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AQUEST NADAL HI POSEM EL COR
Activitats per a tota la família i felicitacions ‘on line’ 
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A punt de tancar l’any és moment de fer balanç. Ha 
estat un any difícil, però tot i les dificultats i una 
conjuntura econòmica gens fàcil per a la ciutada-

nia i les administracions, acabem el 2013 amb la satisfac-
ció d’assolir molts dels reptes que ens havíem proposat.
Un d’aquests ha estat acabar l’any amb les finances muni-
cipals sanejades per poder seguir garantint el funciona-
ment i la qualitat dels serveis municipals, i poder créixer 
i invertir en el futur amb garanties. Obrim pas al 2014 
amb un pressupost que ens permet mantenir el model 
de ciutat que hem construït durant els darrers anys, a 
la vegada que augmentar partides que són fonamentals 
ara per ara, com Serveis Socials, Promoció Econòmica i 
Foment de l’Ocupació. Aquest fet demostra la prioritat 
que per a aquest govern municipal són les persones amb 
situació més vulnerable. Seguim també així el compro-
mís assolit aquest any amb la signatura de l’Acord Social 
amb agents socials. De fet, fruit de les clàusules socials 
que l’Ajuntament ha incorporat en adjudicacions i con-
tractacions públiques, sis persones aturades tindran fei-

na els propers mesos en 
les obres d’arranjament 
que s’estan duent a ter-
me al carrer d’en Frede-
ric Casas.

Un altre punt a destacar 
ha estat la recent obertura d’una passera al riu Llobregat, 
un pas de vianants i ciclistes ens acosta a un espai natu-
ral que anem recuperant per a la ciutadania. Una bona 
notícia per tancar el 2013, dedicat precisament a la recu-
peració del Llobregat. 

Abans de finalitzar l’any, però, encara tenim per enda-
vant un bon grapat d’activitats per gaudir de les festes 
nadalenques. Festes per ser solidaris i participar en les 
campanyes de recollida de joguines i d’aliments, i fes-
tes per compartir amb la família, els amics i els veïns i 
veïnes, als quals fins i tot podem felicitar amb la lletra 
Sant Joan Despí que hem dissenyat per a l’ocasió. Espero 
i desitjo per a tots i totes molt bones festes i millor 2014.

A punto de cerrar el año es momento de hacer balance. Ha 
sido un año difícil, pero a pesar de las dificultades y de 
una coyuntura económica nada fácil para la ciudadanía 

y las administraciones, terminamos el 2013 con la satisfacción 
de alcanzar muchos de los retos que nos habíamos propuesto.
Uno de estos ha sido terminar el año con las finanzas muni-
cipales saneadas para poder seguir garantizando el funciona-
miento y la calidad de los servicios municipales, y poder crecer 
e invertir en el futuro con garantías. Abrimos paso al 2014 con 
un presupuesto que nos permite mantener el modelo de ciudad 
que hemos construido durante los últimos años, a la vez que 
aumentar partidas que 
son fundamentales hoy 
por hoy, como Servicios 
Sociales y Promoción 
Económica y Fomento 
del Empleo. Este hecho 
demuestra la prioridad 
que para este gobierno muni-
cipal son las personas en situación más vulnerable. Seguimos 
también así el compromiso alcanzado este año con la firma 
del Acuerdo Social con agentes sociales. De hecho, fruto de 
las cláusulas sociales que el Ayuntamiento ha incorporado en 
adjudicaciones y contrataciones públicas, seis personas desem-
pleadas tendrán trabajo en los próximos meses en las obras de 
reforma que se están llevando a cabo en la calle Frederic Casas.

Otro punto a destacar ha sido la reciente apertura de un nuevo 
paso sobre el río Llobregat para peatones y ciclistas, que nos 
acerca a un espacio natural que hemos estamos recuperando 
para la ciudadanía. Una buena noticia para cerrar el 2013, dedi-
cado precisamente a la recuperación del Llobregat .

Antes de finalizar el año todavía tenemos por delante un buen 
número de actividades para disfrutar de las fiestas navideñas. 
Fiestas para ser solidarios y participar en las campañas de re-
cogida de juguetes y de alimentos, y fiestas para compartir con 
la familia, los amigos y los vecinos y vecinas, a los que incluso 
podemos felicitar con la letra Sant Joan Despí que hemos dise-
ñado para la ocasión. Espero y deseo para todos y todas felices 
fiestas y mejor 2014.

L’any del Llobregat 
el tanquem amb una 
nova passera al riu

El año del Llobregat 
lo cerramos con un  
nuevo paso sobre el río

PREPARATS PER ALS 
REPTES DEL NOU ANY

Antoni Poveda, alcalde

desembre 2013Sant Joan Despí
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Nadal amb cor
La ciutat es prepara per rebre les festes nadalenques amb un 
munt de propostes per a tots els gustos, pàg. 16-21

Nova passera sobre el riu
El 15 de desembre es va obrir aquest pas que, per sobre el riu 
Llobregat, enllaça la ciutat amb Sant Boi pàgs. 4-5

El teatre aixeca el teló
El bailaor Rafael Amargo, i el monologuista Dani Pérez aixequen al 
gener una nova edició de la temporada d’espectacles,  pàg. 25

Nova il·luminació 
de leds al poliesportiu
Francesc Calvet
La sala d’indoor walking del Francesc Calvet 
estrena nou ambient, pàg. 32

El Miniestadi vindrà a Sant Joan Despí
Primera reunió entre l’alcalde, Antoni Poveda, i el president del FC 
Barcelona, Sandro Rosell, per a l’ampliació de la Ciutat Esportiva, pàgs. 6-7
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EL TEMA

Obrim un nou pas al riu

Els ciutadans i ciutadanes de Sant 
Joan Despí i Sant Boi són més a 
prop que mai. El diumenge 15 de 

desembre, l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, i el de Sant Boi, Jaume 
Bosch, van inaugurar oficialment la 
nova passera que sobre el riu Llobre-
gat connecta totes dues ciutats, i tots 
dos marges del Llobregat. Un moment 
històric en la vida del riu que compar-
tim, i històric també pels centenars de 
persones que es van acostar al riu per 
veure aquesta nova infraestructura en-
mig de la zona natural més important 
de la ciutat.
Tal com va assenyalar l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, “fa uns 
anys vivíem d’esquenes al riu, era 
una claveguera. I ara, després d’anys 

d’esforços podem gaudir d’un mag-
nífic espai natural. Aquesta passera 
connecta millor un espai per a aque-
lles persones apassionades per la na-
tura, per caminar, per fer esport...”. 
Poveda va agrair la col·laboració de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
l’execució de les obres “una adminis-
tració que parla poc i fa molt”, va afe-
gir. 
Així, el nou pas inundable que uneix 
Sant Joan Despí amb Sant Boi té qua-
tre metres d’amplada i 50 de llargada 
i està destinada únicament al pas de 
vianants i ciclistes. Les obres han estat 
finançades per tots dos ajuntaments i 
per fons europeus (FEDER), a més de 
comptar amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En aquest 

sentit, el gerent de l’AMB, Ramon To-
rra, va assenyalar que aquest pas és 
una obra molt significativa “ja que no 
només referma la recuperació de la 
biodiversitat d’un espai tan sigular 
com aquest, sinó que també aposta 
per una mobilitat sostenible entre els 
dos marges del riu”. En el mateix sentit 
es va explicar Jaume Bosch “avui dida 
aquestes dues ciutats, tan a la vora, ja 
estan connectades d’una manera di-
recta”. 
La passera s’ha construït al costat de 
la torre de descàrrega del tub de Sal-
morres i del pont dels Ferrocarrils, a 
la banda santjoanenca i enllaça amb 
l’altra banda del riu,  amb el parc fluvial 
del Llobregat, a Sant Boi. L’obra ha re-
querit d’una inversió de 570.000 euros.

Ciutat sostenible: inauguració de la nova passera del Llobregat

Els primers usuaris opinen

Centenars de ciutadans i ciutadanes van participar en una jornada lúdica i 
esportiva per celebrar l’obertura d’una passera sobre el Llobregat entre Sant 
Joan Despí i Sant Boi que ens permetrà gaudir més d’aquest espai natural

Salut i connectivitat a peu, en bici o corrent. La nova passera sobre el Llobregat convida al contacte directe amb la natura i l’esport, a la vegada 
que ens serveix com a camí de connexió sostenible amb el veí municipi de Sant Boi. El dia de l’obertura ja va quedar palès el triple ús que pot tenir: es pot travessar 
tot caminant, en bicicleta o corrent, com es pot veure en aquestes imatges. A dalt, a l’esquerra, els alcaldes de Sant Boi i Sant Joan Despí obrint oficialment el pas.

Jaume Ràfols. Em sembla molt bé que hagin 
fet aquest pont. Acostumo a caminar amb la 
meva dona, així que ara podrem ampliar el 
recorregut i conèixer més el riu. 

Pilar Rodríguez. És perfecte. Treballo a Sant 
Boi i la faré servir per anar a la feina, així faré 
esport i a més no contaminaré. També la utilit-
zarem en família, per fer esport.

James Salter. Em semblen molt bé infraestruc-
tures com aquesta que connecta millor el riu. Si 
hi ha carreteres per als vehicles, per què no per 
connectar exclusivament vianants i ciclistes?
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El Futbol Club Barcelona ha adquirit els terrenys del Tennis El Forn -zona 
ombrejada- i es planteja la construcciód’un nou Miniestadi al complex

Sandro Rosell i Antoni Poveda van comentar aspectes sobre l’ampliació. A la imatge, 
acompanyats de Belén García, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, i de Jordi Moix, directiu responsable de l’àrea de patrimoni del FC Barcelona

Es comença a treballar l’ampliació de la 
Ciutat Esportiva del FC Barcelona

El president de FC Barcelona, Sandro Ro-
sell, i l’alcalde de Sant Joan Despí, Anto-
ni Poveda, van mantenir el passat 5 de 

desembre una primera reunió per parlar de la 
futura ampliació de la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper després de l’anunci de compra de més 
terrenys a Sant Joan Despí per part de l’entitat 
blaugrana. 
Rosell i Poveda, acompanyats de Jordi Moix, 
directiu responsable de l’àrea de patrimoni del 
FC Barcelona, i de Belén García, primera tinent 
d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament, van 
mantenir aquest primer contacte després de la 
compra, per part del Barça, dels terrenys que 
fins ara ha ocupat l’històric Tennis El Forn, de 
gairebé 27.000 metres quadrats de superfície, 
amb un cost de 8,2 milions d’euros.
Aquesta inversió permetrà augmentar en un 
20% la superfície de l’actual instal·lació del Bar-
ça a la ciutat, on compta amb 129.308 m². El 
Club ha anunciat que impulsarà un projecte 

El president del Barça i l’alcalde de Sant Joan Despí van mantenir la primera reunió

Les instal.lacions blaugranes creixeran 27.000 m2 i podrien acollir el nou Mini Estadi

amb l’objectiu de reordenar, ampliar i con-
solidar l’actual Ciutat Esportiva de Sant Joan 
Despí, tot preveient la construcció d’un nou 
Mini Estadi, això sí, més ajustat a les necessi-
tats de l’entitat.

La Ciutat Esportiva Joan Gamper, 
la gran ‘fàbrica’ formativa del Barça
La Ciutat Esportiva Joan Gamper acull, a 
més dels entrenaments del primer equip del 
Barça, els entrenaments i les competicions 
dels equips del futbol base del FC Barcelona, 
així com l’activitat de bona part de l’esport 
formatiu de les seccions.
Va ser inaugurada l’1 de juny de 2006, en 
uns terrenys adquirits pel club el 1989. Amb 
l’entrada en funcionament d’aquesta comple-
ta instal·lació, es va concentrar gran part de 
l’activitat esportiva dels equips professionals 
del primer equip i Barça B i dels equips de 
base, que abans es desenvolupava a l’entorn 
del Camp Nou, en els camps annexes al Mini 
Estadi, així com al Palau Blaugrana 2. A la 
Ciutat Esportiva hi ha l’edifici de la nova Ma-
sia, residència per a les joves promeses, inau-
gurada el 2011 per substituir l’edifici històric 
de La Masia.

Un Mini amb 6.000 localitats
Ara la intenció és construir un nou Mini Esta-
di, que serà més petit que l’actual (6.000 loca-
litats). L’idea 
del club blau-
grana és con-
centrar a Sant 
Joan Despí tota 
l’estructura del 
seu planter, per 
la qual cosa 
està prevista 
també la cons-
trucció de dos nous pavellons poliesportius per 
a les seccions.
La Ciutat Esportiva actual compta amb 5 
camps de gespa natural i 4 de gespa artificial, 
així con el pavelló poliesportiu, l’edifici de tri-
buna del camp principal, un edifici de serveis 
i altre de de vestidors, i també diferents espais 
d’entrenament específic de porters i tecnifica-
ció. Tot un complex esportiu de primer nivell 
per a un club que ha fet coneguda la nostra 
ciutat arreu del món.

Des de la inauguració de la Ciutat Esportiva l’any 2006 (a dalt, jornada inaugu-
ral), el Barça no ha deixat d’apostar per les instal·lacions de Sant Joan Despí: en 
2011 va obrir la nova Masia (imatge central) i ara n’anuncia  l’ampliació

El Barça aposta per Sant 
Joan Despí: ara fa dos 

anys es va inaugurar la 
nova Masia a la Ciutat 

Esportiva

LA CIUTAT
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El Ayuntamiento y Creu Roja entregan lotes con productos alimenticios a unas 
300 familias de la ciudad en riesgo de exclusión social

Convenio para ayudar a las personas 
más vulnerables de la ciudad

Ayudas para las familias con más necesidades

El Ayuntamiento y la asamblea local de Creu Roja 
han vuelto a firmar el convenio de colaboración 
que rubricaron por primera vez en 2011 para fa-

cilitar a personas en condiciones económicas vulnera-
bles un lote de productos alimenticios para cubrir sus 
necesidades más básicas. Este kit de alimentos, que en 
Sant Joan Despí se repartirá a alrededor de 300 familias 
siguiendo los criterios que establecen los profesionales 
del departamento de Acció Social, se entregará durante 
las fiestas navideñas, fechas en las que se acentúan los 
problemas económicos y, por tanto, aumenta el riesgo de 
exclusión social.
Así pues, los lotes se componen básicamente de produc-
tosde primera necesidad como leche en polvo, aceite, 
conservas, legumbres, además de otros relacionados con 
la Navidad, como turrones.Esta acción complementa 
otras medidas que el Ayuntamiento realiza para ayudar 
a las personas en riesgo de exclusión social. Una de las 
iniciativas más destacadas es la labor de la Taula Social 
que, con la ayuda de las entidades sociales, coordina di-
ferentes acciones, como recogidas de alimentos, que se 
destinan a las personas con menos recursos económicos.

Algunos de los productos que componen el lote de alimentos. En la imagen superior, 
el alcalde Antoni Poveda y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Elena Embue-
na, flanquean al presidente de la asamblea local de la Cruz Roja, Alex Rastrojo

Una vez más, la ciudadanía ha demostrado su gran 
solidaridad. Durante el 29 y 30 de noviembre, y res-
pondiendo a la petición del Banc d’Aliments de Cata-
lunya, se recogieron en la ciudad casi 16 tonelades de 
alimentos en los siete supermercados que se sumaron 
al Gran Recapte. Más de 40 voluntarios ayudaron a 
recoger los alimentos en una actividad que ha logra-
do reunir en toda Catalunya més de 3.000 toneladas 
de alimentos para las personas más vulnerables supe-
rando la cifra del año pasado. En Sant Joan Despí la 
Iglesia Evangélica reparte alimentos procedentes del 
Banc d’Aliments a unas 170 familias.

Sant Joan Despí recoge 16 toneladas de alimentos en El Gran Recapte

L’Ajuntament adquireix  dos vehicles i 42 emissores per millorar la gestió policial

Policia local més eficient i operativa
Els diferents cossos d’emergències, en xarxa

El Pla de Mobilitat Urbana, en la recta final

El Pla de Mobilitat Urbana, un conjunt d’actuacions que 
ens ha de permetre avançar cap a una mobilitat més 
sostenible, ha enfilat la recta final. El 4 de desembre es 
van avançar les principals accions que es desenvolu-
paran en els propers anys  per millorar la manera de 
moure’s per la ciutat a la comissió ciutadana implicada 
en aquest procés (a la fotografia). Un cop recollides les 
propostes, l’objectiu és que el pla s’aprovi i es comenci a 
implantar el proper any. Aquest pla ha estat finançat per 
la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

La Policia Local de Sant Joan Despí ha fet un 
pas endavant en la qualitat del servei que 
ofereix a la ciutadania. Entre les millores 

tecnològiques que el cos està desenvolupant per 
millorar la seva eficència, recentment ha adqui-
rit dos vehicles, un terminal fix de telecomuni-
cacions i 42 terminals portàtils que permeten 
a la policia de Sant Joan Despí estar més ben 
coordinada amb la resta de cossos policials i 
d’emergències. Amb l’adquisició d’aquests equips 
la incorporació a la xarxa RESCAT ja és efectiva.
Ara fa un any, l’Ajuntament es va adherir al sis-

tema conegut com a xarxa RESCAT, que permet 
utilitzar la mateixa xarxa de comunicacions a 
tots els agents públics d’emergències de Catalun-
ya (Mossos d’Esquadra, SEM, Bombers i Protec-
ció Civil). 

Més millores
El proper any 2014 també ens adherirem al pro-
gramari SIPCAT que la Generalitat posa a l’abast 
de les policies locals per unificar el sistema de 
gestió de les dades policials i oferir, d’aquesta 
manera, una millor coordinació.

Nous recursos per a 
la seguretat. A dalt, a 
l’esquerra, els dos nous 
vehicles que ha adquirit 
l’Ajuntament per millorar 
l’atenció a la ciutadania 
en matèria de seguretat. A 
dalt, un detalls dels nous 
terminals de comunicació
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La ciutat dels infants compromesos

Guanyadors i guanyadores de cinquè curs de primària

Guanyadors i guanyadores de quart curs de primàriaGuanyadors i guanyadores de primer i segon curs de primària

Guanyadors i guanyadores de sisè curs de primària

L’Auditori Miquel Martí i Pol va aco-
llir la cloenda de la campanya de sen-
sibilització que es fa a les escoles per-
què els nens i les nenes de Sant Joan 
Despí coneguin els Drets dels Infants, 
aprovats el 20 de novembre de 1989 
per les Nacions Unides. A través de 

tallers, els escolars coneixen els drets 
i els plasmen en dibuixos, còmics, co-
llages, anuncis i videoclips. En l’acte 
de cloenda es van lliurar els guar-
dons (material pedagògic) als infants 
guanyadors d’aquesta edició. Durant 
l’acte es va fer un espectacle que va 

entusiasmar els petits. A més, a les bi-
blioteques Miquel Martí i Pol i Mercè 
Rodoreda es van exposar tots els di-
buixos, còmics i collages participants 
en aquesta edició, que també podrem 
veure en format on line al web www.
despinfantil.es.

Cloenda de la campanya dels Drets dels Infants, amb la participació de les escoles

Projecte de cooperació sobre el model de proximitat
Una delegació de polítics i tècnics de municipis de l’entorn 
de la ciutat marroquina de Marràqueix va visitar Sant Joan 
Despí per conèixer  el funcionament i la gestió dels centres 
cívics i altres equipaments de la ciutat. Aquesta visita forma 
part d’un projecte que Sant Joan Despí realitza amb Vi-
ladecans, Gavà, Esplugues i Sant Vicenç dels Horts, amb  la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, per donar suport 
al desenvolupament de quatre centres cívics al Marroc que  
dinamitzin les seves poblacions. Durant l’estada a Sant Joan 
Despí han visitat els centres cívics de les Planes i Torre-
blanca, on han conegut de prop el funcionament d’aquests 
equipaments. També van visitar dos equipaments represen-
tatius del món cultural i esportiu, el Centre Cultural Mercè 
Rodoreda i el poliesportiu Salvador Gimeno.

La delegació marroquina visita les instal·lacions de l’esplai El Tricicle 
ubicat al Centre Cívic de les Planes
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El paisatge urbà, més net
L’Ajuntament inicia una campanya per 

mantenir les façanes lliures de manifestacions 
incíviques, com ara les pintades

Medidas que favorecen la creación de empleo

Les ciutats han adquirit personalitat pròpia gràcies no només a pro-
jectes emblemàtics o equipaments de qualitat, sinó també als ciuta-
dans que la cuidem, tant els espais públics com privats. Un paisatge 
urbà endreçat i harmònic fa ciutat, per això les administracions pú-
bliques han d’actuar per millorar i garantir que aquest paisatge sigui 
el més adient possible, no només en l’àmbit públic sinó en el privat. 
Tot i que l’Ajuntament de Sant Joan Despí fa un important esforç per 
mantenir, dia a dia, la qualitat dels espais públics, a vegades aquest 
objectiu no s’assoleix a causa de les conductes incíviques d’alguns ciu-
tadans.Per això, l’Ajuntament iniciarà una campanya per mantenir 
les façanes lliures de grafits, un dels elements que més empitjoren la 
imatge d’una ciutat. Les actuacions s’intensificaran als espais i equipa-
ments públics, però també es demanarà als propietaris que conservin 
les seves façanes i les netegin aquestes de grafits. En aquest sentit, el 
consistori informarà i assessorarà els propietaris que ho desitgin so-
bre com deslliurar-se d’aquests elements antiestètics.

Con el objetivo de favorecer la ocupación en-
tre las personas desempleadas de la ciudad, 
el pliego de condiciones del concurso de ad-

judicación de las obras de remodelación de la ca-
lle Frederic Casas –en la foto–ha incorporado una 
cláusula social que ha permitido, por parte de la 
empresa adjudicataria, la contratación de seis per-
sonas. Este tipo de cláusulas, recogidas en el Acord 
Social de Sant Joan Despí que se firmó en octubre, 
permiten que en igualdad de condiciones se prio-
rice la contratación de personas sin empleo de Sant 
Joan Despí. En este sentido, desde Promodespí se 
ofrece a todas las empresas el servicio de la bolsa de 
trabajo local para favorecer la contratación.

Las obras en esta calle del barrio Centre permiten la contratación de seis personas 
desempleadas gracias a las cláusulas sociales introducidas en la adjudicación

Nova zona 
d’aparcament 
regulat
Amb l’objectiu de donar més fluïdesa a 
l’aparcament i oferir més facilitats a la 
ciutadania per a l’estacionament en un 
sector comercial de l’Eixample, s’han in-
corporat 41 noves places de zona blava en 
l’àrea compresa entre el carrer de Balta-
sar d’Espanya i la rambla de Josep Maria 
Jujol, en l’entorn de la plaça de la Ciutat 
Gegantera. 
L’actuació ha permès doblar el núme-
ro de places per a l’aparcament, amb 
la qual cosa el veïnat té més espai per a 
l’estacionament en horari de migdia, nit i 
festius ja que fora de l’horari comercial, 
les noves places resten a disposició de 
veïns i veïnes. 
L’horari de l’estacionament regulat serà 
l’habitual: de 9 a 13.30 i de 17 a 20 h, 
de dilluns a divendres, i dissabtes de 9 a 
13.30 h. Les tarifes oscil·len entre 0.30€ 
per 15 minuts i 1,60€ per dues hores. 

Obras de reforma en la calle Frederic Casas, entre Catalunya y Major

Los trabajos de mejora en Frederic Casas ya han comenzado
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Projecte Ubuntu, 
pares i mares actius dins l’escola

Ubuntu significa “jo sóc perquè nosaltres som” en la llengua 
africana Xhosa. Aquest és el nom que van escollir pares 
i mares de l’AMPA de l’escola Pau Casals per organitzar 

activitats totalment gratuïtes entre els escolars del centre. Tal i 
com explica un dels membres del projecte, José Manuel Molina, 
“Ubuntu és una iniciativa que va sorgir el 2011 contra la su-
pressió de la sisena hora a les escoles públiques. Llavors, les 
famílies ens vam organitzar per fer taller de reforç de la com-
prensió lectora”. 
A partir d’aquest punt de partida i de l’entusiasme i la il·lusió de 
les famílies i voluntaris, el projecte es va diversificar i van ampliar 
les activitats en funció de les habilitats dels participants. Manua-
litats, jocs de taula, expressió oral, escacs... 
Tot un exemple de projecte col·laboratiu que vol consolidar-
se i créixer amb noves activitats. Tal com explica Molina “ara 
estem fent classes de dibuix artístic i de manualitats amb la 
col·laboració de dos voluntaris i de famílies que formen part 
de la Comissió d’Ubuntu. Però estem oberts a la participa-
ció de tothom que comparteixi la idea que entre tots podem 
aconseguir un món millor”. El projecte compta amb el suport 
del reputat pedagog Jordi Balcells “que està molt content amb 
aquesta experiència que segons ens ha comentat, és pionera”. Els infants preparen una pancarta de la Marató de TV3

L’Ajuntament ofereix tallers que ensenyen a les persones grans dels horts lúdics 
a utilitzar tècniques més naturals per eradicar les plagues

Aprenent a cultivar un hort ecològic

Un pas més cap a una agricultura més respectuosa 
amb el medi ambient i la salut. El Departament 
de Medi Ambient va oferir l’11 de desembre un 

taller als pagesos dels horts municipals de Pont Reixat (i 
el dia 16, als de la Moixeta) per ensenyar-los noves tèc-
niques d’agricultura ecològica per prevenir plagues en 
les collites i millorar el substrat del sòl de manera natu-
ral i sostenible. Després d’una sessió teòrica, els pagesos 
van aplicar in situ tècniques que tenen com a principal 
objectiu evitar l’ús de productes químics. La utilització 
de productes naturals és molt eficaç en el conreu, però a 
més no roman en els aliments, per tant són també més 
saludables.

Cua de cavall, excel·lent fungicida
Durant les hores de formació, els pagesos han après, 
entre moltes altres coses, com la cua de cavall és un 
excel·lent fungicida, el sabó de potassa un bon repel·lent 
d’insectes o com determinades plantes aromàtiques, 
com l’espígol, atreuen insectes polinitzadors que ajuden 
a polinitzar les seves plantes... Els pagesos també han 
après a millorar el substrat a través de la utilització de 
compost natural i d’eines que permiten airejar el sòl, 
més eficaç que cavar el terra.

Formació en sostenibilitat també 
per al professorat

Practiquem el català. A la imatge, les 19 parelles lingüístiques que participen en una nova edició del programa 
Voluntariat per la llengua que impulsa el Servei Local de Català per fomentar l’ús del català oral. Aquest programa 
celebra enguany el seu desè aniversari, i en aquest temps s’han format a Sant Joan Despí 359 parelles. A més de formar 
parelles, el Voluntariat per la llengua organitza activitats culturals i col·labora amb entitats i establiments per crear 
espais on hi hagi estímuls per utilitzar la llengua catalana, i participen de manera conjunta en diferents activitats, com 
la Nit de Contes, les populars lectures en veu alta que es fan per Sant Jordi.

Els hortolans segueixen atents les instruccions del professor als horts de 
Pont Reixat. El 9 de gener el programa Espai Terra de TV3 farà un especial 
sobre horts municipals en què sortiran els de Sant Joan Despí

D’altra banda, professorat de les escoles i instituts que formen part de la 
Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Sant Joan Despí van participar el 
4 de desembre en un taller formatiu que els va orientar sobre tècniques 
per estalviar i reciclar paper. Com es veu a la imatge, també van adquirir 
coneixements sobre com reciclar, ells mateixos, paper.

Del 7 al 14 de gener es col.locaran espais per deixar els arbres 
de nadal a: plaça de l’Ermita amb carrer de Bon Viatge • passeig 
del Canal amb avinguda de Barcelona • rambla de Josep Maria 
Jujol  amb carrer Baltasar d’Espanya •plaça de Sant Joan • carrer 
de John F. Kennedy (davant del centre cívic Les Planes) • carrer 
d’Antoni Gaudí  carrer Josep Tarradellas • avinguda de la Genera-
litat amb l’avinguda de Lluís Companys • l’avinguda de Lluís Com-
panys amb el carrer de Rubió i Tudurí (centre cívic Torreblanca).

Punts de recollida dels 
arbres de Nadal

La iniciativa va néixer arran de la supressió de la sisena hora lectiva als centres públics

Experiència amb les persones que conreen els horts municipalsL’AMPA de l’escola Pau Casals organitza activitats gratuïtes per als seus alumnes
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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

Sumem contra 
la violència 

Les imatges del Dia Internacional de
la violència masclista a la ciutat

Les dones i els homes de Sant Joan Despí es van 
abocar un any més en les activitats commemo-
ratives del Dia  contra la Violència de Gènere, el 

25 de novembre.  Durant els dies previs i posteriors es 
van organitzar actes de sensibillització arreu de la ciu-
tat, com el No te olvido,  que Violeta, Asociación contra 
la Violencia de Género, fa per donar veu a les dones 
assessinades amb simbòliques espelmes. Enguany, 100 
dones i homes de Sant Joan Despí van participar en la 
marxa contra la violència masclista que va reunir 600 
persones de 13 ciutats del Baix Llobregat al parc de To-
rreblanca responent a la crida del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. Molt participativa va ser també la cade-
na humana que, davant de l’Àrea, va reunir 150 homes i 
dones abans de la lectura del manifest. Un videofòrum 
organitzat per l’Associació de Dones Progressistes i xe-
rrades van completar el programa d’activitats.

150 de dones i homes van participar en la cadena humana que es va 
fer davant de l’Àrea abans de la lectura del manifesta contra la violèn-
cia de gènere, el 25 de novembre. A la dreta, Olga Luque, policia local 
de Sant Joan Despí durant la lectura del manifest amb Olga Ciordia, 
mossa d’esquadra, Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí i Elena 
Embuena, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament. A sota, les dones i homes 
de Sant Joan Despí que van participar en la marxa contra la violència 
que va sumar 600 persones de 13 ciutats del Baix Llobregat.

Actes per sensibilitzar-nos envers la violència. A sobre d’aquestes línies, 
dones participant en l ‘encesa de llums per recordar les víctimes de la vio-
lència de gènere durant l’acte No te olvido, on es va fer una representació 
de dansa a càrrec d’alumnes de l’Institut del Teatre (una de les fotografies 
petites). A l’altra petita, la tinenta d’alcalde de l’Ajuntament, Belén García, 
durant la presentació del videofòrum de la pel·lícula El color púrpura que va 
organitzar l’Associació de Dones Progressistes al Centre Cívic Les Planes.

La nova edició de l’activitat ha comptat amb una bona participació

Jornades per sensibilitzar-nos davant la discapacitat

Sentint la discapacitat. Entre les activitats 
proposades per les jornades, es van fer pràcti-
ques d’esport ambcadira de rodes entre alum-
nes de l’ESO al poliesportiu Francesc Calvet. 
A dalt, membres i monitores de l’Associació 
Estel en la presentació de la pel·lícula ¿Se ha 
escrito un crimen? ¡Parece que sí!

La ciutat ha acollit fins al 3 de des-
embre la 9a edició de les Jorna-
des de la Discapacitat, que amb 

propostes teatrals, xerrades, titelles 
o esports ens han acostat a la realitat 
de les persones amb diversitat fun-
cional. Una de les novetats d’aquesta 
edició ha estat la representació de 

l’espectacle de màgia Perro verde, 
subtitulada per a persones sordes i 
amb audiodescripció per a persones 
cegues. Aquesta ha estat la primera 
obra totalment adaptada que s’ha fet 
a Sant Joan Despí, i que posa de re-
lleu la importància que les persones 
amb discapacitat també han de poder 

accedir a la cultura. Destacada també 
ha estat la participació de l’alumnat de 
primària (180 participants en les ses-
sions de titelles) i de l’ESO (129 van 
practicar esport en cadira de rodes), 
o la projecció de la pel·lícula ¿Se ha 
escrito un crimen? ¡Parece que sí! feta 
íntegrament per l’Associació Estel.

Tras 25 años al frente de la Cordibaix, Ascanio continuará 
vinculado a la federación como presidente de honor 

“Podemos pagar caro no haber impulsado 
más servicios coordinados”

Manuel Ascanio siempre estará ligado a la 
lucha por la mejora de la vida de las perso-
nas con discapacidad mental. Poco después 
de cumplirse el 25 aniversario de Cordibaix 
–federación de asociaciones de personas con 
discapacidad, con trastorno mental y con in-
teligencia límite– Ascanio ha dejado la presi-
dencia. El que fuera fundador de Cordibaix 
permanecerá vinculado como presidente de 
honor. 
Triste es la palabra que utiliza para recordar 
los inicios de Cordibaix: “hace 25 años no 
había ayudas ni colaboración para atender 

a estas personas. Ahora eso ha cambiado”. 
Ascanio recuerda que más que gestionar, el 
objetivo siempre fue promover la creación de 
servicios y equipamientos que dieran opor-
tunidades a este colectivo.  25 años después 
no pensaba que podrían llegar tan lejos aun-
que reconoce que su marcha es agridulce ya 
que no se ha conseguido el reto colectivo de 
funcionar coordinadamente en el ámbito co-
marcal: “se han hecho cosas, pero cada uno 
a su aire. Ahora podemos pagar muy caro 
no haber impulsado, entre todos, más ser-
vicios coordinados”. 

Manuel Ascanio, expresidente de Cordibaix
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Sant Joan Despí presenta per 
a aquestes festes mig centenar 
d’activitats per passar el Nadal a 
la ciutat amb música, solidaritat, 
exposicions, tió, pessebres, el “Belén 
Viviente”... i la màgia d’en Sadurní i 
els Reis Mags

Aquest 
Nadal, 
la ciutat 
hi posa el 

COR

Un tipus de lletra propi permet 
felicitar les festes, de tot cor

L’ ambient nadalenc ja es respira a la ciutat. Un any més, Ajunta-
ment, entitats i comerciants col·laboren per oferir a la ciutadania 
alternatives engrescadores per passar unes festes actives i par-

ticipatives a Sant Joan Despí. Més d’una quarantena d’activitats de 
tot tipus configuren el programa nadalenc de la ciutat per a aquest 
2013 i que presenta cites tradicionals com ara el “Belén Viviente”, 
l’exposició de pessebres i les activitats amb en Sadurní per anar pre-
parant la Nit de Reis. Hi haurà moments també per a la solidaritat, la 
música i l’esport. Tot sota un eslògan que també vol tenir un paper 
actiu aquests dies: la campanya institucional d’enguany, Nadal amb 
Cor, convida els veïns i veïnes a felicitar les festes. 
Des de la pàgina web municipal, la web de Despí TV i també a la pà-
gina nadalambcor.cat es pot entrar en un aplicatiu que permet tenir 
accés una tipografia de lletra especial: la lletra Sant Joan Despí, que 
té la particularitat que transforma la lletra O en un cor (o). Des de les 
webs podem descarregar la tipografia i instal·lar-la a l’ordinador, o 
bé generar una postal de felicitació que podem descarregar o enviar 
directament a través de les xarxes socials. Sant Joan Despí, la ciutat 
que m’estimo, vol convidar la seva gent a viure, d’aquesta manera, 
un Nadal amb cor.

Llums nadalenques de baix consum a 15 carrers comercials

el comerç local, la millor 
opció per a aquestes festes
El comerç urbà de la ciutat i els mercats municipals promouen diferents descomptes 
per incentivar les compres a les botigues de Sant Joan Despí

Il·luminació nadalenca. Dues propostes festives van servir per donar llum al Nadal el passat 29 de novembre. Les places del Mercat i de 
l’Ermita van acollir actuacions per a infants als tradicionals actes d’encesa de la il·luminació nadalenca.

SJD-nadal_A4.indd   7 28/11/13   18:50

Felicitats amb la lletra Sant Joan Despí. 
A través de la pàgina web municipal i de 
www.nadalambcor.cat podem fer servir la lletra 
sant joan despí per felicitar el Nadal.

Les festes nadalenques són també dies de com-
pres. Regals i àpats especials són un tradició per 
celebrar el Nadal amb la família i els amics. Les bo-

tigues de Sant Joan Despí són la millor opció a l’hora de 
fer aquestes compres, tant per la varietat i qualitat, com 
per l’atenció i servei. El comerç associat i l’Ajuntament 

col·laboren un any més per incentivar el teixit comer-
cial urbà, que dóna vida i activitat econòmica a la ciu-
tat. A banda de la tradicional campanya nadalenca i 
la il·luminació de carrers, els comerciants han preparat 
per a aquest Nadal un conjunt d’ofertes (recopilades al 
Diari d’Ofertes de Nadal) a banda d’altres iniciatives.

Mercats actius per Nadal. Els mercats municipals també són esce-
naris de diferents activitats per a la seva clientela durant aquests dies. Han 
organitzat sessions de cuina en directe (a l’esquerra, la celebrada el 13 de 
desembre) on es van preparar receptes nadalenques realitzades amb els 
productes frescos del mercat. El mercat del Centre, a més, va organitzar una 
Nit de Degustació el 29 de novembre amb tapes també elaborades pels 
paradistes amb els seus productes per només 2 euros. Va ser tot un èxit amb 
més de 2.000 tiquets venuts. Aquest mercat també sortejarà, el dia 23 de 

desembre, una cistella de productes amb els tiquets de compres superiors a 
10 euros. Per la seva banda, el mercat de Les Planes organitza un sorteig de 
3 carros valorats en 300 euros amb les cartilles de punts omplertes que es 
recolliran entre el dies 27 i 31 de desembre. El sorteig serà el dia 4 de gener. 
Faran també, el dia 21 de desembre, una cantada de nadales a les 11 h, i el 
31 de desembre a les 12 h celebraran el cap d’any amb cava.
Els mercats municipals demostren així que són una molt bona alternativa per 
a la compres de Nadal.
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Al parc de Sant Pancraç, del 24 al 27 de desembre

quatre dies de pessebre vivent
Un centenar de persones omplen de vida el “Belén Viviente” que des de fa 22 anys 
organitza el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre. Tot un espectacle!

Enguany farà 22 anys que l’entitat Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí 
va posar en escena per primer cop el seu “Belén 

Viviente”. Des d’aleshores, aquesta recreació del nai-
xement de Crist i de la vida a l’antiga Palestina ha anat 
ceixent i consolidant-se com una de les visites obliga-
des del Nadal sanjoanenec i també d’altres municipis, 
ja que són moltes les persones que vénen a la nostra 

ciutat per veure’l.
El parc de Sant Pancraç és de nou l’escenari del pes-
sebre d’aquest 2013, en el qual participen un centenar 
de voluntaris que, de dimarts 24 a dissabte 27 de des-
embre prendran diferents papers relatius a personat-
ges de la tradició cristiana del naixement de Jesucrist 
i artesans que reprodueixen la manera de fer d’oficis 
representatius de l’època.

EXPOSICIONS TIÓ ALS BARRIS
Un dels clàssics del Nadal santjoanenc és l’exposició 
de pessebres. Fins al 12 de gener, la seu de 
l’Associació Pessebrista de Sant Joan Despí organitza 
la seva tradicional exposició al local que té al carrer 
de Rius i Taulet núm.5, cantonada amb l’avinguda de 
Barcelona. Des del 15 de desembre hi podem veure 
una mostra de diorames i pessebres i valorar la feina 

que realitzen els integrants 
d’aquesta entitat des de fa 
més de mig segle (aquesta 
és la que en fa 57). També 
aquests dies podem visitar 
l’exposició dels pintors locals 
(dia 22, a la plaça del centre 
Mercè Rodoreda) i l’exposició 
‘Versàtils de carrer’, de dife-
rents artistes, a Can Negre, 
fins al 4 de gener.

Qui més qui menys fa cagar el 
tió a casa durant aquests dies, 
però també ho podem fer de 
manera col·lectiva amb els 
amics i els veïns. Per fer-ho 
s’organitzen diferents propos-
tes als barris de la ciutat. En 
totes, a banda de fer cagar el 
tió hi haurà  plantada de la 
colla gegantera de Sant Joan 
Despí, recollida solidària 
d’aliments i de joguines, 
tallers infantils, animació in-
fantil, cantada de nadales i xocolatada. Farem 
cagar el tió els dies divendres 20 (plaça del Mercat 
i plaça de l’Estatut) i diumenge 22 (plaça del centre 
cultural Mercè Rodoreda). La gent gran també tindrà 
el seu tió (Can Maluquer, dissabte 21).
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JOGUINES I SOLIDARITAT Ajudar els Reis Mags per assegurar que cap infant 
de Sant Joan Despí es quedarà sense joguina la nit 
del 5 de gener és l’objectiu de diferents iniciatives 
solidàries que es desenvolupen aquests dies a la 
ciutat. Recullen joguines l’Associació Solidança i 
també Creu Roja i Ràdio Despí que, un any més, 
organitzen la Ràdio Marató de l’emissora local. 
Dissabte 21 de desembre es recolliran joguines no-
ves a la plaça de l´Ermita, al barri Residencial Sant 
Joan, la plaça Antonio Machado i el centre comer-
cial Esclat. Hi haurà recollida de joguines també 
als centres cívics, El Bulevard, casal de joves, Ràdio 
Despí i a la seu de   Creu Roja Joventut de Sant 
Joan Despí els dies 27, 28, 30 i 31 de desembre 
a la tarda. En aquest mateix sentit es tornarà a 
celebrar el partit de futbol solidari per a la recollida 
de joguines en el qual s’enfrontaran polítics i políti-
ques, membres de Creu Roja i dels esplais El Nus i 
El Tricicle (diumenge 22 de desembre, a les 11 h, al 
poliesportiu Francesc Calvet). Per entrar-hi, només 
cal portar una joguina nova.

Música clàssica per a les festes

música amb sons de nadal
Els concerts de Nadal i d’Any Nou, amb l’Escola de Música Enric Granados i el Cor de 
la Flora, no falten a la cita amb els amants de la música aquests dies festius

La música i el  ball són elements vinculats de 
manera indissociable als dies de Nadal i Sant 
Joan Despí no és aliena a aquest fet. Dissabte 
21 de desembre tindrem ocasió de gaudir del 
tradicional concert de Nadal de l’Escola de Mú-
sica Enric Granados amb l´actuació de les corals 
i del grup instrumental (teatre Mercè Rodoreda, 
18 hores). Dijous 26 de desembre, podem anar a 
ballar sardanes a la plaça de l’Ermita (12 h). Amb 
ritme també acabaran l’any al casal de gent 
gran Can Maluquer (dilluns 30 de desembre, de 
17 a 19.30) i amb l’any nou començat tornarem 
a tenir el tradicional concert d’Any Nou del Cor 
de la Flora, a l’església Sant Joan Baptista del 
barri Centre. Per anar preparant l’ambient, ja 
hem tingut altres actuacions com els Villancicos 
Rocieros de l’Associació Semillero Azul, el dia 14 
al teatre Mercè Rodoreda; el Concert de Nadal 
de l’Orquestra Laud’Ars, el dia 15 de desembre, 
o la Festa i Ball de la Gent Gran amb l’orquestra 
Millenium, del dia 18, al poliesportiu del Mig.
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat

Diumenge, 5 de gener de 2014, a les 17 hores, al recinte firal

TOT A PUNT PER REBRE COM CAL eLS 

reis mags d’orient
En Sadurní i els nens i les nenes de la ciutat faran arribar 
Ses Majestats a Sant Joan Despí

Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran la nit del 5 de gener les cases dels infants de la 
ciutat, però abans cal que els rebem com cal. A Sant Joan Despí arribaran al lloc 
habitual, l’esplanada del recinte firal de l’avinguda de la Mare de Déu de Montse-

rrat. Com ja és tradició, hi haurà l’astròleg Sadurní que donarà les instruccions als infants 
per fer ben visible l’element màgic i mostrar als mags el camí cap a la nostra ciutat. Un cop 
a terra santjoanenca, l’alcalde els farà lliurament del pa i la sal com a símbol d’hospitalitat. 
Ses Majestats pujaran després a les carrosses i començarà la tradicional cavalcada, amb un 
llarg recorregut per tots els barris per saludar els nens i nenes i oferir-los caramels. El final 
serà a Can Negre, on rebran la clau per obrir totes les cases de la ciutat i deixar els regals.

Visita a la casa de l’astròleg, a la Torre de la Creu, els dies 28 i 29 de desembre

EN SADURNÍ ens DESCOBREIX EL 
SECRET DE LES CARBONERES de sucre
Aquest any, els infants tindran una nova sorpresa durant la visita a cal Sadurní. 
Una cançó especial obrirà les portes a la zona més màgica de la Torre de la Creu

Després de tot un any preparant-se, en Sadurní, 
l’astròleg que Ses Majestats els Reis d’Orient tenen 
destinat a Sant Joan Despí, tornarà a establir el seu 

mirador màgic a la Torre de la Creu. Com ja és costum, 
en Sardurní i els seus ajudants convidaran els nens i les 
nenes de la ciutat a mirar per la porta estelada per tal 
de descobrir un món ple de llum i màgia. Dissabte 28 i 
diumenge 29 de desembre (de 18 a 20 hores)en Sardurní 
torna a ensenyar el seu laboratori, on rebrà els infants 
amb màgiques històries per anar preparant l’arribada 
dels Reis d´Orient. Però aquest any, a més, ens té prepa-
rada una sorpresa molt especial, ja que ens convidarà a 
descobrir els espais més màgics de la casa on treballa 
pels Reis Mags. 

La cançó d’en Sadurní
Un espai, la carbonera, que amaga històries fantàstiques 
i que els visitants aniran descobrint a ritme de la cançó 
d’en Sadurní, que ha realitzat amb la col·laboració de 
l’Escola de Música Enric Granados de Sant Joan Despí i la 
coral de l’escola. Una cançó amb una tonada popular que 
ens acompanyarà també en altres activitats relacionades 
amb l’arribada de Ses Majestats i que convé aprendre’s. 
Al costat de la fotografia adjunta hi teniu la lletra, i a la 
pàgina web municipal (secció Reis) hi trobareu la música.

Recollida de cartes
Els patges reials i els seus ajudants us esperen (3 i 4 de gener, de 
18 a 20.30 h) per recollirtotes les cartes que vulgueu fer arribar a 
Ses Majestatsels Reis d´Orient. De nou, des de l’Ajuntament, per 
ajudar els Reis, s’han enviat cartes perquè els nens i les nenes 
escriguin els regals que els agradaria que els hi portessin. Una 
carta que, això sí, cal escriure amb molt de seny. Els patges esta-
ran acompanyats per l’astròleg Sadurní, que dins del seu tendal 
màgic explicarà als infants les seves noves aventures, així com 
històries de Ses Majestats els Reis d´Orient. Com cada any els 
ajudants de l’astròleg, a la carpa, ajudaran els petits i petites en 
l’elaboració d’un element màgic per anar a rebre els Reis la tarda 
de diumenge.

RECORREGUT DE LA CAVALCADA

MAG SADURNÍ, 
MENT VOLADORA

QUE TOTS ELS INFANTS 
VIGILA A TOTHORA

MAG SADURNÍ, 
ESTELS D’ORIENT,

VULL QUE ELS REIS MAGS 
VINGUIN CARREGATS

18 h    RESIDENCIAL SANT JOAN
                Entrada al barri zona parc Fontsanta 
 (cantonada Sant Martí de l’Erm 
 amb Fructuós Gelabert)
                Carrer de Sant Martí de l’Erm

18.25 h    LES PLANES
 Carrer de J.F. Kennedy
 Plaça d’Espanya
 Carrer de J.F. Kennedy
 Carrer de Pi i Sunyer
 Plaça de Sant Joan
 Carrer de Trias de Bes
 Carrer de Sant Antoni
 Carrer del Gran Capità

19.30 h    PLA DEL VENT- TORREBLANCA
 Av. de la Generalitat
 Av. Lluís Companys
 Pl. M. Aurèlia Capmany
 Av. de la Torreblanca
 Av. de la Generalitat

20 h         BARRI CENTRE
 Carrer de la Creu d’en Muntaner
 Carrer de Catalunya
 Carrer de Jacint Verdaguer
 Carrer de les Torres
 Carrer de Rius i Taulet
 Av. de Barcelona
 Carrer del Bon Viatge
 Carrer del Torent d’en Negre
 Plaça de Catalunya

Si ETS MÉS GRAN DE 18 

ANYS I t’agraden les activitats i la 

màgia al voltant dels  REIS D’ORIENT, 

POTS COL·LABORAR A LA a la cavalcada DE 2014....

  posa’t en contacte amb el departament de 

cultura DE L’AJUNTAMENT

Tel. 93 477 00 51 2120
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Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.

Els nois i noies elaboraran, el 2104, una activitat vinculada a les vinyes del parc de la 
Fontsanta i un geocaching per descobrir la ciutat

Els reptes del Consell dels Infants

El 21 de novembre es va consti-
tuir el Consell dels Infants del 
curs 2013-2014. Els 16 nois i 

noies que formen part d’aquest òr-
gan consultiu de ciutat van passar 
comptes de la feina que han des-
envolupat aquest darrer any durant 
un acte en què l’alcalde, Anto-
ni Poveda, els va encarregar les 
noves tasques que han de fer en 
els propers dotze mesos. Tot un 
repte per als consellers i conse-
lleres que donen veu als escolars 
de la ciutat. Així, una de les peti-
cions serà aportar idees per do-
nar forma a una nova activitat 
familiar que es farà a les vinyes del 
parc de la Fontsanta. “Com sabeu”, 
va dir l’alcalde, “al parc estem rea-
litzant un projecte educatiu per-
què els escolars pugueu conèixer 
més sobre les vinyes i, sobretot, 

com aquest cultiu estava molt es-
tès a la ciutat”. 
El Consell haurà de pensar en pro-
postes per fer la verema amb famí-
lies i infants. A més, Poveda els va 
demanar la seva col·laboració per 
ajudar a construir i imaginar com 

serà el Sant Joan Despí del 2025, un 
projecte de ciutat que serà una rea-
litat gràcies a l’aportació de la ciu-
tadania. Els infants també s’hauran 
d’implicar en la tasca de donar a 
conèixer entre els escolars el joc 

Despigame que a través del web 
www.despinfatil.cat, que ells ma-
teixos han creat i que serà operatiu 
a partir del gener. A més, el Consell 
dels Infants ha proposat crear un joc 
de Geocaching, una mena de gimca-
na on line que consisteix a amagar 

a la ciutat tresors que es poden 
trobar amb l’ajuda d’un GPS. 
Reptes a banda, els nous repre-
sentants de les escoles al renovat 
Consell dels Infants de Sant Joan 
Despí es van mostrar molt satis-
fets de la feina que han fet aquest 
curs, com el pregó infantil de la 
Festa Major o la participació en 

la trobada de consells dels infants 
de la província de Barcelona. 
Curs rere curs i  ja en van set, els es-
tudiants de primària tenen una re-
presentació en la gestió de la ciutat i 
en són part activa.

Inscripcions als nous grups d’orientació de 
pares i mares per a 2014

A partir del febrer, l’Ajuntament realitzarà noves ses-
sions dels grups de pares i mares. Així, fins al 10 de 
febrer, les famílies amb fills i filles de 6 a 12 anys es 
poden inscriure –a lÀrea de Serveis a la Persona– per 
participar en aquestes sessions que es faran els dies 11, 
18 i 25 de febrer, i 4, 11, 18 i 25 de març. I si teniu 
infants de 0 a 3 anys, fins al 26 de febrer us podeu ins-
criure per participar en aquestes sessions. En aquest 
cas, les reunions es faran a l’escola bressol municipal 
El Timbal els dies 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març 
i 3 d’abril.

Nou grup de conversa 
per practicar l’àrab

Sant Joan Despí afavorirà que els ciutadans practiquin oralment 
un nou idioma, l’àrab. Des de fa cinc anys, l’Ajuntament lide-
ra el projecte ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe” per afavorir 
l’aprenentage d’idiomes. Una de les iniciatives va ser la creació 
de grups de conversa que amb al temps han anat incrementant 
les llengües en què conversar. A l’anglès es va sumar l’alemany 
(a la foto), el francès i, ara, l’àrab. I tot gràcies a la participació 
de persones voluntàries que dediquen una estona a comprartir 
els sesu coneixements. Si vols practicar l`àrab-nivell inicial– ja 
pots inscriure’t a l’Àrea de Serveis a la Persona. 

El Consell dels Infants 2013-2014. Aquestes són les noves cares del Consell dels Infants: Álvaro Barrantes, Eila Teixidó, Sara Morilla, Víctor 
Iranzo, Iris Llopart, Germán Ortiz, Ariadna Clarambó, Ana Mirón, Ariadna Vera, Mario Román, Natalia Ruf, Daniel Mayorga, Laia Moreno, Lucía 
Teva i Natalia García amb l’alcalde, Antoni Poveda; la regidora d’Educació, Gemma Guàrdia; Noèlia Fontana, dinamitzadora, i Mònica Baraho-
na, que dóna suport a la dinamització del Consell dels Infants.

Els infants potenciaran aquest any dos projectes 
on line: el joc Despigame i un Geocaching que do-
naran a conèixer la ciutat a través de tresors que 
es poden localitzar amb GPS

Despigame: Un joc ‘on line’ 
en anglès per aprendre 
més de la ciutat

Enquesta sobre la mobilitat dels escolars per 
promoure desplaçaments sostenibles

Durant el mes de novembre l’Ajuntament ha realitzat 
enquestes entre les famílies i els infants de les escoles i 
els instituts per saber més sobre els seus hàbits de mo-
bilitat en els trajectes cap a l’escola. Entre les persones 
que han realitzat les enquestes es va fer un sorteig de 
dos vals per valor de 30 euros per adquirir material re-
lacionat amb la bicicleta en dues botigues de la ciutat 
que disposen d’aquests articles. L’Ajuntament avaluarà 
les respostes de la ciutadania per millorar la mobilitat 
que afecta els desplaçaments relacionats amb l’escola.

Medi ambient i noves 
tecnologies per 

incentivar canals de 
participació i d’educació

A la ciutat funcionen també grups per parlar 
l’anglès, l’alemany i el francès

Practicar l’anglès a la vegada que conei-
xem més la ciutat són els dos objectius 
que donen sentit al Despígame, un joc per 
Internet que ha promogut el Consell dels 
Infants i que ben aviat estarà operatiu a 
la xarxa. A través de la pàgina web del 
Consell dels Infants i a partir del gener, 
es podrà accedir a aquest joc virtual de 
preguntes i respostes. Estructurades en 
diferents temes (cultura, esports...), el 
Despígame permetrà jugar de manera 

individual, en grup i també en família. 
Només caldrà registrar-se i començar a 
guanyar punts tot responent correctament 
les preguntes que s’ens formulin, sempre 
en anglès. Un ranking permetrà veure qui 
sap més de la ciutat en un joc que anirà 
incorporant noves preguntes de manera 
regular, fins i tot amb aportacions dels 
jugadors i jugadores. Però aquesta no és 
la única proposta que aquest curs farà el 
Consell dels Infants als nois i les noies de 

la ciutat. Sempre amb el coixí de les noves 
tecnologies, també plantejaran la recerca 
de tresors en diferents punts de la ciutat 
a través del conegut aplicatiu geocaching 
que, des d’un telèfon mòbil smartpho-
ne permetrà seguir pistes per trobar el 
‘tresor’ que s’amargarà en diferents indrets 
de la ciutat. Una nova manera divertida i 
participativa d’anar coneixent indrets de 
Sant Joan Despí. De tot això, en tindrem 
notícies al llarg de 2014.
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El casal de joves incorpora nous tallers, redueix els preus i augmenta els tallers reduïts

El Bulevard, preparat per al 2014
Obert el termini de les inscripcions

Els joves participen en
el nou Pla Jove

A la imatge, una de les joves que va participar en la sessió de work-cafè que es 
va organitzar a El Bulevard el 18 de novembre

Any nou, vida nova. El casal de joves 
El Bulevard començarà el curs el pro-
per 20 de gener amb una agenda ple-

na d’activitats. Un cop més, l’espai jove de la 
ciutat aposta per mantenir la programació de 
tallers de format reduït (en temps i preu) que, 
des que es van posar en marxa, no ha fet més 
que incrementar la demanda. Aquests tallers, 
d’una hora i mitja aproximadament, tornen a 
centrar-se en la gastronomia i les manualitats 
creatives. També es continua apostant pels ta-
llers No t’adormis, una proposta diferent per a 
les nits dels divendres.

Més tallers trimestrals
A més, els tallers trimestrals es reduiran de 
preu i incorporen dues noves propostes, una 
de programació neurolingüística (PNL) i una 
altra de llenguatge de signes. Una bona oportu-
nitat per ampliar la nostra formació. L’agenda 
de concerts i d’altres activitats que puntual-
ment podeu consultar al web www.despijove.
cat i al facebook del Bulevard completen les no-
ves propostes del 2014.

Tallers trimestrals
Teatre, english conversation group (gratuït), salsa, programa-
ció neurolingüística (PNL), zumba (tres grups), iniciació a la 
guitarra, bollywood, classes individuals de bateria, guitarra i 
baix, alemany bàsic i llenguatge de signes

El nou pla jove, batejat com Despijove, ha 
recollit en les darreres setmanes les propo-
setes de joves i col·lectius (partits polítics, 
estudiants, associacions de veïns, etc.), 
últim pas abans de l’aprovació definitiva 
prevista per al mes de febrer de l’any que 
ve. Durant les sessions participatives els 
joves han aportat idees i suggerències per 
al nou pla que marcarà, fins al 2017, les 
línies estratègiques de les actuacions en 
l’àmbit de la joventut que es faran a Sant 
Joan Despí. 

Les actuacions del bailaor i del monologuista Dani Pérez donen el tret de sortida 
d’un cicle d’espectacles ple de grans figures als escenaris de la ciutat

Rafael Amargo obre el teló de la 
nova temporada teatral

Inici dels espectacles, al gener

El teatre Mercè Rodoreda aixecarà el teló el proper 24 de 
gener amb l’espectacle Suite flamenca de Rafael Amar-
go & Flamencos Catalanes. El reconegut bailaor beu de 

les fonts del flamenc tradicional tot fusionant les seves coreo-
grafies amb el ball contemporani. En aquest espectacle deixa 
veure l’experiència que ha agafat amb els anys enriquint el 
flamenc amb coreografies més actuals adquirides, sobretot, 
durant el seu pas per l’escola de Marta Graham, a Nova York. 
Reivindicador del concepte teatral i escènic del flamenc, en 

aquesta ocasió s’acompanya dels seus joves músics i de joves 
talents catalans en un espectacle únic. 

Monòlegs a El Bulevard
També al gener, el dia 31, s’aixeca el teló de la temporada al ca-
sal de joves El Bulevard amb els monòlegs de Dani Pérez, una 
de les cares més conegudes del Club de la Comèdia i habitual 
de qualsevol programa televisiu on l’humor sigui el protago-
nista. Compra d’entrades a través de www.teatresdespi.cat.

Exposició d’Óscar Olavarria a 
Can Negre, el 9 de gener

Inscripcions als nous tallers i 
cursos artístics

Del 9 de gener al 2 de febrer, el Centre Jujol-Can 
Negre acollirà una exposició de pintures d’Óscar 
Olavarria. Pintor autodidacta, Olavarria està vin-
culat professionalment al món del teatre i els espec-
tacles. Segons les seves paraules “tot és complica-
dament simple: contradictori, com la naturalesa 
humana. I això pintes? Brotxades convertides en 
senyora anònima, edificis desordenats, mirades 
trencades, perspectives tancades....”

Ja han començat les inscripcions per als nous 
tallers de l’Escola Municipal d’Art. A banda dels 
cursos anuals (ceràmica, moda, pintura, ioga, 
cuina i imatge digital), s’han tornat a programar 
cursos de quatre sessions (un bon grapat sobre 
cuina), de vuit sessions (de porcellana de paper) 
i dos de trimestrals sobre el món digital i el re-
toc fotogràfic. La nova programació inclou com 
a novetat un taller infantil de cuina.

Rafael Amargo i Dani 
Pérez obriran la 
temporada d’espectacles 
al gener al Teatre Mercè 
Rodoreda i al casal de 
joves El Bulevard

LA CULTURA



26 27

Biblioteques més implicades
Amplien els serveis i les iniciatives per acostar-se a la ciutadania

Nova campanya de promoció del comerç local, aules d’estudi, codis QR...

Comprem llibres a Sant Joan Despí, fem bi-
blioteca.  Aquest és l’eslògan d’una nova campan-
ya que ja han posat en marxa a les biblioteques 
Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda. La idea és 
que el ciutadà que compri una novetat editorial 
en una llibreria de Sant Joan Despí i la doni a les 
biblioteques rebrà a canvi un val de cinc euros 
que es podrà descomptar en la propera compra. 
D’aquesta manera es col·labora en la promoció 
de la cultura, a través de la donació de llibres, en 
el comerç local i, fins i tot, en el medi ambient, ja 
que es promou la reutilització. 

Més informació amb els codis QR.  
En les darrers setmanes, els prestatges 
de les biblioteques s’han anat omplint 

de codis QR,  com el de la imatge a 
través dels quals els usuaris  poden 

ampliar la informació que estan 
buscant físicament a les instal·lacions 
de la biblioteca. El codi es connecta a 

una font d’informació, que s’actualitza 
permanentment, en format electrònic 

realitzada per bibliotecaris especia-
litzats. De moment podem trobar els 

codis en les dues biblioteques amb te-
màtiques tan diverses com els esports, 
els idiomes, novel·la, salut, turisme, ci-
nema, consum... que s’aniran ampliant 

fins arribar a tot l’equipament.

S’amplia l’horari de 
les aules d’estudi
Del 21 de desembre al 26 

de gener les aules d’estudi 
de la xarxa de biblioteques 
de la ciutat amplien l’horari 

per donar més servei als 
estudiants que preparen els 
seus exàmens. Així, durant 

aquests dies la Mercè Rodo-
reda obrirà dissabtes  de 16 a 
22 h, i la Miquel Martí i Pol ho 

farà els diumenges de 10 a 
14 h i de 16 a 22 h. 

Nous tallers dels centres cívics 
INSCRIPCIONS 

OBERTES

ioga • iniciació al retoc fotogràfic • iniciació a 
l’ànglès • iniciació Prezi • tai-txi • pilates • Bo-
llywood • batuka • iniciació a l’alemany • ioga 
amb nadons • anglès intermedi • iniciació a la 
fotografia • iniciació al xinès • fotografia i retoc 
avançat •swing • salsa • linedance country 

pilates • llenguatge de signes • country (diversos nivells) • 
biodansa inicial • anglès (nivells mitjà i inicial) • ioga • batuka/
zumba • xinès nivell inicial • pintura • tai-txi/txi-kung • francès 

conversa • alemany • balls de saló • cinema • fotografia • 
taller de memòria •rus conversa • guitarra • tast de vins • 

anglès conversa • literatura •roda cubana, bachata i merengue
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Si vols ser original 
en els teus regals 
de Nadal 

al Centre Jujol-Can 
Negre trobaràs una 
col·lecció d’objectes 
inspirats en Jujol 
i el modernisme:
arracades, 
penjolls, 
anells, 
ampolles...

I si el que vols és regalar cultura, 

demana aquesta caixeta regal 

quan compris les entrades de la

nova temporada d’espectacles al 

web www.teatresdespi.cat 

o al Centre Cultural Mercè Rodoreda



28 2929

Exposició de bolets • Aniversari del cor La Flora • 25a Caminada a Montserrat • Neteja al riu • 
Exposició a Can Negre • Homenatge a un històric líder veïnal

Multitudinària. La crida a participar en la 25 edició de la Caminada a peu a Montserrat que organitza 
l’Arxiprestat de Cornellà-Les Planes va ser secundada per 144 ciutadans i ciutadanes que no es van voler 
perdre aquest moment històric, un quart de segle de romeria. El nombrós grup va sortir des de  l’església 
del Carme el 15 de novembre per recórrer els 54 kilòmetres que separen Sant Joan Despí de Montserrat. 
El diumenge, els que van pujar a peu i en els 9 autocars van gaudir d’una bona xocolatada de germanor. 

Versàtils de carrer

Homenatge a Rafael Palomo

Una vintena de voluntaris, una bona part de la multinacional 
Bayer (que col·labora en projectes de voluntariat amb la ciutat) 
es va sumar el 23 de novembre a una neteja del riu Llobregat, al 
terme municipal de Sant Joan Despí, en el marc de la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus. Durant la jornada es van reco-
llir uns 300 kilos de diferents deixalles, plàstics, ferros, papers... 
Aquesta activitat pretén conscienciar-nos de la necessitat de 
mantenir, entre tots i totes, els nostres espais naturals.

Neteja als marges del riu

Fins al 6 de gener podem gaudir de 
l’exposició Versàtils de carrer que 

un grup de joves artesans i artistes 
de Sant Joan Despí i de Barcelona 

han exposat al Centre Jujol-Can 
Negre. Una bona manera de copsar 

l’art dels joves talents.

L’Associació de Veïns i Veïnes de les Planes va homenatjar  
Rafael Palomo, un històric del moviment veïnal d’aquest barri. 
Palomo ha estat secretari de l’entitat de manera ininterrompu-
da des de 1990. Una persona molt estimada per la ciutat.

Un quart de segle de la Caminada a Montserrat
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Bolets de totes formes i mides
L’Associació Micològica El Bolet va celebrar el cap de setmana del 26 i 27 d’octubre la 12a 
Exposició de Bolets al Centre Cultural Mercè Rodoreda. Centenars de veïns i veïnes van vi-
sitar al llarg del cap de setmana aquesta mostra que ha esdevingut en els últims anys un 
clàssic de les activitats tardorences de la ciutat. La mostra va acollir més de 150 varietats 
de bolets algunes de les quals es van poder tastar durant les jornades.

EN IMATGES

Concert amb la Societat Coral La Flora

La Societat Coral La Flora va tancar el 10 de novembre els actes commemoratius del 
seu 150è aniversari amb un concert molt especial al Teatre Mercè Rodoreda. El cor va 
comptar amb una participació de l’alumnat i el professorat de l’Escola de Música Enric 
Granados, la Coral Les Veus del Casal de Can Maluquer i la col·laboració de Laud’Ars.
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fins al 12 de gener 
57a EXPOSICIÓ DE 
PESSEBRES
Seu Associació Pessebrista (av. de Barcelona, 
cantonada amb Rius i Taulet)

26 dijous

24 dimarts a

dESEmBRE 

 19.30 hores
 BALLADA DE SARDANES  
 Plaça de l’Ermita
 Amb la Cobla Principal del Llobregat. En cas de   
 pluja es farà al Foment Cultural i Artístic.

 De 18.30 a 20.30 hores
 “BELÉN VIVIENTE”
 Parc de Sant Pancraç
 recreació d’un pessebre vivent amb escenes de  
 la vida de Jesucrist. Entrada gratuïta.

  EXPOSICIONS

5 diumenge
 17  hores
 ELS PASTORETS
 Local Filles de Maria (Grup d’Esplai El Castanyot)
 al carrer de Jacint Verdaguer, 24-26

15 dimecres

 18  hores

 TALLER DE mACARONS
 Casal de joves El Bulevard
 preu 6 euros. Cal inscripció prèvia al casal, 93  
 373 91 07 o elbulevard@sjdespi.net

 De 19 a 20.30 hores
 TALLER: retoc fotogràfic amb   
 Photoshop I
 Centre Jujol-Can Negre
 curs trimestral, finalització l’1 d’abril.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i 
 cannegre@sjdespi.net

16 dijous
 De 18 a 19.30 hores
 TALLER: parlar en públic  
 Casal de joves El Bulevard
 El taller consta de dues sessions: el 16 i 23 de  
 gener. Gratuït, cal inscripció prèvia al casal, 93  
 373 91 07 o elbulevard@sjdespi.net

9 dijous

 De 19 a 20.30  hores
 TALLER: iniciació al món de la  
 fotografia
 Centre Jujol-Can Negre
 curs trimestral, finalització el 27 de març.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i 
 cannegre@sjdespi.net

27 divendres

29 diumenge
 11 hores
 ITINERARI mODERNISTA   
 Centre Jujol-Can Negre
  Inscripcions al telèfon 93 373 73 63   
 o al correu cannegre@sjdespi.net

30 dilluns
 17 hores
 BALL DE CAP D’ANY    
 Casal de la Gent Gran de Sant Joan Despí 

1  dimecres
 19  hores
 CONCERT D’ANY NOU 
 Església de Sant Joan Baptista
 Tradicional concert del Cor de la Flora de nada- 
 les sota la direcció del mestre Francesc Pelfort

gENER

 de 18 a 20 hores
 LA mÀGIA DE L’ASTRÒLEG
 SADURNÍ
 Torre de la Creu
 Visita al laboratori del col·laborador de Ses  
 Majestats els Reis de l’Orient per descobrir el  
 seu món ple de llum i màgia.

28 dissabte i
29 diumenge

 de 18 a 20.30 hores
 LLIURAmENT DE CARTES
 ALS PATGES REIALS
 Davant l’ÀREA

3  divendres i
4  dissabte

 de 18 a 21 hores
 CAVALCADA DE REIS
 Itinerari pels barris de la ciutat
 Residencial Sant Joan (18 h), les Planes   
 (18.25 h), Pla del vent-Torreblanca    
 (19.30 h) i Centre (20 h). Horaris aproximats.

 21 hores
 LLIURAmENT DE LA CLAU DE 
 LA CIUTAT ALS REIS DE L’ORIENT
 Plaça de Catalunya
 per aconseguir que tots els infants rebin els seus  
 regals a casa seva, a la plaça de Catalunya, es  
 lliurarà a Ses Majestats la clau màgica que obre  
 totes les portes.

4 gener
 De 10 a 14 hores
 II TORNEIG DE PROmESES DE   
 REIS, CAP NEN SENSE JOGUINES
 Camp municipal barri Centre
 recollida de joguines

 17 hores
 ARRIBADA I BENVINGUDA  
 ALS REIS mAGS DE L’ORIENT
 Recinte firal 
 (av. Mare de Déu de Montserrat)

7 dimarts
 De 19 a 20.30  hores
 TALLER: curs de disfresses   
 amb goma EVA   
 centre Jujol-Can Negre
 el curs es farà els dies 7, 14, 21 i 28 de gener.  
 Inscripcions al 93 373 73 63 i 
 cannegre@sjdespi.net

 18  hores
 DIJOUS DE CONTE
 Atzars: contes per volar
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Bardji Sherezade. Recomanat per  
 a infants a partir dels 3 anys

14 dimarts
 De 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 Davant del Mercat de les Planes
 campanya del Banc de Sang i Teixits

 De 10 a 14 i de 17 a 21 hores
 DONACIÓ DE SANG
 Davant del poliesportiu Salvador Gimeno  
 campanya del Banc de Sang i Teixits  
 

17 divendres
 De 21 hores a mitjanit
 NO T’ADORmIS
 Casal de joves El Bulevard
 Tallers de cactus amb trapillo XL i    
 d’amigurumi amb trapillo XL. 
 Preu, 7 euros. Cal inscripció prèvia al casal,   
 93 373 91 07 o elbulevard@sjdespi.net

20 dilluns
 De 19 a 20.30 hores
 TALLER: ‘pancake’ de xocolata  
 Casal de joves El Bulevard
 preu 5 euros, cal inscripció prèvia al casal, 93   
 373 91 07 o elbulevard@sjdespi.net

21 dimarts
 18  hores
 DImARTS DE CONTE
 “La moxi i el cofre màgic dels  
 caramels infinits” 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a càrrec de Diverta. Recomanat per a infants a  
 partir dels dos anys.

22 dimecres
 De 19 a 20.30  hores
 TALLER: sushi 
 Casal de Joves El Bulevard
 preu 5 euros. Cal inscripció prèvia al casal, 93  
 373 91 07 o elbulevard@sjdespi.net

23 dijous
 18 hores
 TALLER: KUmON
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 adreçat a infants de 6 a 12 anys. Inscripció prèvia.

24 divendres

 22  hores
 FESTIVAL DE RAP STYLE SOUND
 Casal de joves El Bulevard
 preu 5 euros

 22  hores
 SUITE FLAmENCA AmB RAFAEL  
 AmARGO & FLAmENCOS 
 CATALANES
 Teatre Mercè Rodoreda
 El reconegut bailaor beu de les fonts del fla-  
 menc tradicional tot fusionant les    
 seves coreografies amb el ball contemporani.   
 Venda d’entrades a www.teatresdespi.catfins al 4 de gener 

VERSÀTILS DE CARRER
Centre Jujol-Can Negre

del 9 de gener al 2 de febrer 
PINTURES, 
d’Óscar Olavarria
Centre Jujol-Can Negre

 De 9.30 a 11 hores
 TALLER: “L’optimisme: any   
 nou, vida nova. El    
 pensament positiu”
 Àrea de Serveis a la Persona   
 el taller es farà el 15 i el 29 de gener. Inscrip-  
 cions a l’Àrea de Serveis a la Persona  
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Imatge de la presentació de tots els 
equips de l’entitat

El Salvador Gimeno comptarà amb una sala 
més gran per a les activitats dirigides
Es duplicaran les places disponibles de les activitats més sol·licitades, com el zumba

Per tal de donar un millor servei i poder 
ampliar el nombre de persones que pu-
guin fer alhora les activitats de més gran 
demanda –com ara zumba, body shape 
o aeròbic– durant el període de Nadal i 
Reis es duran a terme obres per ampliar 
la sala 3 d’activitats dirigides del polies-
portiu municipal Salvador Gimeno. 
Aquesta obra estarà finalitzada des-
prés de festes i permetrà duplicar 
les places disponibles a les activi-
tats més sol·licitades. Concretament 
s’enderrocarà la paret divisòria entre la 
sala 3 i la sala 2 i s’instal·larà una pa-

ret mòbil que permetrà poder fer dues 
modalitats de sales: amb dos espais di-
ferenciants tal i com estan a l’actualitat, 
o disposar d’una única sala  gran de 
225 metres quadrats. Al mateix temps 
s’aprofitarà per polir i envernissar el 
parquet. 
Aquesta intervenció comportarà una 
modificació de les activitats dirigides 
al poliesportiu a finals de desembre i 
la primera setmana de mes de gener, 
període que amb motiu de les festes 
l’afluència als poliesportiu baixa de 
forma considerable. La programació 

d’activitats d’aquest període s’informarà 
als poliesportius i a la pàgina web www.
despiesport.cat 
Amb aquesta actuació es vol donar sor-
tida a la gran demanda que hi ha sobre-
tot en el cas del zumba, que ha tingut un 
èxit extraordinari des de la seva posada 
en marxa el passat mes d’octubre. Al 
mateix temps s’està estudiant la possibi-
litat d’ampliar més hores les sessions de 
zumba i amb aquestes dues actuacions 
poder satisfer totes les persones que 
volen iniciar-se en aquesta activitat de 
ritmes llatins.

L’èxit del zumba ha fet que es prenguin mesures per satisfer la demanda 

El Club Atletisme Despí, 
solidari amb les persones 
més necessitades
El Club Atletisme Despí va organitzar 
el 24 de novembre una cursa solidària 
i una caminada popular en benefici de 
les persones més necessitades. La cursa 
i la caminada –a la foto– van recaptar 
900 euros en l’adquisició de dorsals a 
banda de la recol·lecta amb guardioles 
que s’està realitzant en comerços i em-
preses de la ciutat. Aquestes guardioles 
hi seran presents fins a final de gener 
i, al mes de febrer, es farà el lliurament 
oficial de tot el recaptat a la Taula So-
cial de Sant Joan Despí per a la compra 
de productes frescos.

‘Cap infant sense joguina’ 
de la UE Sant Joan Despí
Per segon any la Unió Esportiva Sant Joan 
Despí organitza un torneig per recollir jogui-
nes per als infants de famílies necessitades. El 
torneig, de categoria Promeses, se celebrarà el 
4 de gener i comptarà amb la participació d’un 
bon grapat d’equips. A la foto, un dels equips 
participants l’any passat.

La sala d’indoor walking del poliesportiu 
Francesc Calvet gaudirà d’un nou ambient

El poliesportiu Salvador Gimeno ja disposa d’aquest tipus d’il·luminació

El Club Ciclista Sant Joan Despí premia 
als seus corredors més actius

El 24 de novembre va tenir lloc, a la sala Camèlies de la 
Biblioteca Mercè Rodoreda, el lliurament de premis del 
40è Campionat social de Cicloturisme i del 16è Campio-
nat de BTT, els quals van tenir una participació enguany 
de 26 corredors pel que fa al cicloturisme i 20 en el de 
BTT.
Els premiats per la seva constància en les sortides van ser 
Jesús Benedí, José Cáceres i Manel Tena en cicloturisme, i 
José García, Jordi Serra i José Luís Arregui en BTT.
Aquest any s’ha realitzat un reconeixement especial a 

José Ojeda, del forn de pa Luna per la seva col·laboració 
en la Travessa Sant Joan Despí-Montserrat, i a Pere Font 
per la seva trajectòria en el Club Ciclista Sant Joan Despí.
L’acte, presidit per l’alcalde, Antoni Poveda, i pel regidor 
d’Esports, Ferran Liesa, va tenir una assistència de 90 
persones.
D’altra banda, dins de l’acte de cloenda de la temporada 
2013, la Federació Catalana de Ciclisme va fer lliurament 
d’una placa al Club Ciclista Sant Joan Despí en reconei-
xement a la seva trajectòria i a la seva tasca organitzativa.

El club va fer el reconeixement anual als seus corredors amb més sortides realitzades. A la dreta, la placa que ha atorgat la Federació al club

S’instal·larà una nova il·luminació amb leds de colors i s’incorporaran nous aparells de fitness

El poliesportiu Francesc Calvet ha estrenat una nova 
il·luminació a la sala d’indoor walking, igual que es va fer al 
seu dia en la sala d’spinning del Salvador Gimeno. Aques-
ta nova il·luminació amb leds de colors permet donar un 
nou ambient a la sala i al ritme que marca la música, i farà 
l’activitat més atractiva.
També està prevista la compra de dos aparells de fitness per 
al poliesportiu Francesc Calvet, concretament un rem i un 
aparell de politges altes. Al poliesportiu Salvador Gimeno 
també s’instal·larà un rem, aparell molt sol·licitat pels usuaris 
de la instal·lació. Continua així la millora dels poliesportius 
tant en l’adquisició de material com en el manteniment de les 
instal·lacions, amb l’objectiu de poder donar el millor servei 
a les persones usuàries.

DESPÍ ESPORT
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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

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

TRIBUNA POLITICA

Arribats a aquest moment de l’any es-
tem obligats a reflexionar sobre dos 
temes: d’una banda fer balanç de l’any 
que estem a punt d’acabar i d’una al-
tra preparar el proper any que tot just 
començarà.
Des del grup municipal del PSC de 
Sant Joan Despí el nostre objectiu 
sempre ha estat el d’adaptar-nos a les 
necessitats de la ciutadania, atenent 
de forma directa a les persones i cons-
truir una ciutat equilibrada i sosteni-
ble tant socialment  com a nivell me-
diambiental.
Amb aquesta filosofia acabem l’any 
i el tanquem assolint aquells objec-
tius que ens havíem marcat, amb uns 
comptes equilibrats, amb la darrera 
actuació de la passera que uneix dos 
municipis, Sant Joan Despí i Sant Boi 
de Llobregat, i les dues ribes del riu, 
unint pobles, com ha de ser.
I el començarem amb unes ordenan-
ces fiscals aprovades amb la unanimi-
tat dels grups municipals del Ple, un 
fet inèdit i històric que deixa veure la 
voluntat de treballar plegats per a la 
nostra ciutat i per a la seva activitat 
econòmica.
Proposant un pressupost basat en la 
conjuntura econòmica general actual, 
tenint en compte, novament, les ne-
cessitats de les persones, especialment 
les més vulnerables i amb la capacitat 
de contribuir de forma decidida a la 
reactivació econòmica. Per això les  
úniques partides que pugen són les de 
serveis socials, inversions i promoció 
econòmica, perquè estem al costat les 
persones i de l’activitat econòmica, 
tenint molt present que hem de conti-
nuar mantenint els serveis i l’activitat 
de la ciutat.
Bones festes i feliç any nou.

Hay maneras de gobernar, con  responsabilidad, 
bien, mal, o como nuestro Alcalde, por decreto. 
A mediados de Diciembre se ha instalado por 
sorpresa en el Eixample de Sant Joan Despí la 
zona azul. Se ha llevado a cabo por orden del 
alcalde, sin consultar a nadie. No se debatió en 
Pleno, ni en ninguna junta, ni en ADSA. Tam-
poco se ha consultado a los ciudadanos, ni a 
comerciantes ni asociaciones de vecinos. Los 
ciudadanos nos merecemos un gobierno que 
escuche al pueblo y sea responsable y que no 
tome decisiones arbitrarias por decreto.
No podemos apoyar al gobierno (PSC, ICV-
Eua i CiU) en sus Presupuestos. A pesar de 
haber conseguido gracias al Partido Popular y 
el “Acord Social”, bajar los impuestos a empren-
dedores y ciudadanos y aumentar las partidas 
para Acción Social y Promoción económica. No 
es suficiente. Debemos crear un plan integral de 
creación de empleo y generar ocupación local 
mediante medidas concretas de desarrollo de 
nuestro tejido industrial y comercial. Por eso 
desde el Partido Popular estamos trabajando 
con el Polígono Industrial, con los comerciantes 
y con los ciudadanos de Sant Joan Despí para 
llevar a cabo acciones que generen empleo y 
hagan de Sant Joan Despí una ciudad atractiva 
comercialmente.
Desde el gobierno de Sant Joan Despí, nos ven-
den que el Presupuesto está equilibrado. Está 
afirmación es de las más caras de Sant Joan 
Despí. Para vender que está equilibrado se pide 
un crédito y así parece que Sant Joan Despí no 
tiene deuda. Después los intereses de ese cré-
dito los pagamos todos los ciudadanos. Lo que 
no dicen es que el gobierno de España tiene que 
prestar dinero al Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí para pagar las facturas a  proveedores.
En estas fechas hace un año nuestro compañero 
Julio Corral sufrió un ictus en el anterior Pleno 
de Presupuestos. Su situación ha mejorado y si-
gue de cerca la vida de Sant Joan Despí. Es por 
ello que estas Navidades nos lleva a recordar a 
todas aquellas personas que sufren enfermeda-
des y que pasan penurias económicas;  gracias a 
las familias y amigos que están a nuestro lado en 
todo momento. 
Desde el Partido Popular de Sant Joan Des-
pí, nos gustaría transmitir un mensaje de paz, 
amor y solidaridad. Y desear de todo corazón 
¡Feliz Navidad y Próspero año 2014!

2014, un any per 
a les persones

Maneras de gobernar: 
zona azul y presupuesto

CiU PPICV-EUiA PSC

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Sant Joan Despí diu No a la violència masclista • Els nens i nenes 

treballen en la defensa dels drets dels infants

NADAL AMB COR
Les millors imatges de Nadal i Reis, en diferents vídeos
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Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

el temps

Totes les forces polítiques del Parlament de 
Catalunya que donen suport a la celebra-
ció de la consulta (CDC, UDC, ERC, ICV, 
EUiA i CUP) encapçalades pel president 
Mas han presentat avui l’acord històric al 
qual han arribat per fixar la data i una pre-
gunta clara i inclusiva per a la consulta. Des 
de CiU volem mostrar la nostra satisfacció 
i emoció davant d’aquest dia històric que 
dóna resposta a la voluntat que els ciuta-
dans de Catalunya van expressar de forma 
molt majoritària a les eleccions d’ara fa poc 
més d’un any.
Podem dir que aquest acord compta amb 
una majoria molt àmplia del Parlament 
de Catalunya (87 dels 135 diputats) i que 
exemplifica la gran majoria quehi ha a la 
societat catalana a favor del dret a decidir i 
de la convocatòria d’una consulta.
“Vol que Catalunya esdevingui un Estat?” i 
en cas afirmatiu, “Vol que aquest Estat sigui 
independent?”. Amb aquestes preguntes, 
tots aquells ciutadans que desitgin un canvi 
d’estatus de Catalunya podran expressar-ho 
a la consulta com també podran expressar-
se aquells que vulguin que el canvi d’estatuts 
sigui en forma d’Estat independent.
Amb la data ja fixada (9/11/2014), hi haurà 
temps a partir d’ara perquè les institucions 
catalanes i les institucions espanyoles nego-
ciïn la forma de fer aquesta consulta d’acord 
amb els marcs legals existents. Ara esperem 
que l’Estat espanyol escolti el clam pacífic 
i democràtic del poble de Catalunya i faci-
liti que pugui expressar-se a les urnes com 
passarà en altres països de la Unió Europea
Des de CiU reiterem que la porta està 
oberta per a aquells que vulguin sumar-se 
a aquesta àmplia majoria a favor del dret a 
decidir i de la celebració de la consulta.
Amb discreció, tenacitat, voluntat i alçada 
de mires les forces polítiques favorables al 
dret a decidir amb el president Mas al ca-
pdavant hem estat capaços d’arribar a un 
gran acord. Hem fet les coses bé i per això 
aquest acord ha estat possible.
Bones festes i millor any 2014.

Som-hi!

NOVEMBRE
2013

Temperatura mitjana: 12,7ºC 
Temperatura màxima: 
24,2ºC,  el dia 6
Temperatura mínima: 
1,0ºC,  el dia 29
Precipitació: 147,9 mm (màxima 
precipitació en 24h: 75 mm entre 
els dies 16 i 17. 4 dies de pluja, tres 
dels quals amb tempesta)
 

L’any sense tardor. De l’estiu a l’hivern. Aquest seria el 
titular del passat mes novembre. En efecte, en qüestió 
de quatre setmanes es va donar el salt de l’estiu al cru 
hivern, de temperatures pròpies del juny a les de ple 
gener. Ja és habitual que el pas de la calor al fred sigui 
més ràpid que a l’inrevés, però molt poques vegades 
el canvi és tan marcat com enguany. A simple vista i 
fixant-nos en la temperatura mitjana, el novembre ha 
estat normal, ja que la primera meitat, molt càlida, ha 
quedat compensada per la segona meitat, molt freda.
D’altra banda, també és digne d’esment el temporal 
de pluja de tres dies i que va obrir les portes a l’hivern: 
pluja molt abundant, tempestes fortes i moltes hores 
plovent. Són els únics dies de pluja del mes passat, però 
la precipitació totalitzada va ser prou abundant com 
per considerar aquest novembre un dels més plujosos 
dels últims 20 anys. Per fi, doncs, es va posar fi a la ratxa 
seca que veníem arrossegant des del mes de juny.

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Sovint, quan s’apropen les festes de 
Nadal, es realitzen més compres de 
les habituals, ja que es celebren reu-
nions familiars i s’acostumen a fer 
regals.
Des d’ICV-EUiA sempre hem de-
fensat el consum responsable, 
aquell que s’ajusta a les necessi-
tats reals, protegeix el medi am-
bient i promou la igualtat social. 
És per això que, ara més que mai 
en aquests temps de crisi, lluny de 
campanyes publicitàries de grans 
marques o superofertes, hem 
d’optar per la proximitat. Comprar 
als mercats municipals i als petits 
comerços de la nostra ciutat, on po-
drem trobar el compromís amb la 
qualitat i el tracte personal, repre-
senta donar suport a una activitat 
econòmica molt important per a la 
vida quotidiana dels barris.
Hem de tenir en compte que hi ha 
molts obsequis que respecten el 
medi ambient pel fet que no ge-
neren cap mena de residu, però 
en canvi, sí amplien els sectors 
d’influència econòmica. Són regals 
que tenen a veure amb la cultura 
(cinema, teatre...), amb la salut o la 
bellesa (teràpies, massatges...), etc.
Un comerç just i responsable té 
a veure també amb el fet que al 
món hi ha moltes desigualtats, co-
mençant pel nostre entorn. És per 
això, que en aquestes dates no hem 
d’oblidar la solidaritat vers les per-
sones que estan en pitjor situació i 
sobretot col·laborar amb les inicia-
tives que s’organitzen a la nostra 
ciutat; com per exemple la recollida 
de joguines. 
ICV-EUiA us desitja unes Bones 
Festes i un Feliç Any 2014

Consum responsable i 
comerç de proximitat



* Aquest Nadal compra amb cor a la ciutat que t’estimes,
   serà el millor regal que pots fer-te a tu i a la teva ciutat.
   Per un Bon Nadal per a tots, escull comerç local, escull el millor regal.
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