquè el sol toqui els 
fruits i madurin i, finalment, a l’estiu se’ls convidarà –sempre 
que la maduració del fruit sigui l’adequada– a fer la verema 
acompanyats de les seves famílies.

Sobre el terreny
A la imatge, infants de l’escola 
Joan Perich Valls durant una 
primera activitat que han 
fet els escolars a les vinyes 
del parc de la Fontsanta. En 
aquesta primera visita els 
petits i petites van començar 
a preparar el terreny, repicant 
i posant adob

Compromís de les empreses amb la ciutat
Ajuntament i empresariat local analitzen estratègies per al desenvolupament econòmic

Celebració del cinquè Fòrum empresarial de Sant Joan Despí

El cinquè Fòrum Empresarial de Sant 
Joan Despí organitzat pel departament 
de Promoció Econòmica, Ocupació i 

Comerç de l’Ajuntament (Promodespí) ha 
estat un marc de diàleg i compromís entre 
l’administració municipal i el sector econò-
mic de la ciutat per tal de seguir avançant en 
estratègies per al desenvolupament i la gene-
ració d’ocupació. Divendres, 15 de novembre, 
la seu de la multinacional Bayer de Sant Joan 
Despí va acollir tot un seguit se sessions en les 
quals es van tractar temes com la innovació 
social, la sortida de la crisi, o la transforma-
ció estratègica del polígon Fontsanta, tot en el 
marc d’una jornada que va servir també per 
refermar la voluntat de l’administració muni-
cipal de seguir treballant amb les empreses. 
Un total de 80 empresaris hi van participar.

Suport i col·laboració
“La nostra voluntat es continuar oferint su-
port a les empreses de tot tipus”, a anunciar 
l’alcalde, Antoni Poveda, qui va remarcar al-
gunes de les accions en marxa, com ara des-
envolupar el pla de dinamització del Polígon 
Fontsanta per tal d’atreure noves activitats 
empresarials, facilitar la instal·lació de nous 
projectes emprenedors, seguir oferint forma-
ció i programes d’intercanvi... tot destacant la 
recent signatura de l’Acord Social, un acord 
que té un marcat accent en accions orienta-
des a la recuperació econòmica i la creació de 
llocs de treball, però que evidentment incor-
pora un compromís social amb les persones 
que estan patint amb més duresa els efectes 
de la crisi.
La celebració del Fòrum Empresarial ha es-
tat, de nou, un exemple del compromís per a 
la col·laboració entre el sector públic, el sec-
tor privat, el tercer i el quart sector, per tal 
d’aprofitar els actius de que disposa la ciutat, 
tant individual com col·lectivament, en bene-
fici d’un objectiu comú: la necessitat de gene-
rar ocupació i activitat empresarial.

Innovació social. Aquest va ser el títol d’una taula rodona que va inicidir en la 
necessitat de treballar, també des de l’àmbit econòmic, per garantir la cohesió social

Transformació estratègica del polígon. La tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Belén García, va explicar les línies de transformació del polígon, per atreure més activi-
tat econòmica i adaptar-lo a les necessitats del mercat actual

Compromís municipal. L’alcalde, Antoni Poveda, va refermar la voluntat de 
l’Ajuntament de seguir treballant conjuntament amb els sectors econòmics locals
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El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ofereix assessorament 
i atenció amb el suport d’una advocada,
una psicòloga i una treballadora social

SIAD, un servei al costat de les dones
Ubicat a l’Àrea de Serveis a la Persona

El SIAD compta amb l’atenció específica de diferents professionals. A la imatge, la psicòloga del servei assessorant una dona

Novembre, el mes contra la 
violència masclista

El 2009 Sant Joan Despí va posar 
en marxa el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) per 

atendre i canalitzar les demandes de 
les dones de la ciutat.  Ubicat a l’Àrea 
de Serveis a la Persona, l’espai ofereix 
atenció i assessorament a totes aque-
lles dones que han patit algun proble-

ma o situació de discriminació per raó 
de gènere, posant un especial èmfasi 
en aquelles que han estat colpejades 
per la violència masclista.
Aquest servei –que l’any 2012 va aten-
dre 334 dones en 824 actuacions dife-
rents– ofereix atenció personalitzada 
amb l’ajuda de tres professionals: una 

treballadora social, que atén les situa-
cions de violència de gènere, una psi-
còloga i una advocada. 

Un espai per a les dones
Però a banda de l’assessorament es-
pecífic, al SIAD s’organitzen espais 
grupals dirigits per una psicòloga per 
donar suport emocional mitjançant 
tallers d’autocreixement personal amb 
l’objectiu d’incrementar l’autonomia 
de les dones i compartir experiències, 
afavorint la creació de noves xarxes de 
suport entre les pròpies dones. 
A més dels serveis adreçats específica-
ment a les dones, el SIAD disposa d’un 
ampli fons documental i d’informació 
obert a tota la ciutadania, especialment 
als estudiants que preparen treballs 
d’investigació sobre temàtiques rela-
cionades amb el gènere o a col·lectius 
que s’interessin per les polítiques 
d’igualtat. 
Les dones que estiguin interessades a 
demanar una atenció individualitzada 
cal que concertin cita prèvia trucant al 
telèfon 93 477 00 51.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí va ser un dels municipis pioners en la posada 

en marxa de programes de prevenció i actuació en situacions de violència mas-

clista. El programa Estem per tu, dona i la creació del Circuit Local d’Atenció a 

la dona víctima de la violència masclista, en són exemples. El SIAD ha atès en 

el primer semestre d’aquest any a 9 dones afectades per violència domèstica. 

Encara hi ha molta feina a fer. Per això, i coincidint amb la commemoració del 

Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25 de novembre, el departa-

ment de Polítiques d’Igualtat i les entitats del Consell de Dones  van organitzar 

activitats com una marxa contra la violència masclista en què participaran 

diferents poblacions del Baix Llobregat (24 de novembre) o la cadena humana i 

lectura del manifest (25 de novembre).

Construim alternatives és el lema d’unes jornades que, del 26 de novembre al 3 
de desembre, ens ensenyaran la vida de les persones amb diversitat funcional

La ciutat, adaptada per a tothom
L’obra Perro verde, en versió adaptada per a persones cegues i sordes

La Comissió de la Discapacitat ens 
vol mostrar les alternatives per 
millorar la qualitat de vida de les 

persones amb diversitat funcional amb 
iniciatives que podrem conèixer a través 
de les activitats de les IX Jornades de la 
Discapacitat, del 26 de novembre al 3 de 
desembre. Alternatives en la tipologia de 
teràpies, en la recerca d’un lloc de treball 
i en l’oci i l’accés a la cultura.
El documental Línia Addicional, música 
x la inclusió donarà el tret de sortida a les 
jornades el 26 de novembre. Artur Fer-
nández, veí de Sant Joan Despí i un dels 
impulsors del projecte, serà l’encarregat 
de presentar-lo. Les activitats en aquest 
àmbit continuaran amb la màgia de Ser-
jo Magician, guanyador del programa 
Tú sí que vales, de Tele 5, en l’edició de 
2012, que presentarà l’espectacle de mà-
gia Perro verde el dia 29 al Teatre Mercè 
Rodoreda. Aquest espectacle estarà sub-
titulat per a persones sordes i amb au-
diodescripció per a persones cegues. 

“Hem de visibilitzar 
les capacitats”

Les activitats culturals es completaran 
amb l’estrena de la pel·lícula ¿Se ha escri-
to un crimen? ¡Parece que sí! que han pre-
parat els actors i actrius de l’Associació 
Estel... La sinopsi promet molta intriga: 
el que va començar com una festa del 
35è aniversari de l’entitat ens endinsarà 
en una complexa trama de corrupció ur-
banística (30 de novembre, al Bulevard).

Teràpies alternatives
Una de les activitats més destacades del 
programa serà una taula rodona sobre 
les teràpies alternatives adreçades a les 
persones amb diversitat funcional (3 
de desembre, a l’Àrea). Ivan Alba, de 
l’entitat Tan Amigos, ens parlarà de les 
teràpies amb gossos i Seve Velasco, de 
l’associació Percussió Social, ho farà so-
bre la musicoteràpia, dues experiències 
que es duen a terme a la Residència Mas 
i Dalmau. Aquest mateix dia, al matí, el 
departament de promoció econòmica 
Promodespí organitza el taller Potencia 

les teves habilitats treballant l’autoestima 
adreçat a persones amb discapacitat. Per 
últim, a les escoles i instituts es faran ac-
tivitats de sensibilització amb titelles i 
esports amb cadires de rodes.

Artur Fernández, veí de Sant Joan Despí, professor de l’escola 
d’educació especial Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó i 
cantant del grup CLAMS serà l’encarregat de presentar, el 26 de 
novembre al Centre Cultural Mercè Rodoreda, el documental Línia 
addicional, que narra l’experiència del projecte musical Música per 
a la Inclusió. CLAMS neix a partir d’un projecte musical inclusiu 
iniciat fa dos anys per la banda POOLS: “jo era cantant d’aquest 
grup, i a partir de la meva feina, de manera gairebé espontània, 
alguns dels nois i noies de l’escola van començar a fer coros en les 
presentacions en directe amb la finalitat de contribuir a canviar 
la mirada cap a les persones amb discapacitat tot visibilitzant 
les capacitats”, comenta Fernández. Aquesta col·laboració es va 
allargar fins al punt que, ara, els nois i les noies formen part del 
grup CLAMS en què participen components de bandes de l’escena 
independent com Maika Makovski, Teatre Magnetic o Clara Luna, 
i estan gravant el primer treball. Fernández conclou “no sabem cap 
on continuarà el projecte, però l’experiència ja ha valgut la pena”.

Artur Fernández presentarà el 
documental Línia Addicional, 
un projecte de música inclusiva

L’espectacle El Perro Verde, amb el televisiu Serjo Ma-
gician,  podrà ser seguit per persones cegues i sordes
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Més activitats per donar suport a La Marató 

La investigació de les malalties 
neurodegeneratives és el nou 
repte de La Marató de TV3, 

l’acte solidari més multitudinari de 
Catalunya al que any rere any se 
suma noves inciatives. La cita serà el 
15 de desembre. A Sant Joan Despí 
es duran a terme diferents iniciati-
ves com la IX Dansa Solidària que 
organitza l’Associació Dansadespí 
el 15 de desembre a les 18 h al Tea-
tre Mercè Rodoreda. Una mostra 
de coreografies que enn les darreres 
vuit edicions ha aplegat més de 800 
ballarins i ballarines. Aquest mateix 
dia el poliesportiu Salvador Gimeno 
farà una MaratóZumba (d’11 a 13 
h), mentre que al Francesc Calvet es 
farà un torneig de pàdel de 9 a 14 
hores. A més, a partir de l’1 de des-
embre qualsevol es podran fer apor-
tacions en unes urnes situades a les 
recepcions dels poliesportius. A més, 
el 21 de desembre, a les 17 h al polies-
portiu del Mig, el Club de Patinatge 

Artístic organitzarà la gala Patinem 
per a tu que destinarà tota la recap-
tació a La Marató. A més, l’Escola de 
Futbol Sala Blanc Blava té previst or-
ganitzar el 22 de novembre  partidets 
i una xocolatada que també destina-
ran a la Marató.

Les escoles, també se sumen

L’escola Gran Capità dedicarà gai-
rebé un mes a activitats destinades a 
recollir fons. Des del 13 de novembre 
fan berenars, tallers amb l’alumnat, 
sessions de cinema, un mercat amb 
aportacions de les famílies amb co-
merços i també col·locaran una urna 
a la recepció del centre. El Sant 
Francesc d’Assís farà una xocoltada 
el 19 de desembre i el Joan Perich 
i Valls la farà el dia 22. Per últim, 
l’Ateneu Instructiu farà un enlaira-
ment de globus i una festa el dia 13 
de desembre. L’any passat es van re-
captar 12.747,84 euros.

Enguany, l’activitat solidària més multitudinària de Catalunya, destinarà la 
recaptació a la investigació de les malalties neurodegeneratives

Dansa, patinatge, zumba, pàdel... tothom amb la Marató

Els poliesportius  municipals se 
sumen a La Marató com ho vénen 
fent en els darrers anys

Mor Joan Mestres, 
mestre pessebrista

A mitjan d’octubre ens va 
deixar Joan Mestres, reco-
negut mestre pessebrista 
de projecció internacio-
nal. Mestres, que va rebre 

la Medalla de la Ciutat al gener de 
2011(foto) era un gran pessebrista i 
mestre de moltes generacions de pes-
sebristes d’arreu de Catalunya. També 
va rebre la Creu de Sant Jordi per la 
seva aportació a l’art dels diorames 
dels petits pessebres.

Sant Joan Despí amb les 
víctimes del tifó Haiyan

l’Ajuntament destinarà 3.000 eu-
ros per ajudar als damnificats del 
pitjor tifó que ha assolat Filipines, 
el Haiyan, que ha deixat més d’11 
milions de persones damnificades 
i milers de morts. A més, la Co-
missió de Solidaritat ha habilitat 
el número de compte 0049 0957 
14 2610582560 de Creu Roja Sant 
Joan Despí perquè la ciutadania 
faci aportacions i col·labori en 
aquesta emergència.

29 i 30 de novembre: 
col·labora amb el Gran Recapte

El Banc d’Aliments de Catalun-
ya organitza els propers 29 i 30 
de novembre El Gran Recapte 
d’Aliments per aconseguir que 
les persones més necessitades 
rebin ajuda alimentària. Aquests 
dos dies, més de 50voluntaris 
recolliran en els sis supermercats 
que s’han sumat a la iniciativa a 
Sant Joan Despí, productes que 
es destinaran als quatre bancs 
d’aliments catalans.

Se incrementan los recursos 
económicos de las ayudas de 
comedor escolar

El Ayuntamiento ha complemen-
tado con recursos propios las 
ayudas que destina la Generali-

tat, a través del Consell Comarcal, para 
ayudar las familias a cubrir el coste del 
comedor escolar. Este curso, la partida 
municipal destina a estas ayudas más 
de 141.000 euros, un 14,65% más que 
el año pasado. El consistorio ha mejora-
do la dotación que reciben las familias 
de diferentes maneras. Por una parte, 
un porcentaje de las ayudas munici-
pales se ha destinado a incrementar la 
aportación de la Generalitat –la admi-
nistración autonómica paga el 50% del 
coste– cubriendo la totalidad del gasto 
del servicio. De esta manera, este curso 

el 86,2% de las familias que han recibi-
do la ayuda disfrutarán de la gratuidad 
del servicio. Por otro lado, las ayudas 
municipales también cubrirán el 50% 
del coste del servicio a 31 familias más, 
respecto a las 195 a las que inicialmente 
había concedido la beca la Generalitat. 
En total 226 familias recibirán ayudas 
para sufragar el coste del comedor, en 
un momento en el que han empeorado 
las condiciones económicas de la ciuda-
danía. Por último, aún hay familias que 
se encuentran en fase de valoración por 
diferentes motivos y se ha habilitado 
una dotación económica extra para po-
der dar respuestas a estas peticiones en 
caso de que sea necesario.

226 familias reciben ayudas para sufragar este coste

Apoyo a las familias

El Ayuntamiento ha incrementado la partida en un 14% respecto al curso pasado

El Parlament reconeix el Llobregat. El Parlament de 
Catalunya va aprovar a l’octubre, per unanimitat, donar suport al Manifest 
pel Llobregat amb l’objectiu de fer un reconeixement a aquest riu. El text 
fou presentat pel grup parlamentari del PSC. El Parlament també dóna 
suport a la Comissió del riu Llobregat formada per ajuntaments i entitats, 
i de la qual Sant Joan Despí en forma part, en la realització d’activitats que 
ajudin a donar a conèixer els valors del riu. Sant Joan Despí ha participat 
activament durant tot l’any (el 2013 ha estat declarat Any de la Recupe-
ració del Llobregat) en actes per donar a conèixer el valor del riu. La més 
recent, un testing de biodiversitat al mes d’octubre.

Segons l’acord, es demanarà a la 
Generalitat que insti el Govern i el 
Parlament espanyol a l’eliminació 
del projecte de llei (disposició 
transitòria onzena) que comporta 
l’assumpció per les comunitats 
autònomes de les competències 
relatives als serveis socials. Segons 
la moció, aquesta reforma planteja-
ria una situació d’amenaça per a la 
continuïtat de l’actual sistema.

El Consell Comarcal reclama 
mantenir els serveis de 
proximitat a la comarca

El jove físic i investigador del 
CERN (organització europea per a 
la investigació nuclear),  el santjoa-
nenc Hèctor García,  va oferir dues 
xerrades als estudiants de batxille-
rat dels instituts de la ciutat. García 
va engrescar els estudiants a 
formar-se per afrontar el seu futur 
laboral amb les millors garanties. 
García, que treballa en el projecte 
per desenvolupar l’accelerador de 
partícules, va rebre al juny un dels 
Premis Sant Joan Despí.

Presentació del projecte Els 
sabers de les dones a l’Espai 
Francesca Bonneimaison
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat

Espectacles 
de primera
a la nova temporada teatral

    

 
 

DOSSIER DE PREMSA

El Teatre Mercè Rodoreda aixecarà 
de nou el teló el 24 de gener del 
2014 amb una excel·lent tempora-

da d’espectacles que portarà a Sant Joan 
Despí noms de primera línia del teatre, 
la música i la dansa. Cultura per a tots els 
públics. 
La companyia Rafael Amargo & Flamen-
cos Catalanes presentarà Suite Flamenca, 
en un espectacle inclòs al V Cicle de Ca-
talunya de Arte Flamenco. Ballarí i co-
reògraf eclèctic, Amargo  es reuneix en 
aquesta ocasió amb músics i joves balla-
rins flamencs en un gran espectacle que 

destaca per la seva força i elegància. 

Teatre per a tohom
Pau Durà dirigeix un repartiment de luxe 
a Un aire de família.  Ramon Madaula, 
Francesc Orella o Maite Gil són els prin-
cipals actors d’aquesta comèdia produïda 
pel Teatre Romea que va ser tot un èxit 
als teatres francesos als anys noranta. La 
comèdia continuarà amb T de Teatre i 
Dones com jo on Mamen Duch, Marta Pé-
rez, Carme Pla i Àgata Roca donen vida 
a quatre dones que s’enfronten al repte 
d’envellir. Més íntima serà la reaparició 

Les entrades, a partir del 9 de desembre

A dalt, el ballarí Rafael Amargo. A la dreta, Eduard 
Fernández i Lluís Homar, intèrprets d’Adreça desconeguda

LA CULTURA

Rafael Amargo, 
Índia Martínez, 
Lluís Homar, 
T de Teatre,
Andrea Motis, 
Joan Chamorro & 
Josep Traver...
grans figures que 
actuaran a 
Sant Joan Despí

de Lluís Homar als escenaris catalans des-
prés de sis anys amb Adreça desconeguda, 
que dirigeix i interpreta al costat d’un altre 
gran, Eduard Fernández, per explicar-nos 
una història que descriu la tragèdia ín-
tima i col·lectiva de l’Alemanya nazi. Els 
espectacles d’aquesta nova temporada es 
tancaràn amb un show per a tots els pú-
blics amb La gran ilusión del mag Antonio 
Díaz. La camisa de l’home feliç, de Zum 
Zum Teatre, Somnis de sorra, de Ytuque-
pintas, Bambi, una vida al bosc, de Replà 
Produccions, a més de l’espectacle de dan-
sa adreçat al públic infantil Luminis, de la 
companyia Cridans, completaran una de 
les temporades d’espectacles més ambicio-
ses dels darrers anys.

Espai per a la música
La temporada donarà un espai també a 
la música amb dues veus joves que estan 
triomfant arreu: Índia Martínez i Andrea 
Motis. La primera presentarà el seu darrer 
treball Camino de la buena suerte que poc 
després de posar-se a la venda, a l’octubre, 
es manté entre els discos més venuts. Amb 
aquest torna l’Índia més personal i íntima 

després de l’èxit 
de Trece verda-
des (durant 60 
setmanes va ser 
estar entre els dis-
cos més venuts a 
Espanaya). I jove 
amb talent també 
és l’Andrea Motis, 
que actuarà amb 

Joan Chamorro, al contrabaix, i Josep Tra-
ver, a la guitarra. Motis hi posarà la veu, 
el saxo i, per descomptat, la trompeta. Un 
trio jazzístic que està revolucionant el pa-
norama musical de Catalunya. Fins i tot 
l’òpera tindrà un espai amb Tosca, a càrrec 
de l’Òpera Jove de Catalunya.
Tot i que la temporada no comença fins 
al gener, les entrades es podran adquirir 
a partir del 9 de desembre a la taquilla 
del Teatre Mercè Rodoreda i a través del 
web www.teatresdespi.cat. Regalar teatre 
aquest Nadal és una molt bona proposta 
cultural.
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Els artistes santjoanencs Jordi Auleda i Albert Carmona participen en una exposició 
artística a través de la joieria, la fotografia, la ceràmica o l’escultura

Una mirada plural a l’art 
contemporani

La Vella Dixieland, una nit dedicada a Sabina o l’humor de Dani Pérez són 
algunes de les propostes més atractives de la tempora de 2014

El Bulevard es consolida com a espai 
d’espectacles de petit format

Venda d’entrades a www.teatresdespi.cat

Versàtils de carrer, del 5 desembre al 6 de gener al Centre Jujol-Can Negre

Diversitat de formes, de moda-
litats i de materials es donaran 
cita al Centre Jujol-Can Ne-

gre a partir del proper 5 de desem-
bre. Art contemporani de la mà de 
l’exposició col·lectiva Versàtils de ca-
rrer, que aplega les obres d’una desena 
d’artistes, la majoria dels quals s’han 
format a l’escola d’art Arsenal de Vila-
franca del Penedès. 
Tal com explica Jordi Auleda, veí de 
Sant Joan Despí i un dels artistes que 
formen part del grup, “la idea de fer 
aquesta exposició, que ja ha visi-
tat altres sales, va sorgir d’un grup 
d’exalumnes que ens havíem format 
a Arsenal, a Vilafranca. Ens agrada-
va la idea d’ensenyar la nostra feina i 

com que per separat no teniem gai-
res obres van decidir de fer-ho ple-
gats. Cadascun amb el seu punt de 
vista, però amb una visió col·lectiva 
de la feina”. Auleda mostrarà algunes 
de les joies artístiques que troben la 
inspiració en la geometria orgànica i 
la contraposició “aquest contrast que 
trobes en peces amb una part molt 
fina i una altra plena de bonys...”. 
Tot i que va començar a desenvolu-
par la seva vessant més artística a tra-
vés de la ceràmica, quan va provar la 
joieria el va entusiasmar: “mai m’ha 
interessat com un producte de mer-
cat, però quan li vaig trobar aques-
ta vessant més plàstica vaig veure 
que m’agradava”. L’altre dels artistes 

santjoanencs, l’Albert Carmona, par-
ticipa en l’exposició engrescat per Au-
leda: “em va animar a participar-hi 
perquè li agrada molt la meva fo-
tografia, diu que transmet coses”. 
Carmona va començar en el món de 
la fotografia per casualitat “un amic 
es va comprar una rèflex i em va 
venir la idea de comprar-me’n una, 
més aviat per caprici. Sense voler es 
va convertir en la meva gran pas-
sió”. Carmona té debilitat pels espais 
abandonats: “són molt poètics, pots 
impregnar-te del seu passat, imagi-
nar-te com vivien les famílies que 
l’habitaven”. Una mostra d’art con-
temporani i jove que podrem visitar 
fins al 6 de gener.

R ialles i bona música seran els protagonistes de la nova 
temporada que El Bulevard ja té a punt per començar 
el 2014 amb bones energies. La sala es consolida com 

l’espai de les propostes de petit format després de tancar una 
temporada amb plens absoluts.  Els monòlegs de Dani Pé-
rez, guanyador del tercer certamen del Club de la Comèdia 
i habitual d’altres programes televisius, omplirà la sala –el 
proper 31 de gener– d’històries quotidianes amb el seu per-
sonal toc humortístic. Txabi Franqueses, el 28 de març, serà 
l’altra aposta monologuista de la propera temporada. Cara 
habitual de programes com El Club de la Comèdia, Alguien 
tenía que decirlo, Caiga quien Caiga o Malas Compañías, 

Franqueses és un dels màxims exponents d’aquest nou art 
dels monòlegs.
I  de les rialles a la música amb tres concerts per als incondi-
cionals de Sabina, El Último de la Fila i del bon jazz amb La 
Vella Dixieland: Pancho Varona i Antonio García de Die-
go, els alter ego de Joaquín Sabina, ens presentaran la No-
che Sabinera, una ocasió única de palpar de prop l’univers 
sabinero (14 de febrer). I ocasió única també de retornar 
als vuitanta amb El Último Tributo un homenatge a Manolo 
García i Quimi Portet (16 de maig). Tributs a banda, el bon 
jazz vindrà de la mà de La Vella Dixieland, que actuaran 
el 21 de març en un espectacle que també inclou un sopar. 

Art made in Sant Joan Despí. Els artistes locals, Albert Carmona –a 
l’esquerra– i Jordi Auleda –a la dreta– davant de Can Negre, on exposaran les 
seves fotografies i joies a partir del 5 de desembre a l’exposició col·lectiva Ver-

sàtils de carrer. A sota de cadascun, en les fotografies petites, una mostra de la 
seva obra que podrem veure a la mostra.
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Escriptora incansable. Així 
podriem definir l’autora lo-
cal Pepa Mayo que el darrer 

12 de novembre va presentar a la 
Sala Camèlies el llibre Tritón, el 
niño de mar, un conte infantil amb 

il·lustracions de Guiomar González, 
publicat per l’editorial Palabras de 
Agua. Un delicat conte que expli-
ca la història d’un nen que volia ser 
pirata. “El tenia al calaix des de fa 
molt de temps. Guiomar, amb qui 
he col·laborat en altres treballs, va 
posar fil a l’agulla i finalment l’hem 
pogut publicar. Estic molt contenta 
de com ha quedat”. 

Passió per escriure
Tot i no dedicar-se de manera pro-
fessional a l’escriptura (treballa 
d’operadora d’imatge a TV3) la lite-
ratura és la vida i la passió de Pepa 
Mayo. “Escric des dels 12 anys. No 
puc estar sense escriure, cada dia 
escric alguna cosa...” ens diu mentre 
treu de la bossa la llibreta on cons-
tantantment apunta idees que des-
prés es convertiran en un conte, una 
novel·la, un musical... 

Escriptora prolífica
Perquè Mayo és realment una auto-
ra polifacètica “tot i que el que més 
m’agrada és la ciència i el terror, 

també faig coses infantils, com 
aquest llibre” i, sobretot, prolífica.  
Des que va publicar Prometeo 3000, 
el 2006, ha participat en diverses 
antologies, ha escrit tres musicals i, 
fins i tot, ha fet un conte, La mujer 
de los bolsillos, “el vaig penjar a In-
ternet i ara fins i tot està traduïda 
al coreà! Hi ha escoles, a Mèxic, que 
l’inclouen com a material didàctic 
en les seves classes”, i no para, “tinc 
els calaixos plens”. Ja, assegura, ha 
aprovat “una de les meves assigna-
tures pendents” la segona part de 
Prometeo 3000, Dropka. I molt més: 
prepara una novel·la basada en la 
història real d’un assassí gadità que 
esquartera un amic o una altra amb 
trets de l’steam punk sobre la qual està 
fent una àrdua tasca d’investigació  
“m’ho estic passant bomba”. 
I ha pensat algun cop dedicar-s’hi 
de manera professional? “És molt 
difícil, no puc deixar de treballar 
per dedicar-m’hi perquè d’això no-
més viuen els i les superescriptors. 
Però ja estic contenta fent el que 
m’agrada, que és escriure”, conclou.

“Escriure és una necessitat 
vital, tinc els calaixos 
plens d’històries”
L’autora local Pepa Mayo presenta el llibre 
infantil Tritón, el niño de mar

Pepa Mayo, durant la presentació de Tritón, el 
niño de mar a la biblioteca Mercè Rodoreda

Durant els dies previs a Nadal, el Centre Jujol-Can Negre i El Bulevard 
organitzen tallers nadalencs • Als mercats, demostracions de cuina nadalenca

Preparant-nos per a Nadal
Tallers de torrons, de cuina nadalenca, de regals...

Vols ser un dels acompanyants 
dels Reis a la Cavalcada?
Inscripcions fins al 4 de desembre

Enguany es tornarà a repetir 
el sorteig entre els infants 
que vulguin participar com 
a acompanyants dels Reis 
Mags en la Cavalcada de 
2014. Adreçat a nois i noies 
que han nascut el 2002, les 
inscripcions es podran fer 
del 25 al 29 de novembre 
i del 2 al 4 de desembre a 
l’Àrea de Serveis a la Persona. 
El sorteig per escollir els 27 
acompanyants es farà l’11 de 
desembre a les 19 h a l’Àrea 
de Serveis a la Persona. 

Participa en el Belén 
Viviente com a voluntari

El Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre busca voluntaris per partici-
par en el Belén Viviente que es farà del 
24 al 27 de desembre. Pots ajudar com a 
voluntari en els preparatius o bé com a fi-
gurant. Sens dubte, tota una experiència.

Tot i que Nadal no arribarà fins a final de desembre, des-
prés de l’encesa dels llums de Nadal (enguany es farà el 
29 de novembre) moltes persones comencen a pensar 

en els prepartius per celebrar aquesta tradicional festivitat. 
Menús nadalencs, decoració, regals... Si vols estar preparat o 
fer alguna cosa creativa i diferent et donen algunes idees.
L’Escola Municipal d’Art organitza tallers de receptes nada-
lenques de fleca (3, 10 i 17 de desembre) i de decoració nada-
lenca (27 de novembre, 4, 11 i 18 de desembre), mentre que 
al Casal de Joves El Bulevard podrem aprendre a fer torrons 

(11 de desembre), cookies nadalenques amb glassa (12 de 
desembre) o un taller de pintxos de Nadal (18 de desembre).
I si el que volem són pistes per elaborar menús amb pro-
ducte fresc, sa i de qualitat, els mercats municipals acolliran, 
un any més, l’activitat Cuina en directe: el 13 de desembre, 
a les 18 hores, al Mercat del Centre i el 20 de desembre, a 
les 18 hores, al Mercat de les Planes: restaurants locals (El 
Niu d’Or, al Centre, i Bokado, a les Planes) elaboraran un 
esquisit menú nadalenc amb productes que podem adquirir 
als mercats.

Cuina en viu als mercats
Ens porten una cuina, ens expli-
quen com preparar les receptes, 
ens donen les receptes impreses, 
i a sobre estem al lloc on podem 
comprar els ingredients... què més 
es pot demanar? Això passarà el 
dia 13 al Mercat del Centre i el 20 
al de les Planes.
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Cuina en directe als mercats

EN IMATGES

cursa de la dona contra el càncer • aniversari CC Vicente Aleixandre • centenari Torre de la Creu • festes de la tardor 
• trobada d’infants adoptats • castanyades • seguretat viària • presentació llibre El último invierno

Unes 250 dones de Sant Joan Despí van prendre part, el 10 de novembre, en una 
nova edició de la Cursa de la Dona, celebrada amb motiu del Dia Internacional de 
la Lluita contra el Càncer de Mama. Les dones santjoanenques van respondre a la 
crida de l’associació local DACMA (Dones de Sant Joan Despí afectades de càncer 
de mama)i van aconseguir una destacada presència. La nombrosa participació 
de dones de Sant Joan Despí els va valer el premi a l’equip amb més participants i 
també el guardó a l’associació amb el millor temps acumulat (en la primera hora 
i mitja van acabar la carrera un total de 211 dones de la nostra ciutat). A títol 
individual, cal destacar també el paper de la jove santjoanenca Vinyet Bigordà, 
que va quedar segona en la categoria de 12 a 15 anys, assolint un temps inferior a 
30 minuts en completar el recorregut, de 6,7 quilòmetres, amb sortida i arribada a 
l’avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Les dones corren contra el càncer

26 27

El Vicente Aleixandre, d’aniversariLa Guerra Civil a la comarca
El periodista Raúl Montilla va presentar a la Sala Camèlies del Cen-

tre Cultural Mercè Rodoreda el seu darrer llibre El último invierno 
ambientat en els darrers dies  de la Guerra Civil a la comarca, i que 
ha aconseguit el primer premi del Concurso de Novela Histórica de 

Úbeda. La presentació es va convertir en una animada tertúlia en 
què també va participar l’alcalde, Antoni Poveda.

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre va commemorar els 
dies 19 i 20 d’octubre el seu aniversari amb dues tradicionals activi-
tats: un festival de cant i ball, i un dinar de germanor, l’endemà, a la 

zona del pícnic. El festival del dia19, que es va celebrar a l’Auditori 
Miquel Martí i Pol, va comptar amb la participació del grup de

 danses i l’escola de ball i amb la interpretació de Macarena Soto.

13 famílies amb infants 
adoptats van tornar a orga-
nitzar una nova trobada el 27 
d’octubre a l’espai infantil de 
la biblioteca Mercè Rodoreda. 
Aquesta trobada convida 
les famílies i els seus infants 
a compartir i intercanviar 
experiències en una cita que ja 
fa set anys que es du a terme. 
Els petits i petites van partici-
par en tallers de dibuix, i fins i 
tot van gaudir d’una obra de 
teatre infantil.

Les activitats commemoratives del centenari de l’inici de les 
obres de la Torre de la Creu es van cloure al novembre amb 
una exposició sobre la vessant més artística de Josep Maria 
Jujol; una xerrada i visites a la que va ser la primera obra de 
l’arquitecte modernista a Sant Joan Despí.

Centenari de la Torre de la Creu

Festes de la tardor Castanyades als barris

La Policia Local va organitzar el 14 de novembre una xerrada 
adreçada a les AMPA sobre la seguretat passiva i la importància 
d’utilitzar correctament les cadireres i altres dispositius com el 
cinturó. Paral·lelament, es van fer tallers a través dels quals els 
més petits van conèixer els vehicles policials i una ambulància.

Xerrades sobre seguretat

L’Associació de Veïns de l’Eixample va organitzar el 27 d’octubre les 
Festes de la Tardor amb un munt d’activitats com jocs infantils, mercat 
d’intercanvi, castanyada, competició de futbol de botons, etc.

Les Planes i el Centre es van sumar a les tradicionals castanyades a 
l’octubre i al novembre. L’esplai El Nus fins i tot va organitzar un túnel 
del terror. A la imatge, una de les cantanyades que va fer El Tricicle.

Dia de trobada i teatre pels infants adoptats
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Consulta l’agenda 
actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

1  diumenge
 11  hores
 CaMInada PeR leS MaSIeS 
 punt de trobada: Can Negre
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre: 
 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VeRSÀTIlS de CaRReR
Col·lectiu d’artistes
Centre Jujol-Can Negre, 
del 5 de desembre al 6 de gener

PInTUReS 
D’ANABEL JUJOL
Centre Jujol-Can Negre, 
fins a l’1 de desembre

EXPOSICIÓ 
DE PESSEBRES
Local Associació Pessebrista, 
del 15 de desembre al 12 de gener

EXPOSICIÓ 
ORNITOLÒGICA
Centre Cívic Les Planes. Diumenge, 
15 de desembre. A partir de les 10 hores
Lliurament de premis, a les 12 hores

 20 a 24 hores
 NIT DE DEGUSTACIÓ 
 al MeRCaT MUnICIPal 
 Mercat del Centre
 Després de l’estrena de la il·luminació   
 nadalenca, el Mercat del Centre proposa fer   
 una nit de tapes a 2 € i descobrir totes   
 les possibilitats que ofereixen les    
 seves parades per a aquestes festes.

5  dijous
 19.30  hores
 INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
 Versàtils de Carrer
 Centre Jujol-Can Negre
 Mostra col·lectiva que es podrà visitar fins   
 al 6 de gener

30 dissabte

 3  dimarts

 18.30 hores
 TAULA RODONA:    
 Teràpies alternatives
 Àrea de Serveis a la Persona
 dins les Jornades de la Discapacitat de Sant Joan   
 Despí. Amb traducció al llenguatge de signes.  
 audiodescripció per a cecs

 22  hores
 MÀGIA: Perro Verde
 amb Serjo Magician  
 Teatre Mercè Rodoreda
 Espectacle on la màgia és el llenguatge, dins les   
 Jornades de la Discapacitat de Sant Joan Despí.  
 Subtitulat per a persones sordes i amb   
 audiodescripció per a cecs

29 divendres

nOVEMBRE

 19.30 hores
 eSTRena CIneMa:    
 ¿Se ha escrito un crimen?   
 parece que sí!    
 casal de joves el Bulevard
 En el marc de les Jornades per la Discapacitat, amb   
 l’Associació Estel.

 17.15  i  17.30 hores
 ENCESA IL·LUMINACIÓ 
 nadalenCa
 places del Mercat i de l’Ermita
 A la plaça del Mercat (17.15 h), espectacle   
 infantil amb El pot petit i la melmelada band. A  
 la plaça de l’Ermita (17.30 h), actuació de 
 Ambäukatunàbia. Hi haurà xocolatada.

  EXPOSICIONS

dESEMBRE

 4  dimecres
 17 hores
 aUla CUlTURal genT gRan:   
 Les ordes medicants
 Àrea de Serveis a la Persona
 La història de dominics i benedictins, a càrrec   
 de Xavier Romero, historiador

 10 hores
 TalleR:     
 Potencia habilitats treballant l’autoestima
 Promodespí (cr. JF Kennedy, 8)
 dins les Jornades de la Discapacitat de Sant Joan   
 Despí.

12 dijous
 18  hores
 DIJOUS DE CONTE
 Uau, que bèstia
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Gemma Ventura. Recomanat per   
 a infants a partir dels 5 anys

17 dimarts
 18  hores
 DIMARTS DE CONTE
 Encendre la nit
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Sandra Rossi. Recomanat per   
 a infants a partir dels 3 anys

15 diumenge

 11.30  hores
 TalleR InFanTIl
 Juguem amb la història a   
 Sant Joan Despí
 Centre Jujol-Can Negre
 Els romans arriben a la ciutat. Recomanat per  
 a infants a partir de 3 a 8 anys. Cal inscripció   
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre: 
 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net

 18  hores
 DANSA SOLIDÀRIA
 Marató de TV3
 Teatre Mercè Rodoreda
 a càrrec de Dansadespí

19 dijous
 18  hores

 TalLER DE DECORACIÓ DE   
 NADAL I CONTE
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 Recomanat per a infants a partir dels 6 a 12   
 anys. Cal inscripció prèvia: 93 267 57 02  i   
 b.stjoand.mmp@diba.cat

13 divendres
 18  hores
 CUIna al MeRCaT
 mercat municipal del Centre
 amb la participació del restaurant Niu d’Or

14 dissabte

 18  hores
 VILLANCICOS ROCIEROS
 Auditori Miquel Martí i Pol
 amb l’associació Semillero Azul

 10  hores
 ANELLAMENT D’OCELLS
 sortida des de plaça Sol Solet
 Sortida de camp amb anellament i observació  
 d’ocells. Amb l’associació mediambiental   
 l’Arrel

 12  hores
 CONCERT DE NADAL
 LAUD’ARS
 església Sta Maria del Pla del Vent-Torreblanca

 10 a 18  hores
 BARBACOA NADALENCA
 Parc Sant Pancraç
 amb l’esplai El Nus, per a infants i famílies

18 dimecres
 16.30  hores
 FeSTa de nadal de genT gRan
 poliesportiu del Mig
 Cal recollir tíquet a l’Ajuntament, l’Àrea i els   
 centres cívics de la ciutat

20 divendres
 17.45 a 19.30  hores
 TIÓ DE NADAL
 plaça de l’Estatut
 amb gegants, animació i tallers infantils,   
 recollida de joguina i aliments, i xocolatada.

21 dissabte
 9 a 14  hores
 TORNEIG DE NADAL DE 
 BÀSQUET MINI FEMENÍ
 poliesportiu Francesc Calvet
 hi haurà recollida solidària d’aliments

 10.30 hores
 TIÓ DE NADAL GENT GRAN
 casal de gent gran Can Maluquer
 

 11 a 13.30 hores
 TIÓ DE NADAL
 plaça del Mercat
 amb gegants, animació i tallers infantils,   
 recollida de joguina i aliments, i xocolatada

 17 a 20.30 hores
 TORNEIG DE RÀPIDES DE NADAL
 centre cívic Antoni Gaudí
 partides ràpides d’escacs

 17 a  20.30 hores
 PATINEM PER A TU (La Marató)
 poliesportiu del Mig
 amb patinadors campions d’arreu de 
 Catalunya, d’Espanya i d’Europa.

 18  hores
 CONCERT DE NADAL DE 
 L’ESCOLA DE MÚSICA
 teatre Mercè Rodoreda
 Tradicional concert de l’escola de música   
 Enric Granados de Sant Joan    
 Despí amb l’actuació de les corals   
 i del grup instrumental.

22 diumenge

 11 a 13.30  hores
 TIÓ DE NADAL
 plaça del centre cultural 
 Mercè Rodoreda
 amb gegants, animació i tallers infantils,   
 recollida de joguina i aliments, i xocolatada.

 11  hores
 EXHIBICIÓ CANINA
 parc de la Fontsanta
 amb els millors gossos ensinistrats de rescat,   
 policia, esportius, etc.

 10 a 14  hores
 EXPOSICIÓ PINTORS LOCALS
 plaça del centre cultural 
 Mercè Rodoreda
 amb el Grup d’Art 94. Pintors de    
 Sant Joan Despí

16 dilluns
 18  hores
 TALLER: A la cuina,
 s’aporfita tot
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 En acabar, un tast de receptes. Cal inscripció   
 prèvia a la mateixa biblioteca.

 22  hores
 CONCERT JOVE
 Cap nen sense joguina
 casal de joves El Bulevard
 per accedir-hi caldrà portar una joguina nova

 18  hores
 CUIna al MeRCaT
 mercat municipal de les Planes
 amb la participació del restaurant Bokado

 11.30 a 18   hores
 FIRa de nadal de VInS I CaVeS
 plaça de Catalunya

 de 10 a 14  hores
 RÀDIO MARATÓ
 Cap nen sense joguina
 Ràdio Despí 107.2 FM
 Llocs de recolllida: places de l’Ermita,   
 i d’Antonio Machado, al  barri Residencial Sant  
 Joan i al centre comercial Esclat.  11  hores

 PATIT DE FUTBOL SOLIDARI
 Cap nen sense joguina
 poliesportiu Francesc Calvet
 L’entrada, una joguina nova. Hi jugaran 
 polítics i membres de Creu Roja i de   
 Ràdio Despí
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Moltes persones van provar l’experiencia d’anar en bici amb els ulls tapats

Millores a les piscines dels poliesportius 
per donar un plus de qualitat

A Sant Joan Despí tenim uns poliesportius molt re-
coneguts i valorats, per la qualitat de les seves 
instal·lacions i dels seus serveis. Des de l’Ajuntament 

es fa una aposta decidida en la millora constant i una mostra 
en són les accions que es portaran a terme abans de finaltzar 
l’any. D’una banda, s’instal·laran als dos poliesportius descal-
cificadors per tal  de millorar  la qualitat de l’aigua i alhora 
evitar reparacions de moltes peces que la calç de l’aigua fa 
malbé. També s’acabaran de substituir les pantalles de llum 
de la piscina del poliesportiu Francesc Calvet. Aquesta mi-
llora es va iniciar al mes de juny amb una primera fase en 

què es van substituir cinc pantalles  de llum convencional 
per  pantalles de leds i ara se’n substituiran nou més. 
Amb aquestes accions s’aconsegueix tenir una mes bona 
qualitat de llum en aquesta sala i un estalvi molt significatiu 
en el consum d’energia elèctrica. 
Al llarg de l’any es van realitzant també petites accions, 
com ara instal·lacions de sensors a diferents espais per tal 
d’economizar el consum elèctric, o ampliació d’acumuladors 
de l’aigua calenta sanitària del sistema de plaques solars. 
En definitiva, es volen tenir  unes magnífiques instal·lacions, 
que donin un bon servei, però amb un consum sostenible.

Abans de finalitzar l’any s’instal·laran descalcificadors, entre d’altres actuacions

DESPÍ ESPORT

Ja s’està preparant el tradicional campus esportiu de Nadal al 
poliesportiu Salvador Gimeno. Una activitat d’esbarjo adreçada 
als infants nascuts entre els anys 2001 i 2009, ambdós inclosos, 

que combina l’esport i les activitats recreatives, per passar 
els dies de vacances escolars amb altres nens i nenes.

El campus està distribuït en dos torns, el primer els dies 23, 24 i 
27 de desembre, i el segon els dies 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 7 de 
gener en horari normal, de 9 a 14 h, i en horari ampliat, de 9 a 17 

hores. També hi ha la possibilitat d’un servei de cangur, de 8 a 9 
hores. Les persones interessades ja poden formalitzar la inscripció a 

les recepcions dels poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet.

Les piscines del Salvador Gimeno i el Francesc 
Calvet oferiran més bona qualitat de l’aigua

Campus Esportiu de Nadal: inscripcions obertes

Èxit de la jornada per anar amb bici sense veure

El Parc Ciclista del Llobregat -escenari fix des de fa tres anys- va 
acollir la Cursa ciclista puntuable per a la Challenge de la Copa 
Catalana en la modalitat de ciclocròs, prova organitzada pel Club 
Ciclista Sant Joan Despí. Una cursa oberta a totes les categories, 
des d’aleví fins a màster 60.
El guanyador absolut va ser un clàssic d’aquesta modalitat, Da-
vid Lozano (Novo Nordisk). L’actual campió català es va imposar 
a Hugo Drechou (Calvisson) i Jordi Martorell (Segre), el primer 
màster 30 de la matinal. Per la seva part, Mario Sinues (Basoll) va 
tornar a ser el sots 23 més fort. Francesc Vernet va rebre el trofeu 
al millor corredor local.  
El quadre de guanyadors va quedar completat pel veterans Ramón 
Medina (60), Pere Batllori (50), Marc Ortega (40), la fémina élite 
Mayalen Noriega, el júnior Corentín Navarro i el cadet Pol Her-
nández. Pau Costa, Ariana Gilabert, Samuel Calero i Laia Díaz, 
van pujar al podi d’infantils.

DespíBike, juntament amb l’ONCE, va organitzar 
el passat 20 d’octubre una jornada participativa en 
que es podia experimentar la sensació d’anar en bi-
cicleta amb els ulls tapats. Va haver-hi una assistèn-
cia de més de 200 persones.
Es va porta als participants amb els ulls tapats per 
poder comprovar la dificultat que té anar en bici-
cleta i no poder veure.
L’objectiu d’aquesta jornada era també poder acon-
seguir persones voluntàries per fer de guia (pi-
lot) en el tàndem i així poder portar i ensenyar a 
aquestes persones a fer ciclisme tant de lleure com 
de competició. L’objectiu es va assolir amb quatre 
persones, que van portar a més de 70 persones en 
el tàndem.
Un total de 15 persones es van atrevir a posar-se les 
ulleres de distorsió visual i 5 ulleres cegues.
TV3 es va fer ressò d’aquest esdeveniment i els res-
ponsables de la ONCE van quedar molt contents 
d’aquesta jornada i, inclús, van concretar el poder 
entrenar en el Parc Ciclista del Llobregat a través 
del Club Esportiu Despíbike.

El Parc Ciclista va 
acollir la Copa 
Catalana de ciclocròs

139 participants en la 
segona cursa de la Copa Catalana
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Imatge de la presentació de tots els 
equips de l’entitat

El Bàsquet Sant Joan continua amb la 
seva aposta forta per la pedrera

El 20 d’octubre es va dur a terme la 
presentació dels equips del Bàsquet 
Club Sant Joan Despí per a aquesta 
temporada. Un total de 28 equips i 
més de 300 jugadors i jugadores van 
omplir la pista del Francesc Calvet 
acompanyats pels seus entrenadors.
Per aquesta temporada el club espe-
ra un bon paper en la part alta de la 
classificació de 2a catalana de l’equip 
sènior ‘A’ masculí, a més de consoli-
dar la categoria de 3a catalana tant en 
el sènior ‘B’ masculí com en el sènior 

femení, ambdós amb jugadors molt 
joves i que hauran de lluitar de valent 
per assolir l’objectiu.
Pel que fa als júniors, cal destacar 
l’equip ‘A’ masculí, que aquest any 
participa en categoria Interterrito-
rial (només una per sota de Prefe-
rent), del que s’espera un gran paper 
i, potser, assolir un ascens a l’elit del 
bàsquet català. Molts d’aquests juga-
dors són des de prebenjamins al club i 
alguns han debutat als equips sèniors.
Per als equips de l’escola, com sempre, 

el principal objectiu és treballar dia a 
dia perquè continuïn arribant juga-
dors en un futur als equips sèniors. 
Des dels més petits de l’escola (1r i 2n 
de primària) fins als cadets (aquesta 
temporada amb cinc equips mas-
culins!), el club vol formar jugadors 
i jugadores, però també persones. 
Equips que van des de nivells baixos 
a alts nivells competitius, tenen com a 
objectiu assolir aquells requeriments 
tècnics i tàctics segons la seva catego-
ria i nivell.

Disposa de 28 equips i més de 300 esportistes

Els valors de l’esport i la formació, eixos de la UE Sant Joan Despí
L’1 de novembre va tenir lloc la presentació dels equips 
juvenils i de futbol base de la Unió Esportiva Sant Joan 
Despí, en total 29. Els nous fitxatges, els promeses, van ser 
rebuts amb un passadís format per tots els jugadors de la 
resta de categories. El president del club, Jordi Cruset, va 
presentar els objectius de la temporada, basats a potenciar 
els valors a l’esport i la formació dels jugadors en l’àmbit 
humà i esportiu.
L’Ajuntament va estar representat per tres membres, en-
capçalats per la tinent d’alcalde Belén García, que  va 
fer un parlament  lloant el treball realitzat i encoratjant 

l’entitat a continuar amb la formació dels seus jugadors.
Com a aspecte entranyable, l’encarregat de vestuari, el po-
pular ‘Alfonsito’, va ser aclamat per tots els jugadors, ja que, 
per la seva dedicació i antiguitat al club, és una persona 
molt estimada a l’entitat.
L’acte va estar amenitzat pel grup de percusió Atabalats 
d’Esplugues que, amb la seva música i dansa, van animar 
una presentació amb un marcat caràcter solidari, ja que es 
va fer una recollida d’aliments que van ser lliurats a Creu 
Roja i es van vendre dorsals per a la cursa solidària del dia 
24 de novembre.

Brillant paper del Club Patinatge Sant Joan 
Despí al Criterium 2013
Dissabte 2 de novembre, el Club Pati-
natge Artístic Sant Joan Despí va acollir 
el Campionat Criterium de Xous, Pare-
lles i Solo Dance 2013, que va comptar 
amb la presència d’uns 150 patinadors. 
Durant el matí es va realitzar la compe-
tició de la modalitat Solo Dance.
A la tarda van obrir el campionat les 
parelles d’artístic. La parella d’Iniciació 
B del  CPA  Sant Joan Despí, formada 
per Hugo Ponce i Cristina Martin, en-
trenada per Irene Matachana, va acon-
seguir la primera posició.
Seguidament van entrar en acció els 
grups Xou. El d’iniciació santjoanenc, 
amb el seu disc ‘Metamorfosi’, va procla-
mar-se guanyador del Criterium 2013, 
la segona posición va ser pel Tona PA 
amb el seu disc per ‘Llepar-se els dits’ i 

la tercera posición pel Mataró PA amb 
el seu disc ‘Crisalida’. Una competició 
renyida donat que tot i ser una modali-
tat novell, els nivells d’execució i coreo-
grafies, així com la impressió artística 
als clubs de la territorial de Barcelona 

comencen a destacar.
Una tarda plena d’emocions pels pati-
nadors del  club i en especial pel grup 
Xou Iniciació entrenat per Tomàs As-
torga i Lorena Camúñez, que ha cul-
minat una temporada plena d’èxits. 

El  grup Xou i la parella d’iniciació, els grans triomfadors de la jornada

El Campionat d’Espanya de 
seleccions femenines, 
de nou a Sant Joan Despí

El camp de futbol de Les Planes serà, un any 
més, l’escenari dels partits de la primera fase dels 
Campionats d’Espanya sub 16 i sub 18 femenins 
que disputaran les seleccions catalanes.
Del 20 al 22 de desembre, Catalunya s’enfrontarà 
a les seleccions d’Euskadi i d’Extremadura.
És la quarta vegada que el FC Levante Las Pla-
nas, conjuntament amb la Federació Catalana i 
l’Ajuntament organitzan una fase del campionat 
autonòmic.

El Tennis Sant Joan serà 
escenari del Campionat 
d’Espanya absolut

Del 14 al 17 de desembre, les pistes del 
Tennis Sant Joan Despí acolliran la fase prè-
via del Campionat d’Espanya absolut en les 
seves categories masculina i femenina. Els 
campions del torneig tindran accés a la fase 
final que es jugarà posteriorment a Lleida i 
que comptarà amb els millors vuit jugadors 
de l’Estat.
L’entrada a l’esdeveniment que es disputarà a 
Sant Joan Despí serà gratuïta.
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telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empresa i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic St. Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre d’empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
Autobusos Oliveras 902 02 33 93
Autobusos Mohn 902 02 33 93
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

www.despi.tv
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TRIBUNA POLITICA

El pressupost de les administracions 
marca el futur més proper dels nostres 
municipis, de la nostra comarca i del 
nostre país. No cal dir, doncs, quina és 
la importància que té. 
És per això que, des de Sant Joan Despí, 
estem treballant plegats per fer el pres-
supost més adaptat possible a les nos-
tres necessitats, on estigui reflectida, 
sobretot, la situació econòmica i social. 
Un pressupost que estarà precedit per 
l’aprovació de les ordenances fiscals per 
la unanimitat de tots els grups polítics 
amb un consens i voluntat de treballar 
plegats que, des del PSC de Sant Joan 
Despí.
Diferent és el que es desprèn del pressu-
post de la Generalitat per a l’any 2014. 
Sense cap mena de dubte, la comar-
ca del Baix Llobregat queda oblidada 
d’una manera escandalosa. Des de l’any 
2010 fins ara, la nostra comarca ha re-
but un 70% menys d’inversions, un 40% 
menys respecte als darrers pressupostos 
del 2012. Amb una inversió per habi-
tant de 99 euros, molt per sota de la mi-
tja de Catalunya, que és de 151,7 euros.
Si el Baix Llobregat ha estat sempre 
un dels motors de l’economia de Ca-
talunya, representa el 10,3% d’aquesta, 
amb un teixit industrial i de serveis 
que dóna feina a més de 250.000 per-
sones treballadores i autònomes, no es 
pot entendre que només es dediqui el 
3,47% dels recursos dedicats a inversió 
de tot el país. 
Hi ha una clara descompensació entre 
el que aportem i el que rebem del go-
vern de la Generalitat que provoca que 
la majoria de projectes d’educació, sa-
lut, infraestructures, transport, promo-
ció econòmica i foment de l’ocupació, 
tan importants i necessaris, quedin re-
duïts i aparcats.

El Bicibox té un cost d’instal·lació 
del servei de 1.234.901 euros per 
l’adquisició i instal·lació de mòduls
El número d’usuaris del Bicibox és 
de 1.350 usuaris en 12 municipis du-
rant dos anys des de la seva posada 
en funcionament. Amb un cost anual 
de posada en marxa i manteniment 
de 1.698.453€, és a dir, de 1.258€ per 
usuari.
De les 1.379 places existents de Bi-
cibox, nomes 265 places s’utilitzen 
diàriament en el total de municipis 
de l’AMB.
A Sant Joan Despí l’utilitzen 38 usua-
ris diàriament.
El cost del servei a Sant Joan Despí és 
de 241.404€ en l’any 2012.
Sant Joan Despí necessita continuar 
donant suport a la bicicleta i a me-
sures que fomentin l’esport i el medi 
ambient. 
Governar implica responsabilitat i el 
Bicibox amb el cost que suposa per 
als ciutadans i la poca funcionalitat 
del servei es una irresponsabilitat. 
Considerem necessari que 
s’incrementi el numero de places 
d’aparcaments de bicicletes amb el 
sistema de “U” invertida, els quals 
ocupen menys espais i no son agres-
sius al paisatge urbà. 
La instal·lació de BiciBox suposa 
una important i innecessària ocupa-
ció del espai públic, que podria ser 
destinat a altre tipus de mobiliari, 
com bancs, àrees infantils, etc.
La despesa de l’administració vers 
aquest servei es molt elevada. 
El Bicibox ha demostrat que no es 
funcional i no aporta beneficis a la 
ciutat ni a la ciutadania.
Des de el Partit Popular conside-
rem que és necessari l’ establiment 
de noves mesures per incentivar la 
utilització de la bicicleta com a mitjà 
de mobilitat pels beneficis mediam-
bientals i de salut que comporta, 
però sense la instal·lació de mòduls 
de Bicibox.

Uns pressupostos que 
obliden de nou a les 
persones

Responsabilitat?
Bicicleta sí! Bicibox no!

CiU PPICV-EUiA PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació
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el temps

El projecte de pressupostos Generals de 
l’Estat presentats per a l’any 2014, situen Ca-
talunya com el territori de l’Estat que pateix 
una major reducció de la inversió, concreta-
mente cau un 25% i afecta de manera molt 
especial a les inversions en obra pública, que 
acumulen cinc anys consecutius de caiguda. 
L’any 2014 l’Estat només invertirà a Catalun-
ya 940 milions d’euros en obra pública, el que 
representa una reducció del 75% de la inver-
sió en només cinc anys i que ens retorna als 
nivells de l’any 1999. 
Segons disposició addicional de l’Estatut de 
Catalunya, l’Estat ha d’invertir a Catalunya 
un volum de recursos equivalent al pes que 
té l’economia catalana en relació al conjunt 
de l’Estat. Aquests pressupostos incomplei-
xen de forma flagrant el que diu l’Estatut, ja 
que l’economia catalana representa el 18,7% 
del total de l’estat espanyol i, en canvi, la in-
versió de l’Estat a Catalunya serà únicament 
del 9,6% del PIB espanyol, la meitat del que 
tocaria. 
Mentre la inversió global de l’Estat dismi-
nueix només un 8%, la disminució de la in-
versió a Catalunya cau un 25%. Aquests pres-
supostos també comporten l’abandonament 
d’algunes infraestructures que són fonamen-
tals per a la millora de la competitivitat de les 
empreses catalanes com per exemple els ac-
cessos ferroviaris a l’aeroport de Barcelona, el 
desdoblament de la N-II o el Quart Cinturó. 
Aquests pressupostos obliguen les comuni-
tats autònomes a fer un inacceptable esforç 
d’austeritat que posa en risc les polítiques 
socials: la sanitat, l’educació o l’atenció a les 
persones. 
Els pressupostos presentats pel Govern es-
panyol no fan res més que donar arguments 
i omplir-nos de raons per seguir avançant en 
el procés de transició nacional que hem ini-
ciat com a país. Aquests pressupostos són un 
nou exemple del tracte injust que rep Cata-
lunya per part de l’Estat i posen de manifest 
una vegada més la necessitat que els ciuta-
dans de Catalunya puguin decidir a les urnes 
el seu futur col·lectiu. 

Com és habitual, el mes d’octubre 
s’aproven les Ordenances Fiscals en 
el Ple Municipal, és la normativa 
que regula quins han de ser els im-
postos que ha de pagar la ciutadania 
en concepte dels serveis que presta 
l’Ajuntament.
ICV-EUiA considerem que la puja-
da moderada dels impostos, en uns 
percentatges similars a l’increment 
de l’IPC, permetran obtenir els in-
gressos necessaris per mantenir les 
prestacions i serveis públics sense 
augmentar excessivament la pressió 
fiscal .
S’han recollit propostes d’ICV-
EUiA que havíem fet en anys an-
teriors, relacionades amb els ajuts 
al comerç local. Enguany, la nostra 
proposta de congelar les tarifes ac-
tuals dels mercats municipals, no 
s’ha pogut aplicar; ja que els aug-
ments en els subministraments, en-
tre d’altres increments, generen uns 
costos superiors. Ho tindrem en 
compte en futurs exercicis.
Tenint com a referència l’Acord So-
cial, recentment signat per repre-
sentants de tots els agents socials, 
les ordenances fiscals que hem 
aprovat, han de permetre priorit-
zar, en el pressupost del 2014, ac-
cions que donin resposta a les línies 
d’actuació que en el document es 
plantegen.
ICV-EUiA estem fent actes in-
formatius per exposar les nostres 
propostes pel pressupost 2014 i re-
collim les aportacions de la ciutada-
nia que hi assisteix i també a través 
del correu electrònic, de les xarxes 
socials a facebook i al twitter amb 
l’etiqueta #joproposoDespi PARTI-
CIPA!!!!!

Ens volen ofegar #joproposoDespi  

OCTUBRE
2013

Temperatura mitjana: 19,9ºC 
Temperatura màxima: 
30,1ºC,  el dia 1
Temperatura mínima: 
10,6ºC,  el dia 12
Precipitació: 27,7 mm  en set dies 
de pluja i un de tempesta

Hem tingut un mes d’octubre molt càlid, 
amb temperatures més pròpies del mes de 
juny i, per tant, molt bo per  gaudir de les ac-
tivitats pròpies de l’estiu. En l’anterior Butlletí 
ja feia esment de l’onada de calor de final de 
setembre, però res feia pensar que aquest 
estiuet acabés perllongant-se durant tants 
dies (amb breus interrupcions). Ja el dia 1 
d’octubre semblava que tornàvem al juliol 
perquè es va arribar a 30,1ºC. Des del 1997  
no s’arribava a aquesta temperatura en un 
mes d’octubre, tot i que el 2011 gairebé s’hi 
va arribar. 
D’altra banda, aquest comportament 
estiuenc de l’octubre s’ha traduït en una 
precipitació molt escassa. Gabriel Salvà 
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