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Al servei de la 
gent jove de la ciutat

Nou espai municipal
amb informació, 
assessorament, tallers... 
per ajudar el jovent 
a obrir-se camí

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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setembre-octubre 2016

La gent jove ja té la seva oficina
El 22 de setembre es va inaugurar l’Oficina Jove per donar més 
serveis a aquest col·lectiu, pàgs. 4-5

Ens movem sense contaminar
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ens recorda amb un munt 
d’activitats que ens podem desplaçar sense contaminar, pàgs.10-11

Més espai per fer esport 
L’Ajuntament ha finalitzat les obres d’un nou parc d’aparells 
per a fer esport a la plaça de Lluís Companys, pàgs. 14-15

Coneguem el patrimoni arquitectònic
Els dies 22 i 23 d’octubre Sant Joan Despé es torna a sumar al festival 
d’arquitectura 48H Open House Barcelona, pàgs. 20-21

@ajuntamentsantjoandespi
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Crecer en bienestar y con dignidad. El doctor David Bue-
no resumió con esta frase el sentido del aprendizaje. El 
profesor Bueno, investigador de genética de la Univer-

sidad de Barcelona,   durante la presentación del curso escolar 
con la comunidad educativa de San Juan Despí habló de neu-
rociencia, del cerebro y de su funcionamiento y crecimiento. 
Habló de la importancia de los sentimientos y las emociones 
en la consolidación de las conexiones neuronales. Por lo tanto, 
promover sentimientos positivos favorece el desarrollo de los 
valores que todos y todas queremos que predominen en nues-
tras vidas. Esta debería ser la base sobre la que nos desarrolla-
mos como personas y, por tanto, como sociedad.

Son precisamente estos valores, presentes en el humanismo, 
la filosofía, la tradición... los que debemos seguir difundiendo 
y potenciando, desde todos los ámbitos. En Sant Joan Despí 
ahora confluyen diferentes actuaciones en este sentido.

En octubre celebramos el mes de los derechos humanos, con 
un ciclo de charlas, conferencias y acciones de concienciación; 
iniciamos una campaña de promoción del civismo que preten-
de conseguir un compromiso activo de la ciudadanía para pre-
servar nuestro espacio urbano; comienzan las escuelas depor-
tivas que desarrollan el programa ‘Esport amb Valors’; hemos 
celebrado la Semana de la Movilidad Sostenible, ya funciona la 
nueva Oficina Jove y ya preparamos la Semana de la Ciencia... 
todas estas propuestas tienen por objetivo avanzar hacia una 
sociedad mejor, que respete a las personas, luche contra las 
desigualdades, cuide el entorno y el medio ambiente, promue-
va el conocimiento... Objetivos que se fundamentan en los va-
lores universales y que, para llegar a alcanzarlos, hay que apli-
carlos también a pequeña escala, en nuestra casa y en nuestra 
ciudad. Es nuestro grano de arena para seguir trabajando para 
dejar un mundo mejor a nuestros hijos e hijas.

Créixer en benestar i amb dignitat. El doctor David 
Bueno va resumir amb aquesta frase el sentit de 
l’aprenentatge. El professor Bueno, investigador de 

genètica de la Universitat de Barcelona, durant la presen-
tació del curs escolar amb la comunitat educativa de Sant 
Joan Despí va parlar de neurociència, del cervell i del seu 
funcionament i creixement. Va parlar de la importància 
dels sentiments i les emocions en la consolidació de les 
connexions neuronals. Per tant, promoure sentiments po-
sitius afavoreix el desenvolupament dels valors que tots i 
totes volem que predominin a les nostres vides. Aquesta 
hauria de ser la base sobre la qual ens desenvolupem com a 
persones i, per tant, com a societat. 

Són precíssament aquests valors, presents en l’humanisme, 
la filosofia, la tradició... els que hem de seguir difonent i 
potenciant, des de tots els àmbits. A Sant Joan Despí ara 
conflueixen diferents actuacions en aquest sentit. 

A l’octubre celebrem el mes dels drets humans, amb un ci-
cle de xerrades, conferències i accions de conscienciació; 
iniciem una campanya de promoció del civisme que pretén 
aconseguir un compromís actiu de la ciutadania per pre-
servar el nostre espai urbà; comencen les escoles esportives 
que desenvolupen el programa ‘Esport amb Valors’; hem 
celebrat la Setmana de la Mobilitat Sostenible, ha obert 
portes l’Oficina Jove, i ja preparem la Setmana de la Cièn-
cia... totes aquestes propostes tenen per objectiu avançar 
cap a una societat millor, que respecti les persones, lluiti 
contra les desigualtats, tingui cura de l’entorn i el medi am-
bient, promogui el coneixement... Objectius que es fona-
menten en els valors universals i que, per arribar a assolir-
los, cal aplicar-los també a petita escala, a casa nostra i a la 
nostra ciutat. És el nostre gra de sorra per seguir treballant 
per deixar un món millor als nostres fills i filles.

Educació, drets humans i civisme, 
exemples actuals del nostre compromís 

amb els valors fonamentals

Antoni Poveda, l’alcalde

Valors per endavant

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Educación, derechos humanos y civismo, 
ejemplos actuales de nuestro compromiso 

con los valores fundamentales
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Obre l’Oficina Jove, més informació 
i serveis per ajudar als nois i noies

Com ja avançàvem al Butlletí de juliol, l’Oficina Jove 
de Sant Joan Despí ha obert les portes aquest mes 
de setembre amb l’objectiu de convertir-se en un 

punt de referència per a la gent jove de la ciutat. El Punt 
d’Informació Jovespí, ubicat fins ara al Casal de Joves El 
Bulevard, es reconverteix en una oficina que ocupa part 
de la planta baixa de la Casa Rovira (carrer Jacint Ver-
daguer, 27, al barri Centre) que ofereix més serveis per 
ajudar la gent jove per resoldre qüestions del seu interès. 
Així, un dels serveis més destacats són les assessories que 
tracten aspectes sobre tres eixos temàtics: mobilitat in-
ternacional, juridicolaboral i salut. A les assessories, els 
joves poden  resoldre els seus dubtes de manera per-
sonalitzada i amb cita prèvia. De manera paral·lela, i 
quasi a diari, es duran a terme tallers (ja podeu con-
sultar la programació al web Despijove.cat, o al Fa-
cebook i Twitter de l’oficina). A més a més, també es 
poden resoldre dubtes a través del personal municipal. 
L’equipament compta també amb dos ordinadors que els 
joves poden utilitzar per fer consultes puntuals. L’oficina 
obre de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h, i els dilluns 
de 12 a 14 hores. Aquest nou servei, juntament amb el Ca-
sal de Joves El Bulevard, completa la xarxa d’equipaments 
adreçada a la gent jove de Sant Joan Despí.

El nou equipament municipal es troba a la Casa Rovira

Sobre quins temes em puc 
assessorar?

Salut, sexe, benestar...Orienta sobre sexualitat, drogoaddiccions, trastorns d’alimentació, suport en la presa de decisions, conflictes fami-liars, de parella o personals, dificultats en les relacions perso-nals, control de l’estrès, angoixa davant exàmens o situacions de risc, autoestima, soledat, pors, etc. És un servei orientat a 
joves i pares i mares. 

Mobilitat internacionalOfereix informació als joves que vulguin anar a l’estranger per diferents motius: treballar, estudiar, aprendre nous idiomes; fer pràctiques en empreses; col·laborar en un projecte de volunta-riat, participar en alguna beca internacional, formar part de les activitats juvenils a l’estranger o de programes europeus, etc.

JuridicolaboralAquesta assessoria s’encarrega d’oferir informació per resoldre temes relacionats amb l’aplicació de normatives, lleis i regla-ments en matèria de dret laboral. L’objectiu és que aquest servei 
orienti els i les joves en temes d’ocupació.
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Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27

93 477 17 62

oficinajove@sjdespi.net

De dilluns a divendres de 16.30 a 

20.30 h, i dilluns de 12 a 14 h

www.facebook.com/Oficina-Jove-SJD

twitter.com/JoveSjd

ELS TALLERS 
OCTUBRE 2016

ELS ESPAIS

Racó de trobada i de consulta

Punt d’autoconsulta informàtica

Espai de recepció i d’informació

Sala per a trobades i reunions

Dilluns, 3 d’octubre, 18 hores
Taller Ocupa’t: 

Què és la garantia juvenil?

Dijous, 6 d’octubre, 18 hores
Taller Quina ràbia!

 (prevenció de la violència juvenil)

Dijous, 13 d’octubre, 18 hores
Taller Nyam, nyam 

(nutrició i prevenció dels trastorns del 
comportament alimentari)

Dilluns, 17 d’octubre, 18 hores
Taller Ocupa’t: Pregunta-ho tot sobre la 

formació reglada i no reglada!

Dilluns, 24 d’octubre, 18 hores
Taller Ocupa’t: Infojobs i feina activa: 

aprèn nous trucs per trobar feina

Assessoria de salut (4 i 18 d’octubre) • 
Assessoria de mobilitat internacional 

(5 i 19 d’octubre) • Assessoria 
Juridicolaboral (11 i 25 d’octubre). 

Per participar a les assessories 
cal inscripció prèvia.
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Més de 4.500 infants i joves tornen 
a les aules a Sant Joan Despí

El nou curs escolar 2016-2017 s’enceta amb normalitat a la ciutat

Les portes d’escoles i instituts ja 
s’han obert per donar la ben-
vinguda als infants i joves que 

aquest any comencen o continuen els 
seus estudis. Les xifres del curs esco-
lar 2016-2017 són molt similars a les 
de l’any passat. En total 4.563 infants 
i joves d’infantil, primària, 
secundària obligatòria (ESO) 
i postobligatòria (batxillerat i 
cicles formatius) han tornat a 
l’aula després del parèntesi es-
tiuenc. També han començat 
les classes a les escoles bres-
sols i al Centre de Formació de Perso-
nes Adultes.
Concretament, aquest any s’han ma-
triculat 842 nens i nenes al cicle in-

fantil; 1.917 a primària i 1.302 a la se-
cundària obligatòria, l’ESO. En el cas 
dels ensenyaments postobligatoris, a 
batxillerat han començat les classe 249 
alumnnes, i a cicles formatius de grau 
mitjà i superior el nombre d’alumnes 
ha arribat als 253. 

Més enllà d’escoles i instituts, el curs 
també ha començat per a les persones 
adultes que volen continuar formant-
se. Al Centre de Formació de Persones 

Adultes Arquitecte Jujol s’han matri-
culat al voltant de 700 persones, i en-
cara es manté la matrícula oberta. A 
més, cal destacar que aquest curs s’han 
tornat a posar en marxa dos cursos 
del PFI (Programa de Formació i In-
serció) que impartiran dues especiali-

tats: auxiliar en vendes, oficina 
i atenció al públic, i auxiliar 
en muntatge d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis. 
Les classes han començat amb 
32 alumnes però encara hi ha 
places. Per últim, aquest curs, 

290 infants han començat les classes a 
les tres escoles bressol municipals, El 
Gegant del Pi, Sol Solet i El Timbal, a 
més de la Llar d’Infants La Pomera –

L’Ajuntament torna a posar a l’abast dels centres educatius programes i experiències 
que tenen com a objectiu millorar i complementar el seu currículum educatiu

Aquest estiu s’han ampliat els mòduls 
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol al 

carrer de la Creu d’en Muntaner
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El professor i investigador David 
Bueno obre el nou curs escolar

Professor i invertigador de genètica de la Universitat de Barcelona, David 
Bueno ha desenvolupat una ingent tasca com a divulgador de la ciència a 
través dels seus llibres, de col·laboracions en diversos mitjans de comunica-

ció, etc. Bueno va participar, dimecres 21 de setembre, en la inauguració del curs 
escolar amb una xerrada sobre ciència davant de la comunitat educativa de Sant 
Joan Despí al Teatre Mercè Rodoreda. 
El doctor Bueno va explicar com funciona el nostre cervell i les seves connexions 
neuronals per tal de facilitar l’aprenentatge a la conferència titulada Neurociència i 
educació. Cap un nou paradigma de l’aprenentatge?
Generar emocions positives i tenir present que cada cervell madura al seu ritme 
és fonamental per, segons aquest neurocientífic, assolir millors nivells educatius i 
“ajudar les persones a créixer en benestar i dignitat”, un objectiu que comparteix 
l’Ajuntament, en paraules de l’alcalde, Antoni Poveda, qui va refermar el compro-
mís de “seguir treballant per l’educació, sempre de la mà del professorat dels 
nostres centres, per construir un model educatiu que ens permeti avançar com 
a societat”. Bueno ha estat l’escollit perquè des del curs passat, l’Ajuntament vol 
donar un impuls a la ciència amb diferents iniciatives, una d’elles, la 2a Setmana de 
la Ciència que aquest any es farà del 14 al 18 de novembre.

Perspectiva general de l’interior d’una de les classes dels quatre nous mòduls de l’institut Jaume 
Salvador i Pedrol que s’han construït al carrer de la Creu d’en Muntaner

gestionada per la Generalitat– amb to-
tal normalitat. De fet, si alguna família 
hi està interessada encara hi ha places 
disponibles en totes les edats.

Millores en els equipaments
Perquè tot estigués a punt, l’Ajuntament 
ha aprofitat l’estiu per fer intervencions 
als centres de cara al nou curs. En total 
s’han invertit uns 135.000 euros en di-
ferents intervencions com instal·lació 
de rampes, pintat de pistes, col·locació 
de reixes o tanques, etc. Entre les obres 
cal destacar la construcció que ha fet 
la Generalitat de quatre nous mòduls 
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol a 
l’espai ubicat al carrer Creu d’en Mun-
taner per acollir a l’alumnat de pri-
mer i segon de l’ESO. Aquests dies 
l’Ajuntament ha acabat d’arranjar el 
voltant del recinte desplaçant l’entrada, 
fent-la més cèntrica, i col·locant una 
barana per millorar la seguretat. Tam-
bé s’hi instal·larà una cistella de bàs-
quet i dues porteries.

Serveis educatius i idiomes
L’Ajuntament torna a oferir a les esco-
les i instituts el Catàleg de Programes 
i Serveis Educatius amb més d’una 
cinquantena de programes, activitats 
i experiències perquè puguin comple-
tar la seva formació fora de les aules. 
Entre les novetats aquest any es farà 
un taller de mosaic relacionat amb 
el passat romà de Sant Joan Despí o 
l’exposició Controles? sobre preven-
ció de drogoaddiccions que es podrà 
visitar a l’Àrea de Serveis a la Persona 
fins al 17 d’octubre i que està adreça-
da a joves a partir dels 16 anys. El ca-
tàleg es pot consultar al web sjdespi.cat. 
També aquest any, l’Ajuntament torna a 
facilitar als ciutadans i ciutadanes que 
practiquin idiomes amb una nova edi-
ció dels grups de conversa en anglès, 
francès i alemany que començaran a 
l’octubre. Per participar-hi, envieu un 
correu a ciutatplurilingue@sjdespi.net. 
I si el que es vol és compartir coneixe-
ments, es pot fer  de coordinador i for-
mar un nou grup de conversa. Aquest 
any, se’n faran 13.

El biòleg i investigador David Bueno, en un moment de la seva intervenció davant el 
professorat dels diferents centres educatius de Sant Joan Despí
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Compromís pel civisme

Diu la saviesa popular que no és més net el que 
més neteja sinó el que menys embruta. A Sant 
Joan Despí hem construït, entre tots i totes, 

una ciutat plena de serveis,  equipaments i zones ver-
des, tot en un espai públic endreçat que hem de man-
tenir i millorar dia a dia.

Amb aquest esperit posem en marxa la campanya 
“Fica-t’ho al cap”, un conjunt d’actuacions de sensi-
bilització que tenen per objectiu recordar-nos la im-
portància de mantenir neta la ciutat, de ser curosos i 
curoses amb els excrements dels nostres animals de 
companyia, d’utilitzar el servei de recollida de mobles 
vells i andròmines, de reciclar correctament les nostres 
deixalles... en definitiva,  recordar-nos el compromís 
cívic que, com a ciutadania, tenim amb la ciutat que 
ens acull.

Sant Joan Despí és casa nostra, és el nostre escenari de 
vida i, per tant, patrimoni de tots i totes nosaltres. Ens 
hem de sentir orgullosos i orgulloses de la nostra ciu-
tat, de la seva gent, dels seus carrers i places, dels seus 
parcs... per poder gaudir-la, mirar-la i explicar-la sense 
haver-nos de preocupar d’on o de què trepitgem quan 
hi passegem.

Estic segur que la gran majoria ja actuem de manera 
cívica, però hi ha coses que mai està de més recordar. 
“Fica-t’ho al cap” vol ser un toc d’atenció, però sobretot 
de conscienciació. Una invitació col·lectiva a renovar 
el compromís que tenim com a ciutadans i ciutadanes 
vers la nostra ciutat. Una tasca individual que, sumada, 
ens ha de definir com a col·lectiu i com a ciutat.

Dice la sabiduría popular que no es más limpio el 
que más limpia sino el que menos ensucia. En 
Sant Joan Despí hemos construido, entre todos 

y todas, una ciudad llena de servicios, equipamientos y 
zonas verdes, en un espacio público ordenado que de-
bemos mantener y mejorar día a día.

Con este espíritu ponemos en marcha la campaña “Fica-
t’ho al cap”, un conjunto de actuaciones de sensibiliza-
ción que tienen por objetivo recordarnos la importancia 
de mantener limpia la ciudad, ser cuidadosos y cuida-
dosas con los excrementos de nuestros animales de 
compañía, de utilizar el servicio de recogida de muebles 
viejos y trastos, de reciclar correctamente nuestros des-
hechos... en definitiva, recordarnos el compromiso cívico 
que, como ciudadanía, tenemos con la ciudad que nos 
acoge.

Sant Joan Despí es nuestra casa, es nuestro escenario de 
vida y, por tanto, patrimonio de todos y todas nosotros. 
Hemos de sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestra 
ciudad, de su gente, de sus calles y plazas, de sus par-
ques... para poder disfrutarla, mirarla y explicarla sin te-
ner que preocuparnos de donde o de qué pisamos cuan-
do paseamos.

Estoy seguro de que la gran mayoría ya actuamos de ma-
nera cívica, pero hay cosas que nunca está de más recor-
dar. “Fica-t’ho al cap” quiere ser una llamada de atención, 
pero sobre todo de concienciación. Una invitación co-
lectiva a renovar el compromiso que tenemos como ciu-
dadanos hacia nuestra ciudad. Una tarea individual que, 
sumada, nos definirá como colectivo y como ciudad.

Antoni Poveda
alcalde de Sant Joan Despí

Us convido a compartir aquest compromís i sumar-nos a un gran acord pel civisme
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Els excrements dels gossos, els residus i els mobles al carrer, àmbits principals

Firadespí ha donat el tret de sortida a la campanya, que a banda de 
missatges de conscienciació, vol fer del civisme una actitud que estigui 
ben present en el nostre dia a dia

Firadespí ha estat l’escenari esco-
llit per presentar la nova cam-
panya de civisme que engega, 

a partir de l’octubre, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí. Un conjunt 
d’actuacions de conscienciació que 
volen ser quelcom més que uns anun-
cis i uns quants missatges publicitaris. 
L’Administració municipal in-
verteix molts recursos (gairebé 
3 milions d’euros l’any en neteja 
i recollida de residus) per man-
tenir la ciutat en bon estat, però 
cal no oblidar que això no dóna 
via lliure als incívics: tenir algú que 
saps que després passarà a netejar no 
és un argument vàlid i està molt lluny 
de la societat que la majoria de nosal-
tres volem construir. 
La solució a les actituds incíviques 
no passa per l’augment constant de 
recursos econòmics per fer-hi front. 
L’Ajuntament aviat renovarà la con-
cessió pública del sistema de neteja i 

seguirà treballant per fer-lo més efec-
tiu, però hem de recodar que, com a 
ciutadans, tenim una responsabilitat 
vers l’espai urbà que fem servir.
Aquesta responsabilitat és la base de la 
campanya que ara s’enceta a la ciutat i 
que es vol traduir en l’elaboració d’un 
gran compromís col·lectiu pel civisme. 

Per això, es convida la ciutadania a fer 
seu el missatge i que la veu de la majo-
ria arribi amb força a les persones que 
encara no tenen present que hem de 
vetllar pel bon estat dels nostres ca-
rrers, places, equipaments i zones ver-
des. Són de tots i totes.
La campanya ha recollit durant Fira-
despí el compromís de totes aquelles 
persones que han volgut sumar-se a 

aquest compromís pel civisme i a tra-
vés del web municipal i les xarxes so-
cials també es poden fer adhesions.
Gràficament, els missatges que es 
difondran a través dels mitjans mu-
nicipals (publicitat exterior, pàgina 
web, xarxes socials, publicacions...) 
s’estructuren en tres grans eixos: cons-

cienciar els propietaris de 
gossos que cal recollir les de-
fecacions que l’animal fa a la 
via pública; recordar els ser-
veis municipal destinats a re-
tirar mobles i andròmines del 

carrer, i incidir un cop més en el bon 
ús de contenidors i papereres. 

Compliment de l’ordenança cívica
La campanya gràfica s’acompanyarà 
d’actuacions informatives al carrer i 
als centres educatius, així com una in-
tensificació de l’acció policial davant 
actituds contràries a l’ordenança mu-
nicipal de civisme.

A partir d’aquest 
mes d’octubre, 
aquestes 
imatges seran 
molt presents 
a la ciutat, ja 
sigui a través de 
publicitat exterior 
com d’actuacions 
a través de xarxes 
socials

Més vigilància, actuacions a les escoles 
i aplicació de l’ordenança per tal de 
preservar l’espai públic en bon estat

Una campanya de conscienciació cívica ens 
recorda el nostre compromís amb la ciutat
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EL TEMA

Una mobilitat amb menys 
cotxes és possible a la ciutat
Avançar cap a un canvi d’hàbits que ens permeti moure’ns per la ciutat d’una 
manera més saludable i ecològica. Aquest ha estat l’objectiu de les activitats 

organitzades a Sant Joan Despí del 19 al 25 de setembre 

Una ciutat amb menys fums és possible. Sant Joan Des-
pí ha tancat una nova edició de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, que aquest any ha sumat 

noves propostes i activitats per reivindicar una ciutat menys 
contaminant respecte a la manera com ens movem. Tot i que 
la pluja va obligar a suspendre, a la tarda, la jornada estrella 
del programa, el tall parcial dels carrers Bon Viatge i de John 
F. Kennedy, molts ciutadans i ciutadanes van anar a aquestes 
cèntriques vies del barri Centre i de les Planes per participar 
en les activitats que es van fer durant tot el dia.
Vam tenir l’oportunitat de veure una imatge poc freqüent, 
els carrers tallats, i en el lloc que ocupen habitualment els 
cotxes, un munt de propostes lúdiques per reivindicar més 
espai per als vianants, una manera de reduir l’ús del cotxe. 
Les biblioteques van sortir al carrer instal·lant cadires i taules 
–a més de wi-fi– i convidar d’aquesta manera a la lectura. A 
més, els comerciants també van treure els seus aparadors al 
carrer, i alguns, com l’Autoescuela Requena, fins i tot va fer 

tallers de conducció eficient i segura, i els esplais van orga-
nitzar tallers. Llàstima que la pluja va impedir que més ciu-
tadans i ciutadanes poguessin gaudir d’aquesta activitat en la 
seva totalitat.

Èxit de la Baixbicletada
Una altra de les activitats que més públic va atreure va ser la 
Baixbicicletada, que aquest any va aplegar 614 persones que, 
a sobre de dues rodes, van recórrer set municipis (la sorti-
da va ser des de l’Hospital) per acabar al parc de Torreblan-
ca, on es va fer el sorteig de bicicletes i altres obsequis. La 
passejada, que va travessar el centre de Sant Joan Despí, va 
comptar amb 74 participants santjoanencs i santjoanenques. 
Les escoles i instituts també s’hi van implicar tot apuntant-se 
al compromís per entorns educatius lliures de fum. Així, el 
dia 22 de setembre, Dia Internacional Sense Cotxes, moltes 
famílies van arribar als centres en transports alternatius o 
caminant.

La Baixcicletada (a dalt) va tancar una setmana d’activitats per promoure una mobilitat amb 
menys fums durant la qual es van tallar al trànsit (divendres 23 de setembre) els carrers JF Kennedy 
i Bon Viatge (dreta) on s’hi van organitzar activitats, malgrat la pluja de la tarda

Sant Joan Despí celebra la setmana de la mobilitat sostenible i segura
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A l’escola caminant, en bus i en bici

Amb l’objectiu de fer els entorns de les escoles zo-
nes de baixes emissions, l’Ajuntament va convi-
dar les famílies a signar un compromís per anar 

a l’escola sense cotxe, utilitzant altres mitjans com la bici-
cleta, el transport públic o a peu durant la jornada del 22 
de setembre, Dia Europeu Sense Cotxes. Moltes famílies 
van arribar en bicicleta o patinet, i moltes altres, ho van 
fer a peu o en transport públic en totes les escoles de la 
ciutat. Per un dia, als entorns de les escoles els cotxes van 
disminuir. 
El 22 de setembre també va ser el dia escollit per posar 
en marxa una prova pilot vinculada al camí escolar de 
l’escola Joan Perich Valls. Una cinquantena d’infants, 
acompanyats de pares i mares voluntaris de l’AMPA, van 
provar una manera diferent per arribar de manera soste-
nible a l’escola: el ‘Bici bus’, el ‘Bus a peu‘ i el ‘Bus a bus’.  És 
a dir, pares i mares voluntàries van acompanyar els petits 
i petites, des de diferents punts de la ciutat, fins a l’escola 
en bus, a peu o en bici. 

Una experiència molt positiva
Els voluntaris que hi van participar en aquest primer dia 
de prova es van mostrar entusiasmats amb l’experiència: 
“esperem que de mica en mica s’hi puguin sumar més 
infants. Estem molt contents i ara hem de consolidar 
l’experiència”, comenta Mònica Jacas, una de las mares 
que han fet l’acompanyament en bus. Una altra de les ma-
res, la Berta Llaneza, voluntària del grup que  va arribar 
a peu, també va valorar molt positivament l’experiència: 
“és una manera de no contaminar, però també és una 
oportunitat perquè els infants interrelacionin durant 
el camí”, paraules que subscriu l’Ester Auleda, una de les 
mares que va arribar en bici: “sempre vinc en bici, crec 
que és sa i molt divertit per als infants”. De fet, la valo-
ració d’aquest primer dia va ser tan positiva que tindrà 
continuïtat en el cas del ‘Bus a bus’, amb mares voluntàries 
que esperen els infants a les parades de diferents llocs, 
com a la rambla Josep Maria Jujol, per agafar l’autobús 
urbà L46. Recordeu que, des de fa uns anys, l’autobús L46 
es desvia per arribar a l’escola Joan Perich Valls, tant a 
l’entrada del matí com a la sortida de la tarda. A més del 
‘Bus a bus’, també sembla que es continuarà fent el ‘Bus 
a peu’ amb una “parada” davant de Can Negre. Allà, les 
famílies voluntàries recullen cada matí, a les 8.30 hores, 
un grup d’infants per arribar al col·le, caminant. 

Prova pilot on pares i mares voluntaris acompanyen grups d’escolars fins al col·legi

Un dels grups d’infants que va arribar a l’escola a peu

Una de les mares voluntàries, i els escolars, pujant al bus

A punt d’entrar a classe després de participar en l’experiència
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El espacio ahora cuenta con ascensores, marquesinas 
exteriores para proteger a los viajeros y viajeras, además 

de paneles informativos entre otras mejoras

La estación de Rodalies 
mejora su accesibilidad

RENFE ultima los detalles de las obras que han me-
jorado la accesibilidad, entre otros aspectos, de la 
estación de Rodalies de la ciudad. Sin duda alguna, 

una de las mejoras más destacadas es la instalación de dos 
ascensores que conectan los andenes de manera que aho-
ra, la estación, ya es completamente accesible. Al cierre de 
este Butlletí, estaba previsto que los ascensores entraran en 
funcionamiento el 30 de septiembre. Pero esta no ha sido la 

única mejora. Una de las más notables ha sido la construc-
ción de marquesinas exteriores –con el repavimentado de 
los andenes–; la remodelación de las escaleras y del pasillo 
inferior (donde se instalarán cámaras de seguridad); la me-
jora de la rampa de acceso a la pasarela que cruza las vías; 
la instalación de paneles informativos dentro y fuera de la 
estación, o la mejora de la iluminación. Unas mejoras muy 
esperadas que el Ayuntamiento lleva años reivindicando.

Los parques de la Fontsanta y 
Torreblanca mejoran su biodiversidad

El Àrea Metropolitana de Barcelona, que gestiona los 
parques de la Fontsanta y Torreblanca, ha aprovechado el 
verano para realizar una serie de mejoras en ambas zonas 

verdes. Por un lado, en el de la Fontsanta se  ha instalado un 
Aula de Educación Ambiental que permitirá vertebrar las 

actividades educativas y lúdicas que se realizan en el parque,  
como la jugatecambiental. Por otro lado, en el lago sur del 
parque de Torreblanca se ha colocado un sistema de islas 

flotantes que tiene como objetivo mejorar la calidad del agua 
(reduciendo o eliminando la utilización de productos quími-
cos para  su depuración), disponer de una zona para la fauna 

y contribuir a la mejora paisajística.

Finaliza una reforma largamente reivindicada

A la izquierda, el ascensor, listo a la espera de poder entrar en funcionamiento; sobre estas líneas, ima-
gen general de los andenes, donde se aprecian las marquesinas, y en la inferior, paneles informativos 
junto a las remodeladas escaleras de acceso al pasillo inferior que conecta ambos andenes

12
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En los primeros ocho meses del año, 3.636.086 usuarios han utilizado las líneas de 
gestión indirecta que dan servicio a Sant Joan Despí

Nuevo récord de viajeros en bus
Las bicicletas estacionadas en el Bicibox aumentan en un 33%

Los autobuses de la línea L79, que conecta Sant Joan Despí con la Diagonal de Barce-
lona y Sant Boi, pasan con más frecuencia. De lunes a viernes laborables, en horas puntas 
por la mañana y por la tarde, se ha reducido el intervalo de paso de 15 a 10 minutos, hecho 
que permite a los usuarios disponer de más servicio. Así, las salidas desde Sant Boi entre las 
6.30 y las 10.30 h, y entre las 16.30 y las 19.30 h, y desde Barcelona de 7.30 a 9.30 h, y entre las 
16.30 y las 20.30 h, son ahora cada 10 minutos en lugar de 15. Esta ampliación da más servicio 
a una línea que no ha parado de crecer desde que se puso en marcha, en noviembre del 2010. 
Desde entonces se han ido introduciendo diferentes mejoras para adaptarse a la demanda de 
los usuarios y usuarias de una línea que en el año 215 transportó 960.512 viajeros.

El uso del transporte público con-
tinúa en ascenso imparable en la 
ciutad. El Àrea Metropolitana de 

Barcelona ha publicado el balance de 
pasajeros de los primeros ocho meses de 
este año que, en el caso de las líneas de 
autobús que pasan por Sant Joan Despí, 
vuelven a batir un record con 3.636.086 
usuarios y usarias que suponen un por-
centaje medio de aumento del 5,6% res-
pecto al mismo periodo del año anterior 
que fue de 3.511.369. Las cifras corres-
ponden a las líneas de gestión indirecta, 
operadas por Baixbus (Mohn, Oliveras 
y Rosanbus). Todas las líneas incremen-
tan el número de pasajeros exceptuando 
la L10 que baja un 3,3% (1.042.556 en 
2015, y 1.007.902 en 2016).

Espectacular aumento 
de las líneas nocturnas
Poco a poco se observan cambios de ten-
dencia muy llamativos. Este es el caso de 
las líneas nocturnas que han crecido un 
12,3% la N12 y un 10,8% la N15 (trans-
portando 189.849 y 171.691 pasajeros 
respectivamente). Otra de las líneas que 
no ha parado de crecer desde que se 
puso en marcha es la L79 que ha aumen-
tado en un 8,3% pasando de los 609.972 
entre enero y agosto del 2015, a los 
660.871 que ha registrado en el mismo 
periodo de 2016. La línea urbana, el L46, 
ha escalado hasta los 633.296 pasajeros 
(en 2015 alcanzaron los 609.171) lo que 
representa un aumento del 4%, mien-
tras que la L52 ha subido de 687.361 a 
731.639 este 2016, un 6,4% más. Por úl-
timo, destacar que, a pesar de ser una de 
las líneas que menos pasajeros transpor-
tan, la L77, que nos conecta con el ae-
ropuerto, ha incrementado el número de 
pasajeros en un tímido 1,1% (238.330 en 
2015 y 240.838 en 2016). 

Más usuarios y usuarias del Bicibox. Este sistema, que permite guardar las bicicletas de una 
manera segura, gana adeptos año tras año y ya son 606 (hasta junio de 2016) los usuarios y 
usuarias de Sant Joan Despí. Según las cifras proporcionadas por el Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en el primer semestre de este año el número de bicicletas estacionadas ha sido de 
16.662, un 33,1% más que en el mismo periodo en 2015, que fue de 12.522. De media, cada 
semana, se estacionan en las plazas del servicio de Bicibox 700 bicicletas, siendo la media de 
un día laborable de unas 115. En la actualidad, Sant Joan Despí dispone de 19 módulos con 
217 plazas (7 módulos de 7 plazas y 12 de 14 plazas). 
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En este espacio se han instalado ocho aparatos para realizar ejercicio 
físico y mejorar así la salud de las personas mayores

Un nuevo parque saludable para la 
gent gran en la plaza Lluís Companys

Ejercicio al aire libre en diferentes zonas de la ciudad

La plaza de Lluís Companys, en 
el barrio Centre, es el último es-
pacio de la ciudad que ha incor-

porado un parque saludable para la 
gent gran. Desde hace unas semanas 
la plaza acoge ocho aparatos con los 
que las personas mayores de la ciudad 
pueden practicar ejercicio, mejorar la 
movilidad y la coordinación de una 
manera sencilla, y muy importante, 

al aire libre. Así que ya no hay excusa 
para intentar mantener una vida más 
saludable. En la plaza se instalará un 
cuadro explicativo con las caracte-
rísticas de cada uno de los aparatos 
y cómo pueden ayudarnos a mejorar 
determinadas partes de nuestro cuer-
po, como brazos, piernas, columna 
vertebral, etc.
Este parque completa una amplia lista 

de espacios en la ciudad donde prac-
ticar ejercicios al aire libre con apa-
ratos que trabajan unas zonas muy 
concretas. Además de este nuevo par-
que saludable, podremos encontrar 
opciones para hacer ejercicio en las 
plazas del Mercat, la del Sol Solet, la 
de la Pau o el parque de la Fontsanta, 
donde recientemente finalizó la insta-
lación de una zona de fitness.

A la izquierda, un usuario utilizando activamente los nuevos aparatos. A la derecha, una imagen 

Otorgadas ayudas a las 
familias más vulnerables 
para el pago del IBI
El Ayuntamiento ha otorgado ayudas a una 
decena de familias para hacer frente a la 
mitad del impuesto del IBI. Antes del ve-
rano el consistorio abrió una convocatoria 
de ayudas que asumía la mitad del pago del 
impuesto de bienes inmuebles. De las 25 
personas que presentaron la solicitud tan 
sólo una decena cumplía con los requisitos.

La deixalleria móvil ampliará 
el horario por la mañana en 
el barrio Centre
A partir del 5 de octubre, la deixalleria móvil 
que visita el barrio Centre los miércoles por 
la mañana, ampliará el horario abriendo una 
hora antes. Así, los vecinos podrán dejar sus 
residuos de 9 a 10.50 h (hasta ahora el hora-
rio era de 10 a 11 h). El resto de horarios se 
mantiene igual (podéis consultarlos en la web 
sjdespi.cat).
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A la izquierda, un usuario utilizando activamente los nuevos aparatos. A la derecha, una imagen 

Los ambulatorios se preparan 
para una nueva campaña de la 
gripe durante el mes de octubre
Como cada año, los ambulatorios de la ciudad co-
menzarán la campaña de vacacunación de la gripe 
a partir de la segunda quincena de octubre. Se reco-
mienda a las personas mayores de 60 años o que for-
men parte de grupos de riesgo (diabéticas, enfermas 
de EPOC, hipertensas, etc.) que se vacunen. Los am-
bulatorios ofrecerán charlas sobre la importancia de 
la vacunación en grupos de riesgo.

Una ciudad que invita a los mayores a practicar el ejercicio. De arriba a abajo, y de izquierda a derecha, los juegos para las personas mayores de la 
ciudad en las plazas del Mercat, de la Pau, Sol Solet, y Lluís Companys

En octubre, taller 
para conmemorar el Día 
Mundial del Alzheimer
Sant Joan Despí se avanzó en septiembre a la 
conmemoración con dos jornadas informati-
vas organizadas por la Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat, y 
con una caminata el 2 de octubre. Los actos de 
conmemoración acabarán el 21 de octubre, a 
las 18 h, en el CC Mercè Rodoreda con un ta-
ller de reminiscencia.

Los Paseos de la Gent Gran ahora saldrán 
desde el Área de Serveis a la Persona
En octubre se inicia una nueva edición de los 
Paseos de la Gent Gran con novedades. Si hasta el 
curso pasado, el punto de encuentro eran el paseo 
del Canal y la plaza del Mercat, a partir de ahora 
habrá un único punto de salida desde el Área de 
Serveis a la Persona. Lo que sí se mantendrán son 
las fechas y horas de los paseos (el primer y tercer 
martes de cada mes a las 9.30 horas). La temporada 
ha comenzado el 4 de octubre.

Parques y plazas que invitan a moverse
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La nova pàgina és més intuïtiva i entenedora amb l’objectiu d’afavorir l’accés a la 
informació • Les xarxes socials municipals es consoliden com a mitjà de comunicació

Millorem la informació a la xarxa

E ls que heu visitat la pàgina web municipal aquests darrers 
dies segur que heu notat com ha canviat aquest canal de 
comunicació. Un nou disseny, més intuïtiu i actual, que té 

com a objectiu millorar la informació que rep la ciutadania, alho-
ra que facilitar el camí cap a tràmits més senzills i comprensibles 
davant l’Administració. El nou web està dissenyat amb criteris 
responsive que permet la navegació optimitzada a través de dis-
positius mòbils, cada vegada més utilizats per accedir a Internet. 
L’objectiu és garantir la consulta de tots els serveis i recursos inde-
pendentment del dispositu. A més, el web inclou formularis que 
faran més àgil la comunicació entre el ciutadà i l’Administració ja 
que, per exemple, es podran adjuntar incidències en la via públi-
ca. Des del web també es pot accedir directament a la seu electrò-
nica municipal i l’espai de govern obert i transparència, des d’on 
es pretén fer més entenedor el funcionament de l’Administració. 
També ha canviat la seva imatge el web Despijove.cat que, entre 
d’altres millores,  permet fer on line les inscripcions als tallers i 
assessories de l’Oficina Jove.

Sant Joan Despí a les xarxes socials
L’Ajuntament ha fet en els darrers anys un salt qualitat per apro-
par-se a la ciutadania a través de les xarxes socials. En l’actualitat, 
Facebook ja té 3.408 seguidors; Twitter, 1.067, Instagram, 1.127 i 
Periscope, la darrera a incorporar-s’hi, 56. 

El web municipal estrena disseny i es potencia la informació via xarxes socials

El nou disseny  
del web institu-
cional (a dalt)
és més actual  i 
intuïtiu per tal de 
facilitar l’accés a 
la informació de 
la ciutadania

Facebook és la 
xarxa social 
més seguida 
amb 3.408 fans
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L’Oficina Municipal d’Habitatge es 
trasllada al Centre Miquel Martí i Pol

S’obre el termini per a l’adjudicació de pisos de lloguer que han quedat buits 

El servei, que abans s’ubicava al Centre Cívic Les Planes, canvia de lloc per guanyar 
centralitat i millorar l’atenció a la ciutadania

Des del mes de juliol, l’Oficina Lo-
cal d’Habitatge dóna servei a la 
ciutadania a la primera planta del 

Centre Miquel Martí i Pol, concretament a 
les oficines de l’empresa municipal ADSA. 
Amb el trasllat des del Centre Cívic Les 
Planes, l’Ajuntament pretén donar un mi-
llor servei ja que la nova ubicació és més 
equidistant de tots els barris de la ciutat. 
L’horari de l’Oficina Local d’Habitatge és 
de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i els 
dimecres de 16 a 18.30 h, i el telèfon, el 93 
373 07 61.
L’Oficina Local d’Habitatge disposa d’un 
servei per informar i assessorar els ciu-
tadans sobre totes aquelles qüestions re-
lacionades amb l’habitatge en el sentit 
més ampli de la paraula: compra, lloguer, 
rehabilitacions i ajudes de diversos tipus. 
També disposa d’una Borsa d’Habitatge de 
Lloguer.

Pisos de lloguer per adjudicar
D’altra banda, l’empresa municipal ADSA 
ha iniciat el procés d’adjudicació pública 

Nova trobada amb famílies 
d’infants adoptats
El proper 16 d’octubre l’Ajuntament tornarà a convo-
car els pares i les mares que han optat per l’adopció 
per formar les seves famílies per participar en una 
trobada. Aquest 2016 fa una dècada que se celebra 
aquesta cita, punt de trobada per a aquestes famí-
lies. Per participar-hi cal confirmar assistència tot 
trucant al telèfon 93 480 60 01. L’activitat es farà a la 
Torre de la Creu. 

Alguns dels pisos que se sortejaran es troben a la promoció de la rambla Josep Maria Jujol, números 1-3

de 4 habitatges de lloguer en diferents pro-
mocions situades a l’avinguda de la Gene-
ralitat número 20 i a la rambla de Josep 
Maria Jujol, números 1-3. Si hi esteu in-
teressats podeu presentar-ne la sol·licitud, 
teniu temps fins al proper 14 d’octubre, a 
l’Oficina Local d’Habitatge. L’adjudicació 
es farà mitjançant sorteig públic entre to-

tes les sol·licituds que compleixin els re-
quisits establerts.
La superfície útil dels habitatges és d’uns 
40 metres quadrats, tots disposen d’un 
dormitori, a més de plaça d’aparcament 
i traster vinculat. El contracte de lloguer 
tindrà un termini de cinc anys prorroga-
ble per anualitats successives.

Accions per millorar la qualitat 
dels comerços de la ciutat
Del 18 al 23 d’octubre, tècnics del servei de Consum 
de la Diputació de Barcelona visitaran, de manera 
aleatòria, una cinquantena de comerços del barri de 
les Planes. L’acció està emmarcada dins del programa 
d’informació al consumidor que l’ens supramunicipal 
va posar en marxar per millorar l’atenció a la clientela. 
Els tècnics donaran pautes per ajudar els comerciants a 
millorar la informació que ofereixen als consumidors.
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Octubre, el mes dels drets humans
Activitats també a les escoles i instituts

Ens visitaran la periodista siriana Zaina Erhaim, i l’activista per la pau colombià 
Jeison Castaño, per conscienciar-nos sobre la defensa dels drets fonamentals

Tardor reivindicativa. Sant Joan Despí rebrà a 
l’octubre la visita de dos destacats defensors i 
defensores dels drets humans que compartiran 

la tasca que fan als seus països d’origen. La periodista 
siriana Zaina Erhaim i l’artista colombià Jeison Cas-
taño “Jeihhco” són els dos activistes que ens visitaran 
en el marc del projecte ‘Ciutats Defensores dels Drets 
Humans’. Zaina Erhaim farà un cafè-col·loqui el dia 
6 i Jeihhco participarà  en un taller-concert el dia 5 
al Casal de Joves El Bulevard. A més d’aquestes acti-
vitats obertes a la població, l’activista siriana farà xe-
rrades a joves estudiants de batxillerat, i la periodista 
brasileira Maria Dantas, membre de l’entitat Mare 
Nostrum, parlarà de la vida a les faveles a alumnes 
de l’ESO. Gairebé un miler de joves participaran en 
aquestes xerrades perquè prenguin consciència de 
com hi ha moltes persones al món que arrisquen la 
seva vida en la defensa dels drets humans.
Aquestes xerrades seran només l’inici d’un ampli pro-
grama on també parlaren de la vida als campaments 
de refugiats (19 d’octubre, 17 h, Àrea de Serveis a la 
Persona) amb Vicenç Bonjoch de l’ONG Acció So-
lidària i Logística-EREC; hi haurà un campionat de 
breakdance pels Refugiats (4 de novembre, 18 h, Ca-
sal de Joves El Bulevard); una xerrada on s’explicaran 
experiències dels camps de refugiats a càrrec d’Stop 
Mare Nostrum i Acció Solidària i Logística-EREC 
que inclou un concert de Trast, Ojo del Buen Cubero 
i Abrakapum (5 de novembre, 20 h, Casal de Joves 
El Bulevard), i finalment, en commemoració del Dia 
Internacional dels Drets de l’Infant, el dia 19 de no-
vembre es farà una festa a la plaça de Catalunya.
Paral·lelament, les escoles faran tallers relacionats 
amb els Drets de l’Infant que aquest any canvia de 
format. Ja no es farà el tradicional concurs sinó que 
els nens i les nenes faran una creació col·lectiva sobre 
els drets humans que podrem visitar en una exposi-
ció a la biblioteca Mercè Rodoreda (del 14 al 30 de 
novembre, i a la Miquel Martí i Pol (de l’1 al 15 de 
desembre). Estigueu atents perquè a la ciutat també 
es col·locaran cartells per reivindicar la importància 
dels drets humans. Aquesta tardor, doncs, els drets 
humans seran els grans protagonistes a Sant Joan 
Despí.

Activistes en defensa dels drets humans
que vindrán a  Sant Joan Despí

Zaina Erhaim, periodista i coordinadora de 
l’Institute of War and Peace Reporting (IWRP) i 
cofundadora del Local Coordination Commit-
tee a Síria. En els dos últims anys, ha format més 
de 100 reporters dins de Síria, aproximadament 
un terç d’aquestes eren dones i ha ajudat a es-
tablir nous diaris i revistes emergents en aquest 
país en guerra. Ha rebut reconeixements des-
tacats com de Periodistes sense Fronteres.

Jeison Castaño, “Jeihhco”, activista per la 
pau, la convivència i la no-violència a les co-
munes de Medellín, on gran part de la població 
són famílies desplaçades pel conflicte armat. 
Impulsa a través del hip-hop la recuperació de 
la memòria, la dignificació i el treball amb jo-
ves per tal d’oferir-los alternatives de vida que 
no passin per la violència armada.

Zaina Erhaim farà una xerrada als instituts el dia 4 d’octubre, i tam-
bé farà el cafè col·loqui La guerra de Síria i les opcions per a la pau 
el dia 6 d’octubre a les 19.30 h a la Sala Aloma del Centre Cultural 

Mercè Rodoreda;  Jeison Castaño Jeihhco oferirà un taller-concert 
de hip hop el dia 5 d’octubre a les 18.30 al Casal de Joves. 
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Open House: tomb pel patrimoni 
arquitectònic de la ciutat

Vols ser voluntari i participar en l’organització d’aquest esdeveniment?

48 hores per visitar diferents 
edificis i equipaments emble-
màtics de la ciutat de forma 

totalment gratuïta. Això és el que ens 
ofereix, una edició més, el festival 
d’arquitectura 48H Open House 
Barcelona, que aquest any se ce-
lebrarà els dies 22 i 23 d’octubre. 
L’any passat Sant Joan Despí va 
ser la ciutat convidada del festival 
i l’experiència va ser tan positiva, 
amb més de 4.600 participants, 
que l’Ajuntament ha decidit a sumar-
s’hi un altre cop. Així, durant aquest 
cap de setmana hi haurà la possibilitat 
de visitar les diferents arquitectures 
de dues maneres: o bé a través del cir-
cuit modernista Jujol que inclou la vi-
sita guiada a la Torre de la Creu, Can 
Negre, església de Sant Joan Baptista i 
les façanes de la Casa Rovira, Casa Se-
rra Xaus i Torre Jujol, o bé a través de 

visites guiades amb voluntaris a Can 
Negre, la Torre de la Creu, l’Ermita 
del Bon Viatge, la Casa Rovira, la To-
rre Jujol, la Torre de l’Aigua d’ATLL, 
la Ciutat Esportiva del FC Barcelona 

Joan Gamper, Can Po Cardona i Can 
Maluquer, que aquest any es podrà vi-
sitar per primer cop. 
És, doncs, una oportunitat per conèi-
xer espais que, tot i que tenim al costat 
de casa, encara no hem visitat, com la 
Torre de la Creu o Can Negre, o per 
descobrir-ne alguns que habitual-
ment estan tancats al públic en gene-
ral, com la Ciutat Esportiva del Bar-

ça, la Torre de l’Aigua que forma part 
de l’estació de bombament d’aigües 
d’ATLL, Can Po Cardona, una masia 
del segle XVIII amb esgrafiats de Jujol 
a la façana, o la Torre Jujol (tots dos 

habitatges privats). Per partici-
par en el circuit modernista cal 
inscripció prèvia (cannegre@sj-
despi.net o openhouse@sjdespi.
net), mentre que la resta de visi-
tes són lliures.

Busquem voluntaris
I perquè tot surti bé, ens cal de 
la participació de voluntaris que 
s’encarregaran de diferents tasques. Si 
voleu participar-hi us podeu inscriure 
al web www.48hopenhousebarcelona.
org. També us podeu adreçar al Cen-
tre Jujol-Can Negre o enviar un co-
rreu a openhouse@sjdespi.net per 
tenir més informació.

Sant Joan Despí torna a sumar-se al prestigiós festival d’arquitectura 48H Open 
House Barcelona que es farà els dies 22 i 23 d’octubre

El 48H Open House ens permet 
acostar-nos al ric patrimoni 
arquitectònic que tenim a 

Sant Joan Despí

CULTURA
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Com 
podem 

participar 
en les 

visites?

Can Negre. Un dels símbols jujolians per excel·lència, 
tot i no ser un edifici de nova planta de l’arquitecte. Jujol 
va adaptar aquesta antiga masia del segle XVII a casa 
d’estiueig per al seu propietari, Pere Negre. Visites: dissab-
te de 17 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Torre de la Creu. La casa, formada per cinc cilindres, fou 
la primera obra de Jujol a Sant Joan Despí. La característica 
principal i la més atractiva és el cobriment d’aquests cilindres 
formant un teulat de cúpules parabòliques. Visites: dissabte 
de 17 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Ermita del Bon Viatge. D’estil romànic, utilitzada per documen-
tar el pas dels vianants que s’hi aturaven per demanar a la Verge 
un bon viatge. La capella actual és un edifici de tradició gòtica que 
evidencia diverses reformes sofertes modernament. Visites: dissa-
bte de 17  a 20 h, i diumenge de 10  a 14 h i de 17 a 20 h.

Casa Rovira. El mateix any de construcció, 1926, i sense que quedi constàn-
cia documental, se li encarrega a Jujol la decoració de la façana: l’arquitecte 
va dedicar-la a Sant Antoni Abat i hi trobem esgrafiats dedicats al camp i a 
la fruita. També hi podem veure la signatura de Jujol. Visites: dissabte 
de 17 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Torre Jujol. Jujol acabà construint-se una casa pròpia a 
la ciutat. Composta per dos habitatges amb planta amb 
forma de lletra L, i decorada amb esgrafiats ondulats del 
color predilecte de Jujol, el blauet. Visites: diumenge d’11 
a 14 h, i de 17 a 20 h.

Ciutat Esportiva Joan Gamper. Amb una superfície de 
136.893m2, es podrà visitar els camps d’entrenament, po-
liesportius i l’exterior masia Oriol Tort d’aquest emblemàtic 
símbol del FC Barcelona. Visites: dissabte, de 16 a 19 h, i 
diumenge de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.

Can Po Cardona. Masia construïda al s. XVIII. Presenta 
una estructura simètrica en les 3 plantes. Les façanes 
principal i la posterior estan dissenyades amb un perfil 
ondulant típic del barroc català amb esgrafiats de Jujol. 
Visites: dissabte de 17 a 20 h, i diumenge de 10 a 14 h.

Can Maluquer. Mas de planta rectangular format per 
tres cossos, el central dels quals és més alt que els laterals 
i té la porta d’accés principal. A l’interior es conserven 
unes interessants sitges. Visites: dissabte, de 17 a 20 h, i 
diumenge de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h

Torre de l’Agua d’ATLL . Aquesta xemeneia 
d’equilibri, que permet absorbir possibles 
augments de pressió a la canonada, forma part 
de l’estació de bombament de Fontsanta, que 
impulsa l’aigua cap a l’estació de tractament 
del Llobregat i cap a l’estació distribuïdora de 
la Trinitat. Visites: dissabte de 17 a 19 h, i 
diumenge d’11 a 14 h

Opció 1: Visita guiada al 
circuit modernista

dissabte 22 de 12 a 14 h i de 
17 a 19 h, i diumenge 23 de 

10 a 12 h i de 12 a 14 h

Opció 2: Consulteu horaris 
de visita de cada edifici

edificis que es poden visitar...
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Ara fa tres anys El Butlletí es feia ressò de la 
beca que el Certamen Internacional de Dan-
sa Ciutat de Barcelona havia concedit a la 
ballarina Núria Martín que li permetria fer 
una estada de dos anys a Nova York a l’Escola 
Peridance Capezio Center. Un temps que la 
Núria ha aprofitat molt bé. “La meva vida 
personal i la professional han fet un salt ex-
ponencial. Sembla un mite, però tot esforç 
té la seva recompensa i Nova York m’ha 
obert tots els camins que un ballarí acabat 
de graduar necessita per fer el salt” ens ex-
plica aquesta santjoanenca que  als seus estu-
dis a l’Institut del Teatre ha sumat la gradua-
ció a Peridance, on està treballant de valent. 
Martín compagina la seva carrera professio-
nal com a professora de dansa a l’escola on va 

fer la beca, la Peridance Capezio Center: “Es-
tic molt contenta del meu camí professio-
nal no només com a ballarina sinó també 
com a coreògrafa, i és un privilegi que en 
Roberto Villanueva, director de la BalaSole 
Dance Company, m’hagi ofert un contracte 
per actuar com a solista de la meva pròpia 
coreografia El cant dels ocells al reconegut 
teatre de dansa The Ailey Citigroup Thea-
ter” comenta afegint que el mes d’agost, el de 
la dansa al carrer a Nova York, no ha parat 
ni un moment treballant per diferents com-
panyies. Un desig?, “molts, això només és el 
principi de la meva carrera. Diuen que so-
miar és gratis, oi? Doncs el meu és formar 
part d’una o diverses companyies, i en un 
futur crear la meva pròpia”. 

El Mercè Rodoreda 
acull l’estrena 

d’un documental 
sobre Jujol

Jujol-Gaudí, dos genis de l’arquitectura, 
del director i productor Luis Campo Vidal 

s’emetrà per TV3 properament

L a ciutat de la qual va ser arquitecte 
municipal i en la qual trobem una 
bona part de la seva obra acollirà 

l’estrena del documental Jujol-Gaudí, dos 
genis de l’arquitectura que ha realitzat i 
dirigit Luis Campo Vidal. Aquest docu-
ment gràfic, que s’emetrà aviat per TV3, 
s’estrenarà el 18 d’octubre a les 19 h al Tea-
tre Mercè Rodoreda (l’entrada és gratuïta, 
només cal recollir les invitacions que es-

taran disponibles aviat al CC Mercè Ro-
doreda). Sant Joan Despí va projectar al 
maig una primera versió del documental, 
centrada només en la figura de Jujol a Sant 
Joan Despí. A través de la veu de profes-
sionals de renom com l’artista Perejau-
me, els arquitectes Josep Llinàs i Toshiaki 
Tange, o la il·lustradora Pilarín Bayés, el 
reportatge fa un repàs a l’obra de dos dels 
màxims exponents del modernisme que 

van col·laborar en diverses obres com la 
Pedrera o la Sagrada Família. Un docu-
mental que posa sobre la taula moltes pre-
guntes: va eclipsar Gaudí l’obra de Jujol?, 
la va descobrir o hi va influir?
Tan impressionat va quedar Luis Campo 
Vidal amb l’obra de Jujol, que fins i tot ha 
impulsat el Manifest Jujol perquè es reco-
negui i es difongui el magnífic llegat mo-
dernista.

Núria Martín, una ballarina santjoanenca  
que s’obre pas a Nova York

Serà el 18 d’octubre a les 19 hores

Jujol, a la premsa internacional. Arran de  l’elaboració 
d’aquest documental, diferents mitjans de comunicació s’han 
fet ressò de l’obra de Jujol com ara a The Guardian, The Tele-
graph o el mitjà turc Nouvart. Una mostra més de com l’art 
traspassa fronteres. A la foto, una imatge del documental.

A la fotografia superior la Núria 
interprentant una de les seves coreogra-
fies.Sobre aquests línies, un primer pla 
d’aquesta jove promesa de la dansa
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Octubre arriba ben carregat 
d’espectacles als escenaris locals

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat i al teatre Mercè Rodoreda

La temporada de teatre, música i dansa ha tornat a Sant Joan Despí amb 
espectacles per a totes les edats. Després de la presentació de la temporada, 
el passat 16 de setembre, octubre depara als espectadors una oferta plena 

de sorpreses. En teatre, el mes comença fort amb Només són dones, que arriba al 
Mercè Rodoreda després d’haver estat al TNT (Teatre Nacional de Catalunya). 
Aquesta obra tracta el sofriment de milers de dones a les presons espanyoles 
durant la guerra civil. 

Una oferta per a tots els gustos
Ben diferent és l’oferta per al dia 14, perfecta per als nostàlgics del rock espanyol 
i d’una de les seves bandes més llegendàries. El grup Héroes de Leyenda rendirà 
tribut a Héroes del Silencio a la sala Bulevard. I més música, ara escombrant cap a 
casa:  Flamaradas és un projecte del  músic santjoanenc Daniel Magallón. Els as-
sistents podran gaudir d’una fusió de diferents estils musicals, influenciada prin-
cipalment pel rock minimalista, el folklore americà, el rock progressiu andalús o 
la psicodèlia. I per últim, un espectacle per als més petits de la casa: Aquarel·la és 
un espectacle per a nadons que juga amb els colors, la llum i les ombres, els sons 
i les paraules per tal d’estimular els sentits i la imaginació. En el darrer any, 7.307 
espectadors i espectadores han omplert les butaques del Teatre Mercè Rodoreda 
i la Sala El Bulevard.

Només són dones, Héroes de Leyenda, Flamarades i Aquarel·la són les actuacions de 
la temporada de teatre, música i dansa del proper mes

TEATRE MERCÈ RODOREDA

SALA BULEVARD

Divendres 7 d’octubre de 2016 a les 22 h

NOMÉS SÓN DONES

PER A NADONS TEATRE MERCÈ RODOREDA

Diumenge 16 d’octubre de 2016 a les 11 i 12.30 h

AQUAREL·LA

MÚSICA TEATRE MERCÈ RODOREDA

Divendres 21 d’octubre de 2016 a les 22 h

FLAMARADAS

Divendres 14 d’octubre de 2016 a les 22.30 h

HÉROES DE LEYENDA,
TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO

OCTUBRE 2016

Venda d’entrades al web www.teatresdespi.cat

A dalt, imatge promocional de l’obra Només són dones, 
i a sota, el grup santjoanenc, Flamaradas
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31 anys de Paella de la Gent Gran.  L’11 
de setembre, coincidint amb la celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya, al 
voltant de 1.700 persones grans van parti-
cipar en una nova edició de la Paella de la 
Gent Gran que aquest any ha arribat a la 
número 31. A les imatges, l’alcalde, Antoni 
Poveda, a punt de tastar la paella; alguns 
dels prop de cent voluntaris que van 
participar en els preparatius, i una imatge 
general del parc de Sant Pancraç amb tots 
els comensals gaudint de la trobada.

EN IMATGES

Festes del Carme.  El barri de les Planes va commemorar al juliol les festes del barri que coincideixen amb la festivitat de la Verge 
del Carme. A les imatges, un dels moments del pregó, aquest any a càrrec de la Colla de Diables de Sant Joan Despí, i al costat 
un moment de la mostra de balls de les entitats, en aquest cas del CCA Vicente Aleixandre. Les festes van comptar amb un munt 
d’activitats per a grans i petits, com cercavila, tallers, sopar a la fresca, etc.

Residencial Sant Joan, de festa.  Tallers, activitats esportives, espectacles infantils... van ser algunes de les activitats que es van organit-
zar per celebrar les festes del barri, el cap de setmana del 16 de setembre. La pluja va obligar a cancel·lar algunes de les activitats,  però la 
majoria es va dur a terme com el sopar de veïns i veïnes que es va traslladar des de la pista al Centre Cívic Antoni Gaudí, i, fins i tot, a sota 
dels porxos dels habitatges. A les imatges, infants gaudint la Festa de l’Escuma,i d’altres participant en els tallers infatils. 
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

OCTUBRE 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

48H OPEN HOUSE 
BARCELONA-

SANT JOAN DESPÍ,
22 i 23 d’octubre a diferents espais de la ciutat

fins al 2 d’octubre
EXPOSICIÓ ‘Les imatges incertes’ 
de Jesús Meneses
Centre Jujol-Can Negre

del 6 al 30 d’octubre
EXPOSICIÓ d’escultura 
de Josep Plaza (inauguració el dia 6 a les 20 h)
Centre Jujol-Can Negre
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	 21		hores
 NO T’ADORMIS - TALLER KAN-     
           GOO JUMPS
 Casal de Joves El Bulevard
 

 7  divendres
	 19		hores
 CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
 Casal de Joves El Bulevard
 el premi són dues entrades per al cinema. 

	 22.30	hores
 CONCERT: HÉROES DE LEYENDA
 Casal de Joves El Bulevard
 grup tribut a Héroes del Silencio, un dels grups  
                   més llegendaris del rock espanyol
  

 14 divendres

	 11	i	12.30	hores
 TEATRE PER A NADONS:    
           ‘AQUAREL·LA’
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle per als més petits que juga amb els  
 colors, les ombres, les llums i els sons per a   
                  estimular els sentits i la imaginació
 venda d’entrades teatredespi.cat

  

	 18		hores
 DIMARTS DE CONTE: ‘HISTÒRIA  
 D’UN JARDÍ’
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 per a nens i nenes menors de 3 anys, sempre  
 acompanyats d’un adult

 18 dimarts

    5  dimecres
	 9.30	hores
 TALLER SIAD “EINES PER A   
 VIURE EN POSITIU’              
 Àrea de Serveis a la Persona
 taller gratuït, no cal inscripció prèvia 

   4  dimarts
	 9.30	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
           Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu per Sant Joan Despí

   3  dilluns
	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 què és la garantia juvenil? Activitat gratuïta, cal  
 inscripció prèvia

	 18.30	hores
 TALLER I CONCERT DE HIP HOP  
           PER ALS DRETS HUMANS  
           Casal de Joves El Bulevard
 amb Jeison Castaño, un reconegut hip hoper,   
 gestor cultural i líder juvenil a través   
 de la defensa dels drets humans a Colòmbia.   
 Actuarà també La Llama, col·lectiu   
 de rap del Raval

	 18		hores
 FEM ERIÇONS AMB LLIBRES
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 per a nens i nenes de 5 a 12 anys, acompan  
 yats d’un adult. 

	 17	hores
 AULA CULTURAL: EL MOBILIARI  
 DE MADAME POMPADOUR  
           Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de M. Antònia Sánchez, estudiosa del  
 movle i membre de l’Associació per l’Estudi del  
 Moble

	 18		hores
 TALLER QUINA RÀBIA
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta, cal inscripció prèvia
 

 6  dijous

	 19.30		hores
 CAFÈ COL·LOQUI LA GUERRA A  
 SÍRIA 
 Sala Aloma, CC Mercè Rodoreda
 amb la participació de Valdenia Paulino, activis- 
 ta per la pau i els drets humans a Brasil
 

	 22		hores
 TEATRE: ‘NOMÉS SÓN DONES’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 obra sobre el patiment de milers de dones a les  
 presons durant la Guerra Civil Espanyola
 venda d’entrades teatredespi.cat

 8  dissabte
	 11		hores
 SIMULTÀNIA D’ESCACS I CONCERT
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 dins dels actes commemoratius del 25è aniver- 
 sari del Club d’Escacs Sant Joan Despí. Simul 
 tània més concert a càrrec de Jama Quartet

 9 diumenge
	 11	hores
 JUGATECA AMBIENTAL              
 Parc de la Fontsanta i parc de Torreblanca
 espai d’activitats per gaudir en família de la natura.  
 Es farà el taller ‘Fem collarets amb elements naturals’

	 18		hores
 TALLER DE DAPOSTAR
 Casal de Joves El Bulevard
 experimenta una nova forma de diversió sentint         
                  el poder de les teves mans

 10 dilluns

	 19	hores
 TALLER D’AMIGURIMI 
 CARBASSA
 Casal de Joves El Bulevard
 per preparar-se per Halloween. Cal inscripció  
 prèvia, preu 10 euros. Primera sessió, 
  la segona es farà el 18 d’octubre

 11 dimarts

	 18		hores
 TALLER DE CIÈNCIA
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 per a nens i nenes a partir de 3 anys

 13 dijous

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 ‘Tinc una idea de negoci. Quins passos he de   
 seguir? Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

	 18		hores
 TALLER NYAM NYAM
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 taller sobre nutrició i prevenció dels trastorns   
 alimentaris

 16 diumenge
	 11	hores
 JUGATECA AMBIENTAL              
 Parc de la Fontsanta i parc de Torreblanca
 espai d’activitats per gaudir en família de la   
 natura. Aquest dia es farà el taller    
 ‘La salut ambiental en moviment’ (Torreblanca),  
 i un altre, ‘Aigua neta’ al de la Fontsanta

	 D’11	a	16	hores
 MECHONES SOLIDARIOS  
           Plaça de l’Ermita
 perruqueres santjoanenques en col·laboració   
 amb l’associació Mechones Solidarios (que   
 ajuda a afrontar les conseqüències  
 estètiques dels tractaments de quimioteràpia   
 proporcionant perruques de cabell natural)  
	 tallaran	el	cabell	al	preu	de	5	euros	i	els	flocs
 de més de 20 cm els enviaran a l’entitat per   
 elaborar perruques. Durant la jornada
  hi haurà activitats per als petits, servei de ba  
 rra de bar, tallers, etc. A l’activitat hi donen
 suport diferents comerços de la ciutat

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 ‘Pregunta-ho tot sobre la formació reglada i no  
 reglada. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

17 dilluns

20 dijous

	 9.30	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN  
           Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu per Sant Joan Despí

	 18	hores
 TALLER DE PINTXOS BASCOS  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)  
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció   
 prèvia a al correu cannegre@sjdespi.net

26

	 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  LA   
 MEMORIA DEL CAMALEÓN  
           Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)  
	 l’autora,	Anna	López	Artiaga,	ha	estat	finalista		
 del Premi Literari Delta
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	 18.30		hores
 TALLER RIMA AMB RITME
 Casal de Joves El Bulevard
 aprèn a rimar i compondre cançons sobre una  
 base de rap, amb Deskarte

	 9.30	hores
 TALLER SIAD ‘MIMA’T’              
 Àrea de Serveis a la Persona
 

19 dimecres

	 19		hores
 TALLER DE TAPES I PINTXOS   
 VEGANS              
 Casal de Joves El Bulevard
 Preu, 5 euros. Cal inscripció prèvia
 

20 dijous

	 18		hores
 PROJECCIÓ DEL 
 DOCUMENTAL JUJOL-GAUDÍ,   
 DOS GENIS DE L’ARQUITECTURA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 dirigit i coproduït per Luis Campo Vidal. Més   
 informació a la pàgina 22 d’aquest Butlletí. Cal  
 recollir invitacions al CC Mercè Rodoreda

	 18		hores
 TALLER DE REMINISCÈNCIA             
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 activitat emmarcada en els actes commemora- 
 tius del Dia Internacional contra l’Alzheimer

21 divendres

	 22	hores
 CONCERT AMB ‘FLAMARADAS’             
 Teatre Mercè Rodoreda
 projecte liderat per Daniel Magallón, artista   
 multidisciplinari de Sant Joan Despí.
 venda d’entrades teatredespi.cat

	 17		hores
 AULA CULTURAL: LA VIDA ALS   
 CAMPAMENTS DE REFUGIATS
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Vicenç Bonjoch, d’Acció Solidària i  
 logística-EREC, l’Equip de Rescat    
 en Emergències Catalunya

	 18		hores
 TÚNEL DEL TERROR 
 ‘BULEXTINCIÓN’ 
 Casal de Joves Bulevard
 activitat adreçada a joves i adults. Preu de   
 l’entrada, 1 euro. L’activitat està organitzada   
 per la Colla Diables de Sant Joan Despí, Hocus  
 Pocus i Colla Jove Dimonis de Santa Coloma   
 de Gramanet

	 18		hores
 ANIVERSARI DEL CENTRO 
 CULTURAL ANDALUZ 
 VICENTE ALEIXANDRE 
 Auditori Miquel Martí i Pol
 amb les actuacions del grup i de l’escola de
 ball del CCA Vicente Aleixandre i de Jonas Campos,   
 concursant del programa Se llama copla, de Canal Sur

 23 diumenge
	 11	hores
 JUGATECA AMBIENTAL              
 Parc de la Fontsanta i parc de Torreblanca
 espai d’activitats per gaudir en família de la   
 natura. Aquest dia es farà el taller  
 “Fem una menjadora per als ocells a la vinya   
 del Parc’ (parc de la Fontsanta) i    
 ‘Fem un herbari’

	 11	hores
 FESTES DE LA TARDOR             
 Plaça del Sol Solet
 organitzada per l’AVV Eixample

	 Matí	i	tarda
 48H OPEN HOUSE BARCELONA- 
 SANT JOAN DESPÍ             
 Visites guiades pel patrimoni cultural  
 segona jornada per participar en aquest  
 festival que ens dóna l’oportunitat de visitar el   
 ric patrimoni de la ciutat. Més detall a les   
 pàgines 20-21 d’aquest Butlletí.    
 Activitat gratuïta

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Infojobs i Feina Activa: Aprèn nous trucs per   
 trobar feinaActivitat gratuïta, cal inscripció  
 prèvia

 24 dilluns

	 18	hores
 TALLER DE CUINA DE FUSIÓ  
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)  
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció   
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre, correu   
 cannegre@sjdespi.net

 25 dimarts

	 8.15	hores
 AULA CULTURAL: ITINERARI   
 MODERNISTA A L’ARBOÇ  
           Lloc de trobada, estació de Rodalies
 esmorzar a la cooperativa de vi i cava, visita   
 guiada a la Giralda de l’Arboç, el Museu de   
 puntes de coixí, l’església de Sant  Julià 
 i el centre històric. Preu, 5 euros. Les inscrip-  
 cions s’han de fer a les sessions 
 de l’Aula Cultural dels dies 4 i 19 d’octubre

 26 dimecres

	 19		hores
 TALLER FANTASMES DE 
 FONDANT AMB SORPRESA 
 DE XOCOLATA              
 Casal de Joves El Bulevard
 Preu, 5 euros. Cal inscripció prèvia
 

	 18	hores
 HORA DEL CONTE: ‘ENCENDRE   
 LA NIT’           
 Sala Petits Lectors Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Sandra Rossi. Conte recomanat   
 per a infants a partir dels 3 anys

 27 dijous

	 18	hores
 TÚNEL DEL TERROR           
 Seu Centre d’Esplai El Nus (CC Sant Pancraç)
 organitzat pels CE El Nus i el CE El Tricicle 
 

 28 divendres

	 18	hores
 CASTANYADA           
 Plaça de l’Ermita
 organitza, CE El Nus

	 19	hores
 CASTANYADA           
 Passeig del Canal (davant seu AVV El Pi)
 organitza, l’AVV El Pi

 29 dissabte

 30 diumenge
	 11	hores
 JUGATECA AMBIENTAL              
 Parc de la Fontsanta i parc de Torreblanca
 espai d’activitats per gaudir en família de la   
 natura. Taller de panellets casolans    
 (parc deTorreblanca), i al parc de la Fontsanta,   
 ‘Les vinyes del parc de la Fontsanta,    
 repiquem i adobem’

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA           
 Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 itinerari	pels	principals	edificis	modernistes.	Cal		 	
 inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

	 18	hores
 TROBADA DE CORALS           
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb la participació de Coral la Flora i l’Escola   
 de Música Enric Granados, entre d’altres

	 Matí	i	tarda
 48H OPEN HOUSE BARCELONA- 
 SANT JOAN DESPÍ             
 Visites guiades pel patrimoni cultural  
 durant el cap de setmana s’organitzen visites   
 guiades en el marc del festival d’arquitectura   
 48H OPEN HOUSE BARCELONA. Més detall a  
 les pàgines 20-21 d’aquest Butlletí. 

22 dissabte

	 De	9	a	13	hores
 DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
 Places de l’Ermita i Antonio Machado
 l’associació DACMA instal·larà carpes informa  
 tives als barris de les Planes i Centre

	 19	hores
 CLUB DEL LLIBRE AMB    
 L’ESCRIPTOR RAFEL NADAL           
 Teatre Mercè Rodoreda
 l’autor d’obres com La maledicció dels Palmisa 
 no, serà entrevistat pel periodista David   
 Guzmán en aquesta activitat oberta   
 a tota la població i en la qual també   
 participaran els clubs de lectura de la 
 comarca del Baix Llobregat
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Un any més, han estat molts els veïns i veïnes que han volgut compar-
tir amb els lectors del Butlletí les seves vacances a través de la campan-
ya Sant Joan Despí, una finestra oberta al món. Les vostres fotos també 

s’han compartit al Facebook de l’Ajuntament. Aquí reproduïm una 
selecció de les fotografies rebudes. 

Les fotos de l’estiu
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Venècia (Itàlia)
Marta, Mari Carmen i Fernando

Formentera (Illes Balears)
Deborah Rouras

Es Migjorn (Menorca)
Maria i Jessica

Martigues (França)
Família Olmeda Casares

Marmande (França)
Francisco Polonio

Fuerteventura (Illes Canàries)
Sofía i Carla

Pompeia (Itàlia)
Núria Sánchez

Pendueles, Llanes (Astúries)
Mariona, Júlia, Ángel, Raül i Sònia

Sevilla
Tomás García i Toñi Hidalgo

Dublín (Irlanda)
Família Pérez-Villén

Sort (Lleida)
Pepita Soler

Seül (Corea del Sud)
Daniel Meca
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Budapest (Hongria)
Jose i Maria

Pisa (Itàlia)
Família García-Urbano

Ti top Island (Halong Bay-Vietnam)
Cesc Capell

Formentera (Illes Balears)
Marta Carrabina

Llac Enol (Astúries)
Esther i Nando

La Manga del Mar Menor (Múrcia)
Alba Morillas

Cerdenya (Itàlia)
Berta

Londres (Anglaterra)
Família González Muñoz

Coll de Sarenne (Alps francesos)
Montserrat Ingles i Francesc Vernet

Cap de Finesterre (A Corunya)
Lluís Carrabina

Flam (Noruega)
Manuel Langa

Riu Mae Tang (Tailàndia)
Mari i Alfredo

Seül (Corea del Sud)
Daniel Meca

Parc de Yellowstone (Estats Units)
Albert, Gemma i Laia

Fayón (Saragossa)
Montse, Eugenia, Ainara Alba

València
Professors inst. Salvador i Pedrol

Caen (França)
Antonio Enrique Cano Torres

Vall d’Aran
Família Verges

Zuheros (Cordòva)
Vicenta i Manolo Camacho

Sóller (Mallorca)
Dunia Sánchez, Maite Gil, J.L Galiano i Paula Galiano
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Bilbao (País Basc)
Família Cruz Romero

Baiona (Pontevedra)
Família Jordano Santiago

Roses (Girona)
Família Granadal-Carrasco

Leonberg (Alemanya)
Loli Rubio, Paco Martín i Tomás Martín

Cap Girao (Madeira,Portugal)
Laura Viciano

Bargas (Toledo)
Família Llorens-Solomando

Platge de Mónsul (Almeria)
Luis, Elsa i Sara Navarro Ferrer

Cracòvia (Polònia)
Óscar i Cristina

Àvila
Família Martos García

Valle de Viñales (Cuba)
Núria i Gerard

París (França)
Família Moreno

Manresa
Família Molina Sierra

Castell d’Svetvincenat  (Croàcia)
Famílies Ayuso Barroso, Labrador García i Cabello Gallego

Sant Joan Despí
Merche Fernández
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Canyon del Colorado (EUA)
Famílies Rodríguez Madrid i Munné Esteve

Castell de Chambord (França)
Clara i Maria

Illes Cies (Pontevedra)
Família Díaz Villegas

Lavaredo (Itàlia)
Raúl i Mery

Serra de Cazorla (Jaén)
Família Serrano

Camí del Machu Pichu (Perú)
Elisa Torres
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Canal de Panamá (Panamá)
Cristina Guerrero i Sofía Flores

Hfrsfjord Stavanger (Noruega)
Shinjani Asociación

Benidorm (Alacant)
Famílies García i Sánchez

Nova York (EUA)
Família Muñoz

Isla de la Graciosa (Lanzarote)
Ana, Pol, Marian, Marc, Laia i Jordi

Rio Tinto (Huelva)
Eva Maria Pastor Sánchez

Cap de Gata (Almeria)
Carmen García amb Shakira i África

Arrionda (Astúries)
Laura, Paula, M. Carmn i Fernando

Illa de Sao Miguel (Illes Açores, Portugal)
Raúl i Oriol Gil

Illes Cíes (Pontevedra)
Víctor Sánchez i Sílvia Cánovas

Santorini (Grècia)
Família Garriga i Teixidó

Balaguer (Lleida)
Famílies Alcón, Martos i Rodríguez

Ribes de Freser (Girona)
Esbart Dansaire de Sant Joan Despí

Empuriabrava (Girona)
Famílies Garcia Garcia i Molina Mesa

Ordesa (Osca)
Aina Martínez López

Dènia (Alacant)
Laud’Ars

Calafell (Tarragona)
Júlia i Gerard Bergés

Albarracin (Terol)
M. Luz i Josep

Almadén (Ciudad Real)
Famílies García Molina i Rescalvo Molina

Chillón (Ciudad Real)
Juan García
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Ribadeo (Lugo)
Ana Rubio

Machu Pichu (Perú)
José Polonio

Platja de Gulpiyuri (Astúries)
Ona, Hugo i Jon

Suances (Cantàbria)
Jon, Cristina i Jose

Molinos (Terol)
Maria Teresa

Vernazza, Cinque Terre (Itàlia)
Família Capdevila Risque

Roma (Itàlia)
Família López Fernández

Campocámar (Jaén)
Remei Jiménez i Carlos Ayguade

Sant Joan de les Abadesses (Girona)
Zeus Fernández

Villa de Escurial (Càceres)
David Naranjo, Mabel Rodríguez i Carla Naranjo

Eivissa (Illes Balears)
Guille i Pau Segoviano

Punta Nati (Menorca)
Biel i Judit Sellés Casaramona

Disneyland Paris (França)
Mari Carmen Rodríguez

Nova York (EUA)
Família Hernández Puchades
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Lisboa (Portugal)
Famílies Blasco Villegas i González Villegas

San Agustín (Terol)
Sixto i Teresa
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S’ha millorat el sistema de climatització de 
les sales i s’ha substituït un dels acumuladors 
d’aigua calenta (fotografia superior), d’entre 
altres accions

Aquest estiu ha estat un d’aquests que s’agraeix 
poder gaudir d’una piscina per refrescar-se. Les 
piscines recreatives Fontsanta han fet possible 
que molts ciutadans i ciutadanes hagin pogut 
suportar una mica millor les altes temperatures. 
Ha estat un estiu amb pocs dies de pluja, des del 
dia 18 de juny fins al 4 de setembre només ha 
plogut un dia, i això ha fet que durant tot l’estiu 
l’afluència hagi estat molt elevada, amb gairebé 
49.000 usos.

A l’agost s’han realitzat obres de 
millora als poliesportius municipals
Durant la parada tècnica dels poliesportius al mes 
d’agost, s’ha aprofitat per efectuar diferents obres de mi-
llora de les instal·lacions que al llarg de l’any no es poden 
realitzar. A més de petites tasques de manteniment, al 
poliesportiu Salvador Gimeno s’ha ampliat amb un nou 
equip el sistema de climatització de les sales d’activitat i 
de fitness, per tal d’aconseguir una temperatura de con-
fort adequada, tenint en compte l’activitat que es realitza 
a les sales. També s’ha substituït un dels acumuladors 
d’aigua calenta sanitària i s’ha enrajolat el bany de vapor. 

Tant al poliesportiu Francesc Calvet com al Salvador Gi-
meno s’ha fet un manteniment dels vasos de piscina per 
evitar fuites d’aigua i s’ha posat vorada nova als canals de 
recollida d’aigua de les piscines. 

Matrícula gratuïta al setembre
Fins al 30 de setembre els poliesportius municipals 
ofereixen matrícula gratuïta als nous abonats amb la 
intenció de facilitar l’accés a l’activitat física després de 
les vacances d’estiu.

Tant el Francesc Calvet com el Salvador Gimeno augmenten la qualitat dels serveis

DESPÍ ESPORT

Bona temporada a les piscines Fontsanta, amb gairebé 49.000 usos

Lisboa (Portugal)
Famílies Blasco Villegas i González Villegas

San Agustín (Terol)
Sixto i Teresa
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Més d’un centenar de participants 
al Memorial Gabriel Bosch de ciclisme

El Memorial Gabriel Bosch, una cursa 
tradicional del Baix Llobregat

Diumenge 2 d’octubre tindrà lloc la XXI edició de la Traves-
sa Sant Joan Despí-Montserrat que, enguany, coincideix amb 
la celebració del 50è aniversari de l’entitat organitzadora, el 
Club Ciclista Sant Joan Despí. Per aquest motiu, s’ha fet un 
maillot especial conmemoratiu i s’ha preparat un recorregut 

nou amb moltes sorpreses. La participació serà de 1.300 ci-
clistes, el màxim nombre establert per l’organització. Cal res-
saltar que les inscripcions on line es van iniciar l’1 d’agost i el 
3 de setembre ja s’havia arribat al màxim estipulat, és a dir 
gairebé un mes abans.

Dissabte 3 de setembre es va disputar el Memorial Gabriel 
Bosch, una de les curses de promoció del ciclisme amateur 
de Catalunya inclosa en la Copa Catalana. Aquesta prova, 
organitzada pel Club Ciclista Sant Joan Despí, és una de 
les més tradicionals de la comarca. Van participar-hi co-
rredors i corredores de les categories cadet, júnior i fèmi-

nes elit, en total 103 participants repartits en dues curses 
que es van disputar al recinte firal del nostre municipi.
Els guanyadors van ser Laura Méndez (elit femenina), 
Daniel Cabello i Judit Domingo (júniors), Sergi Bertrán 
(júnior de primer any), Nicolás Fernándes i Natalya Fer-
nándes (cadets) i Luís Vivian (cadet de primer any).

Francesc Vernet fa el seu primer brevet, amb més de 1.000 km en un dia

Vernet, corredor veterà, es dedica a fer recorre-
guts de llarga distància

El santjoanenc Francesc Vernet, del Club Ciclista Sant Joan Despí, segueix 
augmentant el seu quilometratge personal en curses de llarga distància. El  28 
d’agost va disputar la seva primera brevet (etapes de ciclisme de gran fons no 
competitives que s’han de completar en un temps màxim prefixat). La sortida 
i arribada era a Manresa, amb 1.004 km i 10.900 m de desnivell acumulat, un 
recorregut que va transcórrer per terres de Lleida, Terol, Saragossa, Tarragona 
i retorn a les terres de Lleida fins a Manresa. El veterà ciclista destaca que en 
aquesta cursa “proves les teves forces, amb la calor d’aquestes terres de secà 
i sense dormir pràcticament (només tres hores),  per poder entrar dins del 
temps límit de 75 hores”. Es va quedar a una hora d’aquest temps.

El 2 d’octubre, Travessa a Montserrat especial 50è aniversari
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

La participació als campus 
d’estiu ha crescut un 4,45%

Els campus esportius  i les estades de tennis són l’oferta amb 
més demanda de l’estiu. Aquesta activitat s’està consolidant 
amb més força, al llarg del temps, i creix any darrere any. La 
possibilitat de fer activitats físiques, conèixer diferents moda-
litats esportives, incorporar l’anglès de forma natural en les 
activitats, complementar-ho amb activitats recreatives i  amb 
l’ús de la piscina, fan dels campus esportius una activitat molt 
atractiva.
Durant l’ estiu s’han desenvolupat un total de nou campus, 
organitzats per diferents entitats: els dos poliesportius muni-
cipals (Salvador Gimeno i Francesc Calvet), Tennis Sant Joan 
Despí, UE Sant Joan Despí, Handbol Sant Joan (dos campus: 
un de promoció i el UTC de tecnificació), FC Levante Las Pla-
nas, Bàsquet Club Sant Joan i el Club Hoquei en Línia Jujol.
S’han fet servir les diferents instal·lacions esportives munici-
pals i altres espais complementaris com ara parcs i piscines. 
Les sortides d’un dia o, en algun cas, de dos o tres, encara els 
han fet més atractius.
Dins dels diferents campus hi ha hagut variacions a l’alça i a la 
baixa en relació amb l’any passat, però el creixement global ha 
estat del 4,45 %. 
Han participat als campus esportius 1.234 nens i nenes, que 
han utilitzat un total de 3.074 places dels diferents torns, és a 
dir, 2,49 torns realitzats per cada nen o nena de mitjana.

Nova edició del Torneig Ciutat de Sant Joan Despí de bàsquet
Els dies 3 i 4 de setembre el poliesportiu Francesc Cal-
vet va acollir el Torneig Ciutat de Sant Joan Despí de 
bàsquet, que serveix com a presentació de les planti-
lles dels equips de competició del Bàsquet  Club Sant 
Joan Despí: júniors, sub21 i sèniors, tant en categoria 
masculina com femenina. En total vuit equips.
El plat fort va ser la presentació del sènior ‘A’ masculí 
com a nou equip de Primera Catalana davant el CB 
Nou Esplugues. Va ser un partit amb molt de ritme i 
igualtat al marcador i en què la sort al final va caure 
de la banda dels d’Esplugues. que es van emportar el 
partit per 74-75 a l’últim segon. 
El sènior femení presentava el seu nou projecte per 
aquesta temporada davant el Claret. Moltes dificul-
tats anotadores de les locals van posar còmoda la vic-
tòria a les de Barcelona per 36-48.

El Torneig va servir de presentació dels equips sèniors, sub21 i júniors del 
Bàsquet Club Sant Joan Despí

A dalt, campus del Levante Las Planas, a l’esquerra campus de bàsquet i a la 
dreta activitat de piscina del campus d’handbol

Hi han participat 1.234 nens i nenes
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Manuel Anguas, de Les Planes, diplomado por la UEFA como entrenador de porteros

El pasado 18 de septiembre se disputó el tradicional y prestigioso 
torneo Joan Babot que éste año ha celebrado su decimoquinta 
edición. La Penya Blanc Blava de Sant Joan Despí, entidad organi-
zadora, lo transformó del fútbol 11 al fútbol sala aprovechando la 
actividad de su EFS Blanc Blava Despí. 
El torneo va dirigido a los cadetes que en la presente temporada 
cumplen su ciclo en la escuela y sirve como homenaje y despedida.

El Club d’Escacs de Sant Joan Despí realitza una curiosa iniciati-
va dins dels actes commemoratius del 25è aniversari de l’entitat. 
Es farà una simultània d’escacs, a càrrec del president del club 
Miguel Angel Murillo, amb un concert de Jama Quartet, un 

L’esport santjoanenc, en imatges

Curiosa iniciativa: simultània d’escacs amb concert de Jama Quartet
conjunt de corda dedicat a la interpretació de peces d’estils 
diversos.
L’activitat tindrà lloc al Pati del Diamant del Centre Mercè 
Rodoreda dissabte 8 d’octubre a les 11 hores.

La AE Les Corts se adjudicó el Torneo Joan Babot de fútbol sala
En esta edición han participado los equipos cadetes de Divi-
sión de Honor del Futsal Mataró y AE Les Corts UBAE, equipo 
éste último que se alzó con el triunfo final. El segundo lugar 
fue para el Futsal Mataró y el tercero para el conjunto local, 
que ofreció una muy buena imagen ante dos equipos del 
máximo nivel del futsal catalán cadete.
Gil Vidal (Les Corts) fue elegido mejor jugador del torneo.

Manuel Anguas, vecino de Les Planes, ha sido distinguido 
por el máximo organismo europeo del fútbol,  la UEFA, con 
la Licencia y Diploma del máximo nivel de entrenadores de 
porteros de fútbol. 
Como portero en activo formó parte de las plantillas de la épo-
ca dorada del amateur del Levante Las Planas, en las que rozó 
el ascenso a Tercera División nacional. En la foto de la derecha, 
el segundo por la izquierda de pie.
Al finalizar su trayectoria como jugador, empezó su labor 
de entrenador de porteros, primero en el equipo planense 

y después en Vilassar de Mar (3ª División), UE Figueres (2ª 
División B), UE Castelldefels (3ª División) y AE Prat (2ª División 
B), equipo este último en el que este año cumplirá su octava 
temporada.
Manuel Anguas es un ejemplo de superación y formación 
continuada. Ha formado parte de la primera promoción a 
nivel estatal que acaba de obtener la máxima distinción y titu-
lación que en materia de entrenadores de porteros concede el 
máximo organismo del fútbol europeo y que le acredita como 
Licenciado UEFA Goalkeeper “A”. 
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TRIBUNA POLITICA

grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

És el moment de començar el nou curs 
escolar i per això a Sant Joan Despí han 
encetat les classes més de 4.000 infants 
i joves a infantil, primària, secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius.
Tenim davant nostre un curs ple de 
reptes, d’il·lusió, de projectes i progra-
mes que acompanyen les classes, com 
l’acompanyament a l’estudi, el consell 
d’infants o els premis d’excel·lència no-
més per posar algun exemple. I sense 
oblidar les intervencions als centres per 
poder fer front al nou curs, en què s’han 
invertit al voltant de 135.000 euros per 
les obres per diferents accions com pin-
tura, instal·lació de rampes, col·locació 
de reixes o el suport a la instal·lació de 
quatre mòduls per a l’Institut Jaume Sal-
vador i Pedrol...
A la nostra ciutat creiem fermament 
que l’educació és una prioritat fonamen-
tal, una estratègia de present i de futur 
per comptar amb persones no només 
més preparades i amb oportunitats, sinó 
també més felices i més lliures.
Per això comptem amb tota la comu-
nitat educativa que està formada per la 
mateixa escola formada per l’alumnat 
i el professorat; amb les famílies i amb 
l’Administració i la ciutat en general. 
Perquè no podem oblidar que tot educa 
i la disposició de la ciutat, els mateixos 
parcs, els equipaments i els carrers tam-
bé contribueixen en aquesta tasca.
Hi ha un compromís incondicional per 
ensenyar i aprendre que va més enllà 
de totes les innovacions pedagògiques 
que puguem fer i imaginar, sense obli-
dar que el més important sempre és 
l’actitud, creure en l’alumne i donar-li 
ales perquè creixi en tots els sentits.
Des d’aquestes línies volem desitjar un 
bon curs a tota la comunitat educativa, 
perquè avui i sempre educar i aprendre 
són tasques de valents.

Comença el nou curs

grup municipal PSC-CP

Molt sovint, s’acusa les forces sobiranistes, ja sigui 
des d’altres formacions o entitats, o bé la ciutada-
nia, de no preocupar-se pels problemes “reals” 
de les persones. És allò que algú diu sempre, en 
català mal escrit, que sols pensem en el “prusés”.
Tot i això, i evidentment amb totes les mancan-
ces pressupostàries del moment, el Govern del 
país continua fent accions que ens demostren 
tot el contrari. Les entitats municipalistes, ACM 
i FMC, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i els sindicats (UGT i CCOO) han signat 
aquest mes un acord mitjançant el qual les per-
sones en situació d’atur contractades en el marc 
del programa Treball i Formació, promogut pel 
SOC, cobraran, com a mínim 1.000 euros men-
suals, amb una partida prevista de 40m€.
També, i tot i que al nostre Butlletí no se’n faci 
cap menció, moltes de les actuacions que es duen 
a terme a la nostra ciutat reben com a principal 
suport econòmic els fons de la Generalitat de Ca-
talunya o de la Diputació, tot i que sovint sembla 
que sigui el Govern de la ciutat qui se’n faci úni-
cament responsable, obviant en tot moment d’on 
procedeixen els fons.
La gestió política del nostre Butlletí Municipal al 
llarg dels anys és digne d’estudi. Podríeu compro-
var com, depenent de qui governi a la Diputació 
o a la Generalitat, les notícies tenen un enfoca-
ment diferent. Així, si una actuació municipal 
compta amb el suport de la Diputació o Gene-
ralitat, i allà governen “els nostres”, veureu com 
se’n fa esment en el redactat, es fan fotografíes, 
es convida els polítics responsables, etc, etc. En 
canvi, si no governen “els nostres”, el tractament 
és absolutament diferent, es dóna un enfocament 
estrictament local, transmetent a la ciutadania la 
sensació que el mèrit és exclusivament del Go-
vern santjoanenc.
No solament això, sinó que les notícies que apa-
reixen al nostre Butlletí són cuidadosament se-
leccionades. Per exemple, a aquest mateix núme-
ro podreu trobar una notícia sobre la Paella de 
la gent Gran del passat 11, amb el nostre alcalde 
remenant l’arròs o saludant els avis. En canvi, és 
molt possible que no trobeu res que expliqui que 
una entitat local, l’ANC, va organitzar per cinquè 
any consecutiu la marxa de torxes on van partici-
par més de 300 persones, entre infants, joves,gent 
gran, etc. Com tampoc trobareu articles d’opinió 
de particulars, associacions de veïns i veïnes, en-
titats locals, etc. Continuarem fent tot el possible 
per convertir la nostra revista municipal en una 
eina al servei de la pluralitat informativa.

Sólo habláis de 
independencia

En aquest mes de setembre tornem a co-
mençar un nou curs. Per això creiem que 
és el moment d’insistir en un dels eixos 
que considerem claus, la participació ciu-
tadana.
Participació és una de les paraules que en 
els últims temps s’utilitza de forma reite-
rada gràcies al fet que opcions polítiques 
com la nostra l’han posat damunt la taula 
portant-la als programes electorals. Des 
de llavors, són molts els processos que 
s’anuncien com participatius. La qüestió 
que es planteja llavors és: aquests proces-
sos ¿volen ser realment participatius o 
només semblar-ho?
No creiem que les últimes propostes 
obertes a la ciutadania per l’equip de go-
vern de Sant Joan Despí compleixin amb 
la idea de ciutadania activa en què es basa 
la participació.
Propostes com el PAM municipal, la im-
plantació de la zona blava i zona verda al 
barri de les Planes, o la remodelació de 
Bon Viatge, s’han fet de tal manera que 
no sembla que les opinions dels veïns i 
veïnes tinguin veritable incidència en la 
marxa i el desenvolupament de Sant Joan 
Despí.
En l’últim tram de l’any es treballarà i es 
presentaran els pressupostos per al 2017. 
El grup municipal SiqueEsPot  treballarà 
perquè s’iniciï un procés que permeti que 
els pressupostos de Sant Joan Despí, igual 
que en altres municipis del nostre entorn 
com Rubí, Sant Boi o Sant Andreu de la 
Barca, siguin, de debò, uns pressupostos 
participatius.
Els veïns i veïnes de Sant Joan Despí te-
nen dret a participar directament en 
l’elaboració dels pressupostos, consignant 
quines són les seves principals preocu-
pacions i demandes, prioritzant les més 
importants perquè s’hi incloguin i, final-
ment, poder fer el seguiment de la seva 
execució.

Ser o semblar 
participatius
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TRIBUNA POLITICA

Gracias al Partido Popular Sant Joan 
Despí tiene una nueva estación de tren.
Muchos políticos de Sant Joan Despí se 
les llenaba la boca diciendo que iban a 
hacer muchas inversiones en la Estación 
de Renfe, pero ha sido el gobierno del 
Partido Popular el que por fin ha conse-
guido una estación a la altura de todos 
nuestros vecinos.
Con un presupuesto de gasto de  
3.364.000€, desde el gobierno del Parti-
do Popular, hemos realizado la prolon-
gación del andén  (del frente del edifi-
cio de viajeros) hacia lado Barcelona, la 
eliminación del paso “Strail”, un nuevo 
pavimentado de andenes con borde de 
andén actualizado, la instalación de dos 
ascensores.
Una rampa accesible desde el edificio de 
viajeros hasta andenes, y en plaza de en-
trada al edificio, para que todos podamos 
disfrutar del tren.
Se ha realizado también la prolongación 
de la pasarela municipal con nuevas ba-
randillas, la instalación de nuevo cerra-
miento perimetral y de nuevas marquesi-
nas en los dos andenes, hemos mejorado 
la iluminación en los andenes y en la 
zona urbana de entrada a la estación.
La rehabilitación de vestíbulo, las facha-
das y muros exteriores las podemos ver 
ya entre todos los usuarios del tren en 
Sant Joan Despí
Des del Partido Popular, como no podría 
ser de otra manera trabajamos para hacer 
de Sant Joan Despí, una ciudad de pri-
mera, con nuevas estaciones y un buen 
servicio de Renfe.
Porque nosotros somos de hechos no 
palabras. No como los que nos llevan 
gobernando 30 años, los socialistas, que 
prometían que el metro llegaría en 2012 
a Sant Joan Despí, en fin, mucha foto…y 
después nada.
¡¡Nosotros cumplimos con Sant Joan 
Despí!!
 

Nueva estación de tren 
en Sant Joan Despí

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal C’s

Hay a quien no le gusta que les llamen 
barracones, es cierto que son módulos y 
que para ser módulos están bien equipa-
dos, pero tras la visita pertinente al IES 
Salvador i Pedrol llegamos a lamenta-
ble conclusión que uno de cada cuatro 
alumnos de la ESO pública en Sant Joan 
Despí estudia en barracones.
Y es que ya lo dice el refrán, “Aunque la 
mona se vista de seda, mona se queda”, 
Aules de justes dimensions superant la 
trentena d’alumnes i no ajustant-se als 
trenta o menys que marca la ràtio de la 
conselleria d’ensenyament, escassa i in-
suficient llum natural en alguna de les 
aules, zona d’esbarjo condicionada per 
la meteorologia (que no plogui o se’ls 
enfanga)….són alguns dels inconve-
nients que estan sofrint els nostres joves 
estudiants.
Tot això dins d’un funcionament global 
de l’IES Salvador Pedrol que ratlla a gran 
altura tant en la seva funció pedagògica, 
educativa com a nivells organitzatius, els 
culpables d’aquestes deficiències estan 
molt lluny de trobar-se entre la directi-
va, personal o professorat del centre.
Las competencias en educación no per-
tenecen a nuestra administración local 
pero si que desde ciudadanos  espera-
mos que se dejen de poner paños ca-
lientes en este tema en aras de vender 
la buena (que no excelente) imagen de 
Sant Joan Despí y como partido prin-
cipal en la oposición del Govern de la 
Generalitat (ese que abre embajadas en 
lugar de cerrar barracones) tendemos la 
mano a nuestro alcalde para buscar una 
pronta solución a esta problemática.
Para cualquier sugerencia o aclaración 
pueden contactar con nosotros en nues-
tro email santjoan.despi@ciudadanos-
cs.org en las redes sociales Twitter: @
CsSjDespi , Facebook o en el teléfono 
617309215.

¿Módulos o 
barracones?

El mes de setembre les nostres escoles i 
instituts s’omplen de nou de vida amb la 
presència dels nostres infants i joves. La 
seva educació hauria de ser una de les 
prioritats del nostre  país, però lamenta-
blement i a jutjar per les retallades que 
pateix l’escola pública, això no és així.
La inversió en educació pública segueix 
per sota de les necessitats i l’escletxa en-
tre la pública i la privada es manté. S’han 
retallat 585 línies escolars, 514 han es-
tat a la pública i només 71 a la privada.  
El pressupost retallat des del 2010 a la 
pública ha estat de 900 milions d’euros, 
davant dels 50 milions a la privada. És, 
doncs, una qüestió de prioritats i no sols 
de pressupost.
En tenim un exemple concret a la nostra 
ciutat, on 300 nois i noies de 1r i 2n de 
l’ESO estudien en barracons, allà on la 
Generalitat hauria d’haver construït un 
centre educatiu.  
Les substitucions de mestres i professo-
rat no es cobreixen des del  primer dia; 
el nombre d’infants per aula continua 
augmentant-se; se segueixen tancant lí-
nies de P3; les dotacions econòmiques 
dels centres per al funcionament ordi-
nari són insuficients; es redueix nombre 
d’hores i de professionals per atendre 
infants amb necessitats educatives espe-
cials...
Estem cada dia més lluny d’una escola 
pública , de qualitat, inclusiva i inno-
vadora, lluny de garantir a través de 
l’educació la igualtat d’oportunitats real 
entre tots els infants i joves, amb inde-
pendència de la situació econòmica de 
les seves famílies, malgrat els esforços 
dels equips de mestres, professorat i la 
resta de professionals que hi treballen .
Des d’ICV-EUiA ens seguirem mobi-
litzant per reclamar a la Generalitat de 
Catalunya les condicions de l’educació 
anteriors a les retallades.

El dret a l’educació 
de qualitat
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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 93 373 07 61
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

grup municipal CiU

www.despi.tv

www.youtube.com/despitelevisio www.facebook.com/Despitelevisio

Darrers vídeos incorporats a la programació

DESPÍ NOTÍCIES
Resum de les activitats de l’estiu

LA CIUTAT QUE M’ESTIMO
Nova Oficina Jove

Programació de teatre i espectacles

el temps

El Parlament de Catalunya ha de com-
plir amb les seves responsabilitats i ac-
tuar d’acord amb la voluntat popular i 
entomar el mandat democràtic sorgit de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015 
on es va configurar una majoria clara a 
favor de la construcció d’un nou Estat 
dins la Unió Europea.
El 20 de gener de 2016 el Ple del Parla-
ment va adoptar la creació de la Comis-
sió d’Estudi del Procés Constituent, amb 
la voluntat de debatre en profunditat 
com ha d’ésser el full de ruta per arribar 
a la consecució de l’Estat català.
Els ciutadans i ciutadanes ja en diverses 
ocasions hem mostrat per la via de la de-
mocràcia que cal trencar amb Espanya i 
avançar cap a la independència.
L’Estat espanyol actua a cop 
d’impugnacions a través dels òrgans ju-
dicials polititzats i la manca de voluntat 
de diàleg. No hi ha cap marge d’acció per 
al reconeixement del dret a decidir del 
poble català dins el marc jurídic consti-
tucional i legal espanyol. L’única manera 
possible d’exercir aquest dret és per la 
via de la desconnexió i l’activació d’un 
procés constituent propi.
El poble de Catalunya té la legitimitat 
per començar un procés constituent 
propi, democràtic, de base ciutadana, 
transversal, participatiu i vinculant, amb 
el reconeixement, el suport i l’aval de les 
institucions catalanes.
Les experiències comparades d’altres 
països avalen el camí emprès per Ca-
talunya per anar construint un model 
singular de procés constituent, ateses les 
circumstàncies socials, culturals, políti-
ques i econòmiques que ens són pròpies.
El procés constituent ha de tenir la capa-
citat d’encabir totes les sensibilitats ideo-
lògiques i socials i vetllar perquè el marc 
metodològic sigui consensuat, públic, 
transparent i compartit amb tota la so-
cietat i amb les institucions que l’avalen.

Procés constituent

El balanç global del juliol i l’agost ha vingut marcat 
per la intensificació de la sequera i una tempera-
tura lleugerament superior a la mitjana. Cal dir 
que l’estiu ja de per si és una estació seca, però 
enguany, tot i que el juliol no ha estat especialment 
sec, l’agost, un mes normalment tempestuós i que 
posa fi a la sequera estival abans que en d’altres 
regions mediterrànies, aquesta vegada gairebé no 
ha plogut, tractant-se així del quart agost més sec 
dels últims 50 anys.   
D’altra banda, el l’anomalia càlida del juliol i agost 
passats s’explica per les nits caloroses, ja que les 
temperatures diürnes (màximes) s’han mantingut 
en la mitjana. Per posar un exemple, habitualment 
al nostre municipi una mínima superior als 23ºC es 
dóna un parell o tres de vegades cada estiu, però 
enguany se n’han enregistrat fins a 9, algunes nits 
fins i tot no s’ha baixat dels 24ºC. 

JULIOL

Temperatura mitjana: 25,1ºC
Temperatura màxima: 32,7ºC el dia 20
Temperatura mínima: 17,3ºC el dia 19 
Precipitació total: 14,9mm, tres dies de 
precipitacions amb un de 
tempesta

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

AGOST

Temperatura mitjana: 24,8ºC
Temperatura màxima: 30,8ºC el dia 8
Temperatura mínima: 18,2ºC el dia 27 
Precipitació total: 1,0mm, dos dies de 
precipitacions amb un de 
tempesta

El darrer dijous del mes, emissió en directe del Ple de l’Ajuntament



FICA-T’HO 
AL CAP

SI US PLAU, RECULL LES CAQUES DEL TEU GOS.

RECORDA: SANCIONS FINS A 450€

SJD NETA I CÍVICA


