
Sant Joan Despí, endavant
POLÍTIQUES SOCIALS • OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA 

MANTENIMENT I MILLORA DE SERVEIS PÚBLICS
prioritats del pressupost de l’Ajuntament per a 2014
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El pressupost de 
2014 garanteix serveis 
i atenció social

El año 2014 se nos presenta marcado de incertidumbres en 
el campo económico, social, político e institucional. En este 
último ámbito, tenemos por delante algunas nuevas regla-
mentaciones que pueden afectar negativamente al funciona-
miento de los ayuntamientos (como la nueva Ley de reforma 
y sostenibilidad de la administración local del gobierno cen-
tral o el reglamento que también prepara la Generalitat en 
el ámbito del régimen local). Sin embargo, desde Sant Joan 
Despí tenemos claro cuál ha de ser nuestra función y nuestro 
trabajo como la administración más cercana a la ciudadanía. 
En las últimas décadas hemos creado un modelo de ciudad 
que funciona y que, en 
cada situación, se ha 
adaptado a las necesi-
dades de su gente. En 
estos últimos años de 
crisis, nuestra priori-
dad ha sido clara: man-
tener y fortalecer los servi-
cios municipales para dar respuestas y soluciones.

El presupuesto municipal de 2014 continúa en la misma lí-
nea, haciendo hincapié en la atención social y en la gene-
ración de empleo. Así, mientras las otras administraciones 
recortan, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí hace el esfuer-
zo de incrementar las partidas destinadas a la atención a las 
personas y al desarrollo económico. Todo esto, sin olvidar 
que los servicios públicos municipales deben continuar fun-
cionando con el mismo nivel de calidad. Sant Joan Despí se 
ha transformado de arriba abajo, y se ha convertido en un 
municipio con una gran oferta de equipamientos y servi-
cios, y con una gran actividad desde el ámbito asociativo. 
Elementos que han hecho de la nuestra una ciudad viva y 
cohesionada.

El de 2014 es un presupuesto riguroso, responsable, que ga-
rantiza servicios y atención social y que defiende el Sant Joan 
Despí que hemos construido entre todos y todas, marcando 
el camino de un futuro al que no queremos renunciar.

El presupuesto de 2014 
garantiza servicios 
y atención social

L’any 2014 se’ns presenta marcat d’incerteses en el 
camp econòmic, social, polític i institucional. En 
aquest darrer àmbit, tenim per davant algunes no-

ves reglamentacions que poden afectar negativament el 
funcionament dels ajuntaments (com ara la nova Ley 
de reforma y sostenibilidad de la administración local 
del govern central o la normativa que també prepara la 
Generalitat en l’àmbit del règim local). No obstant això, 
des de Sant Joan Despí tenim clara quina ha de ser la 
nostra funció i la nostra feina com l’administració més 
propera a la ciutadania. En les darreres dècades hem 
creat un model de ciutat que funciona i que, en cada 
situació, s’ha adaptat a les necessitats de la seva gent. En 
aquests últims anys de crisi, la nostra prioritat ha estat 
clara: mantenir i enfortir els serveis municipals per do-
nar solucions i respostes.

El pressupost municipal de 2014 continua en la mateixa 
línia, posant l’accent en l’atenció social i en la genera-
ció d’ocupació. Així, mentre les altres administracions 

retallen, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí fa 
l’esforç d’incrementar 
les partides destinades 
a l’atenció a les persones 
i al desenvolupament 
econòmic. Tot, sense 

oblidar que els serveis 
públics municipals han de continuar funcionant amb el 
mateix nivell de qualitat. Sant Joan Despí s’ha transfor-
mat de dalt a baix, i s’ha convertit en un municipi amb 
una gran oferta d’equipaments i serveis, i amb una gran 
activitat des de l’àmbit associatiu. Elements que han fet 
de la nostra una ciutat viva i cohesionada.

El de 2014 és un pressupost rigorós, responsable, que 
garanteix serveis i atenció social, i que defensa el Sant 
Joan Despí que hem construït entre tots i totes, tot mar-
cant el camí d’un futur al qual no volem renunciar.

Objectius clars per 
mantenir la ciutat
Antoni Poveda, alcalde

Més atenció jurídica
Sant Joan Despí disposarà d’un servei per atendre consultes 
jurídiques derivades de l’actual situació de crisis, pàg. 13

El pressupost 2014, més social
Els comptes municipals d’aquest any, que ascendeixen a 39,9 
milions d’euros, incrementen els recursos per crear feina  pàgs. 4-7

L’àlbum fotogràfic de Nadal
Cavalcada, música, solidaritat, activitats infantils... les festes 
nadalenques deixen moltes imatges per al record,  pàgs. 15-20

Matrícula gratuïta als 
poliesportius
La campanya A l’hivern no et quedis a casa, fes 
esport, convida els ciutadans a matricular-
se, gratuïtament, fins al 31 de març, als 
poliesportius, pàg. 26

L’Oficina Local d’Habitatge, a les Planes
A partir del febrer, aquest equipament, ara ubicat al Centre Miquel Martí i 
Pol, es trasllada al Centre Cívic de les Planes per millorar el servei, pàg. 11

gener  2014Sant Joan Despí
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El pressupost total, de 39,9 milions d’euros, inclou inversions per valor de 3,1 milions. 
Les partides de serveis a la persona i de promoció econòmica i ocupació són les que més 
s’incrementen per donar resposta a necessitats socials i ajudar a reactivar l’economia local.

El pressupost municipal creix en 
polítiques socials i d’ocupació

Els comptes municipals de l’any 
que acabem d’encetar es carac-
teritzen de nou per l’ajustament 

econòmic i per l’aposta per les políti-
ques socials i pel foment de l’ocupació, 
a la vegada que pel manteniment de 
l’espai públic i dels serveis municipals. 
Així, el pressupost consolidat per a 
l’any 2014 és de 39,9 milions d’euros (un 
5,9% superior al de 2013), amb un ca-
pítol d’inversions que suma 3,1 milions 
d’euros. L’empresa municipal ADSA, 
dedicada fonamentalment a l’habitatge 
públic i l’aparcament, compta amb un 
pressupost d’1,8 milions d’euros davant 
els 2,1 milions de l’any passat. El pres-
supost es va aprovar el 18 de desembre 

amb els vots favorables de PSC, ICV-
EUiA i CiU, i el vot en contra del PP.
Els pressupostos de Sant Joan Despí per 
a 2014 plantegen el manteniment de la 
despesa en un marc d’equilibri pressu-
postari, amb un relatiu increment de la 
capacitat inversora. Davant la situació 
actual, l’Ajuntament posa un any més 
l’accent en la reactivació econòmica i 
l’ocupació (amb 5 milions en diferents 
programes i serveis) i els serveis a les 
persones (que sumen 10,8 milions). 
L’objectiu és apostar encara més per ga-
rantir la cohesió social, donant resposta 
a les persones més necessitades del mu-
nicipi, per això es reforcen programes 
d’ajut d’urgència en temes com ara sufi-

ciència alimentària, subministraments, 
menjador escolar, etc; i s’incideix en la 
dinamització econòmica per afavorir 
la creació d’ocupació, amb programes 
d’incentius a la contractació per part 
de les empreses, nous plans d’ocupació 
i formació, així com ajuda als empre-
nedors, entre d’altres. Segons va assen-
yalar l’alcalde durant la sessió plenària, 
“és un pressupost equilibrat i realista, 
que fa créixer les partides que les al-
tres administracions retallen perquè 
hem de donar resposta a les necessi-
tats de la gent”.
Pel que fa al capítol d’inversions, es 
preu un lleuger increment, amb 3,1 mi-
lions d’euros fdavant l’1,7 de 2013. En-

Pressupost 2014: la ciutat es mou endavant

Es reforcen els 
programes d’ajut 
d’urgència

De cada cent euros del pressupost...

29 €  són per a serveis a la persona i protecció social

29 €  són per al manteniment de la ciutat i medi ambient

14 €  són per a serveis generals

9 €  són per a prevenció i seguretat ciutadana
8 €  són per a urbanisme i habitatge
6 €  són per a amortitzacions i interessos

5 €  són per a promoció econòmica i ocupació

tre d’altres projectes, destaca la millora 
urbanística i reasfaltat de carrers (com 
per exemple Àngel Guimerà o el carrer 
d’en Ribes), millores a les instal·lacions 
esportives, educatives i culturals (com 
ara la reforma de la Torre de la Creu, 
símbol modernista de la ciutat, que 
canviarà les finestres, ara molt deterio-
rades) o la creació de l’anella verda, per 
tal de connectar millor les zones verdes 
de la ciutat. Aquesta pujada en les in-
versions és possible gràcies a les aporta-
cions aconseguides de la Diputació de 
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.
La proposta de pressupost s’ha presen-
tat durant les darreres setmanes a la 
ciutadania, per informar-ne amb detall 
i recollir suggeriments. L’alcalde, Anto-
ni Poveda, ha explicat amb el projec-
te pressupostari en audiència pública 
oberta als veïns i al plenari d’entitats, i 
també ha participat en un xat on line tot 
responent les preguntes dels ciutadans 
a través del web. Les diferents partides 
del pressupost es poden consultar tam-
bé al web de l’Ajuntament, a la secció 
que es dedica al tema (www.sjdespi.cat/
sjd/l_ajuntament/el_pressupost).

Entorn urbà i l’espai públic: 1,9 M € €
Llei de barris • Supressió barreres arquitectòniques • Anella verda • 
Urbanitzacions carrers • Mobiliari urbà • Col·lector de la Fontsanta 

Equipaments públics: 230.000 € €
Reforma centres educatius • Reformes a la Torre de la Creu • Equipament 
per a edificis públics • Millores a equipaments culturals i esportius

Eficiència energètica i medi ambient: 780.000 €
Connexió i millora del riu • Millora energètica a centres cívics • 
Climatització Miquel Martí i Pol • Millores elèctriques i semàfors a la 
via pública • Clavegueram

Atenció ciutadana: 130.000 € €
Equips i aplicacions informàtiques • Adquisició de vehicles • Mobiliari

Les inversions

El destí del diner públic

Qualitat i millora de l’espai públic i dels serveis municipals: 22 M €
Urbanisme i territori • Equipaments i espai públic • Seguretat i sanitat • 
Medi ambient i mobilitat • Gestió de serveis ADSA •  Gestió de l’energia • 
Serveis generals i administració ciutat

Reactivació econòmica i ocupació: 5M €
Promoció econòmica • Foment de l’ocupació • Serveis econòmics • Crèdit 
públic • Transferències altres administracions

Programes de cohesió social: els serveis a la persona: 10.8M €
Educació • Cultura, consum i turisme • Esports • Serveis socials • Gent gran • 
Joventut • Polítiques d’igualtat • Cooperació

Pressupost 2014: les xifres

El pressupost municipal permet mantenir el nivell de serveis municipals i, tot i la 
conjuntura econòmica actual, dur a terme nous projectes i algunes inversions

Audiència pública. L’alcalde, Antoni 
Poveda, va presentar el projecte pressupostari 
en audiència pública (a la foto), davant el 
plenari d’entitats i va respondre dubtes i prendre 
nota de suggeriments al xat del pressupost.
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esportiva: escoles d’iniciació esportiva • Actuacions d’esport 
popular, d’esport i salut i potenciar l’esport com a motor 
econòmic local.

CIUTAT EDUCADORA
Reforma als centres educatius (sanejament a Joan Perich Valls 
i Pau Casals) • Programes per millorar resultats acadèmics i 
educatius de l’alumnat • Incentivar l’ús i coneixement de llen-
gües estrangeres als casals, campus, grups de conversa...).

MÉS CULTURA I PARTICIPACIÓ
Mantenir i millorar la xarxa de biblioteques • Ampliar horari 
de les aules d’estudi • Organització de l’exposició de produc-
ció pròpia Roma a Sant Joan Despí • Millorar la Torre de la 
Creu (porticons de fusta, pintura...) • Nous tallers a l’Escola 
Municipal d’Art • Qualitat al programa d’arts escèniques: 
teatre, musica i dansa • Millora de la ruta modernista (au-
dioguies, senyalització...) • Creació de noves rutes culturals 
i participació en la nit de museus • Impuls al desenvolupa-
ment associatiu • Ampliació del programa Nits d’Estiu • Més 
presència  de l’anglès als casals d’estiu • Pla de participació 
ciutadana Sant Joan Despí 2025.

LA GENT GRAN, ACTIVA
Fomentar projectes intergeneracionals i solidaris • Potenciar 
les diferents comissions de gent gran i la xarxa social al vol-
tant de la gent gran del municipi (aula cultural, tallers setma-
nals, sortides, voluntariat) • Ampliar “Passegem per Sant Joan 
Despí” • Banc del temps i voluntariat de gent gran amb les 
persones més desafavorides. • Tallers de gent gran al carrer: 
envelliment actiu i pràctica d’hàbits saludables.

EL MEDI AMBIENT, COSA DE TOTHOM
Connexió i millora de la ribera del riu • Millora energètica a 
equipaments  i millores de les instal·lacions elèctriques a la 
via pública (adaptació de potències) • Foment de la bicicleta 
i el transport públic • Horts urbans.
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A banda dels serveis en funcionament, des 
de les diferents àrees de l’Ajuntament es 
plantegen actuacions adreçades bàsicament, 
a garantir el bon nivell dels serveis i la cohesió 
social amb propostes adreçades als diferents 
col·lectius ciutadans.

Millora de serveis 
i cohesió social

Pressupost 2014: les principals actuacions FEINA I ACTIVITAT ECONÒMICA
Programes d’incentius per a la contractació de jo-
ves del municipi • Plans d’ocupació (la previsió és 
contractar 60 persones entre els diferents progra-
mes) • Accions d’orientació i formació a les perso-
nes en situació d’atur • Nova edició del programa 
formatiu Joves per l’ocupació dirigit a joves de 16 
a 25 anys i nous cursos de formació ocupaciona • 
Increment dels recursos destinats a l’orientació i 
atenció als emprenedors i millores als centres mu-
nicipals d’empreses • Foment de la cultura empre-
nedora als centres de secundària i de l’economia 
social i cooperativa al municipi • Programa formatiu 
per a comerços, empreses i emprenedors • Xarxa de 
cooperació empresarial entre empresaris, comer-
ciants i entitats del tercer i quart sector • Activitats 
de dinamització comercial.

MILLORES DE CIUTAT
Partida per al desenvolupament de la Llei de barris 
• Reasfaltat de carrers i supressió de barreres arqui-
tectòniques (reforma integral d’Àngel Guimerà i 
carrer d’en Ribes, a banda d’acabar Frederic Casas) 
• Accions de millorar a l’enllumenat públic, el clave-
gueram i la xarxa semafòrica • Millora del mobiliari 
urbà (jocs infantils) • Nou pla de mobilitat • Anella 
verda (connexió espais naturals) •  Implantació de 
telegestió en el reg • Renovació d’equips de clima-
tització en els centres Miquel Martí Pol, centre  cívic 
Les Planes i el  Foment Cultural i Artístic • Nova pà-
gina web municipal.

JOVES AMB MÉS ALTERNATIVES
Nou pla local de joventut • Modificació dels bucs 
d’assaig • Programa mobilitat internacional (asses-
soria, programes d’intercanvi i projecte europeus) 
• Creació d’un punt jove de voluntariat (banc del 
temps juvenil) • Programa de salut i oci nocturn al-
ternatiu per a les nits d’estiu • Potenciar la creació 
d’un col·lectiu d’art jove.

ATENCIÓ ALS MÉS NECESSITATS
Ajuts per a necessitats socials bàsiques (habitatge, 
alimentació, menjador escolar...) • Ajuts a l’atenció de 
situacions d’urgent i greu necessitat, (en funció dels 
criteris tècnics de Serveis Socials) • Prestació serveis 
d’atenció domiciliària i del transport adaptat • Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones • Pla d’Igualtat.

ESPORT A TOTS ELS NIVELLS
Millora d’equipaments esportius: pista Jujol, Fran-
cesc Calvet i piscines Fontsanta • Potenciació de 
l’associacionisme i del teixit esportiu • Promoció 

L’Ajuntament seguirà realitzant programes per a la dinamització econòmica i la 
generació de llocs de treball a la ciutat, ja sigui a través de col.laboracions amb les 
empreses, l’obra pública o l’oferta de plans d’ocupació (a la foto, treballadors d’un 
d’aquests plans, realitzant obres de reposició a la plaça de l’Ermita).

En l’àmbit de les inversions, es destinen 200.000 euros per a la millora d’alguns 
elements de la Torre de la Creu que, amb el temps, requereixen d’una renovació. És 
el cas de la fusteria exterior, ara en molt mal estat. Cal preservar un dels símbols del 
nostre patrimoni, joia del modernisme que genera interès a nivell internacional.

Els serveis d’atenció a les persones seguiran sent la prioritat. En aquest àmbit haurà increments en les partides d’ajudes a les situacions més urgents. 
A la fotografia superior, el servei de transport adaptat

L’eficiència de les 
dependències públiques, 

objecte de diferents 
accions

FEM LA CIUTAT MÉS CÍVICA I SEGURA
Continuar amb les campanyes de controls (seguretat passi-
va, alcoholèmia, seguretat ciutadana...) • Pla d’aparcaments 
de la ciutat i policia de proximitat • Pla d’emergència i au-
toprotecció • Creació de la figura  de l’agent tutor per a 
adolescents i joves • Programa educació viària: l’ús cívic de 
les bicicletes • Col·laboració ciutadana per comunicar mit-
jançant aplicacions d’smartphone.

FEM SALUT
Salubritat ambiental i zoonosi (animals de companyia, pla-
gues, aigües...) • Promoció de la salut (donació de sang, campan-
yes...) • Salut  Escolar • Higiene  alimentària (control menjadors 
de escolars, 
inspeccions 
de comerç...) 
• Educació 
en el consum 
responsable • 
Oficina muni-
cipal del Con-
sumidor.

SOLIDARIS
Programa Estimem el món construint la pau • Enfortiment 
de les ONG locals i la Comissió de Solidaritat • Fomentar el 
comerç just com a via per al desenvolupament • Coope-
ració internacional a través del suport a ONG i xarxes de 
municipis
     
EMPRESA MUNICIPAL ADSA
Incrementar l’oferta places d’aparcament per a bicicletes • 
Viabilitat de la implantació de càrrega elèctrica per a vehi-
cles (aparcament Mercè Rodoreda) • Pagament a través del 
mòbil a les zones blaves del municipi • Promoure la construc-
ció al municipi d’habitatge protegit • Gestió d’habitatges de 
lloguer i d’aparcaments de venda i de lloguer.
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L’alcalde, Antoni 
Poveda, i el jove 
emprenedor Pau García-
Milà amb els nous 
emprenedors de 
Sant Joan Despí

L’alcalde, Antoni 
Poveda, i el jove 
emprenedor Pau García-
Milà amb els nous 
emprenedors de 
Sant Joan DespíL’ampliació d’horari o activitats de dinamització, com la Cuina en directe, atrauen 

nous clients fins a aquests equipaments, referència del comerç de proximitat

Els mercats, la millor alternativa
Parades disponibles a Les Planes i el Centre

Els paradistes dels mercats municipals i l’Ajuntament 
han engegat en els darrers anys iniciatives que han 
millorat la seva competitivitat davant l’actual con-

text de crisi. Renovar-se, atreure clientela amb noves ac-
tivitats o ampliar l’horari a les tardes -en el cas del Mercat 
del Centre– són algunes de les accions que han fet els 
paradistes per enfortir aquest comerç que té en la quali-
tat i la proximitat les seves principals senyes d’identitat.

Nadal actiu
A més de les campanyes d’ofertes especials als clients, 
aprofitant l’encesa dels llums de Nadal, acte simbòlic 
d’inici de la campanya comercial, els paradistes del Mer-
cat del Centre van fer una nit de degustació amb tapes 
per només 2 euros. Va ser tot un èxit amb més de 2.000 
tiquets venuts. També per al Nadal es van fer sessions de 
cuina en directe, on es van preparar receptes nadalen-
ques amb productes frescos del mercat. 
A les importants reformes que es van realitzar fa uns 
anys s’han sumat petites intervencions per mantenir-los 
i renovar-los. La més recent ha estat una nova retolació 
que senyalitza les entrades i sortides dels equipaments. 
En definitiva, accions que fan dels mercats un model que 
pot atreure moltes persones que volen iniciar una nova 
activitat.  Actualment hi ha parades disponibles a tots 
dos mercats. Per a més informació sobre les condicions 
de concessió, podeu contactar amb Promodespí a través 
del web www.promodespi.com, o trucant al 93 480 80 50.

L’Ajuntament obre una nova convocatòria per participar en el programa Joves per 
l’ocupació que els donaran més oportunitats per accedir al mercat laboral

Joves formats amb noves oportunitats
40 joves de 16 a 25 anys es formaran en diferents oficis

Apartir del proper mes de febrer 40 
joves de 16 a 25 anys de la ciutat po-
dran participar en una nova edició de 

Joves per l’ocupació, un innovador programa 
de suport a l’experiència pràctica adreçat a 
nois i noies desocupats que no disposen del 
graduat en ESO i a aquelles que, malgrat que 
l’han obtingut, no han continuat amb els es-
tudis postobligatoris i han abandonat el siste-
ma educatiu.
Els principals objectius del programa són 
donar suport a l’experiència pràctica, la for-
mació i l’aprenentatge mitjançant un conjunt 
d’actuacions integrades que fomentin la in-
serció laboral en empreses o el seu retorn al 
sistema educatiu per continuar la seva for-
mació acadèmica. Així, durant aquests mesos 
els participants rebran sessions de tutoritza-
ció i acompanyament a la inserció, formació 
professionalitzadora, pràctiques formatives i 
formació per a l’obtenció del títol de graduat 
en l’ESO. Els interessats ja es poden inscriure 
al Departament de Promodespí (John F. Ken-
nedy, 8) o través del web www.promodespi.
cat. El projecte està subvencionat pel SOC, el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el 
Fons Social Europeu d’acord amb el progra-
ma d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya, Joves per l’ocupació.

Operacions  bàsiques de cuina 
de febrer a juliol. 350 hores (80 de pràctiques)

Serveis de restauració 
de març a juliol. 320 hores (80 de pràctiques)

Serveis auxiliars d’estètica 
de febrer a juny. 320 hores (80 de pràctiques)

Organització i gestió de magatzem 
de febrer a juny. 310 hores (80 de pràctiques)

Operacions auxiliars de jardineria 
de març a juny. 300 hores (80 de pràctiques)

Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil 
d’abril a juliol. 280 hores (80 de pràctiques)

25.000 euros en vendes amb la campanya 
d’obsequi d’un carro de la compra
Acabada la campanya de Nadal ara toca fer balanç. Els 
comerciants de l’associació Activa Despí han valorat po-
sitivament l’impacte de la campanya que ha obsequiat els 
compradors amb un carro de la compra a canvi  d’haver 
realitzat compres per valor de 250 euros en un mínim de 5 
establiments. En total s’ha lliurat 100 carros, el que suposa 
un impacte econòmic  de 25.000 euros en els comerços 
associats. A més d’aquesta acció, el comerç associat va rea-
litzar diferents ofertes als clients  habituals.

Según el Observatori Comarcal del Baix Llobregat, la tasa de paro 
en diciembre en la ciudad se situó en un 14,2%, por debajo de 
la media comarcal (16,2%) y de la de Catalunya (15,8%), lo que 
representa un total de 2.421 personas sin empleo. Respecto al mis-
mo mes de 2012, el desempleo ha descendido un 1,8%. Por sexos, 
la tasa de mujeres sin trabajo se sitúa en un 15,2% frente al 13,2% 
de hombres. Por edades, el grueso de personas sin empleo sigue 
centrado, con un 18%, en los mayores de 44 años, seguido de las 
personas entre 25 y 44 años (12,3%) y los menores de 25 (9,9%).

El Mercat del Centre ha incorporat recentment una nova retolació

Clients del Mercat de les Planes participant en la sessió de cuina en 
directe que es va fer al desembre en aquest equipament

Sant Joan Despí cierra 2013 con un 
ligero descenso de la tasa de paro

el
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Guanyadors i guanyadores de cinquè curs de primària

Teràpia per resoldre conflictes familiars

La Oficina Local de Vivienda se traslada 
al centro cívico de les Planes 

El Departament de Polítiques d’Igualtat i Acció Social 
ofereix suport a les famílies per resoldre conflic-

tes a través d’un programa específic de teràpia. En 
l’actualitat, sis famílies de  la ciutat participen en 

aquesta experiència que desenvolupa la Xarxa Gedi, 
una cooperativa dedicada principalment al servei 

d’atenció a les persones. La teràpia s’ofereix a famílies 
que es trobin amb dificultats en l’etapa de criança 

amb fills i filles amb edats compreses entre els 0 i els 
16 anys. En les sessions es treballen els recursos per 
fomentar una construcció positiva i empoderadora 

del procés terapèutic per ajudar a resoldre les dificul-
tats emocionals, conductuals i relacionals.

Con el objetivo de acercar y mejo-
rar la atención a la ciudadanía, la 
Oficina Local de Vivienda, ubi-

cada en la actualidad en el Centre Mi-
quel Martí i Pol, se trasladará a partir 
del próximo mes de febrero al centro 
cívico de les Planes. De esta manera, 
la oficina, que asesora a la ciudadanía 
en cuestiones relacionadas con la vi-
vienda, se acerca a otro servicio mu-
nicipal, el EBASP (Equipos básicos 
de atención social primaria) también 
ubicado en las mismas instalaciones, 
facilitando a los ciudadanos la resolu-
ción de determinados trámites, como 
los relacionados con las ayudas.

Un servicio necesario
La Oficina Local de Vivienda se puso 
en marcha en el 2009 con el objetivo 
de informar y asesorar a la ciudadanía 
sobre todas aquellas cuestiones rela-

El servicio, que asesora e informa sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la 
vivienda, será operativo a partir del próximo mes de febrero

El centro cívico de les Planes alberga diferentes servicios municipales

Mejora de la atención a la ciudadanía

El Bicibox es consolida a la ciutat
En un any han pujat un 81% les bicicletes estacionades

Creix la utilització. Les dades reflecteixen l’increment d’utilització de les estacions 
del Bicibox. Durant el mes d’octubre de 2013 es van estacionar 10.963 bicis en tota la xar-
xa (amb una mitjana de 350 bicicletes per dia), davant les 6.795 bicis que van fer servir el 
Bicibox  l’octubre d’un any enrere. Més informació del servei a bicibox.cat

El servei metropolità d’estacionament segur 
de bicicletes, el Bicibox, va consolidant-
se com a alternativa per deixar la bici en 

desplaçaments urbans i interurbans. El nombre 
d’usuaris registrats ha superat ja els 2.000 en les 
131 estacions distribuïdes pels municipis on 
funciona el servei, que sumen 1.379 places de 
bicicletes. Pel que fa a l’estacionament de bicis, 
a l’octubre de 2013 s’han superat per primer cop 
les 10.000 bicicletes deixades en un mes en tota 
la xarxa, cosa que representa un increment de 
més del 60% en relació amb l’octubre de l’any 
passat. A Sant Joan Despí es van fer, a l’octubre, 
1.608 estacionaments de bicis a les 17 estacions 
que hi ha a la ciutat (un 81,6% més que amb 
l’octubre de 2013, quan es van registrar 885 es-
tacionaments).
Les dades demostren que el Bicibox és un servei 
efectiu, amb una despesa similar a la del trans-
port públic de gestió indirecta: el cost mitjà 
mensual de la gestió i el manteniment de tota 
la xarxa és de 38.600 euros, incloent-hi l’oficina 
situada a Cornellà, un telèfon d’atenció 24 ho-
res (93 480 15 59), el servei d’atenció in situ a 
l’usuari, el manteiment del web amb informació 
de les places lliures, les assegurances del servei, 
la telecomunicació de les estacions i el seu man-
teniment... i, sobretot, la promoció de la bicicle-
ta com a vehicle de transport no contaminant.

A l’octubre es van estacionar als 17 bicibox Sant Joan 
Despí un total de 1.608 bicis, 723 més que el 2012. 
El servei  ja suma 155 usuaris i usuàries a la ciutat

10.963
bicicletes
estacionades
al mes d’octubre

6.795
bicicletes
estacionades
al mes d’octubre

cionades con la vivienda en el sentido 
más amplio de la palabra: compra, al-
quiler, ayudas, e incluso rehabilitacio-
nes. En definitiva, el objetivo es ayu-
dar el máximo posible a las familias y 
personas en una cuestión prioritaria 
aglutinando la información en una 

misma ubicación. El centro cívico de 
les Planes alberga otros servicios mu-
nicipales, algunos vinculados a la gent 
gran, como un comedor y espacios de 
ocio, además de ser sede de asocia-
ciones como El Tricicle, La Finestra o 
Chatango.
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Apostem més pel reciclatge

Comencem 2014 actuant. Sant Joan Despí ha tancat el 
2013 amb unes dades provisionals de la recollida se-
lectiva de les deixalles que hem de millorar. Des que 

es va implantar el sistema, ara fa més de 15 anys, les xifres de 
separació de residus no han parat de créixer. En els darrers 
anys, però, la tendència s’ha estancat o, fins i tot, en alguns 
casos ha retrocedit. Segons les xifres facilitades per l’empresa 
concessionària de la recollida d’escombraries a la ciutat, el 
2013 hem augmentat la recollida d’envasos i hem passat de 
les 465.270 tones de 2012, a les 531.940 de 2013. Una dada 
molt positiva que contrasta amb la baixada de la recollida 
selectiva de la resta de deixalles.

La influència de la crisi
Així, la recollida de paper ha estat una de les que menys 
ha augmentat, ha arribat a les 707.610 tones respecte a les 
765.120 de 2012. També ha disminuït, però en menor mesu-
ra, la recollida de vidre, 489.700 davant els 501.100 de 2012 
i de l’orgànica, que ha passat de les 1.286.340 tones de 2012 
a les 1.226.870 de 2013. Però aquesta devallada no es pot in-
terpretar només com una reducció dels nivells de reciclatge 
de la ciutadania, sinó que hem de tenir en compte l’actual 
context de crisi que ha reduït el consum a les llars, i per tant 
es generen menys residus. 
Sigui com sigui, hem de continuar conscienciant-nos de 
mantenir els nostres nivells de reciclatge per cuidar el medi 

El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) asesorará a personas en aspectos 
derivados de la actual situación de crisis, como las relacionadas con la vivienda

Nuevo servicio jurídico para atender las 
demandas de personas con pocos recursos

Gracias a un acuerdo con la Diputació de Barce-
lona, a partir de febrero, Sant Joan Despí conta-
rá con el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), 

un recurso que proporciona a las personas usuarias un 
primer consejo orientador de manera gratuita relacio-
nado con aspectos derivados de la actual situación de 
crisis. Hasta ahora este servicio se prestaba en Sant Just 
Desvern.
Al servicio podrán acceder las personas que se deriven 
desde los equipos de servicios sociales del Ayuntamien-
to, y atenderán a las personas usuarias una vez al mes. 
El SOJ ofrece una primera orientación sobre la proble-
mática y si se dan las condiciones legales necesarias se 
procede a iniciar la tramitación del expediente para el 
reconocimiento de la justicia gratuita. 
El SOJ orienta sobre temas muy concretos, y que debido 
a la actual crisis se han multiplicado en los últimos años, 
como los relacionados con los derechos y deberes deri-
vados del cumplimiento de las obligaciones contractua-
les; suministros de la vivienda; relaciones arrendatarias 
o la derivadas de la compra de viviendas, sobre todo las 
relacionadas con hipotecas. La provincia de Barcelona 
cuenta con 23 puntos SOJ.

El servicio se prestará en el Àrea de Serveis a la Persona

El sopar de dones es farà el proper 
7 de març al poliesportiu del Mig

En 2013 augmenta la recollida selectiva dels envasos • La deixalleria mòbil 
amplia l’horari al barri Centre per millorar el servei

Acuerdo con la Diputació de Barcelona

Campanya informativa de reciclatge als establiments comercials

A partir de l’11 de febrer, venda de 
tiquets per al sopar de dones
El Departament de Polítiques d’Igualtat obre el proper 
11 de febrer el termini per a la compra de tiquets per al 
sopar de dones que se celebra cada any coincidint amb 
la commemoració del Dia Internacional de la Dona. 
Aquest any el sopar es farà el dia 7 de març a les 21.30 
hores al poliesportiu del Mig. Per participar-hi cal 
comprar un tiquet l’11 de febrer (de 9 a 14 h) a l’Àrea 
de Serveis a la Persona i al Centre Cívic Les Planes, i a 
partir del dia 12, només a l’Àrea de Serveis a la Persona, 
de 9 a 14 h i els dilluns i dimecres de 17 a 19 h. El preu 
del sopar és de 20 euros.

ambient. I una de les maneres d’estar conscienciats són les 
campanyes informatives que l’Ajuntament i altres adminis-
tracions realitzen. Aquest és el cas de la campanya Envàs on 
vas? que, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, s’ha realitzat al gener als establiments comercials. Du-
rant aquests dies, uns informadors han ajudat a resoldre els 
dubtes sobre què reciclar en cada contenidor a la ciutadania.
Per últim, des d’aquest mes la deixalleria mòbil al barri Cen-
tre (dimecres, de 10 a 11 h, i dijous de 16 a 17 h) ha ampliat 
l’horari en deu minuts per millorar el servei en aquesta zona, 
una de les que tenen més demanda. Podeu consultar al web 
municipal els horaris de la deixelleria mòbil a cada barri.

El reciclatge al 2013
Envasos, recollides 531.940 tones (465.270, al 2012)

Vidre, recollides  489.700 tones (501.100, al 2012)

Orgànica, recollides 1.226.870 tones (1.286.340, al 2012)

Paper,recollides 707.610 tones (765.120, al 2012)

les dades

Font: empresa concessionària de la recollida d’escombraries
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Recursos municipales para mejorar 
la vida de las personas mayores

Abierto el plazo para pedir la exención del pago de la tasa de basuras

Personas mayores cuidadas. Los 
departamentos de Gent Gran y 
Acció Social destinan una par-

te de sus recursos a paliar la situación 
de vulnerabilidad que, en determinadas 
ocasiones, sufre el colectivo de la gent 
gran. La crisis también les afecta y para 
evitar situaciones de riesgo el Ayunta-
miento ofrece diferentes servicios que 
puden ayudarles, desde diferentes pers-
pectivas, a mejorar su calidad de vida.

Bonificaciones
Una de las acciones es la exención del 
pago de la tasa de basuras que el año 
pasado benefició a 209 personas. Esta 
exención les supuso un ahorro global 
de 14.421 euros. Para recibir esta boni-
ficación hay que ser pensionista y tener 
más de 60 años; vivir solo y no tener 
unos ingresos superiores a 532,51euros 
(IPREM); o que los ingresos totales de 
la familia no superen los 723,15 euros al 
mes, además de  no tener más de una vi-
vienda ni otros bienes. Las personas que 
se encuentren en esta situación pueden 
solicitar la exención, hasta el 28 de febre-
ro, en el Àrea de Serveis a la Persona o en 
el centro cívico de Les Planes.

Ayudas a domicilio
Otra de las líneas de actuación municipal 
son las ayudas en función de necesida-
des más específicas de la persona mayor, 

como servicios domiciliarios o despla-
zamientos en transporte adaptado. Este 
tipo de servicios se otorgan después de 
una valoración individual y personaliza-
da que realizan los servicios sociales bá-
sicos. Así, en 2013, 135 personas recibie-
ron diferentes servicios directamente en 
sus domicilios; 17 se beneficiaron de des-
cuentos en limpieza de la casa: 19 fueron 
disfrutaron de un transporte adaptado 
para desplazarse diariamente a un cen-
tro de día y en 12 viviendas se realizaron 
pequeñas reformas para mejorar la mo-
vilidad. En este último caso, la mayoría 
de personas sustituyen la bañera por un 
plato de ducha.  
Otro de los servicios más utilizados es  la 
teleasistencia. En 2013 489 personas se 
beneficiaron de las ventajas de este sis-
tema que les da tranquilidad durante las 
24 horas del día en caso de tener alguna 
incidencia.

Nadal
VISCUT amb cor
La ciutadania ha viscut amb intensitat unes festes 
nadalenques en què hi ha posat tot el cor. Enrere 
queden moltes i moltes activitats que, sobretot, 
han tingut els infants com a 
protagonistes. Aquestes pàgines 
recullen algunes de les imatges 
d’aquest Nadal. Instantànies 
com aquesta, el lliurament 
de la clau de la 
ciutat als Reis.

Imagen de archivo de una usuaria del servicio de ayuda domiciliaria. En 2013, 135 personas recibieron ayuda directamente en sus hogares

El Ayuntamiento ofrece a la gent gran con 
pocos recursos, servicios y bonificaciones que 
les facilita su día a día, con servicios de  ayuda 
domiciliaria como la teleasistencia • En 2013, 
209 personas mayores se beneficiaron de la 
exención del pago de la basura

Hasta el 28 de 
febrero se puede 
pedir la exención del 
pago de la tasa de 
basuras Nadal amb cor amb felicitacions on line i al web de TV local:

Despí TV ha realitzat diferents vídeos sobre el Nadal santjoanenc que podeu 
veure a sjdespi.xiptv.cat/nadal-amb-cor o fent servir el codi QR adjunt amb 
un telèfon smartphone. La campanya de felicitacions on line a través del web 
municipal ha registrat 244 visites i 167 descàrregues de la tipografia especial 

nadalenca dissenyada per a aquestes passades festes.
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Fa gairebé 60 anys que el Nadal de Sant Joan Despí té uns grans 
protagonistes: els diorames de pessebres. Des de fa 57 anys l’Associació 
de Pessebristes de Sant Joan Despí ha mantingut aquesta tradició de crear 
petites obres d’art que representen diferents escenes de Nadal. Enguany, 
l’entitat ha dedicat la mostra a un del grans mestres pessebristes de 
Catalunya, el santjoanenc Joan Mestres, que ens va deixar a l’octubre.

Més d’un centenar de voluntaris van fer costat el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre per tornar a donar vida 
als personatges i les escenes més rellevants dels primers dies del naixement de Jesús. El Belén Viviente va rebre milers 
de ciutadans que no es van voler perdre aquesta tradicional cita de Nadal a la ciutat.

Caga tió, el moment dels infants

Balls i festa de la gent gran

Música per Nadal i Cap d’Any

Els infants van picar ben fort als tions que es van muntar al barri Centre –a dalt– i a les Planes. Les places es van om-
plir de música i ball per acompanyar una de les activitats amb què més gaudeix la canalla.

Prop de 800 persones es van sumar a la festa de Nadal de la gent gran. Música en directe i un berenar per retrobar-se, fer 
balanç de l’any i esperar el proper amb molta energia.

La música també va tenir un espai propi en aquestes festes. A dalt, el concert de Nadal de l’Escola de Música Enric Granados, i al 
costat, la Societat Coral la Flora en el tradicional Concert de Cap d’Any acompanyats pels solistes Mireia Dolç i Josep Lluís Blanch.

El Belén Viviente, un clàssic de Nadal

Exposició de pessebres, l’art del detall

16 17
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A la recta final de les festes nadalenques, els infants viuen els millors moments 
• L’astròleg Sadurní prepara l’arribada des del seu laboratori, a la Torre de la 

Creu • Els nens i les nenes fan les seves cartes tot esperant l’arribada de 
Ses Majestats, la nit del 5 de gener

L’astròleg Sadurní va obrir les 
portes del seu laboratori, a la 
Torre de la Creu, per informar 
els infants de com tenien els Reis 
Mags els preparatius per arribar 
a la ciutat. Prop de 1.800 infants 
i les seves famílies van visitar 
el laboratori i van descobrir un 
nou espai màgic, la carbonera, a 
ritme de la cançó d’en Sadurní en 
l’elaboració de la qual ha parti-
cipat l’Escola de Música Enric 
Granados. Els infants van veure 
la feina d’en Sadurní a través de la 
porta estrellada i van participar 
en espectacles de màgia que van 
preparar els ajudants de l’astròleg 
més estimat.

18

En 
Sardurní 
va fer 
bona 
feina...

...i els Reis van arribar puntuals!

I per fi, la nit del 5 de gener, Ses Majestats van arribar puntuals 
al recinte firal aclamats per centenars d’infants i les seves famí-
lies. L’esperada Cavalcada va recórrer tots els barris de la ciutat on 
l’esperaven els nens i les nenes. Durant el recorregut es van llançar 
al voltant de 3.000 quilos de caramels, la majoria sense gluten.
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El grup, a punt de sortir, en la caminada de l’any passat

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

Recollida de joguines, d’aliments, Marató de TV3...

Per Nadal també vam ser solidaris
La Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties neurodegeneratives, va 
recollir més de 12.000 euros en activitats lúdiques, esportives, culturals....

La festa comptarà amb més de 40 genets i 30 carros en una especial edició dels 
Tres Tombs on els abanderats  seran els gegants Joan Pi i Pomereta, en 

commemoració d’aquest quart de segle

Els Tres Tombs, 25 anys de tradició
Al barri Centre, el diumenge 16 de febrer a partir de les 12 hores 

dissabte, 15 de febrer
17 h. Sortida de la cercavila d’entrega de la 
bandera des de Ca l’Armand i breu 
recorregut pels carrers del barri Centre

Recollida d’aliments i de joguines
Creu Roja Joventut, Ràdio Despí i la ciutadania 
van posar el seu gra de sorra a la solidaritat en el 
marc de la campanya Cap infant sense joguina. Els 
ciutadans i ciutadanes van aportar al voltant de 
850 joguines que es van lliurar als Reis Mags per 
als nens i les nenes de 260 famílies de la ciutat. 
La ciutadania també va ser clau en la recollida 
d’aliments per a la Taula Social en diferents activi-
tats, como el Caga tió, la Festa de Nadal de la Gent 
Gran (a la imatge), en què es van recollir uns 400 
kilos d’aliments, o les aportacions de treballadors 
de l’empresa Invent-Farma, entre d’altres. En total 
es van recollir uns 1.100 kilos.

Sant Joan Despí es va abocar un 
any més en un munt d’activitats 
per donar suport a la Marató que 

TV3 organitza cada any amb l’objectiu 
de recollir fons i destinar-los a la inves-
tigació de diferents malalties. Enguany, 
els prop de 10 milions que s’han reco-
llit arreu de Catalunya es destinaran a 
projectes d’investigació de les malalties 
neurodegeneratives. A la ciutat es van 
recollir més de 12.200 euros en activi-
tats esportives, escolars, culturals... 
Els centres educatius han viscut molt in-
tensament la Marató amb activitats que 
van des de cantades de nadales, a xoco-
latades, mercats solidaris... Les escoles 
Pau Casals, Roser Capdevila, Sant Fran-
cesc d’Assís, Joan Perich Valls, Gran Ca-
pità i Ateneu Instructiu han recollit més 
de 3.800 euros, mentre que una marató 
de zumba i una altra de pàdel als po-
liesportius Salvador Gimeno i Francesc 
Calvet van recaptar 1.978,47 euros. Les 
altres dues cites més rellevants, la IX 
Dansa Solidària amb la Marató organit-
zada per Dansadespí i la gala Patinem 
per a tu, del Club de Patinatge artística 
de Sant Joan Despí van sumar 4.084 i 
2.300 euros respectivament.

La Colla de Geganters de Sant Joan Despí torna a organit-
zar enguany una nova edició de la Festa dels Tres Tombs. 
Una festa que serà molt simbòlica i especial ja que es com-

memorarà el 25è aniversari de l’organització per part d’aquesta 
entitat. La mort sobtada de Josep Olivé, una de les persones que 
durant anys va organitzar aquesta festa a Sant Joan Despí, i des-
prés de diferents circumstàncies, la Colla de Geganters, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, es va fer càrrec de retornar a la 
ciutat una de les festes agrícoles més tradicionals del costumari 
català.
25 anys després, la Colla continua al capdavant de la Festa dels 
Tres Tombs, que ha esdevingut en una de les cites hivernals amb 
més participació. Enguany se celebrarà els dies 15 i 16 de febrer, 
i sens dubte, la colla la viurà amb molta intensitat. Per comme-
morar aquest quart de segle els abanderats seran els gegants Joan 
Pi i Pomereta, els primers de l’entitat. I també serà una festa es-
pecial ja que s’espera la participació de 40 genets i uns 30 carros, 
que mai han visitat la nostra població, i més 250 persones en la 
cercavila del dia 16 pels principals carrers del barri Centre. La 
degustació de vi i coca es farà enguany a la seu del Grup d’Esplai 
El Castanyot, al local Filles de Maria.

diumenge, 16 de febrer
9 h. Esmorzar de participants al recinte firal (av. 
Mare de Déu de Montserrat)
12 h. Inici de la cercavila
av. de Barcelona,  rambla de Josep M. Jujol, carrer 
de Mossèn Jacint Verdaguer –parada davant del 
local del Grup Esplai El Castanyot, on es farà la 
degustació de coca i vi dolç– i continuació pels ca-
rrers de les Torres, de Rius i Taulet, l’av. de Barcelo-
na, carrer del Bon Viatge i  plaça de l’Església (on es 
farà la benedicció a les 13 h), carrers de Catalunya, 
de Mossèn Jacint Verdaguer,  c. de les Torres, c. de 
Rius i Taulet, av. de Barcelona, c. del Bon Viatge i c. 
de Catalunya.

Marató de zumba al 
poliesportiu Salvador 
Gimeno

Gala Patinem per a tu

IX Dansa Solidària amb la Marató

LA CULTURA

Joan Pi i Pomereta, els gegants més 
antics de la ciutat, seran els 

abanderats dels Tres Tombs de 2014
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Després de l’encesa, degustacions per només 2 euros, de 20 a 24 h.

India Martínez, concert estrella al Teatre Mercè Rodoreda el 21 de febrer

Humor, teatre infantil i molt 
bona música al febrer

Enke Machinek, Montserrat Sastre i Natalia Cao, amb un ampli camí artístic, ens 
mostren al Centre Jujol una part de la seva obra per acostar-nos a l’emoció

L’art a través del tapís, l’escultura i la 
pintura, nova proposta a Can Negre

Exposició Forma i color, del 6 de febrer al 2 de març

Motivar l’espectador a sentir l’emoció a 
través de la textura, el color i el vo-
lum. Aquesta és la proposta que ens 

fan les artistes Enke Machinek, Montserrat Sas-
tre i Natalia Cao a l’exposició Forma i color que 
podrem contemplar al Centre Jujol-Can Negre 
del 6 de febrer al 2 de març. Totes tres tenen un 
llarg camí artístic i a més formen part del ma-
teix col·lectiu artístic ARTASJUST.  Cadascuna, 
però, ens transmetrà aquesta emoció a través 
de disciplines diferents: Natalia Cao amb pin-
tures, Montserrat Sastre amb escultures i Enke 
Machinek amb tapissos. Amb una llarga tra-
jectòria artística, les escultures de Montserrat 
Sastre es poden admirar en diferents espais 
públics; de fet, a Sant Joan Despí en tenim dos 
a l’Hospital Moisès Broggi. A més de les escul-
tures de Sastre, a l’exposició podrem admirar 
també els tapissos d’Enke Machinek que, amb 
les seves obres de pintura a l’oli, tapís modern i 
vitralls ha exposat a diferents països d’Europa i 
Amèrica. Per últim, Natalia Cao, ens donarà la 
seva visió de l’art a través de la pintura. Llicen-
ciada en belles arts, Cao ha presentat les seves 
obres arreu d’Espanya.

Autors locals exposen a
 l’hospital de Sant Joan Despí

Fins al 31 de gener, l’Hospital Moisès Broggi acull les obres fotogràfiques 
d’un grup d’autors, una bona part dels quals són de Sant Joan Despí, que 

s’han format en l’art fotogràfic de la mà de Raúl Rossi, professor del Centre 
Cívic Antoni Gaudí. El segrest de la llum, títol de l’exposició recull 28 

fotografies de nou apassionats per la fotografia.  Serà una bona oportunitat 
per veure la feina d’aquest grup que, com ells mateixos resumeixen, en re-
ferència a l’exposició “no trobareu una similitud entre les nostres obres. 

L’edat, la procedència, la formació, i en general l’experiència acumulada 
marquen la diferència entre les peces que s’exposen”. El grup fa més de 

10 anys que exposa en diferents sales d’arreu de Barcelona.

A l’esquerra, India Martínez. Sobre aques-
tes línies, una escena d’Un aire de família 
i imatges promocionals de La noche Sa-
binera i de l’espectacle infantil La camisa 
de l’home feliç

La temporada d’espectacles al Tea-
tre Mercè Rodoreda i el Casal 
de Joves El Bulevard ha aixecat 

el teló aquest mes de gener amb dues 
actuacions de luxe: Rafael Amargo i 
Dani Pérez. Les actuacions continua-
ran al febrer amb quatre noves pro-
postes ben diferents. 
Un aire de família, primera obra que 
dirigeix l’actor Pau Durà (Plats bruts, 
Ventdelplà o Siete vidas) i que va obrir 
la nova temporada del Romea, visitarà 
el 7 de febrer el Teatre Mercè Rodore-
da. Francesc Orella, Maife Gil, Ramon 
Madaula, Cristina Genebat, Jacob To-
rres i Sílvia Bel donen vida a aquesta 

família retratada en una obra escrita 
pels francesos Agnès Jaoui i Jean Pie-
rre Bacri.

Música de primera
A més, del teatre, la música serà la gran 
protagonista del febrer amb les actua-
cions d’India Martínez (21 de febrer) i 
La noche Sabinera (14 de febrer). Mar-
tínez omplirà el teatre (al tancament 
d’aquesta edició les entrades estaven a 
punt d’exhaurir-se) de les cançons del 
seu nou àlbum Camino de la buena 
suerte que va camí d’esdevenir un nou 
gran èxit musical com va passar amb 
Azulejos de lunares. L’altra cita musi-

cal serà al casal de joves El Bulevard, 
on Pancho Verona i Antonio Gar-
cía de Diego, músics i productors de 
Joaquín Sabina, presentaran La noche 
Sabinera, un homenatge al cantautor 
d’Úbeda.
Per últim, el 23 de febrer serà el torn 
del teatre infantil amb l’obra La camisa 
de l’home feliç de la companyia lleida-
tana Zum Zum Teatre que recentment 
ha estat guardonada amb dos premis 
FETEN (Feria Europea de Artes Escé-
nicas para Niños y Niñas de Gijón) a 
la millor direcció i millor interpreta-
ció femenina. Una delicada obra tea-
tral per a infants més grans de 4 anys.

Algunes de les obres que formen part de l’exposició Forma i color. A dalt, un 
tapís d’Enke Machinek, i d’esquerra a dreta, una escultura de Montserrat Sastre 
i una pintura de Natalia Cao

Continua la programació de teatre i espectacles a la ciutat
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actualitzada a través 

del telèfon smartphone, 
amb aquest codi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 6 de febrer al 2 de març 
‘FORMA I COLOR’, 
de Montserrat Sastre, 
Enke Machinek i 
Natalia Cao 
Centre Jujol-Can Negre
mostra de tapís, pintura i escultura. Inauguració, 6 
de febrer a les 19.30 hores

gENER 

EXPOSICIONS

12 dimecres

14 divendres
 22.30 hores
 CONCERT: La Noche Sabinera  
 Casal de joves El Bulevard
 Pancho Verona i Antonio García de Diego,   
 músics i productors de Joaquín Sabina des de  
 fa més de 30 anys ens oferiran una vetllada   
 molt especial per als amants de la música del   
 cantautor d’Úbeda. Entrada anticipada 8   
 euros, a taquilla 10. Comprada d’entrades a 
 www.teatresdespi.cat

7  divendres

 22.30 hores 
 CONCERT: MONOGOTZI
 Casal de Joves El Bulevard
 espectacle per a majors de 16 anys. Entrada   
 gratuïta.

31 divendres
 22.30 hores
 MONÒLEGS AMB DANI PÉREZ   
 Casal de Joves El Bulevard
 guanyador d’una de les edicions d’El Club de la   
 comèdia, Pérez ens portarà el seu explosiu humor  
 que mostra la realitat que ell veu al carrer. Compra  
 d’entrades a www.teatresdespi.cat. Preu: 8 euros  
 anticipada, 10 a taquilla.

3  dilluns

FEBRER

 De 19  a 20.30 hores
 TALLER DE PA ARTESÀ
 Casal de Joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia a elbulevard@sjdespi.net  
 Preu: 5 euros. 5  dimecres

 De 19 a 20.30  hores
 TALLER: TACOS, BURRITOS I   
 ENCHILADAS    
 Casal de Joves El Bulevard
 un viatge a la cuina mexicana. Cal inscripció   
 prèvia a elbulevard@sjdespi.net. Preu: 5 euros

 22  hores
 TEATRE: ‘Un aire de família’
 Teatre Mercè Rodoreda
 comèdia agredolça que gira al voltant d’un   
 sopar familiar que no serà tan alegre com en   
 d’altres moments. Amb Ramon Madaula,
 Francesc Orella, Maife Gil, Cristina    
 Genebat, Jacob Torres i Sílvia Bel. Compra   
 d’entrades a www.teatresdespi.cat.      
 Preu de l’entrada, 22 euros anticipada i 24 el   
 mateix dia.

 De 19 a 20.30 hores
 TALLER: Aperitius afrodisíacs
 Casal de Joves El Bulevard   
 aprofita els millors aliments per captivar   
 paladars. Cal inscripció prèvia a 
 elbulevard@sjdespi.net. Preu: 5 euros  
     

fins al 31 de gener 
‘EL SEGREST DE LA LLUM’
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
exposició de fotografies

 19  hores
 XERRADA: POSAR-SE EN MARXA 
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 Josep Nadal ens parlarà de les cinc regles bàsiques   
 que hem de saber per posar en marxa el teu projec 
 te personal o professional.

28 dimarts
 18  hores
 TALLER OCUPA’T: 4 CLAUS PER   
 SUPERAR UNA ENTREVISTA DE   
 FEINA!  
 Casal de Joves El Bulevard
 taller gratuït. Cal inscripció prèvia elbulevard@sjdespi.net.

29 dimecres
 18  hores
 TALLER: CREA EL TEU PROPI 
 CALENDARI 
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 taller recomanat per a infants de 4 a 8 anys. Cal 
 inscripció prèvia.

 De 19  a 20.30 hores
 TALLER DE MITJA 
 Casal de Joves El Bulevard
 al taller, que es faran en dues sessions, el 3 i   
 10 de febrer, aprendrem a fer una bufanda. Cal   
 inscripció prèvia a elbulevard@sjdespi.net. Preu:  
 10 euros

 De 20 a 21.30 hores
 CURS: porcellana de paper  
 Centre Jujol-Can Negre
 el curs es farà els dies 3, 10, 17 i 24 de febrer.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net.

4  dimarts

 De 18 a 19.30 hores
 CURS DE CUINA: Bombons  
 Centre Jujol-Can Negre
 el curs es farà els dies 4,  11, 18 I 25 de febrer.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net.

 De 9.30  a 11.30 hores
 CURS: DISFRESSES DE GOMA EVA 
 Centre Jujol-Can Negre
 el curs es farà els dies 4,  11, 18 I 25 de febrer.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net.

 18  hores
 TALLER KUMON   
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 cal inscripció prèvia. 

6  dijous
 18 hores
 DIJOUS DE CONTE: ‘L’home   
 del sac’ 
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 Albert Estengre es farà un repàs de contes   
 tradicionals com La Marieta i L’home del sac i   
 altres contes de por.

 De 19.30 a 21 hores
 CURS DE PAPER MAIXÉ   
 Centre Jujol-Can Negre
 el curs es farà els dies 5, 12, 19 I 26 de febrer.   
 Inscripcions al 93 373 73 63 i cannegre@sjdespi.net.

9  diumenge
 D’11 a 14 hores
 BALLADA DE COUNTRY 
 SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA
 Poliesportiu Ugalde
 Preu de l’entrada,consumició inclosa, 5 euros.

18 dimarts
 18 hores
 DIMARTS DE CONTE: 
 ‘Qui viu aquí?’
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 amb Sandra Rossi. Recomanada per a  
 infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. 

19 dimecres
 17 hores
 AULA CULTURAL GENT GRAN:
 ‘Cases pairals de Sant Joan   
 Despí, el cor d’un poble   
 que batega’
 Àrea de Serveis a la Persona   
 conferència a càrrec de Neus Sevilla i Rosa   
 Garví, alumnes del projecte Senior-lab del   
 CITILAB  

15 dissabte
 17 hores
 ELS TRES TOMBS: CERCAVILA   
 D’ENTREGA DE LA BANDERA  
 Carrers del barri Centre
 sortida de la cercavila de cavalls des de Ca   
 l’Armand (carrer Major), c. Bon    
 Viatge, c.Jacint Verdaguer, les Torres, c.   
 Baltasar d’Espanya i c. Bon Viatge 
 fins a la masia de Ca l’Armand, on es penjarà   
 la bandera.

16 diumenge
12 hores
FESTA DELS TRES TOMBS
Sortida des del recinte firal
els carruatges, cavalls i carros sortiran des del  
recinte firal (12 h) i continuaran per l’av. de 
Barcelona, av. de Josep M. Jujol, c. de Jacint   
Verdaguer (parada al local d’El Castanyot, on es  
farà la degustació de coca i vi dolç), c. de les  
Torres, c. de Rius i Taulet, av. de Barcelona, 
c. Bon Viatge, pl. de l’Església (on es farà la 
benedicció) i c. Catalunya. La cercavila conti-
nuarà per Jacint Verdaguer, c. Les Torres, Rius 
i Taulet, av. Barcelona, Bon Viatge i Catalunya. 
La rua només passarà dues vegades per davant 
de l’Església. La bandera sortirà directament del 
recinte firal.

11 dimarts
 18 hores
 XERRADA-TALLER: ‘I la teva   
 mitja taronja on és?’
 Casal de Joves El Bulevard
 creus en els mites de l’amor? Vine a desco  
 brir-ho. Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.

 De 19 a 20.30  hores
 TALLER DE XOCOLATA
 Casal de Joves El Bulevard
 Cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros.

21 divendres

 22  hores
 CONCERT: INDIA MARTÍNEZ
 Teatre Mercè Rodoreda
 la cantant andalusa presenta 
 Camino de la buena suerte. Compra   
 d’entrades a www.teatresdespi.cat.
  Preu: 25 euros

 18  hores
 CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
 Casal de Joves El Bulevard
 premi de dues entrades per al cinema. 
 Cal inscripció prèvia. Gratuït.

 De 21 a 23  hores
 TALLER DE ‘CAKE POPS’ 
 Casal de Joves El Bulevard
 aprèn a fer la rebosteria més divertida. 
 Cal inscripció prèvia. Preu: 6 euros

23 diumenge
12 hores
TEATRE INFANTIL: ‘La 
camisa de l’home feliç’ 
Teatre Mercè Rodoreda
la companyia lleidatana Zum Zum 
Teatre ens porta aquesta fantàstica 
història d’un tsar que es va posar molt 
malalt però ningú era capaç de trobar-li 
el mal. Compra d’entrades a www.tea-
tresdespi.cat. Preu a taquilla 7 euros, 
anticipada 5 euros.

 11 hores
 ITINERARI JUJOL   
 Lloc de trobada: Can Negre 
 itinerari guiat. Cal inscripció prèvia al 
 telèfon 93 373 73 63 o al correu 
 cannegre@sjdespi.net.
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10 dilluns
 19 hores
 XERRADA CINEMA: WOODY   
 allen
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 Alfons Gorina, de La Finestra Indiscreta (Catalunya  
 Ràdio) farà un repàs de l’extensa obra d’Allen.

 De 9 a 13 hores
 PREVENCIÓ SOBRE EL CÀNCER   
 DE MAMA    
 Places Antonio Machado i de l’Ermita
 l’entitat DACMA repartirà informació    
 sobre la prevenció d’aquest tipus de càncer.

CONCURS
de l’1 de febrer a l’1 de març 

17a TRAVESSA DELS ÒSCARS
Biblioteca Miquel Martí i Pol
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A l’hivern no et quedis a casa, fes esport, 
nova campanya als poliesportius

Amb la invitació suggerent de “A l’hivern no et quedis a 
casa, fes esport”, els poliesportius municipals Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno ens proposen fer esport a 

l’època hivernal, quan sempre ens baixen una mica els bio-
ritmes i ens costa una miqueta més sortir de casa. Tenim més 
tendència a la vida sedentària i el nostre cos ho nota. Per evitar 
això, per no baixar el ritme d’activitat física i per facilitar les 
nostres relacions socials, els poliesportius municipals fan una 
oferta molt especial. Totes les inscripcions que es facin abans 
del 31 de març tindran matrícula gratuïta i es pot gaudir d’una 
àmplia oferta d’espais i serveis esportius. La inscripció als po-
liesportius municipals de Sant Joan Despí té la característica 
que dóna la possibilitat de gaudir amb el carnet d’abonat de 
dues magnífiques instal·lacions al preu d’una.
Les possibilitats esportives són molt àmplies i diverses, amb 
cinc piscines, dues sales de fitness, set sales d’activitats diri-

gides, tres pistes de pàdel i una zona de wellnes (spa) de 350 
metres quadrats. S’ofereixen més de 200 classes dirigides, tant 
a sala com a piscina. La varietat d’activitats és molt gran: pila-
tes, tai-txi, zumba, body shape, interval, aiguagym, postural, 
steps, fit boxe, fitness aquàtic, etc.

310 persones més amb l’abonament jove
L’Abonament Jove dóna la possibilitat als joves fins a 25 anys 
de gaudir d’una gran diversitat d’espais i activitats esporti-
ves als poliesportius per un preu molt ajustat: 25,5€ al mes, 
preu final tot inclòs. A l’inici de la promoció (al passat mes 
d’octubre), hi havia inscrites 524 persones a l’Abonament Jove 
i ctualment, ja són 834 els inscrits, entre altes i incorporacions 
de joves que ja eran abonats i abonades i van fer el canvi. En 
total ha crescut un 60% el nombre de joves que es beneficien 
d’aquesta quota especial. 

Fins al 31 de març, inscripció gratuïta

Més espai per a les 
activitats dirigides 
al Salvador Gimeno

La possibilitat de fer de dues sales una ha duplicat l’aforament

La exciclista professional Marta Vilajosana impartirà 
una classe-taller d’estiraments al poliesportiu

Una de les millors ciclistes de tots els temps del nostre país, Marta Vilajosana, 
serà l’encarregada d’impartir una classe-taller d’estiraments musculars que 

organitza l’entitat ciclista local DespíBike. L’activitat es farà el dia 22 de febrer, 
de 18.30 a 20 hores, a la sala Punt de Trobada del poliesportiu Salvador Gimeno 

i, tot i que està enfocada preferentment als practicants del ciclisme, 
hi podrà participar qualsevol persona afeccionada a altres esports que vulgui 

saber més sobre com realitzar estiraments musculars. La barcelonina Marta 
Vilajosana, exciclista professional enrolada la major part de la seva carrera 

esportiva en equips italians, ha estat una de les poques espanyoles a aconseguir 
una etapa al Giro d’Itàlia femení (2006), va ser setena al Mundial de Varesse i va 
ser la primera ciclista espanyola a participar a uns Jocs Olímpics, els de Pequín. 

Ha estat campiona d’Espanya en ruta i en persecució, i també 
seleccionadora femenina i tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme.

 

Vilajosana està considerada com una de les 
millors ciclistes espanyoles de tots els temps

Una gran sala permet ara 
atendre  la gran demanda 
de determinades activitats

La pràctica esportiva a la nostra 
ciutat segueix creixent de forma 
continuada. Aquest fet es mani-

festa de manera molt significativa a 
les activitats dirigides que es realitzen 
als poliesportius municipals.
La implantació d’innovadores acti-
vitats ha fet que les sales de classes 
dirigides s’hagin quedat, literalment, 

petites per donar cabuda a totes les 
persones interessades. Aquest és el 
cas de les classes de zumba, en què 
l’aforament es feia totalment insufi-
cient, però també passava en d’altres 
activitats, con ara body shape, postu-
ral, steps o fit boxe.
Per solucionar aquesta situació s’ha 
dut a terme, durant el període de va-

DESPÍ ESPORT

Sala d’indoorwalking del poliesportiu Francesc Calvet

cances de Nadal, una actuació per unir 
les sales 2 i 3 del poliesportiu Salvador 
Gimeno i, d’aquesta manera, crear una 
nova sala gran amb un aforament que 
duplica l’anterior.
Així, les dues sales estan separades per 
una porta plegable que fa que es pu-
gui recollir i tenir una única sala gran. 
D’aquesta manera, hi ha la possibilitat 
de tenir dues sales diferenciades i ben 
insonoritzades o una sala gran, tot de-
penent de l’activitat i les necessitats de 
cada moment.
Amb aquesta millora queda solucio-
nada la gran demanda de places per a 
les activitats de major impacte, com és 
el cas del zumba, i s’evita haver de re-
servar prèviament plaça a la recepció 
del poliesportiu.
També s’ha aprofitat aquesta actuació 
per condicionar millor l’espai de les 
sales. Se n’ha polit i envernissat tot el 
paviment de parquet, s’han pintat les 
columnes i parets amb colors més di-
vertits, s’han posat més miralls a les 
sales i s’ha col·locat una nova tarima 
per als monitors.
Amb aquesta actuació es potencien 
les activitats físiques als poliesportius, 
s’ofereix més nivell de qualitat als es-
pais i, sobretot, s’amplien les places de 
pràctica esportiva.

OBERTURA DEL PROCÉS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL

SERVEI DE BAR RESTAURANT 
AL TENNIS SANT JOAN DESPÍ

Informació a la mateixa instal·lació: cr. de Sant Marti de l’Erm, 30. Sant Joan Despí • Tel. 93 477 12 00
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El Levante no tira la toalla y luchará por la permanencia
Después del excelente papel del Levante Las Planas en su 
debut en la máxima categoría del fútbol femenino, esta tem-
porada está sufriendo más de lo esperado y está de lleno en 
la lucha por la permanencia, que, de hecho, era el objetivo a 
principio de temporada.
Los resultados no han sido buenos y el pasado mes de di-
ciembre el club creyó oportuno realizar un cambio de entre-
nador. Natalia Astrain no había conseguido mantener una 
línea regular de juego y en la entidad planense creyeron que 
lo mejor para romper esa dinámica era un cambio en la di-
rección técnica. “No queríamos que viniera un entrenador 
nuevo –apunta el presidente, Oscar Rescalvo– y que tardase 
mucho en adaptarse y la solución la vimos en el segundo 
entrenador de la temporada pasada, José Mª Fernández, y 
en el cooordinador del club i gran conocedor del equipo, 
Juan Antonio Sánchez”. “La situación no es irremediable 
–añade– y creemos que hay equipo para salir de la zona de 
descenso. Quedan muchos partidos y el equipo está con 
ganas de revertir la dinámica y lograr los triunfos necesa-
rios para lograr la permanencia”.

Els millors equips d’handbol femení van participar 
en la jornada de difusió d’aquest esport

El passat dissabte 4 de gener es va poder gaudir a Sant Joan 
Despí dels dos millors equips de l’handbol femení català 
actuals: el CE Castelldefels (únic equip català a la Divi-
sió d’Honor, màxima categoria femenina d’àmbit estatal) i 
el BM Granollers, líder del seu grup a la Divisió d’Honor 
“Plata”. Unes 400 persones van omplir les grades  per gau-
dir d’un gran espectacle esportiu.
Cal destacar, de forma especial, que abans que comencés 
el partit es va fer un reconeixement públic a Roser Espert, 
jugadora incorporada aquesta temporada al Castelldefels, 
que ha desenvolupat tota la seva vida esportiva a l’Handbol 
Sant Joan Despí, mantenint el lligam com a entrenadora 
dels equips base de l’equip del nostre municipi.
Pel que fa pròpiament al partit, va estar molt igualat. En 

finalitzar la primera part guanyava l’equip del Baix Llo-
bregat per tres gols. A la segona part, de mica en mica, el 
Granollers va capgirar el marcador i va acabar guanyant 
per un meritori 35-37. 
Finalment, cal destacar, de forma molt especial, el triangu-
lar d’alevins femenins disputat prèviament al partit de les 
sèniors. Hi van participar els equips del CE Molins de Rei, 
BM Granollers i l’Handbol Sant Joan. La victòria final va 
ser per l’equip local, que va guanyar els seus dos partits i va 
donar una molt bona imatge. 
Aquesta jornada, prèvia a la diada de Reis va ser un gran 
regal per als amants de l’handbol i, especialment, de 
l’handbol femení, cada vegada amb més força a la nostra 
ciutat.

Els equips sèniors del Castelldefels i del Granollers -a l’esquerra- i els equips participants al triangular d’alevins.

El equipo planense no se da por vencido y luchará 
por mantener la categoría

El equipo de la Primera División 
Femenina cambió de entrenador 
en diciembre
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Extraordinari paper de l’handbol santjoanenc 
als campionats d’Espanya de base 

La representació santjoanenca que va participar en el campionat d’Espanya disputat a Astúries

Cinc esportistes locals van contribuir a l’èxit de les seleccions catalanes

Del 2 al 7 de gener es va dur a terme 
a Astúries el Campionat d’Espanya de 
seleccions autonòmiques, a les catego-
ries infantil, cadet i juvenil. Sant Joan 
Despí ha estat representat en diverses 
categories i amb un èxit molt impor-
tant: dues medalles d’or i una d’argent. 
En total cinc persones vinculades 
a l’handbol de Sant Joan Despí han 
format part de les diverses seleccions 
catalanes. Com a esportistes han estat 
Núria Jiménez, Elisabeth Cesáreo, Laia 
Cassauba-Ticazot i Iván Cerezo. A ni-
vell tècnic, la representació ha estat per 
part de José M. Herrero, entrenador 
del sènior B de l’ Handbol Sant Joan. 
Núria Jiménez ha estat medalla d’or 
amb Catalunya en categoria infantil 
femenina, guanyant la final a la Co-
munitat Valenciana per 26-23. Aques-
ta ha estat la primera vegada que, en 
uns campionats d’Espanya, la selecció 

El Club Tennis El Molí va organitzar el passat 15 de desembre el 
seu quart Torneig Solidari, amb la participació de 44 parelles que 
van jugar a tennis i pàdel en diferents categories.
En aquesta ocasió van recaptar 1.813 euros, que van destinats a 
l’ONG SJS pel projecte Fandema-Solidança, de cooperació al 
desenvolupament local, comunitari i sostenible per a les dones 
de Tujereng (Gàmbia) a través d’un centre autogestionat de 
formació i ocupació. 

Una vegada més el Camp de les Planes va ser talismà per 
a Catalunya en la primera fase del Campionat d’Espanya 
de seleccions autonòmiques femenines de futbol, ja que 
tant la Sub-18 com la sub-16 van fer el ple davant Extre-
madura i País Basc, aconseguint les dues victòries. 
És la quarta ocasió que el FC Levante Las Planas orga-
nitza aquest esdeveniment al costat de les federacions 
espanyola i catalana.

El Tennis El Molí va celebrar el seu Torneig Solidari, 
en cooperació amb un projecte a Gàmbia

El camp de Les Planes, de nou talismà 
per les seleccions catalanes femenines

catalana queda campiona en aques-
ta categoria. Elisabeth Cesáreo i Laia 
Cassauba-Tircazot han guanyat també 
la medalla d’or en categoria cadet, tam-
bé davant València, a qui van superar 
per un contundent 27-17. La trajectòria 
d’aquesta selecció ha estat molt bona, 
tot guanyant amb molta autoritat.
Iván  Cerezo, en  categoria cadet mas-
culí, va aconseguir la medalla d’argent 

després de perdre la selecció catalana la 
final amb la selecció d’Andalusia per un 
ajustat 30-27. El seu paper individual 
ha esta molt bo, sent resolutiu en diver-
sos partits.
També cal destacar que José M. Herre-
ro ha participat en aquests campionats 
com a segon entrenador de la selec-
ció catalana juvenil masculina, que va 
aconseguir el quart lloc.
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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 Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02

Centre 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
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

www.despi.tv

TRIBUNA POLITICA

Comença un nou any i afrontem el futur 
amb optimisme i ganes de treballar. Ara 
bé, si fem balanç de com ha anat l’any 2013 
guanya per golejada la pèrdua constant de 
drets socials gràcies a les polítiques contí-
nues del PP i de CiU.
La llei Wert i 240 milions d’euros de menys 
en el pressupost de la Generalitat per a 
educació, la reducció de prestacions, les 
retallades en sanitat i en protecció social, 
les pèrdues de drets laborals, una llei de se-
guretat que amenaça el dret de manifesta-
ció, l’atemptat a les polítiques de proximi-
tat dels ajuntaments... Tot un despropòsit a 
l’Estat del benestar i als drets socials. 
Ara bé, el que vessa ja el got és la reforma 
de la llei de l’avortament del govern del PP. 
Un clar retrocés de 30 anys que ens col·loca 
en una Espanya en blanc i negre, que re-
torna les dones a l’època en què no podien 
decidir lliurement sobre el seu propi destí. 
Una llei indignant, innecessària, denigrant 
i injusta per a les dones i per a qualsevol és-
ser humà. Ningú pot obligar cap dona a ser 
mare i jugar d’aquesta manera amb la in-
terrupció de l’embaràs per anomalia fetal.
En l’actual moment que està vivint el nos-
tre país, utilitzar l’avortament com a mo-
neda de canvi per agradar als sectors més 
conservadors de l’electorat del PP, no és just 
per una la societat que creix en desigualtats 
i que torna a imposar tenir dones de pri-
mera i de segona: les que podran sortir a 
avortar a la resta d’Europa de forma segura 
i les que ho hauran de fer de forma clan-
destina i sense cap seguretat, com si fossin 
delinqüents. 
Les i els socialistes de Sant Joan Despí 
creiem que aquest avantprojecte de la llei 
de l’avortament és totalment injust, impul-
sor de desigualtats i un clar retrocés en els 
drets socials.
Continuarem treballant per un Sant Joan 
Despí millor, per a les persones, manten-
int els nostres serveis i estant al costat dels 
nostres veïns i veïnes. Bon any 2014.

Desde el Partido Popular tenemos motivos para la espe-
ranza. Las medidas que hemos tomado indican que vamos 
en la buena dirección. Estamos en el buen camino para 
conseguirlo gracias a medidas como la reforma laboral, 
los incentivos a PYMES, la progresiva apertura del crédi-
to… En esta tarea, el impulso de la contratación a tiempo 
parcial como transición al contrato indefinido y la simpli-
ficación de contratos serán claves. Ahora que se ven los 
primeros resultados de los esfuerzos realizados, no dejare-
mos la tarea a medias: queda mucho camino por recorrer. 
Hemos reducido el déficit público en un año de un inacep-
table 9% a un 6,8%. Nuestra economía ha crecido un 0,3% 
en el último trimestre de 2013. Las exportaciones han 
logrado un máximo histórico, con un crecimiento de un 
6% respecto a 2012, gracias a la apertura de las empresas 
españolas.. Por primera vez desde el inicio de la crisis el 
número de españoles afiliados ala Seguridad Social es su-
perior al año anterior.
Lejos de la sombra del rescate, la inversión extranjera se 
dispara: las empresas españolas captan 40.000 millones 
de euros. Este año hemos conseguido reducir el paro en 
150.000 personas.  25 meses después de que el PP llega-
ra al Gobierno el paro Joven disminuye en un 15.14%. La 
prima de riesgo se ha reducido drásticamente, lo que ha 
provocado un ahorro de más de 8.800 millones al Esta-
do. Las medidas del Gobierno han evitado el desahucio 
de 1.500 familias. 
Pero debemos seguir esforzándonos, un esfuerzo conjun-
to: para cumplir con el objetivo de déficit y garantizar la 
liquidez de CCAA y ayuntamientos. Se han inyectado un 
total 105.000 millones a través de dos instrumentos cla-
ve: el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a 
Proveedores gracias al cual el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí ha podido pagar facturas a proveedores.
Gracias a estas medidas, se han salvado 400.000 puestos de 
trabajo y se ha evitado la quiebra de instituciones públicas. 
El principal reto para 2014 es crear empleo y eliminar tra-
bas para afianzar la recuperación. España necesita atraer 
capital para impulsar con fuerza la actividad empresarial 
y acelerar la creación de empleo al mayor ritmo posible. 
El Gobierno de España pondrá en marcha un plan de me-
didas para estimular la actividad de las empresas, aliviar 
su carga fiscal y luchar contra el fraude. Pero todavía nos 
quedan reformas pendientes para consolidar la recupera-
ción: Reforma laboral adaptada a una nueva etapa de recu-
peración; reforma fiscal para aliviar la presión fiscal; reor-
denación de la financiación autonómica y local; impulso 
definitivo a la reforma de las administraciones públicas; 
ley financiera para reactivar el flujo de crédito a familias 
y PYMES, y más apoyo a la internacionalización y sector 
exterior. 
Un objetivo: crear empleo en 2014 y solucionar los proble-
mas reales de los ciudadanos. Estos resultados garantizan 
la buena dirección y nos animan a seguir, con más fuerza 
y viendo desde Sant Joan Despí, que nuestro trabajo da sus 
frutos en apoyo social y en confianza ciudadana, en dónde 
el Partido Popular se preocupa de los problemas reales de 
las personas. 

Retrocedim en 
drets socials

En la buena 
dirección

CiU PPICV-EUiA PSC

DESPÍ NOTÍCIES
Obrim pas al riu amb la nova passera

NADAL AMB COR

Preparats per viure un Nadal amb cor • Nadal amb cor per a 
tothom • El Belén Viviente, un clàssic del Nadal • 
La màgia dels Reis Mags omple Sant Joan Despí

L’any 2013 ha estat un any profitós en el 
qual s’ha fet molta i bona feina i tanca 
amb bones perspectives econòmiques. 
Dóna pas a un 2014 que comença amb 
unes dades d’atur esperançadores, amb 
uns pressupostos que no incorporen no-
ves retallades, amb progressos significa-
tius en l’àmbit de la transparència i amb 
la data i la pregunta fixades per al proper 
mes de novembre. 
El 2014 comença amb un horitzó ple de 
grans projectes en l’àmbit polític, econò-
mic i social. 
La recuperació econòmica i la crea-
ció d’ocupació són la primera prioritat. 
Durant l’any 2014 s’implantaran encara 
més mesures per afavorir la recuperació 
econòmica i crear nous llocs de treball. 
Entre d’altres mesures, durant l’any 2014 
s’aprovarà el Projecte de llei de d’ocupació 
de Catalunya, s’incrementaran els recur-
sos en polítiques actives d’ocupació per a 
joves d’entre 16 i 30 anys, es desbloqueja-
ran les obres de la Línia 9, es perllongaran 
les línies de FGC de Sabadell i Terrassa, 
continuaran les mesures de simplificació 
administrativa per a l’activitat producti-
va i s’incrementaran les línies de crèdit i 
d’aval de l’Institut Català de Finances. 
Es prioritzarà la lluita contra el fracàs 
escolar, la transparència i lluita contra la 
corrupció, els plans específics en políti-
ques socials, la consolidació de la refor-
ma de l’administració, la ciència i inno-
vació i, per descomptat, la celebració de 
la consulta. 
El Govern compta a dia d’avui amb 
l’estabilitat i la força necessària per trans-
metre confiança a la ciutadania, per 
aguantar les envestides que vindran de 
fora i per fer front al grans objectius fixats 
per a l’any 2014.
Les polítiques d’austeritat i de sanejament 
de les finances públiques dels últims dos 
anys han posat les bases per poder apro-
fitar els inicis que s’albiren de recuperació 
econòmica i per incrementar el volum de 
despesa destinat a les polítiques socials. 

Del 2013 al 2014

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

el temps
DESEMBRE

2013

Temperatura mitjana: 
9,6ºC
Temperatura màxima: 
17,2ºC el dia 4
Temperatura mínima: 
2,4ºC el dia 31 
Precipitació: 
15,4 mm 
caiguts en 4 de dies de pluja 

Després del fred intens de final de novembre, en 
iniciar-se el mes de desembre la temperatura va tornar 
a remuntar una mica (lògic, perquè veníem de valors 
molt baixos) i amb més o menys fluctuacions ens vam 
mantenir en la mitjana durant tot el mes. Períodes una 
mica més càlids (al voltant del 5 de desembre o bé tam-
bé per Nadal) s’han alternat amb períodes més freds. 
No hi ha hagut fenòmens significatius, només remarca-
ble el vent fort del dia de Sant Esteve. 
En canvi, després del temporal de pluja del mes ante-
rior, cap altre episodi remarcable de precipitació ens 
ha afectat des d’aleshores i fins al redactat d’aquestes 
línies. D’aquesta manera, i per tercer any consecutiu, 
el desembre ha estat molt sec. Però això no ha impedit 
que l’any 2013 hagi estat pluviomètricament normal, és 
a dir, els 618,1 mm acumulats corresponen aproxima-
dament a la mitjana. Van ser molt plujosos el març i el 
novembre, i per secs destaquen el juny, agost, setembre, 
octubre i desembre. 

Gabriel Salvà 
( www.meteosjd.blogspot.com)

Ha començat un nou any i el Grup 
Municipal d’ICV-EUiA reprenem la 
feina, després d’una breu pausa per les 
festes nadalenques, presentant dues 
mocions en el ple del mes de gener.
D’una banda, davant la indignació que 
provoca el fet que les entitats finance-
res estiguin fent fora dels seus habi-
tatges a famílies i paral·lelament man-
tinguin pisos buits, hem presentat la 
moció que preveu que els habitatges 
desocupats tinguin règim de lloguer 
social i la sanció a aquestes entitats 
en el cas que això no es compleixi. 
El nostre Ajuntament ha manifestat 
el seu compromís d’establir mesures, 
sobre la base de legalitat existent, que 
ajudin a fer realitat el dret a un ha-
bitatge digne per a tothom, aprovant 
per unanimitat la moció. 
D’altra banda, hem fet la proposta de 
donar nom a algunes places de la nos-
tra ciutat que, tot i ser utilitzades as-
síduament per entitats i associacions 
per realitzar actes i festes, no tenen 
nom propi i es denominen per l’edifici 
més proper.
És el cas de la places davant de l’Àrea 
de Serveis a la Persona, la plaça da-
vant del Centre Cultural Mercè Ro-
doreda i la plaça davant de la Biblio-
teca Miquel Martí i Pol, que seguint 
la nostra proposta passarien a ano-
menar-se, respectivament, plaça 8 de 
març, plaça 11 de setembre i plaça de 
la Joventut.  
En el ple celebrat el 22 de gener, els 
diferents grups municipals no han 
considerat adequades les ubicacions 
proposades per ICV-EUiA tot i que 
s´ha acceptat la denominació, que 
s’utilitzarà en d’altres espais segons 
el què decideixi la comissió que s’ha 
acordat formar.

Continuem 
treballant

els darrers vídeos incorporats a la programació
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