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Compromís 
ciutadà pel 

civisme

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

La campanya ‘Fica-t’ho 
al cap’ promou un gran 

acord ciutadà
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Sant Joan Despí 
desperta interès

Milers de  persones visiten el patrimoni 
arquitectònic de la ciutat durant el festival 

48H Open House BCN
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Estos días, la calle es un espacio de concienciación cí-
vica: agentes de civismo están trabajando en la cam-
paña Fica-t’ho al cap, que nos recuerda que hay que 

promover buenas prácticas en temas como la limpieza y 
el reciclaje, a la vez que personal del Área Metropolitana 
de Barcelona también se ha sumado con acciones desti-
nadas a informar sobre el uso correcto de los contene-
dores. Evidentemente, no es la única solución. También se 
debe mejorar desde el ámbito municipal y en eso estamos 
(justo ahora estamos en el proceso previo para una nueva 
contratación del servicio de recogida de residuos y limpie-
za viaria), pero también es cierto que la solución no pasa 
para ir aumentando los recursos económicos de forma in-
definida y hay que insisitir en la concienciación cívica.

Pagar impuestos no nos da carta blanca y nuestra actitud 
es la que, sin duda, marca la diferencia. Este es el mensa-
je que queremos dar con esta campaña, que expresamos 
también con las firmas simbólicas del manifiesto por el 
civismo (que ya han suscrito cerca de un millar de veci-
nos y vecinas), con actuaciones en centros escolares y en 
el mundo asociativo.

Sant Joan Despí es una ciudad que, tanto en el ámbito del 
civismo como en muchos otros, quiere ser referente. Hace 
pocos días, hemos recibido la visita de miles de personas 
con motivo del festival de arquitectura 48h Open House y, 
de nuevo, hemos sido un ejemplo: cerca de una cincuen-
tena de voluntarios participantes y 26 bares y restauran-
tes ofreciendo un menú especial. Esto es posible no sólo 
gracias al trabajo que hacemos desde el Ayuntamiento, 
sinó también a la implicación de nuestra sociedad civil, 
cada vez más activa y comprometida. Por ello, sin duda, 
entre todos y todas, también ganaremos la batalla por el 
civismo.

Aquests dies, el carrer és un espai de conscien-
ciació cívica: agents de civisme estan treballant 
en la campanya Fica-t’ho al cap, que ens recor-

da que cal promoure bones pràctiques en temes com la 
neteja i el reciclatge,  a la vegada que personal de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona també s’hi ha sumat amb 
accions destinades a informar sobre l’ús correcte dels 
contenidors. Evidentment, no és l’única solució. Tam-
bé s’ha de millorar des de l’àmbit municipal i hi estem 
treballant (tot just ara estem en el procés previ per a 
una nova contractació del servei de recollida de resi-
dus i neteja viària), però també és cert que la solució 
no passa per anar augmentant els recursos econòmics 
de forma indefinida i cal insisitir en la conscienciació 
cívica. 

Pagar impostos no ens dóna carta blanca i la nostra ac-
titud és la que, sens dubte, marca la diferència. Aquest 
és el missatge que volem donar amb aquesta campan-
ya, que expressem també amb les signatures simbòli-
ques del manifest pel civisme (que ja han subscrit prop 
d’un miler de veïns i veïnes), amb actuacions als cen-
tres escolars i al món associatiu. 

Sant Joan Despí és una ciutat que, tant en l’àmbit del 
civisme com en molts d’altres, vol ser referent. Fa pocs 
dies, hem rebut la visita de milers de persones amb 
motiu del festival d’arquitectura 48 h Open House i, de 
nou, hem estat un exemple: prop d’una cinquantena de 
voluntaris participants i 26 bars i restaurants oferint un 
menú especial. Això és possible no només gràcies a la 
feina que fem des de l’Ajuntament, sinó també a la im-
plicació de la nostra societat civil, cada cop més activa 
i compromesa. Per això, sens dubte, entre tots i totes, 
també guanyarem la batalla pel civisme.

El compromís de la ciutadania 
és fonamental per promoure 

actituds respectuoses amb l’entorn

Antoni Poveda, l’alcalde

La ciutat, espai cívic

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

El compromiso de la ciudadanía 
es fundamental para promover actitudes 

respetuosas con el entorno
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EL TEMA

Encara no t’has sumat al compromís 
pel civisme? Durant el mes d’octubre 
l’Ajuntament ha presentat una nova 

campanya de civisme que sota el lema 
Fica-t’ho al cap ha volgut recordar que 
la ciutat, i la seva conservació, depèn, en 
gran mesura, de les accions que fem en 
el nostre dia a dia. No recollir les caques 
del gos, deixar els residus fora dels con-
tenidors o no avisar el servei de recolli-
da de mobles que llençarem trastos vells, 
són pràctiques que, tot i no ser el costum 
general de la gran majoria de la ciutada-
nia, encara sí que les veiem. Per això,  la 
campanya Fica-t’ho al cap, que hem vist 
en banderoles i OPIS (suports publicitaris 
del carrer) substitueix el cap de persones 
per elements relacionats amb aquestes tres 
pràctiques incíviques. Però la campanya 
ha volgut anar més enllà i ha demanat a la 
ciutadania que se sumi a un ‘compromís 
pel civisme’, un gest simbòlic que busca 
una adhesió col·lectiva més enllà d’una 
xifra. Durant Firadespí, marc en què es 

va presentar la campanya, a l’estand mu-
nicipal es van recollir 610 signatures, a les 
quals s’han anat sumant més adhesions 
a través del web i les que han recollit els 
agents cívic, al voltant de 330. En total, 
prop d’un miler de persones que poden 
ser moltes més ja que encara us podeu su-
mar a través del web sjdespi.cat.

Agents cívics conscienciadors
A més d’obrir la participació a la ciuta-
dania, la campanya ha comptat amb la 
col·laboració dels agents cívics que  du-
rant tot el mes han informat els ciutadans 
de la necessitat de mantenir actituds cívi-
ques, alhora que demanava el compromís. 
Els agents han intensificat la campanya en 
llocs freqüentats per persones que passe-
gen les seves mascotes o bé en aquelles 
que concentren major nombre de conte-
nidors. La comunitat educativa també ha 
tingut un paper destacat. L’Ajuntament ha 
enviat a les AMPA i els claustres de profes-
sors i mestres aquest compromís perquè el 

Agents cívics realitzen 
accions de sensibilització 
al carrer, especialment 
amb propietaris de gossos

A peu de carrer
Els agents cívics han in-
format de la campa-
nya tot fent un especial 
èmfasi en la recollida 
d’excrements dels gos-
sos i a reciclar correc-
tament

La campanya de 
conscienciació 
Fica-t’ho al cap ha 
incidit en la 
recollida  de 
defecacions dels 
gossos de residus i 
trastos vells

Gent compromesa amb el civisme
Objectiu: treballar plegats per una ciutat més neta i cívica

Prop d’un miler de persones s’han adherit al compromís pel civisme que proposava 
la campanya de conscienciació Fica-t’ho al cap, promoguda per l’Ajuntament
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Presentació a Firadespí. A la fira comercial va presentar la campanya de civisme. En un 
dia es van recollir 610 ‘compromisos’ de ciutadans i ciutadanes

signin i que durant les classes informin els 
estudiants sobre la necessitat de mantenir 
una ciutat i cívica.

La ciutat, la casa de tots i totes
La policia local també ha intensificat la vi-
gilància sobre els comportaments que no 
són cívics. Com ja sabeu, l’ordenança de ci-
visme (que podeu consultar al web sjdespi.
cat) incorpora sancions de fins a 450 euros 
en cas de no recollir les deposicions dels 
animals de companyia, o de 300 euros en 
cas de llençar els papers a terra, no separar 
els residus o deixar trastos vells al carrer 
sense avisar el Departament de Via Públi-
ca perquè els recullin.

Cada residu al seu lloc
Tot i que el 2015 es van recollir gairebé 3.000 tones de residus de manera selectiva, queda molt per fer

El model de recollida selectiva de 5 frac-
cions és el més habitual a Catalunya, i 
és que el tenim a Sant Joan Despí. Cinc 
contenidors que diferencien per colors 
els residus que hi hem de dipositar. Tot 
i que les xifres de recollida selectiva de 
residus millora –tímidament– any rere 
any, encara queda molt per fer. L’any 
2015 es van recollir a Sant Joan Despí 
2.958 tones de residus de manera selec-
tiva davant les 7.428 tones de deixalles 
que van anar a parar al contenidor de 
rebuig. Si teniu dubtes sobre com reci-
clar correctament podeu entrar al web 
www.residuonvas.cat.
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La estación de tren se moderniza

La estación de Cercanías de Sant Joan Despí ya es 
totalmente accesible. El secretario de Estado de In-
fraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-

Pomar, y el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, vi-
sitaron a finales de septiembre las obras de remodelación 
y mejora que Renfe ha realizado en esta estación. En pa-
labras del secretario de Estado “estas obras sitúan a Sant 
Joan Despí entre las estaciones más modernas y dotadas 
con la mejor tecnología respecto a la atención al viajero, 
y respecto a la accesibilidad”. Hecho que también destacó 
el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, que además 
señaló: “estas obras han sido largamente reivindicadas 
por el Ayuntamiento, y ahora no podemos estar más 
contentos de cómo ha quedado. Mejorar el transporte 
público es fundamental si queremos que la movilidad 
sea más sostenible y reducir la contaminación”.

Una estación como nueva
Renfe ha invertido 1,7 millones de euros en la remodela-
ción de esta estación donde se han hecho trabajos de acce-
sibilidad, eficiencia energética y mejora de la información 
que reciben los pasajeros. Una de las más notables ha sido 
la instalación de ascensores que conectan los dos andenes; 
la instalación de rampas adaptadas para acceder al andén 
principal desde el edificio de la estación, y la colocación de 

Renfe ha invertido 1,7 millones de euros en unas obras que han permitido que la 
estación sea accesible además de mejorar la atención al viajero

El alcalde, Antoni Poveda, en el centro, visita las instalaciones de la estación remodelada junto al Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar (a la izquierda) y Félix Martín, Director de Rodalies de Catalunya

El alcalde y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, atendiendo a los medios de comunicación que asistieron a la 
visita de la finalización de las obras de remodelación

Después de años de reivindicación municipal

LA CIUTAT
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pavimento podotáctil adaptado a las personas con disca-
pacidad visual en los andenes y las escaleras. 
También se han construido marquesinas exteriores, se ha 
mejorado la iluminación y se ha rehabilitado el paso infe-
rior que conecta las andenes dónde, además, se ha dejado 
al descubierto la piedra originaria de esta estación que se 
construyó en el siglo XIX. Eso sí, protegida por un vidrio 
antivandálico. Por último, a partir de ahora los usuarios 
estarán más informados gracias a la instalación de panta-
llas con información en tiempo real y con un nuevo siste-
ma de megafonía. 

Una larga reivindicación
Las mejoras de las que ahora podemos disfrutar llegan 
después de una larga reivindicación municipal que en los 
últimos años ha aprobado diferentes mociones en Pleno 
reclamando para la ciudad una estación mejor dotada y 
con los servicios actuales.
Más de 4.600 viajeros utilizan diariamente esta estación 
por la que circulan las líneas R1 y R4 de Cercanías con un 
tren cada 10 minutos en hora punta, y cada 15, durante el 
resto de la jornada. Cada día, 261 trenes transitan por esta  
estación.

Las obras han dejado al descubierto la piedra original del paso inferior La construcción de ascensores ha permitido que la estación ya sea accesible

Los dos andenes ya tienen marquesinas para protegernos de las 
inclemencias del tiempo

Las pantallas informativas y los interfonos han mejorado la 
comunicación para los pasajeros

El incremento de barandillas y de pavimento podotáctil facilitan  la 
movilidad entre los usuarios y usuarias

Ahora, la estación de Rodalies es una de las mejores dotadas respecto a 
la atención de los pasajeros
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La ciència, a l’abast de tothom
Del 14 al 18 de novembre, segona Setmana de la Ciència

Xerrades, videofòrum o una gimcana de matemàtiques són algunes de les activitats 
previstes per a aquesta nova edició d’una setmana dedicada al món científic

Ajuntament i centres educatius tornen a fer una nova edició de la 
Setmana de la Ciència que pretén obrir-nos els ulls a descobrir 
com la ciència forma part del nostre a dia a dia i allunyar-nos 

dels estereotips que l’enfoquen com una matèria avorrida i complicada. 
Aquesta setmana també vol potenciar la vocació científica i difondre la 
tasca que desenvolupen els centres educatius. 

Activitats en tots els cicles educatius
Així, del 14 al 18 de novembre, les escoles d’infantil i primària, a més 
a més dels instituts, participaran en un munt d’activitats com ara Mi-
rem al cel, un planetari inflable on els infants podran observar com és 
l’univers; Ciència per compartir, un espai que comptarà amb activitats 
interactives com un espectacle de ciència participativa o un racó de les 
matemàtiques; una gimcana de matemàtiques que es farà al Centre Es-
portiu Ugalde, o xerrades i videofòrums en què participaran alumnes 
de diferents cicles. També es farà la xerrada Gaia i l’univers invisible (17 
de novembre, 19 h, Centre Cultural Mercè Rodoreda, oberta a la ciu-
tadania) a càrrec del físic santjoanenc l’Hèctor Garcia i de Sergio Soria 
Nieto, de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà del projecte Gaia, 
en el qual hi treballa i que recentment ha publicat el mapa més detallat 
de les estrelles de la Via Làctia. Un any més, hem de destaca1r la feina i 
implicació de la Comissió de la Ciència, formada per l’Ajuntament i els 
centres educatius amb l’assessorament de l’Hèctor Garcia que treballa 
en un dels centres de referència mundial d’energia nuclear, el CERN 
(organització europea per a la investigació nuclear). Imatge de la gimcana de matemàtiques que es va fer l’any passat

Les escoles bressol municipals Sol Solet, El Gegant del Pi i El Timbal, a 
més a més de la llar d’infants La Pomera, gestionada per la 
Generalitat, encara disposen de places lliures per a infants nascuts els 
anys 2016, 2015 i 2014.
Més informació i inscripcions al Departament d’Educació, Infància i Família. 
Àrea de Serveis a la Persona, av. de Barcelona, 41, telèfon 93 477 00 51



9

Joves i professors que provaran les bicis elèctriques els propers tres mesos, amb l’alcalde, Antoni Poveda, i els directors i directores dels instituts

Els estudiants proven els avantatges 
d’utilitzar la bici elèctrica

L’Ajuntament cedeix una vintena d’aquests vehicles a joves estudiants i professorat 
perquè les puguin provar durant tres mesos i afavorir una mobilitat sense fums

L’aposta de l’Ajuntament per afavo-
rir la mobilitat sostenible s’ha tor-
nat a veure  refermada amb un nou 

lliurament de bicicletes elèctriques, en 
aquest cas a 17 joves dels instituts Jaume 
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàr-
dia i l’Ateneu Instructiu, i a 3 professors. 
L’objectiu és que prenguin consciència de 
la necessitat de moure’s d’una manera sos-
tenible. Per aquest motiu, fins passades les 

festes nadalenques, utilitzaran aquestes 
bicicletes en els seus desplaçaments. 
A l’abril, es va fer una primera entrega de 
bicis a joves estudiants que ara se cedei-
xen a altres joves perquè també les puguin 
utilitzar. La idea és fer lliuraments rotato-
ris perquè puguin utilitzar-les el màxim 
possible de joves. Aquestes bicicletes van 
ser cedides per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona perquè l’Ajuntament, bé sigui 

amb els empleats públics o amb altres 
col·lectius, posi en marxa iniciatives que 
potenciïn l’ús de transport lliure de fums. 
L’alcalde, Antoni Poveda, va explicar en el 
lliurament que “sou ambaixadors per do-
nar exemple i posar de manifest que ens 
podem moure per la ciutat d’una altra 
manera. Espero que aquesta experièn-
cia sigui un acte de responsabilitat i de 
conscienciació per a vosaltres”.

Del 19 al 27 de novembre ens 
sumem a la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus

La ciutat se suma als actes amb diferents iniciatives per 
conscienciar-nos de la necessitat de prevenir la creació de 
residus. El 25 de novembre, a les 17.30 h, a la biblioteca 
Mercè Rodoreda, es farà un taller de guarniments  de Na-
dal amb objectes d’aprofitament, i el dissabte 26 de novem-
bre, a les 17 h, la Jugatecambiental del parc de la Fontsanta 
acollirà un mercat d’intercanvi per a infants i joves, i un 
taller de joguines amb material reutilitzat. L’activitat està 
organitzada pels esplais i el Centre Mediambiental L’Arrel.

S’inicia el procés perquè els ciutadans 
i ciutadanes comprovin que les seves 
dades del padró són correctes

Els ajuntaments tenen el deure de comunicar les dades del Pa-
dró d’habitants a tota la ciutadania cada cinc anys. Per aquesta 
raó els propers dies rebreu les dades padronals corresponents 
a les persones inscrites al vostre domicili. Si cal realitzar algu-
na modificació o necessiteu més informació us podeu adreçar 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: presencialment (de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14.00 h i dimecres de 16.30 a 19.00 h); tru-
cant al telèfon 93 480 60 00, o enviant un correu electrònic a 
l’adreça ajuntament@sjespi.net.
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Isabel Blanco, botiga de manualitats 
Sietecalles. Quan va posar en marxa el seu 

negoci sabia que havia de tenir un web i tenir 
un compte en alguna xarxa social. “Feia servir 

Facebook, però no tenia coneixement de 
totes les possibilitats que em podia obrir 

fins que vaig participar en aquest progra-
ma” comenta la Isabel que ara, a més a més 

de mantenir “viu” el seu Facebook, també s’ha 
obert a altres xarxes com Instagram. Ella valora 

molt positivament l’actitud de la formadora 
i de com les seves pautes l’han ajudat a tenir 
més interacció “no només amb més poten-
cials clients, sinó també per intercanviar 

experiències amb altres comerciants”.

Una desena d’establiments participen en una auditoria per detectar pros i contres 
del seu negoci i ajudar-los a posicionar-se en el món virtual

El comerç local fa el salt al món 2.0

Són eines a l’abast de tothom però 
no per això tothom les sap fer 
servir. Aquesta, a grans trets, ha 

estat la feina de l’experta en TIC que ha 
format una desena de comerciants per 
treure el màxim de rendiment possi-
ble a les xarxes socials per millorar el 
seu posicionament en una prova pilot 
que l’Ajuntament espera repetir aviat 
per ajudar el petit comerç. Després de 
realitzar una auditoria sobre l’ús de la 
xarxa Internet (xarxes socials i webs) en 
cadascun dels establiments, l’experta ha 
fet un seguit de recomanacions als co-
merciants perquè millorin la comunica-
ció on line i, així, aconseguir que el seu 
negoci sigui més rendible i eficient. El 
resultat, com expliquen la Isabel Blanco, 
de la botiga de manualitats Sietecalles, 
i la Sally Clubb, de l’acadèmia Advan-
ce Language Center, no ha pogut ser 
millor. Us expliquem com han viscut 
aquest “salt” al món digital.

Prova pilot per formar els comerciants en noves tecnologies

Sally Clubb, acadèmia Advance Language 
Center. “Aquesta experiència m’ha ajudat 
moltíssim”, comenta la Sally que, segons les 
seves pròpies paraules “ha significat un gir en 
el meu negoci”. Aquest programa li ha obert 
els ulls a canviar més coses “fins i tot la imatge 
interior, necessitava un toc nou i definir els 
meus objectius. La Mireia –monitora del pro-
grama–, arran de l’auditoria, em va fer pen-
sar”. Ara, a més de web i Facebook, té Instagram 
“per atreure més públic jove”, Google + i, fins 
i tot, Pinterest, entre d’altres. En aquests darrers 
mesos ha notat canvis: “estic més actualitzada 
i he notat que les matrícules han augmentat 
al setembre. Estic molt contenta”.

dijous 24 de novembre, 
encesa de les llums de Nadal
Sembla que queda molt però Nadal és a tocar. Aquest any, la 
tradicional encesa de llums es farà el 24 de noviembre. No us 
ho perdeu. Us esperem a:

Plaça Antonio Machado, barri de les Planes
17.15 hores, espectacle infantil i encesa de la il·luminació
a les 18 hores

Plaça de l’Ermita, barri Centre
17.30 hores, espectacle infantil i encesa de la il·luminació 
a les 18.15 hores
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El primer tram del carril de l’avinguda de Barcelona es construirà l’any vinent

L’AMB subvencionarà els nous carrils bici de 
Creu d’en Muntaner i avinguda de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament finança-
ran la construcció i renovació de dos carrils bici a la ciutat. Un, 
que facilitarà la connectivitat amb Cornellà i Esplugues , es crearà 

a l’avinguda de Barcelona, des de la BV2001 fins a l’avinguda del Baix 
Llobregat (tindrà 1.030 metres), i l’altra, es farà al carrer de Creu d’en 
Muntaner, aproximadament des del poliesportiu Salvador Gimeno fins 
a l’avinguda de la Generalitat (tindrà 1.100 metres). L’alcalde i vicepre-
sident de Mobilitat i Transport de l’AMB ha comentat que “entre tots 
estem fent real un veritable canvi a l’espai públic de la metròpolis, 
on es prioritza el vianant i la bicicleta. Estem creant una nova mo-
bilitat”. Està previst que el primer tram del carril bici de l’avinguda de 
Barcelona (entre l’avinguda de Mare de Déu de Montserrat i Marquès 
de Monistrol) es comenci a construir l’any vinent.
Aquests carrils formaran part de la xarxa Bicivia, que, amb 9 grans eixos 
pedalables connectaran, de forma directa i segura, tota la metròpolis, 
de  nord a sud i d’est a oest. L’AMB ha donat llum verda a la construcció 
de 24 projectes metropolitans que s’integraran en aquesta Bicivia que 
en un futur tindrà 414 carrils bici en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Els projectes formen part de la Bicivia que connectarà 17 ciutats metropolitanes

Voreres amples i millores en la recollida d’aigües pluvials, entre les mesures previstes

Presentat als veïns i veïnes del carrer Major 
la proposta de reforma d’aquesta via

El carrer Major serà remodelat. Així 
ho van decidir el passat dimarts 18 
d’octubre  la setantena de veïns i veïnes 
que van assistir a la presentació organit-
zada per l’Ajuntament on es va explicar 
la proposta de reforma que ha elaborat 
el govern municipal. L’alcalde, Anto-
ni Poveda, va explicar que, després de 
plantejar diferents alternatives, tots els 
tècnics consultats recomanen mantenir 
un model de carrer amb voreres i calça-
da diferenciades, per garantir el millor 
drenatge de les aigües pluvials. Poveda 
va recordar que aquest sempre ha es-
tat un tema prioritari, tot recordant la 

construcció del col·lector de 2x3 metres 
situat sota el carrer, que ha servit perquè 
no es tornin a repetir les inundacions 
que històricament patia aquesta via en 
episodis de fortes pluges. 
El nou carrer tindrà, doncs, voreres am-
ples (d’entre 2 i 3 metres en funció dels 
trams), una calçada central de 3,5 me-
tres amb millora de la recollida d’aigües, 
reordenació de l’aparcament, i nou ar-
brat i il·luminació. Ara es començarà a 
treballar en el projecte executiu amb la 
idea de poder començar l’obra el darrer 
trimestre de 2017. El cost estimat se si-
tuaria a l’entorn d’un milió d’euros.

Av. Barcelona
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SANT JUST DESVERN

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

En bici de punta a punta de la metròpolis
Els dos carrils bici de Sant Joan Despí enllaçaran 
amb la xarxa Bicivia, que promou l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
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La ciutat s’aboca i participa activament en la cita comercial més important de la ciutat: 
Firadespí, que aquest any ha celebrat la 17a edició al barri Centre

Firadespí, punt de trobada

La fira a cop d’ull. A dalt, l’alcalde, Antoni Poveda, amb Belén Allende, presidenta de l’Associació de Comerciants Activa Despí, i el regidor de Comerç, Cristian 
Rastrojo, tot inaugurant la fira amb cercavila de gegants; un dels tallers infantils a la plaça de l’Ermita; ciutadanes mirant un dels estands comercials de la fira; la 
cercavila de girafes i perkus que va animar l’ambient la tarda de la fira, i el trenet que, per facilitar la mobilitat, va connectar els barris de les Planes i Centre
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L’Opinió dels visitants

Núria Giménez
“M’agrada perquè puc 
conèixer les botigues, i a 
més em trobo molta gent 
del barri, és com una festa. 
Potser es podria fer en un 
lloc més ample, com la ram-
bla o el passeig del Canal”.

A l’esquerra, una imatge general de la desfilada de 
moda que va omplir la plaça de l’Ermita de gom a gom 
de ciutadans i ciutadanes que no es van voler perdre cap 
novetat de les darreres tendències. A la passarel·la van 
veure el millor en pentinats, roba, complements... de les 14 
botigues de Sant Joan Despí que la van organitzar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Sobre aquestes línies, 
l’Emilia Agudo, guanyadora del sorteig d’un xec de 600 
euros que va cloure la 17a edició de Firadespí.

Albert, Nina, Fran i Natàlia
“La fira mostra la persona-
litat del poble, obert i molt 
participatiu. És una bona 
iniciativa per potenciar el co-
merç local. És molt propera, 
amb activitats que agraden a 
tothom”.

Ángel, Lucía i Ángela 
Muñoz
“La fira és un lloc ideal 
perquè el comerç de la 
ciutat mostri tot el que fa 
i la seva gran varietat. A 
més a més és una bona 
oportunitat per fer ciutat”.

Carmen Núñez
“M’agrada molt veure tot 
el que es fa a la ciutat, i la 
fira també. He vingut amb 
la meva néta per passejar, 
comprar i participar. Sóc 
de les Planes, i quan es fa 
allà també està molt bé”

Firatapa ven prop d’11.000 tapes. S’ha 
convertit en un dels reclams de la Fira. Es-
tem parlant d’una ruta gastronòmica per la 
ciutat a la qual es van sumar 24 restaurants 
i bars, a més dels paradistes del Mercat 
del Centre. En total se’n van vendre 10.800 
que, al preu de 2,50 € la tapa i la beguda, 
va representar uns guanys al sector de 
27.000 euros.  Aquest any, els paradistes 
del mercat van oferir tapes i ‘platillos’,  uns 
deliciosos àpats per aguantar millor la 
jornada. El públic es va sumar també a la 
3a Firavins i Caves (a la plaça de Catalun-
ya) que va comptar amb 13 participants 
que ens van posar al dia sobre una àmplia 
varietat de vins. Per últim, un bon grapat 
de ciutadans van votar per les tapes més 
originals que les van servir, per ordre de 
classificació, Chocolat Café, Ca l’Adan 
Restaurant i Can Pau Torrents, i per les més 
originals, Can Pau Torrents, Chocolat Cafè 
i Bar Moments.

La fira, també gastronòmica

El comerç local, a la última
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El prestigiós festival d’arquitectura atrau la visita de milers de persones que van gaudir de 
les portes obertes d’edificis com la Torre de la Creu, Can Negre o Can Po Cardona

48H Open House, punt de 
trobada arquitectònic

Can Negre i la Torre de la Creu no només han estat les obres arquitectòniques 
més visitades a Sant Joan Despí, sinó que, a més a més, s’han “colat” entre els 
15 més visitats de les 220 experiències que oferia el festival arreu de Catalunya

El cap de setmana de portes obertes del patrimoni, en el 
marc del festival d’arquitectura 48H Open House Barcelo-
na, va atreure 3.689 visitants que no van voler passar per alt 

l’oportunitat de veure les joies arquitectòniques més importants 
de Sant Joan Despí de forma gratuïta. D’aquestes 3.689 visites, 
276 persones ho van fer a través dels itineraris modernistes (es 
van fer 11 grups) i la resta va optar per la visita lliure. 

Espais més visitats
Les dues obres més destacades de l’arquitecte modernista Josep 
Maria Jujol, Can Negre i  la Torre de la Creu, van ser les més vi-
sitades amb 718 i 714 persones respectivament, mentre que Can 
Po Cardona, una masia del segle XVIII amb esgrafiats de Jujol a 
la façana, va atreure la curiositat de 453 visitants (aquesta casa és 
un domicili privat). Entre les 220 experiències arquitectòniques 
que ha proposat el 48H Open House Barcelona, la Torre de la 
Creu i Can Negre es troben entre els 15 edificis més visitats. Entre 
la resta d’espais visitats, destaquen les 401 persones que van pas-
sar per la Ciutat Esportiva Joan Gamper, les 303 que van visitar 
l’Ermita del Bon Viatge i les 273 que van optar per veure de prop 
la Casa Rovira. La majoria dels participants, 2.616, va escollir el 
diumenge per sumar-se a aquest recorregut pel patrimoni de Sant 
Joan Despí que es va fer el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre. 
L’Ajuntament ha valorat molt positivament aquesta segona edició 
del festival, que a més a més, va comptar amb la complicitat del 
sector gastronòmic ja que 26 restaurants i bars van preparar me-
nús especials. Molt destacat, un cop més, ha estat el paper dels 45 
voluntaris i voluntàries que van ajudar en les tasques organitzati-
ves que representa un esdeveniment com aquest.
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Un cap de setmana de visites culturals. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix, vistes generals de: Can Po Cardona (453 visitants);  Ciutat 
Esportiva Joan Gamper (401); Emita del Bon Viatge (303); Casa Rovira (273); Torre Jujol (251); Can Maluquer (224), i la Torre de l’Aigua (76). La 

última instantània correspon a la trobada que va fer l’alcalde, Antoni Poveda, amb els 45 voluntaris i voluntàries i membres d’organització que 
han participat en aquesta edició del 48H Open House Sant Joan Despí
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La defensa dels drets humans és fo-
namental per avançar cap a una 
societat més justa. La Maria Car-

valho Dantas, el mestre Pantera, la Zaina 
Erhaim i el Jeison Castaño Jeihhco són 
quatre activistes que ens han explicat les 
realitats dels seus països –Brasil, Síria i 
Colòmbia– i hem comprovat que encara 
queda molt camí per fer. 
Un miler de joves han treballat a les aules 
els drets humans i després han participat 
activament en xerrades. La periodista i 
advocada Maria Carvalho Dantas va ex-
plicar que Brasil és un país ple de des-
igualtats “les faveles i les comunitats in-
dígenes pateixen repressió i espoliació 
de la policia i l'exèrcit”. Dantas va ser una 
de les impulsores de l'agència de notícies 
de les faveles. En el mateix acte, al teatre 
Mercè Rodoreda, va intervenir el mestre 
Pantera, expert en capoeira, que ara viu 
a Barcelona però que va créixer en una 
favela de Belo Horizonte. El mestre va co-
mentar com aquest art marcial li va obrir 
els ulls: “vivia a la favela, i tot el que pas-
sava allà ho veia normal fins que em van 
donar una beca per aprendre capoeira. 
Em vaig adonar que fora hi havia es-

coles, equipaments, carrers asfaltats...
Vaig decidir ensenyar per retornar als 
joves el que jo havia rebut: autoestima i 
confiança que les coses poden canviar”. I 
si la capoeira és una eina d'inclusió social, 
el hip hop, segons el colombià Jeihhco, 
que va oferir un taller concert al Casal de 
Joves El Bulevard, és consciència, trans-
formació i evolució: “transmet conceptes 
com la pau i l'amor, que poden sonar 
antiquats però són molt importants”. 
Jeihhco és activista per la pau que utilit-
za el hip hop amb els joves per oferir-los 
alternatives a la violència en una de les 
ciutats més perilloses del món, Medellín.

Síria: conviure amb la por
Per últim, la periodista siriana Zaina Er-
haim, amb guardons com el premi Perio-
dista de l'Any 2015 de Periodistes Sense 
Fronteres, va fer un cafè col·loqui a la Sala 
Aloma on va explicar la crua realitat en 
què viuen els sirians que han decidit no 
marxar tot i la guerra: “viure a Síria ara 
és conviure amb la por: por de morir en 
un bombardeig, pel tret d'un francoti-
rador, per un cotxe bomba, o per acabar 
en una pressó torturat”. Les xerrades 

s'han fet en el marc del programa de Ciu-
tats Defensores dels Drets Humans, de la 
qual formem part. A més dels estudiants 
de secundària que han participat en les 
xerrades, 1.250 alumnes de primària 
han participat en una creació col·lectiva 
que podrem veure a les biblioteques. Per 
últim, el 19 de novembre se celebra una 
festa per cloure una tardor dedicada als 
Drets Humans.

Més de 2.200 estudiants de primària i secundària participen en activitats per 
promoure i recordar què són aquests drets fonamentals

La ciutat defensa els drets humans
Aquest mes, diferents activitats de conscienciació a la ciutat

D’esquerra a dreta, el ‘mestre Pantera’ i la periodista i advocada Maria Carvalho Dantas, al Teatre Mercè Rodoreda; l’activista colombià Jeison Castaño 
Jeihhco al Casal de Joves El Bulevard, i la periodista siriana Zaina Erhaim, a la Sala Aloma

Als diferents equipaments i escoles s’han 
instal·lat dibuixos que ens recorden quins són els 
30 articles de la Declaració Universal de Drets 
Humans que van signar Nacions Unides el 1948
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L’Ajuntament i les entitats de dones organitzen durant aquest mes de novembre 
actes per conscienciar-nos i seguir treballant en aquest àmbit

Rebutgem la violència masclista
Del 12 al 27 de novembre, commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

L’Oficina Municipal d’Habitatge 
reorganitza els horaris

L’Oficina Municipal d’Habitatge obre els di-
lluns i dijous de 16 a 20 h, i els divendres de 
9.30 a 14 h, mentre que l’Oficina de Rehabi-
litació Consorci Metropolità –on es fan les 
sol·licituds d’ajudes a la rehabilitació– té el se-
güent horari d’atenció al públic: dilluns i dijous 
de 9.30 a 13.30 h, i els dimecres de 16 a 19 h. 
Totes dues oficines es troben a la primera plan-
ta del Centre Miquel Martí i Pol, a les oficines 
de l’empresa municipal ADSA.

Tot i que el Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere se celebra oficial-
ment el 25 de novembre, les entitats 

del Consell de Dones i l’Ajuntament comen-
cen el dia 12 de novembre a organitzar les 
activitats que han preparat aquest any per 
conscienciar-nos envers els maltractaments 
a les dones. Actes que són tot un emblema, 
com el No t’oblido (19 de novembre, 18.30 h, 
plaça del Mercat), un acte per donar veu a 
les dones víctimes de la violència de gènere, 
o la cadena humana i la lectura del manifest 
(25 de novembre, 18 h, Àrea de Serveis a la 
Persona) que aquest any llegirà l’Olga Torres 
Hostench, guanyadora del XVI Premi de Re-
lats Breus per a Dones. Abans de la lectura 
es farà una cadena humana, us hi esperem a 
tots i totes per unir les nostres mans contra 
aquesta violència. 
Les activitats es clouran el dia 27 de novem-
bre amb la IV Marxa contra la violència de 
gènere que sortirà des de l’Àrea de Serveis a 
la Persona i arribarà al parc de Torreblanca, 
on es farà l’acte central a les 12 h. Us aninem 
a decorar els balcons i aparadors de color 
lila, el color que representa aquesta lluita.

Programa d’actes 
contra la violència de gènere
Dissabte, 12 de novembre, 17.15 h, Centre Cívic Les Planes
Cinefòrum amb la pel·lícula JOY, una història de superació, 
organitzat per l’Associació de Dones Progressistes

Dissabte 19 de novembre, 18.30 h, plaça del Mercat 
No t’oblido, acte per donar veu a les dones víctimes de la violència mas-
clista organitzat per Violeta. Associació contra la violència de gènere

Divendres, 25 de novembre, a les 18 h, Àrea de Serveis a la Persona
Cadena humana i lectura del manifest contra la violència de gènere, 
aquest any a càrrec d’Olga Torres Hostench, guanyadora del XVI Premi 
de Relats Breus per a Dones

Diumenge, 27 de novembre, a les 10.30 h
IV Marxa contra la violència masclista
Sortida de la caminada des de l’Àrea de Serveis a la Persona (av. de 
Barcelona, 41) fins al parc de Torreblanca on tindrà lloc l’acte central a 
les 12 h. Organitzat per 14 Ajuntaments del Baix Llobregat i el Consell 
Comarcal

S’obre el concurs per optar a les 
parades disponibles dels mercats
L’Ajuntament obrirà aviat el concurs d’adjudicació de les parades 
disponibles dels mercats municipals del Centre i de Les Planes. De 
les 11 parades –una bona part, sense activitat–, es troba la parada 
de pesca salada Ángeles, al Centre, que, tot i estar activa, aviat es 
quedarà lliure per jubilació. El pla de relleu generacional dels mer-
cats permet treure l’adjudicació de parades encara actives però 
que no trigaran a tancar per jubilació com una manera de mante-
nir l’activitat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Promoció 
Econòmica (c/ John F. Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50). Iniciar un 
negoci als mercats municipals pot ser una bona opció de futur.
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Durant el primer mes de funcionament, el nou espai de referència de la gent jove ha 
rebut la consulta de prop d’un centenar de persones

L’Oficina Jove, a ple rendiment

Un mes després de l’obertura 
de l’Oficina Jove de Sant 
Joan Despí, a la planta baixa 

de la Casa Rovira, al barri Centre, 
l’equipament ha atès 89 persones. Tot 
i que la gran majoria de consultes, 69, 
les han realitzat gent jove, l’Oficina 
també ha rebut la visita de famílies 
i infants (16 i 4 respectivament) que 

s’han apropat a les instal·lacions per 
demanar informació, sobretot, rela-
cionada amb tallers, assessories, be-
ques o ensenyament reglat. 
L’Oficina Jove, un servei municipal 
adreçat a joves de 12 a 35 anys, ofereix 
un munt de possibilitats per ajudar 
l’emancipació d’aquest col·lectiu amb 
assessories sobre salut; mobilitat in-

ternacional i qüestions juridicolabo-
rals, a més a més de tallers i un espai 
d’interrelació on poden connectar-se 
a Internet per fer consultes puntuals. 
L’espai obre de dilluns a divendres 
de 16.30 a 20.30 h, i dilluns de 12 a 
14 h. Podeu seguir tota l’actualitat de 
l’Oficina Jove de Sant Joan Despí a les 
xarxes socials Facebook i Twitter.

Es va inaugurar el 22 de setembre, a la planta baixa de la Casa Rovira

A l’esquerra l’Oficina Jove, plena a vessar durant la inauguració, el dia 22 de setembre, que 
va comptar amb un concert de la jove cantautora Carla Collado (sobre aquestes línies)

Les jornades de la discapacitat 
aposten per les arts escèniques

La música, la màgia, el teatre... seran els protagonistes de la XII edició de les 
Jornades de la Discapacitat. Entre les activitats que ja us podem avançar es 

troben les actuacions (18 de novembre, Sala Bulevard, a partir de les 18 h) de 
DJ Abadia que, tot i patir una paràlisi cerebral, pot mitjançant un punter que 

s’enganxa al front i un sensor a l’ordinador “punxar” les seves creacions. També 
actuarà el grup Clams, una banda de pop que participa en diferents actuacions 
amb una coral de nois i noies amb discapacitats o, com diu el líder de la banda, 

Artur Fernández “Turu” amb “capacitats especials”. El dia 27 de novembre, 
l’acte central de les jornades es trasllada al Teatre Mercè Rodoreda (a partir de 
les 18 h) amb una desfilada de vestits, teatre, màgia i moltes sorpreses a càrrec 
dels nois i noies de la Residència Mas i Dalmau, Tastadis, Associació Estel i el 

Màgic Marc. Per participar en les actuacions cal recollir les invitacions al Cen-
tre Cultural Mercè Rodoreda. Activitats amb l’alumnat de primària i secun-

dària completen el programa de les Jornades de la Discapacitat.

Dj Abadia i el 
grup Clams ens 
visitaran el 18 de 
novembre a partir 
de les 18 h a la 
Sala Bulevard
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A punt de cloure la temporada d’espectacles, novembre arriba amb propostes 
per a tots els públics. La Sala Bulevard s’omplirà dels monòlegs de David Sas 
i Jona,  operario del humor que presenten Construyendo Risas, una proposta 

per passar una nit farcida de riures. Serà l’11 de novembre, a les 22.30 h. La temporada 
continuarà el 19 de novembre amb la nova proposta del grup de teatre local Hocus 
Pocus, que presenta Fahrenheith 451, inspirada en la novel·la homònima de Ray Brad-
bury, i que ens planteja  una societat, potser no tan futura, sense llibertat i abocada a la 
infelicitat que propicia el no ésser el que realment som. Una proposta per reflexionar. 
La història de la mongetera màgica, de la companyia lleidatana Festuc Teatre, tancarà 
les representacions del mes de novembre amb aquesta versió lliure i de titelles del con-
te popular Jack i la mongetera màgica (20 de novembre, 12 h, Teatre Mercè Rodoreda).

Avançament de la propera temporada
I si aquesta temporada us està agradant, mireu el que us avancem de la que comença 
al gener de 2017: Avui no sopem, amb Jordi Banacolocha, Maife Gil, David Bagés, 
Susanna Garachana i Mercè Martínez (7 de gener); La fortuna de Sílvia, un clàssic 
de Josep Maria de Sagarra produït pel TNC (3 de febrer); La revolta de les bruixes, de 
Josep M. Benet i Jornet produït pel Teatre Lliure (3 de març); La vida moderna, amb 
David Broncano, Quequé i Ignatius Farray (17 de març); El bon pare, amb Lluís Soler 
(7 d’abril), o Conillet, amb Clara Segura, que va rebre el  Premi de la Crítica 2015 a 
la Millor Actriu Principal (5 de maig). Per als més petits us avancem que la Dàmaris 
Gelabert estarà a Sant Joan Despí el 26 de març. La Sala Bulevard tampoc es queda 
enrere en excel·lents propostes amb espectacles com Impro Barcelona (27 de gener); 
monòlegs amb Oswaldo Digón (10 de febrer); o el Lila Cabaret (18 de març). Al pro-
per Butlletí us explicarem totes les actuacions de la temporada 2017, però amb aquest 
aperitiu ja podeu anar planificant les agendes.

Clara Segura i Laura Conejero, 
protagonistes de Conillet (5 de maig), 
i La fortuna de Sílvia (3 de febrer)

Humor, teatre local i familiar, en la recta 
final de la temporada teatral

Entre les obres que ja us podem avançar de la temporada que comença al gener, es 
troben  Avui no sopem, La fortuna de Sílvia, La revolta de les bruixes o Conillet

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat
LA CULTURA
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“En la meva obra he volgut reflectir els 
diferents problemes d’una dona”

La novel·la tracta sobre una periodista que investiga un entramat de corrupció i que 
té problemes a casa amb una filla adolescent i una mare malalta d’Alzheimer 

La santjoanenca Anna López presenta el seu llibre La memoria del camaleón

La sala Camèlies del Centre Cultural Mercè Rodoreda va 
acollir el 4 d’octubre, amb força assistència de públic, la 
presentació del llibre La memoria del camaleón de la san-

tjoanenca Anna López Artiaga i publicat per l’editorial maLu-
ma. Aquesta obra va ser finalista del Premi Delta de narrativa 
curta per a dones de l’any 2015. Anna López ja va aconseguir, 
el 2014, el premi al millor relat escrit per una dona de Sant 
Joan Despí als Premis de Relats Breus de Dones d’aquell any.
Es tracta de la primera novel·la d’aquesta autora local de relats 
curts que dóna a conèixer principalment a través del seu blog. 
Anna López descriu el llibre com una “novel·la sobre dones 
que tenen problemes (afers a la feina, a la seva vida...) i he 
volgut reflectir això, els diferents aspectes de la vida d’una 
dona. La protagonista està pendent de la seva professió 
de periodista, de la seva filla adolescent, de la seva mare 
malalta d’Alzheimer...”.
El tret més important que ha volgut transmetre l’autora és “el 
de la memòria, els secrets que a vegades hi ha a les famílies 
i el que costa sovint parlar en l’àmbit familiar d’aspectes 
que estan amagats”. Anna López té nous reptes literaris: 
“Segueixo fent relats, però també estic preparant una altra 
novel·la. El fet d’aconseguir un cert reconeixement, m’ha 
engrescat a fer-ne una de nova. També em seguiré formant 
en els cursos d’escriptura que s’organitzen a la ciutat”.

A la fotografia 
superior, l’Anna en 

un moment de la pre-
sentació. A l’esquerra,  
amb un exemplar del 

seu llibre.

L’escriptor i periodista gironí Rafel Nadal, amb nombrosos guardons a 
la seva esquena, com el premi Josep Pla de narrativa 2012 o l’Anglada 

2014, va parlar el 20 d’octubre davant de prop de 300 persones que 
formen part de clubs de lectura del Baix Llobregat al Teatre Mercè Ro-

doreda. Nadal va aprofitar la trobada per conversar amb els seus lectors 
i lectores sobre el seu darrer treball, La maledicció dels Palmisano, una 

novel·la protagonitzada per una saga familiar a la regió italiana de la 
Puglia. L’afició pels clubs de lectura creix any rere any, i ja són 145 les 
persones que participen en algun dels 10  que han posat en marxa les 

biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda.

L’escriptor Rafel Nadal xerra 
amb els Clubs de Lectura del 

Baix Llobregat

L’escriptor Rafel Nadal, amb el periodista David Guzmán, durant la 
trobada amb els clubs de lectura que va fer el 20 d’octubre al Teatre 
Mercè Rodoreda
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Conèixer la vostra opinió per millorar. El Centre Jujol-Can Negre, 
permet des de fa unes setmanes saber com la ciutadania valora 
els serveis que ofereix a través del sistema Happyclick. Es tracta 

d’aparell situat al vestíbul del centre que a través d’un breu qüestionari 
permet valorar la visita a Can Negre; l’itineari Jujol; altres visites (iti-
nerari de les masies, del riu o el d’edificis singulars); les visites escolars; 
els tallers familiars o les exposicions temporals. Les aportacions de la 
ciutadania ens permetran seguir millorant els serveis que s’ofereixen des 
del Centre Jujol-Can Negre, o introduir noves activitats en funció dels 
suggeriments que es facin a través d’aquest sistema. Si encara no has 
deixat el teu comentari, no dubtis a fer-ho, ens ajudarà a millorar.

La teva opinió,
en un ’click’

Amb l’objectiu de millorar el servei

El Centre Jujol-Can Negre disposa d’un innovador 
sistema que permet als usuaris expressar la seva 

opinió de manera senzilla i ràpida

La ciutat acollirà el lliurament dels Premis de 
Reconeixement del Baix Llobregat

El Teatre Mercè Rodoreda desvet-
llarà el proper 11 de novembre els 
noms dels guanyadors dels Premis 

de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat que atorga el Cenre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat cada dos 
anys des del 1999. Aquests guardons 
tenen per objectiu reconèixer pública-
ment persones, entitats, institucions, 
col·lectius o empreses vinculades al Baix 
Llobregat que han destacat per les seves 
aportacions en diferents camps. Es valo-
ra la creativitat, el caràcter innovador, el 
perfil cívic o l’aportació al desenvolupa-
ment i projecció del Baix Llobregat. Per a 
aquesta edició s’han rebut un total de 89 
candidatures en les 13 categories ober-
tes dels premis. S’atorguen guardons en 

els camps de les arts, el coneixement i la 
innovació, l’entorn i la sostenibilitat, i la 
cohesió social, territorial i el compromís 
cívic. Dels guardons, el dedicat genèri-
cament a la Personalitat Baixllobregati-
na de l’Any s’atorga per votació popular. 
Aquest any Estopa, el duet de Cornellà 
format pels germans Muñoz, i Mònica 
Usart, meteoròloga molinenca de 8TV, 
RAC 1 i RAC 105, són els dos candidats 
al Premi Personalitat baixllobregatina 
de l’any. Si voleu participar podeu votar 
fins al 9 de novembre el vostre candidat 
o candidata al web del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat: http://
www.cecbll.cat/index.php/personalitat-
baixllobregatina-del-2016/. Si voleu 
assistir a la gala podeu adquirir les en-

Serà l’11 de novembre al Teatre Mercè Rodoreda on sabrem, entre d’altres 
guardons, qui és la Personalitat Baixllobregatina de l’Any, Mònica Usart o Estopa

L’11 de novembre sabrem qui és la Personalitat 
Baixllobregatina 2016

L’aparell està ubicat al vestíbul del Centre  Jujol-Can Negre

trades al Centre d’Estudis Comarcals (el 
preu és de 17 euros, i de 15 per als socis 
i sòcies), i recollir-les al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda.
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Si vols col·laborar en els preparatius d’una de les cites més 
esperades de l’any, l’arribada dels Reis, et donem quatre opcions 
perquè puguis donar un cop de mà en l’organització.

Patges a les carrosses dels Reis Mags  
i a la recollida de cartes 
Podeu participar-hi si teniu més de 18 anys. La vostra tasca 
serà anar a les carrosses dels Reis o a la de la quitxalla el dia de 
la Cavalcada, o bé sereu els encarregats  de rebre els infants a 
les carpes de la recollida de cartes els dies 3 i 4 de gener (en 
aquest espai cal tenir en compte que, per proximitat amb els 
infants, millor que no hi opteu persones que treballeu dia a dia 
amb els infants). Inscripcions fins al 2 de desembre 

Patges de l’astròleg Sadurní a la Cavalcada 
Podeu participar-hi si teniu més de 16 anys. La vostra missió serà 
acompanyar l’astròleg a la seva carrossa el dia de la Cavalcada. 
Inscripcions fins al 2 de desembre.

Carrosses de la quitxalla a la Cavalcada 
Poden participar-hi infants nascuts l’any 2005 empadronats a Sant Joan Despí.  Els infants seleccionats aniran, 
acompanyats d’un adult, en cinc carrosses que seguiran els Reis el dia de la Cavalcada. Les inscripcions es faran 
del 21 de novembre al 2 de desembre, i els infants s’escolliran mitjançant un sorteig públic que es farà el dia 13 
de desembre, a les 19 h, a l’Àrea de Serveis a la Persona. Els seleccionats hauran d’assistir a les reunions informati-
ves per poder participar en la Cavalcada.

Col·laboradors tècnics
Podeu participar-hi si teniu entre 18 i 99 anys.  Les persones que us decidiu a col·laborar en aquesta modalitat 
fareu funcions de suport durant la cavalcada, com a servei d’ordre al voltant de les carrosses o qualsevol altra 
funció tècnica que us encarregui l’organització. Inscripcions fins al 13 de desembre. 

Inscripcions:
Àrea de Serveis a la Persona 

av. Barcelona, 41 (de dilluns a divendres 
de 9 a 15, i dilluns i dimecres de 17 a 19 h)

                          Oficina Jove (Casa Rovira), carrer Jacint Verdaguer, 27  (de 
dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h i dilluns de 12 a 14 h)

jo sjd́

Voluntaris per al ‘Belén Viviente’
Podeu col·laborar amb el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre en totes les tasques 
d’organització. Per participar cal adreçar-se a l’entitat.
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sjdespi.cat/agenda

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

NOVEMBRE 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

SANT JOAN DESPÍ DIU NO! 
A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Del 12 al 27 de novembre

fins al 27 de novembre
‘Sutzura, instal·lacions’ 
a càrrec de Francesc de Lanuza, Francesc Ylla, 
José Martín i Àngels Campanera
Centre Jujol-Can Negre

del 14 de novembre a l’1 
de desembre
Drets de l’infant 
creació artística elaborada per l’alumnat de la ciuta
Centre Cultural Mercè Rodoreda

fins al 15 de novembre
Ponte en sus zapatos 
una mostra d’ACNUR per reflexionar sobre 
els refugiats i refugiades
Casal de Joves El Bulevard

EXPOSICIONS
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	 18	hores
 PRESENTACIÓ DE LLIBRE I 
 TALLER INFANTIL 
 Sala Camèlies CC Mercè Rodoreda
 l’autora local Jezabel Bedman i la il·lustradora   
 GiselaFust presenten el llibre infantil 
 Cordelius Nasum, El pirata bueno. Els nens i les  
 nenes podran recrear el conte amb un taller que   
 es farà el mateix dia. Cal inscripció prèvia

 10 dijous

	 19	hores
 TALLER DE CUINA IZAKAYA   
 (TAPES JAPONESES) 
 Casal de Joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 21	hores
 SESSIÓ ESPECIAL WELLNESS SPA 
 Poliesportiu Francesc Calvet
 sessió especial on es faran tres circuits diferen-  
	 ciats	dirigits	per	dos	tècnics,	i	es	finalitza	amb	una		
 sessió de relaxació que conclou amb una fase
 d’hidratació en què se serveixen tes i sucs.   
 Reserves als poliesportius F. Calvet i S. Gimeno.  
 Preu: 22 euros, amb un descompte del 50% per   
 als abonats als poliesportius

 11 divendres

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Vine a fer el teu currículum vitae. 
 Activitat gratuïta, cal inscripció

 14 dilluns

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE: CELEBREM  
 EL CENTENARI DE ROALD DALH  
           Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 celebrem el centenari de l’escriptor amb Préssecs  
 amb bruixes i xocolata, a càrrec de La Cia. Pa-  
 tawa. Edat recomanada de 4 a 10 anys, sempre   
 acompanyats d’un adult

 15 dimarts

	 18	hores
 TALLER DE CUINA CELÍACA  
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció al   
 Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 TALLER: FUNDA DE COIXÍ  
 Casal de Joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 9.30	hores
 TALLER SIAD: MITES D’AMOR   
 ROMÀNTIC
 Àrea de Serveis a la Persona
 adreçat a dones. No cal inscripció prèvia

 16 dimecres

	 17	hores
 AULA CULTURAL: CERVANTES Y  
 SU QUIJOTE
 Àrea de Serveis a la Persona
  a càrrec de M. del Mar Cortés Timoner, doctora  
 en literatura espanyola de la Universitat de   
 Barcelona (UB), professora de  literatura me-  
 dieval i del Segle d’Or a la Facultat   
 de Filologia de la UB i membre de l’Institut de   
 Recerca en Cultures Medievals. En aquesta   
 sessió es faran les inscripcions per a la sortida  
 al Liceu (23 de novembre)

	 18	hores
 TALLER: LIGHT PAINTING  
 Casal de Joves El Bulevard
 taller gratuït, cal inscripció prèvia

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: HERBES I REMEIS
 Sala Petits Lectors (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 a càrrec d’Ada Cusió. recomanat per a infants a  
 partir dels 3 anys

 17 dijous

	 18	hores
 TALLER !@&_!”)&
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 taller sobre prevenció de drogues. Activitat   
 gratuïta, cal inscripció prèvia

	 18	hores
 ACTUACIONS DE DJ ABADIA I CLAMS
 Casal de Joves El Bulevard
 dins de les XII Jornades de la Discapacitat. 
 DJ ABADIA, tot i patir una paràlisi cerebral,   
 aconsegueix fer les mescles de cançons 
 mitjançant un punter que s’enganxa al front,   
 i un sensor a l’ordinador pot manipular el   
 programari; i CLAMS, banda de pop amb   
 capacitats especials/diversitat funcional 
 i músics i cantants de bandes de l’escena   
 musical independent de Barcelona. 

 18 divendres

	 12	hores
 DISSABTES DE CONTE EN ANGLÈS:   
 THE ELF’S INVENTIONS   
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Kids and us. Recomanat per a infants  
 d’1 a 12 anys, independentment de si saben anglès o no

	 16.30	hores
 FESTA DELS DRETS DE L’INFANT 
 Plaça de Catalunya
 hi haurà animació infantil amb el grup Xiula,   
 tallers,jocs, una exposició i una xocolatada

 20 diumenge

 21 dilluns

 22 dimarts

19 dissabte
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	 18	hores
 TALLER DE CUINA ASIÀTICA
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén i Patricia Corral. Cal inscrip- 
 ció al Centre Jujol-Can Negre 

	 22.30	hores
 MONÒLEGS DE DAVID SAS I  
 JONA OPERARIO DEL HUMOR  
           Casal de Joves El Bulevard
 dos monologuistes disposats a treballar en la   
 construcció d’una nit farcida de riures. Preu: 3 euros.
 venda d’entrades teatredespi.cat

	 17.15	hores
 CINEFÒRUM: ‘JOY, UNA 
 HISTÒRIA DE SUPERACIÓ’ 
 Centre Cívic Les Planes
 dins de les activitats contra la violència de gè-  
 nere, l’Associació de Dones Progressistes  
 organitza aquesta activitat

 12 dissabte

	 19	hores
 XXII TROBADA LLAUDÍSTICA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb les actuacions de Laud’Ars i l’orquestra   
 francesa Estudiantina d’Anglet. Entrada lliure.

	 11	hores
 TALLER DE SUCS I SMOOTHIES
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén i Patricia Corral. Cal inscrip 
 ció al Centre Jujol-Can Negre

 13 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  Agafem el   
 cabàs (Fontsanta), i el taller Dibuixem la tardor 
 en la qual es faran ser servir materials naturals  
 (Torreblanca)

	 19	hores
 XERRADA: GAIA I L’UNIVERS  
  INVISIBLE 
 Sala Aloma (CC Mercè Rodoreda)
 en el marc de la Setmana de la Ciència. Con-  
 ferència a càrrec del físic Hèctor    
 Garcia i de Sergio Soria Nieto

	 18	hores
 TALLER D’APERITIUS
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Jó Baixas (restaurant Follia). Cal   
 inscripció al Centre Jujol-Can Negre

	 8.15	hores
 EXCURSIÓ A TARRAGONA   
 Sortida: carrer Sant Martí de l’Erm/av. Barcelona
 sortida en autocar per descobrir les obres de Jujol a   
 Tarragona. Es visitarà El Vendrell, el Roc de Sant  
 Gaietà, Vistabella i els Pallaresos. Inscripcions al Centre
 Jujol-Can Negre

	 11	hores
 TALLER DE CUINA SENSE FOC
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén i Patricia Corral. Cal inscrip 
 ció al Centre Jujol-Can Negre
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 27 diumenge
	 10.30	hores
 MARXA CONTRA LA VIOLÈNCIA             
 Sortida des de l’Àrea de Serveis a la Persona
 la marxa acabarà al parc de Torreblanca, on es farà  
 la lectura del manifest. L’activitat està organitzada   
 pel Consell Comarcal del Baix Llobregat

 20 diumenge
	 11	hores
 JUGATECA AMBIENTAL            
 Parc de Torreblanca i parc de la Fontsanta  
 es farà el taller Funcionem amb  renovables,   
	 aprofitament	de	l’aigua	de	la	pluja,	energia		 	
 solar… fem que el parc sigui sostenible
 (Torreblanca) i el taller El misteri de les   
	 cotxes	fumades…	Anellem-les	per	estudiar-les’		
 (Fontsanta)

	 10.30	hores
 TROBADA SARDANÍSTICA
 Parc de Torreblanca
 amb les cobles Ciutat de Cornellà i la Reus Jove

	 12	hores
 TEATRE FAMILIAR: ‘LA 
 MONGE TERA MÀGICA’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 espectacle de titelles a càrrec de Festuc Teatre.  
 Recomanada per a infants a partir dels 3 anys.
 venda d’entrades teatredespi.cat

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Saps	llegir	una	nòmina?	I	un	contracte?	Posa’t		
 al dia dels drets i deures laborals. Activitat   
 gratuïta, cal inscripció

 21 dilluns

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

 22 dimarts

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA: AVUI ÉS   
 UN BON DIA PER CANVIAR EL MÓN  
           Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 taller recomanat a infants de 6 a 12 anys   
 (acompanyats d’un adult). Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 TALLER DE PASTISSOS DE 
 FORMATGE
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció al   
 Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 TALLER: ROLL CAKE DECORAT  
 Casal de Joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

 23 dimecres

	 19	hores
 CONFERÈNCIA DIVULGATIVA   
 SOBRE LA MARATÓ DE TV3  
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 acte divulgatiu sobre la Marató que aquest any  
 arriba a la 25a edició i estarà dedicada a la   
 lluita contra la malaltia de l’ictus i    
 les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.  
 La marató es farà el 18 de desembre

	 18	hores
 TALLER: HI HAVIA UNA VEGADA...  
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 taller sobre la prevenció de la violència de   
 gènere. És gratuït i cal inscripció prèvia

 25 divendres

	 18	hores
 CADENA HUMANA I MANIFEST  
 Àrea de Serveis a la Persona
 dins del programa d’activitats ‘Contra la   
 violència de gènere, totes les nostres veus’, el  
 Consell de Dones organitza un any més   
 la cadena humana i lectura del manifest

	 21	hores
 SESSIÓ ESPECIAL WELLNESS SPA 
 Poliesportiu Francesc Calvet
 es faran tres circuits diferenciats dirigits per dos   
	 tècnics,	i	finalitza	amb	una	sessió	de	relaxació
 que conclou amb una fase d’hidratació amb tes i  
 sucs. Reserves als poliesportius F. Calvet i S.   
 Gimeno. Preu: 22 euros, amb un descompte del   
 50% per als abonats als poliesportius

	 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 un taller   
 sobre ocells El misteri de les cotxes fumades…  
 Anellem-les per estudiar-les (Fontsanta) i al de  
 Torreblanca farem titelles amb materials reci-  
 clats i explicarem contes

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA
 Sortida des de Can Negre
 itinerari pel patrimoni modernista. Cal inscripció  
 prèvia al correu cannegre@sjdespi.net

	 18	hores
 ACTE CENTRAL XII JORNADES 
 DE LA DISCAPACITAT
 Teatre Mercè Rodoreda
	 desfilada	de	roba,	teatre,	màgia	i	altres	sor-	 	
 preses. A càrrec dels nois i noies de la  
 residència Mas i Dalmau, Tastidis, Associació   
 Estel i el Màgic Marc. Entrada gratuïta

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Màrqueting personal. Com destacar la teva   
 candidatura. Activitat gratuïta, cal inscripció

 28 dilluns

	 19	hores
 TALLER DE MAQUILLATGE, 
 PENTINATS I RECOLLITS 
 Casal de Joves El Bulevard
 preu, 5 euros. Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 TALLER DE TORRONS              
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Cal inscripció al   
 Centre Jujol-Can Negre

 29 dimarts

	 19	hores
 TALLER UNGÜENT PER ALS
 DOLORS MUSCULARS              
 Casal de Joves El Bulevard
 preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia

 30 dimecres
	 9.30	hores
 TALLER SIAD: ADÉU A LES 
 RELACIONS TÒXIQUES 
 Àrea de Serveis a la Persona
 adreçat a dones. No cal inscripció prèvia

	 17	hores
 AULA CULTURAL: RAMON 
 CASAS, EL PINTOR DE LA BELLESA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de la historiadora d’art Mercè Obón 

	 17	hores
 MERCAT D’INTERCANVI I 
 TALLER DE JOGUINES               
 Parc de la Fontsanta
 a l’espai de la Jugateca Ambiental

	 18.30	hores
 ACTE NO T’OBLIDO 
 Plaça del Mercat
 dins del programa d’activitats ‘Contra la violèn- 
 cia de gènere, totes les nostres veus’, 
 l’Associació Violeta organitza aquest acte de re- 
 cord a totes les dones assassinades per 
 violència masclista en el darrer any

	 22	hores
 TEATRE: FAHRENHEITH 451 
 Teatre Mercè Rodoreda
 nova proposta del grup local que farà una   
 representació basada en la novel·la homònima  
 de Ray Bradbury
 venda d’entrades teatredespi.cat

	 17.30	hores
 TALLER: PER NADAL FEM MENYS   
 RESIDUS    
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)  
 taller per fer guarniments originals amb objec-  
	 tes	de	reaprofitament.	Adreçat	a	públic	familiar,			
 infants a partir de 8 anys i adults. Cal inscripció  
 prèvia

 26 dissabte

	 11	hores
 TALLER DE POSTRES I PASTISSOS
           Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de Rubén i Patricia Corral. Cal inscrip 
 ció al Centre Jujol-Can Negre
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EN IMATGES

30 anys del CE El Tricicle.  El Club 
d’Esplai El Tricicle ha arribat a la trentena, 
i per commemorar una data tan assen-
yalada, l’1 d’octubre va organitzar una 
festa a la plaça del Mercat per compartir 
amb tothom la celebració. Tallers, música, 
inflables, i, fins i tot, una exposició, 30 
anys triciclejant, van ser algunes de les 
activitats que va organitzar aquesta 
entitat per la qual han passat al voltant 
de 6.000 nens i nenes, i prop d’un miler de 
monitors i monitores. 

Un espai per compartir.  13 famílies s’han sumat aquest any a la Trobada de Famílies amb 
Infants Adoptats que convoca l’Ajuntament per compartir un espai d’interrelació i conviència. 
Els infants i joves van poder gaudir d’un espectacle de màgia a la Torre de la Creu.

Mechones solidarios.  Perruqueres santjoanenques i l’entitat Mechones 
Solidarios van tallar cabells per elaborar perruques destinades a les dones 
que han patit càncer. Es van aconseguir 923 euros entre les donacions 
pels talls de cabells i altres activitats, com sortejos. A més es van acon-
seguir 57 trenes de més 20 cm. Hi van participar 137 persones en una 
activitat que va comptar amb el suport de diferents comerços.

Tothom contra el càncer de mama.  Coincidint amb la 
commemoració del Dia Internacional contra el Càncer de 
Mama, l’Associació Dacma, el 19 d’octubre, va instal·lar 
carpes informatives al barri Centre i al de les Planes. També 
va participar, juntament amb jugadores de pàdel del Tennis 
Sant Joan, en un torneig exprés contra el càncer de mama. 

Caminada contra l’Alzheimer. Més d’un 
centenar de persones van caminar darrere la 
pancarta Ajuda’ns a ajudar en la caminada 
organitzada per l’Associació de Familiars de Per-
sones amb Alzheimer el 2 d’octubre. El grup va 
recórrer diferents carrers de la ciutat per recordar 
les persones que pateixen aquesta malaltia i els 
seus familiars, que tant de suport necessiten.
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Reivindicant la figura de 
Jujol.  L’arquitecte modernista 
ha estat protagonista aquest 
mes d’octubre amb dues 
iniciatives. D’una banda, el 
18 d’octubre es va fer l’estrena 
del documental Jujol-Gaudí, 
dos genis de l’arquitectura 
–aviat l’emetrà TV3– al Teatre 
Mercè Rodoreda. Un treball 
del productor i director Luis 
Campo Vidal, que va po-
sar sobre la taula l’estreta 
col·laboració d’ambdós 
arquitectes. Coincidim amb 
l’estrena, es van començar 
a recollir signatures del 
Manifest Jujol, impulsat per 
Campo Vidal, l’Ajuntament 
i institucions, personalitats, 
etc. per reclamar la figura i 
la importància del que va ser 
arquitecte municipal de Sant 
Joan Despí. De moment ja se 
n’han recollit 500.

Premis La Finestra.  A les imatges, dues de 
les guanyadores dels premis Una finestra 
oberta al món, organitzada per l’entitat for-
togràfica La Finestra amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El lliurament es va fer en el 
marc de Firadespí. 

Controles?  1.286 adolescents i joves de l’ESO, batxillerat i cicles for-
matius dels instituts van visitar l’exposició itinerant Controles? de la 
Diputació de Barcelona que va organitzar l’Ajuntament amb l’objectiu 
de prevenir les drogodependències entre el jovent. En total es van fer 
56 visites guiades i tallers a l’aula.

Actuació de Flamaradas.  El grup, liderat pel santjoa-
nenc Dani Magallón, va actuar el 21 d’octubre al Teatre 
Mercè Rodoreda. El multidisciplinari artista va repassar 
els temes del seu darrer treball Pasaje entre las cañas, 
entre d’altres.

Aniversari del CCA Vicente Aleixandre. L’entitat va celebrar el seu 
30è aniversari el 22 d’octubre a l’Auditori Miquel Martí i Pol amb les ac-
tuacions de Jonas Campos, concursant del programa Se llama copla, 
de Canal Sur, i de l’escola i el grup de ball del CCA Vicente Aleixandre.

Hocus Pocus interpreta a Lorca.  El grup de teatre 
amateur santoanenc va fer una lectura dramatitzada de 
La casa de Bernarda Alba, una de les obres referents de 
l’escriptor Federico García Lorca. 
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DESPÍ ESPORT

Les instal·lacions esportives de la ciutat, 
cada vegada més utilitzades
16.728 persones fan ús habitual dels equipaments esportius municipals al llarg de l’any 

Sant Joan Despí és una ciutat on la pràctica esportiva 
està molt generalitzada i on l’esport forma part de la 
vida quotidiana de les persones.

En finalitzar la temporada 2015-16 (30 de juny de 2016), 
l’estudi d’utilització de les instal·lacions esportives munici-
pals ens diu que 16.728 persones fan ús habitual i continu 
d’aquests equipaments al llarg de tot l’any. Això representa 
un creixement de l’1,5%, en relació a l’any passat, que ja 
eren nombres molt elevats.
Del total d’usuaris i usuàries, el 52% són homes i el 48% 
són dones. A totes les instal·lacions hi ha més ús dels ho-
mes, excepte als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc 
Calvet, on les dones representen el 51,6%.
Cal significar que les nostres instal·lacions esportives mu-
nicipals són, en relació a altres poblacions de la província 
de Barcelona, de les més utilitzades, però també és cert 
que tenim una de les ràtios més elevades de metres qua-

drats d’instal·lacions esportives per habitant.
Al marge d’aquestes instal·lacions, cal significar que la 
ciutat disposa d’altres espais i instal·lacions esportives de 
lliure pràctica esportiva (pistes poliesportives, circuits de 
fitness als parcs, parc ciclista, carrils bici, parcs, la llera 
del riu, etc.) que amplien, encara més, les possibilitats de 
pràctica esportiva a Sant Joan Despí. 

Espectacular festa d’inici de temporada
Els poliesportius municipals van inaugurar la tempo-
rada amb una festa plena d’activitats al poliesportiu Sal-
vador Gimeno. Es va comptar amb sessions de mostra 
d’Aquadynamic i un experiment que consistia en la realit-
zació simultània d’una sessió de zumba i de cicle indoor, en 
la qual la música era la gran protagonista. Tot plegat es va 
complementar amb inflables per als més petits i un servei 
de ludoteca. 

A la festa inaugural dels poliesportius es va combinar zumba i cicle indoor
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El Bàsquet Club Sant Joan Despí, amb 350 jugadors i jugadores

El 23 d’octubre va tenir lloc la presentació dels 30 equips 
del Bàsquet Club Sant Joan Despí (19 de masculins, 9 de 
femenins i 2 de mixtos), amb les fotografies oficials de ca-
dascun. A més, la gran foto de familia dels més de 350 
jugadors/es de l’entitat acompanyats dels 30 entrenadors, 
coordinadors i directius que aquesta temporada faran la 
seva feina perquè cada equip assoleixi els objectius forma-

tius i competitius.
Acabat l’acte, va haver-hi un berenar per a tots els juga-
dors/es i es va fer sorteig de material esportiu i d’entrades 
dobles per al wellness del poliesportiu. La jornada va aca-
bar amb el partit de lliga del sènior ‘A’ masculí en què, du-
rant els descansos entre quarts van jugar partidets els més 
petits.

Segueix l’increment de jugadors a l’EFS Blanc Blava Despí

L’Escola de Futbol Sala Blanc Blava Despí es va presentar 
el passat 23 d’octubre. Amb la pista poliesportiva Ugal-
de plena de gom a gom, l’entitat va presentar els seus 12 
equips amb un total de 130 jugadors (20 més que la tem-

porada anterior). Amb aquest volum de jugadors, el club 
es troba molt a prop del màxim que pot abastar per horaris 
disponibles de la instal·lació, la qual cosa demostra l’auge 
d’aquest esport a la nostra ciutat.

Presentacions d’inici de temporada: bàsquet i futbol sala

L’entitat disposa de 19 equips masculins, 9 de femenins i 2 de mixtes

L’escola compta ja amb 130 jugadors de futbol sala a les seves files
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La UE Sant Joan Despí presenta els seus 33 equips

El passat 30 de setembre va tenir lloc la presentació oficial 
del primer equip -que milita a Segona Divisió Catalana- 
i de tots els equips de futbol formatiu que componen la 
Unió Esportiva Sant Joan Despí. 
El club disposa actualment de 33 equips. A més de 
l’amateur, té tres juvenils, tres cadets, cinc infantils, vuit 
alevins, sis benjamins, cinc prebenjamins i un promesa. A 

més, enguany, com a novetat, es va presentar el nou equip 
de veterans, que debuta aquesta temporada 2016-17. En 
total, 450 jugadors i 70 monitors.
Destaquem de la temporada anterior els ascensos del ben-
jamí D i de l’aleví D a Segona Divisió i, d’aquest any, el 
juvenil A, que continua a la categoria Preferent per segon 
any consecutiu.

412 esportistes llueixen la samarreta del Levante Las Planas

El 12 d’octubre li va tocar el torn de presentació oficial dels 
seus equips per a la temporada 2016-17 al Futbol Club Le-
vante Las Planas.
L’equip planenc té actualment 28 equips, amb un total de 
412 jugadors i jugadores. Els seus primers equips militen 

a Segona Nacional, el femení ,i a Tercera Catalana, el mas-
culí. Enguany, la novetat ha estat la presentació de l’equip 
Promeses, creat aquest any.
L’acte, que va ser presentat i moderat per Ràdio Despí, es 
va tancar amb música i animació.

Presentacions d’inici de temporada: equips de futbol

Com a novetat, s’estrena un equip de veterans, que debuta aquesta temporada

L’oferta esportiva del club incorpora un equip Promeses
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

Dimecres 12 d’octubre es va dur a terme la presentació 
d’equips de l’Handbol Sant Joan Despí per a la temporada 
2016/17. Aquest any, més espectacular que mai, va destacar 
per la gran presència d’esportistes femenines: un total de 17 
equips i més de 220 jugadores, que fan que aquest sigui el 
club d’handbol de Catalunya amb més jugadores i equips fe-
menins.
El dia va començar amb una botifarrada popular i l’actuació 
del grup de batukada local Abrakum. 
En total, es van presentar els 37 equips i 477 jugadors i juga-
dores, 37 entrenadors i entrenadores, i els més de 80 delegats 

i delegades que formen l’entitat. Durant l’acte es van lliurar 
uns reconeixements per part del club a diferents persones 
com a mostra d’agraïment a la seva tasca i la seva vinculació 
amb l’entitat. També va haver-hi un reconeixement especial 
a l’equip cadet femení que, ara fa 30 anys, es va proclamar 
Campió de Catalunya i tercer al Campionat d’Espanya. 
Una vegada finalitzada la presentació, l’equip sènior mascu-
lí de Primera Nacional va disputar la 9a. edició del Trofeu 
Salvador Morell, fundador del club, davant el Sant Esteve de 
Sesrovires. El trofeu es va quedar a Sant Joan Despí, per un 
ajustat 26-25. El va lliurar la filla del fundador, Anna Morell.

A l’esquerra, a dalt, sortida de Sant  Joan Despí. 
A baix, en ple recorregut

Nou èxit de la Travessa, una pedalada 
que requereix d’una àmplia logística
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Espectacular presentació de l’Handbol Sant Joan
Té 37 equips i 477 esportistes. És el club català amb més jugadores i equips femenins

Presentacions d’inici de temporada: handbol

Diumenge 2 d’octubre va tenir lloc la Travessa en BTT Sant Joan 
Despí-Montserrat, una pedalada de 77 km i uns 2.200 m de des-
nivell acumulat.
Van prendre la sortida 1.189 ciclistes i van arribar a la fita final 
1.042. Qui va fer el recorregut en menys temps fins arribar al 
monestir de Santa Cecília va ser Raül Castelló amb 3,31 h. 
La primera dona en arribar va ser Simone Friedrihc (4,51 h) i 
Maria Jesús Sarabia va ser primera dona sòcia del Club Ciclista 
Sant Joan Despí a fer-ho (7,37 h).
El participant de més edat i que va arribar va ser el local Frede-
ric Gual, de 76 anys, (6,19 h) i la dona de més edat va ser Aleja 
Pajuelo (8,02 h). Els més joves a arribar van ser Gerard Rojo, 
(7,40 h) i Xavier González (9:01 h), ambdós de 16 anys i la dona 
més jove Andrea Hom (6,44 h).
La Travessa és una activitat esportiva multitudinària que aplega 
molt personal i vehicles de suport. En aquesta edició han partici-
pat 179 persones voluntàries per als controls i avituallaments i 39 
persones per seguretat, entre Mossos d’Esquadra, Policia Local, 
Protecció Civil i emergències mèdiques.  Pel que fa als vehicles 
participants: dues ambulàncies, un helicòpter, tres motos, un 
quad, un nou 4x4 de suport i seguretat, vuit vehicles de transport 
i quatre de marcatge.  Als avituallaments, s’han fet servir 5.660 
llitres de beguda, 2.475 quilos d’aliments i 2.835 entrepans.

Van arribar a Montserrat 1.042 ciclistes 
dels 1.189 que van prendre la sortida
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El CHL Jujol, a la màxima categoria de l’hoquei línia estatal masculina i femenina

El Club de Salto de Comba de Montilla visitó Sant Joan Despí 
aprovechando su participación en el Arnold Classic Europe, que 
se celebró en Fira de Barcelona del 23 al 25 de septiembre. Se 
trata de un evento multideportivo para los amantes del fitness y 
el culturismo, organizado por el actor Arnold Schwarzenegger.
El club cordobés es uno de los más importantes a nivel mundial 
en esta especialidad de la comba, que combina saltos y acro-
bacia. Como es bien sabido, Montilla y Sant Joan Despí son dos 
municipios hermanados.

El veterà ciclista de Sant Joan Despí Joan Babot (72 anys) ha 
disputat la marató en bicicleta Marruecos on Bike by Iguña del 
8 al 15 d’octubre. Va acabar com a tercer classificat en catego-
ria Màster 60. Es tracta d’una prova de muntanya en cinc eta-
pes que oscil·len entre els 58 i els 101 quilòmetres. Es passa per 
zones verges totals, arribant a pedalar fins a gairebé els 3.000 
metres d’altitud, per poder arribar al més pur desert a Erfoud.

L’esport santjoanenc, en imatges

Els equips sènior masculí i femení del Club Hoquei Línia Jujol com-
peteixen aquesta temporada a la màxima categoria estatal, la 
Liga Elite, i ho fan davant equips que tenen un potencial i un ba-
gatge més assentat, com ara Valladolid o Espanya de Mallorca.
El CHL JUJOL manté equips a totes les categories de l’hoquei lí-
nia a Catalunya, des dels més petits (escola d’hoquei i prebenja-
mins), fins a les categories sènior i és un referent en el panorama 

d’aquesta modalitat de l’hoquei, no només a Catalunya, sinó 
també a Espanya.
La presidenta de l’entitat mostra la seva satisfacció per aquests 
èxits “ja que són la mostra de que la feina que s’està fent en el 
club des de fa més de 15 anys continua oferint bons resultats, 
formant jugadors i afinant l’organització per treure tot el suc 
als mitjans de què disposem”.  

Joan Babot, tercer en veterans al Marroc

El Club de Salto de Comba de Montilla 
visita Sant Joan Despí

Al poliesportiu Francesc Calvet s’han iniciat les sessions Especials well-
ness spa, una activitat que es desevolupa els divendres. Les properes ses-
sions seran els dies 11 i 25 de novembre i 16 de desembre a la nit, de 21 a 
22.30 hores.  Es tracta d’una activitat dirigida per dos tècnics. Es realitzen 
tres circuits diferenciats, tot buscant diferents objectius. Es finalitza amb 
una petita sessió de relaxació i, per últim, la fase d’hidratació en què se 
serveixen tes i sucs, tot amb un ambient musical i de llums molt relaxant.
La reserva es pot fer al mateix poliesportiu Francesc Calvet i també al 
Salvador Gimeno.

Noves sessions relaxants de wellness 
els divendres a la nit

El Club Petanca Jubilats i Pensionistes de Sant Joan Despí s’ha 
proclamat, per tercer any consecutiu, campió de la lliga de jubi-
lats del Baix Llobregat.
El club santjoanenc ha fet una extraordinària temporada i ha es-
tat líder des de la primera jornada del grup C (hi ha tres grups: A, B 
i C) i va finalitzar imbatut. Va disputar la fase final amb els primers 
dels altres dos grups i es va proclamar campió. 

El Club Petanca Jubilats, campió comarcal
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

La calidad de vida se mide teniendo en 
cuenta parámetros tales como la sa-
lud, el trabajo, la vivienda, los valores, 
el entorno que nos rodea, la cultura, 
la educación o seguir un estilo de vida 
saludable. Por lo que respecta a este 
último punto pasa, sin duda, por tener 
una alimentación saludable, es decir, 
rica, variada y sana, una alimentación 
mediterránea, que prime productos 
de quilómetro cero y de proximidad. 
Una alimentación que huya de la co-
mida basura o también llamada comi-
da rápida, de los productos manufac-
turados o tratados industrialmente.
Está demostrado que una comida sa-
ludable adaptada a nuestras necesi-
dades está directamente relacionada 
con nuestra salud, de ahí la gran im-
portancia de que los más pequeños 
aprendan hábitos alimenticios saluda-
bles. Desde el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí hace tiempo que trabaja-
mos en esta línea por ejemplo desde 
los colegios para que nuestros niños 
y niñas tengan una dieta equilibrada 
y rica de quilómetro cero en nuestros 
colegios y guarderías municipales; con 
el “mercat de pagés” los domingos en 
el parque de Torreblanca; con los cara-
melos sin gluten en la Cabalgata o las 
chocolatadas populares… por poner 
algunos ejemplos.
En esta línea en el último pleno se 
aprobó una moción presentada por el 
grupo municipal socialista sobre la ca-
lidad de vida de las personas celíacas 
que, como saben, deben seguir una 
dieta sin gluten y lo más sana posible. 
Creemos firmemente en que la cali-
dad de vida pasa por trabajar hábitos 
de vida saludable como la práctica de 
ejercicio de forma habitual y la comi-
da sana. Porque también somos lo que 
comemos.

Alimentación 
saludable

grup municipal PSC-CP

Per un costat, la informació que se’ns va 
fer arribar no era del tot completa, i, a 
més, hi mancaven qüestions importants. 
Malgrat tot, vàrem proposar igualar a la 
baixa les 4 tarifes diferents de zona blava 
que hi  ha a Sant Joan, aplicar bonifica-
cions a les famílies monoparentals en fun-
ció de la seva renda...
La pujada de l’IBI i de les escombraries 
que se’ns proposa no cobreix ni de bon 
tros l’augment que suposa la nova con-
tracta d’RSU i neteja viària, per la qual 
cosa el pressupost municipal vinent ho 
haurà d’assumir, i des de l’Equip de Go-
vern encara no saben com fer-ho.
A més, malgrat que els informes de la Se-
cretaria de l’Ajuntament i del Síndic de 
Greuges de Catalunya ho recomanaven, 
el nostre Equip de Govern no ha volgut 
aclarir les exempcions i bonificacions dels 
equipaments públics municipals, arran 
del no-pagament de les taxes per part del 
PSC en la utilització del Poliesportiu del 
Mig.
Finalment,  peticions que havíem fet l’any 
passat, i que varen ser bandejades sen-
se miraments, ara de cop i volta es feien 
realitat, com ara l’increment de la taxa 
als establiments bancaris amb caixers 
automàtics que ocupin part de la vorera  
(taxa proposada per ERC), aplicant-se en-
guany un augment que l’any passat se’ns 
va negar per qüestions tècniques.
Són així. Primer rebutgen, fins i tot ri-
diculitzen, i després s’ho fan seu. No és 
la primera vegada que passa. El to que 
s’utilitza per rebatre el nostre grup mu-
nicipal és més dur i contundent que el 
que es fa servir amb PP i C’s. Deu ser per 
una qüestió d’afinitat ideològica. Per això 
PP i C’s tenen representació al Consell 
d’Administració d’ADSA i ERC no. Per 
això se signen acords d’investidura amb 
C’s, i per això es deixa que Mariano Rajoy 
sigui president enlloc de permetre votar 
als catalans i catalanes. “Dios los cria, y 
ellos se juntan”.

Votem en contra de les 
Ordenances Fiscals

Los gastos consolidados en actuaciones de 
protección y promoción social reflejados 
en el presupuesto de nuestro Ayuntamien-
to para el año 2016 han sido de 89,67 € por 
habitante, mientras que en otros municipios 
vecinos como Cornellà de Llobregat  ha sido 
de 105,06 y en Sant Just Desvern de 130,35, 
datos que pueden consultarse en la web mu-
nicat.gencat.cat
Esto nos lleva a realizar, de nuevo este año, 
propuestas fiscales que contribuyan a mejo-
rar las condiciones de vida de aquellos veci-
nos y vecinas que lo necesiten. 
Para las ordenanzas fiscales de este año he-
mos propuesto que para las bonificaciones en 
el IBI por familia numerosa se tenga en cuen-
ta el nivel de renta, además de que se con-
sideren numerosas aquellas familias de dos 
hijos si uno de ellos sufre una discapacidad. 
Proponemos también que se le otorgue esta 
bonificación a las familias monoparentales. 
También proponemos una bonificación para 
pensionistas, y además, proponemos boni-
ficaciones, con el objetivo de favorecer el 
empleo, para aquellas empresas que generen 
ocupación en nuestro municipio.
Proponemos también gravar el IBI  en los in-
muebles y viviendas vacías en propiedad de 
bancos y entidades financieras con una tasa 
regulada por una Ordenanza sancionadora 
no fiscal. 
Creemos que se debe ayudar a las familias 
con menores a su cargo y con unos niveles 
de ingresos bajos y por eso proponemos au-
mentar los porcentajes de las bonificaciones 
en el capítulo de renta per capita familiar en 
los precios públicos de las guarderías.  
Hemos propuesto también que para facilitar 
el acceso de todos los vecinos y vecinas de 
Sant Joan Despí a las actividades físicas en 
las instalaciones deportivas municipales, se 
estudien bonificaciones que beneficien a los 
desempleados y a las familias con rentas fa-
miliares más bajas.
Las ordenanzas fiscales, como el resto de po-
líticas municipales, deben priorizar las nece-
sidades sociales y promover la creación de 
empleo. Para ello trabajamos.

Ordenanzas fiscales 
con carácter social
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El gobierno del PSC, ICV y la anti-
gua convergencia ahora PDECAT, 
vuelve a subir los impuestos en Sant 
Joan Despí.
De momento nos suben el IBI, la 
recogida de basuras, el IBI de tipo 
incrementado…, y decimos de mo-
mento porque durante el año incre-
mentan también los precios públi-
cos de nuestra ciudad.
Subir impuestos no genera empleo, 
ni genera riqueza. El gobierno de 
Sant Joan Despí se ha quedado sin 
ideas y sin políticas para el empleo, 
en vez de favorecer la creación  de 
empleo haciendo de Sant Joan Des-
pí una ciudad atractiva comercial e 
industrialmente, se dedica a subir 
los impuestos. Solo tenemos que pa-
searnos por el polígono industrial y 
ver el resultado de las políticas que 
se aplican en nuestra ciudad.
Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí no podemos apoyar una 
subida de impuestos, más cuando 
entendemos que se podrían ahorrar 
muchos recursos y gestionar bien 
nuestra ciudad si no se gastase cer-
ca de 1.000.000 € en publicidad, o si 
por ejemplo en la construcción de  
dos nuevas pistas de pádel con un 
coste para todos los vecinos de más 
de 200.000 €.
Solo son dos ejemplos pero aho-
rrando en estas dos partidas inne-
cesarias para nuestra ciudad podría-
mos bajar los impuestos a todos los 
vecinos de Sant Joan Despí.
Desde el Partido Popular estamos 
en contra de subidas de impuestos 
en Sant Joan Despí para pagar  pu-
blicidad y dos pistas de pádel.

¡No a la subida de impuestos! El 
gobierno de Sant Joan Despí está caducado

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

En estos días habrán podido observar 
el despliegue de la penúltima cam-
paña de civismo destinada la ciuda-
danía. En ella se invita al vecindario 
a tomar conciencia sobre aspectos 
como la limpieza, el cuidado de las 
mascotas o el abandono de muebles 
viejos, entre otros.
Una campaña donde se avisa de  ”...
una intensificación de la acción poli-
cial ante actitudes contrarias a la or-
denanza municipal de civismo..”.
Todo ello ha sucedido curiosamen-
te unos días después de que nuestro 
grupo municipal solicitase la cifra 
exacta de sanciones por deposiciones 
caninas en la vía pública, obtenien-
do la sorprendente como respuesta 
la pírrica cifra de 6 sanciones en dos 
años, algo que se nos antoja bastante 
escaso en la lucha contra este tipo de 
actitudes incívicas. Algo que invita a 
pensar que no solo la ciudadanía tie-
ne que poner más de su parte en este 
asunto.
En el moment d’escriure aquesta co-
lumna i a dos dies del ple municipal, 
els comuniquem que des del grup 
municipal de Ciutadans hem pre-
sentat una moció per a la gratuïtat 
dels llibres de text i material escolar a 
l’escola pública obligatòria. Esperem 
que les famílies de Sant Joan Despí 
puguin beneficiar-se (com succeeix 
en altres comunitats i municipis) 
d’aquest dret recollit en la Constitu-
ció Espanyola i en la Llei d’educació 
de catalunya si la resta de partits do-
nen suport a la nostra proposta.
Para cualquier sugerencia o aclara-
ción pueden contactar con nosotros 
en nuestro email santjoan.despi@
ciudadanos-cs.org en las redes socia-
les Twitter: @CsSjDespi , Facebook o 
en el teléfono 617309215.

Fica-t’ho al cap

ICV-EUiA  teníem com a compromís 
electoral treballar per la Defensa del Siste-
ma Públic de Salut i, també, per la millora 
del funcionament del Consell Municipal 
de Salut.
Hi estem treballant i avançant amb 
l’impuls d’un Consell, amb més reunions i 
més participatives, més organitzacions que 
en formen part, definint col·lectivament 
els temes a tractar, recollint queixes i de-
mandes de la ciutadania, amb l’elaboració 
del Manifest per la Defensa de la Salut Pú-
blica aprovat en Ple Municipal, recollint 
informació i reclamant millores en el fun-
cionament dels Centre d’Atenció Primària 
i de l’Hospital Moises Broggi...
Hem iniciat també la promoció de 
l’elaboració i implementació del Pla de 
Salut de Sant Joan Despí, que permeti el 
desenvolupament de polítiques de pre-
venció, protecció i promoció de la salut. 
Volem començar per obtenir una mirada 
integral i transversal de la Salut, coordinar 
i avaluar les accions que ja es realitzen des 
de diferents àrees i àmbits del municipi, i 
assegurar la seva efectivitat, tal i com s’està 
fent en centenars de corporacions locals. 
El mateix Pla de Salut de Catalunya pre-
veu la participació del món local   en les 
polítiques públiques de salut a través de 
diferents programes i òrgans. Les admi-
nistracions locals hem de jugar un paper 
central en el desplegament d’aquestes po-
lítiques i ser un agent promotor de la Salut 
Pública dels seus veïns i veïnes.
És per això que hem impulsat la constitu-
ció en el Consell de Salut d’una Comissió 
Permanent per avançar en el Pla de Salut 
de la nostra ciutat. 
Alhora des d’ICV-EUiA seguirem lluitant, 
juntament amb tots els actors socials i po-
lítics,  per revertir el desmantellament del 
sistema públic de salut, aturar les privatit-
zacions i retallades i reclamar a la Genera-
litat i l’Estat les seves responsabilitats.

La Salut és un dret
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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 mobles i olis  93 480 60 40
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
Oficina Jove 93 477 17 62

grup municipal CiU

el temps

Amb la ratificació de Partit Demò-
crata Europeu Català (PDECAT), 
hem culminat la primera part del 
projecte de fundació del nou partit. 
No ha estat fàcil pels entrebancs que 
ens ha posat el Ministeri de l’Interior. 
Entre tots, hem intentat mantenir el 
mandat del Congrés Fundacional i, 
sobretot, la seva essència. Per això 
hem garantit que puguem continuar 
usant el nom de Partit Demòcrata.
Mantenim l’essència i al mateix temps 
incorporem el concepte europeu que 
encaixa perfectament amb el nostre 
esperit europeista que consta també 
en el preàmbul dels nostres estatuts i 
simbolitza el nostre anhel d’esdevenir 
un Estat independent dins de la Unió 
Europea i representa amb precisió 
els valors del Congrés Fundacional: 
Convertir Catalunya en el millor país 
per ajudar a construir una Europa de 
prosperitat, benestar, democràcia de 
qualitat, pau i llibertat.
Ara, entre tots, hem de desplegar el 
corpus ideològic del partit, sobre la 
base dels documents fundacionals, 
per fer una proposta seductora sobre 
el model de país que volem.
Hem nascut des de la societat i per 
a tota la societat. Hem d’escoltar, ex-
plicar-nos i obrir-nos a la ciutadania 
a través d’un diàleg permanent, amb 
dedicació, generositat, rigor, altura 
de mires i transparència. D’aquesta 
manera, sens dubte, aconseguirem 
ser molts més. Ho necessitem. És 
temps d’arremangar-nos. Vivim mo-
ments il·lusionants i irrepetibles de la 
història del nostre país, i som i volem 
seguir essent la gran força demo-
cràtica per construir un país lliure al 
servei de la seva gent.
Aires de renovació, però sempre amb 
la participació de la gent.

Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDECAT)

El mes de setembre passat cal dividir-lo en dues mei-
tats ben diferenciades: temps de ple estiu fins al dia 13, 
amb una forta onada de calor a principi de mes que va 
comportar el període més calorós de l’estiu; i un temps 
més propi per l’època a partir d’aquesta data. Així i tot, la 
refrescada posterior (amb una forta tempesta la nit del 13) 
no va ser suficient per compensar l’anomalia tan càlida de 
la primera meitat del mes, i dóna com a resultat un setem-
bre càlid.  Malgrat haver plogut 8 dies, el mes ha estat sec; 
els gairebé 53 mm mensuals són pocs per tractar-se del 
setembre.  L’octubre s’ha caracteritzat per la manca de dies 
assolellats. Però això no ha estat sinònim de molts dies de 
pluja; tot al contrari: cinc dies van ser suficients per assolir 
la mitjana mensual de precipitació.  Tantes hores de cel 
tapat va comportar, d’una banda, que les nits fossin poc 
fredes o suaus, però, de l’altra, que de dia la temperatura 
s’enfilés poc. Totes dues anomalies han fet que l’octubre 
hagi quedat amb una temperatura mitjana propera a la 
normal (unes dècimes per sobre). 

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

SETEMBRE

Temperatura mitjana: 22,9ºC
Temperatura màxima: 32ºC el dia 5
Temperatura mínima: 14,1ºC el dia 14 
Precipitació total: 52,9mm, màxima en 
24 hores: 46,1 mm el dia 13, vuit 
dies de pluja, dels quals tres amb 
tempesta

Segueix-nos a les xarxes socials:

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi sjdespi.cat

i a Internet:
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OCTUBRE

Temperatura mitjana: 18,4ºC
Temperatura màxima: 26,1ºC el dia 1
Temperatura mínima: 11,9ºC el dia 2 
Precipitació total: 86,7mm, màxima en 24 
hores: 37,2 mm el dia 12, cinc dies de 
pluja, dels quals dos amb tempesta
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