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Nadal d’emocions

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Més de quaranta activitats 
per viure a Sant Joan Despí les festes de Nadal i Reis



4 DE CADA 10 VEHICLES
SÓN MÉS RESPECTUOSOS 
AMB EL MEDI AMBIENT.
ARA, TOTHOM ELS PODRÀ 
DISTINGIR.

Si el teu n’és un, rebràs un distintiu ambiental en forma d’etiqueta adhesiva.  
Hi ha quatre models diferents, en funció del tipus de motor, combustible i 
antiguitat del vehicle. Enganxa-la a la part inferior dreta del vidre i tothom 
sabrà que el teu és un vehicle més respectuós amb l’aire que respirem.
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Termina el año. Al llegar estas fechas, solemos hacer ba-
lance de lo que han dado de sí los últimos 12 meses a la 
vez que elaboramos una lista de ‘deseos’ para el año que 

está a punto de comenzar. El objetivo, siempre, es conseguir que 
el siguiente sea mejor que el anterior. Y esta máxima la aplica-
mos también a la gestión municipal, sobre la base de objetivos 
realistas plasmados en unos ajustados presupuestos que han de 
hacerlos posibles.

Con respecto al 2016, creo hemos logrado los principales retos 
marcados. Especialmente importante para mí ha sido el esfuer-
zo que estamos haciendo por la gente joven. Así, al comenzar 
el año anunciábamos toda una serie de medidas que han sido 
alcanzadas: desde la puesta en servicio de la Oficina Joven a, en 
el ámbito del empleo, hacer posible la contratación de más de 
un centenar de personas desempleadas a través de los planes de 
empleo municipales, manteniendo los de primera oportunidad 
(como el Work Experience) e incluso incrementándolos con la 
contratación de jóvenes en prácticas en el Ayuntamiento, para 
seguir apostando por la empleo juvenil, aportándoles experien-
cia y un primer trabajo remunerado.

Y todo, en un marco económico que todavía es complicado 
pero que, afortunadamente, no sólo nos permite seguir mante-
niendo el nivel y calidad en los servicios públicos municipales, 
sino ampliarlos y, en la medida de lo posible, mejorarlos. Y esto 
será aún más evidente en 2017. Ahora, en pleno debate y ela-
boración del presupuesto municipal para el próximo ejercicio, 
puedo adelantar ya la voluntad de seguir con el esfuerzo anun-
ciado para este año, con un notable incremento de la inversión 
y siempre priorizando las políticas de atención a las personas.

Un año que cerramos haciendo hincapié en llenar Sant Joan 
Despí de ilusión, emoción y magia, con una propuesta festiva, 
cultural y solidaria de la que quiero que seáis partícipes. Felices 
fiestas y feliz entrada de año, de todo corazón!

Acaba l’any. En arribar aquestes dates, solem fer ba-
lanç del que han donat de si els darrers 12 mesos a 
la vegada que elaborem una llista de ‘desitjos’ per a 

l’any que és a punt de començar. L’objectiu, sempre, és acon-
seguir que el següent sigui millor que l’anterior. I aquesta 
màxima l’apliquem també a la gestió municipal, sobre la base 
d’objectius realistes plasmats en uns acurats pressupostos 
que els han de fer possibles. 

Pel que fa al 2016, crec hem assolit els principals reptes mar-
cats. Especialment important per a mi ha estat l’esforç que 
estem fent per la gent jove. Així, en començar l’any anun-
ciàvem tota una sèrie de mesures que han estat assolides: 
des de la posada en servei de l’Oficina Jove a, en l’àmbit de 
l’ocupació, fer possible la contractació de més d’un centenar 
de persones aturades a través dels plans d’ocupació munici-
pals, mantenint els de primera oportunitat (com el Work Ex-
perience) i fins i tot incrementat-los amb la contractació de 
joves en pràctiques a l’Ajuntament, per tal de seguir apostant 
per l’ocupació juvenil, aportant-los experiència i una prime-
ra feina remunerada. 

I tot, en un marc econòmic que encara és complicat però 
que, afortunadament, no només ens permet seguir manten-
int el nivell i la qualitat dels serveis públics municipals, sinó 
ampliar-los i, en la mesura que es pugui, millorar-los. I això 
encara serà més evident el 2017. Ara, en ple debat i elabo-
ració del pressupost municipal per al proper exercici, puc 
avançar ja la voluntat de seguir amb l’esforç anunciat per a 
aquest any, amb un notable increment de la inversió i sempre 
prioritzant les polítiques d’atenció a les persones.

Un any que el tanquem posant l’accent a omplir Sant Joan 
Despí d’il·lusió, emoció i màgia, amb una proposta festiva, 
cultural i solidària de la qual vull que sigueu partícips. Bones 
festes i feliç entrada d’any, de tot cor!

Acabem l’any amb el 
compromís d’augmentar l’esforç

per seguir millorant el 2017

Antoni Poveda, l’alcalde

Desitjos compartits

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Acabamos el año con el compromiso 
de aumentar el esfuerzo para 

seguir mejorando en 2017
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emocions

il·lusió

màgia

Dies plens d’emocions
Més d’una quarantena d’activitats perquè grans i petits gaudeixin de les festes de 

Nadal i Reis sense sortir de la ciutat

L ‘acte simbòlic de l’encesa dels llums de Nadal, el 24 de novembre, va donar 
el tret de sortida a les activitats nadalenques que fins passat Reis es faran 
a Sant Joan Despí. L’Ajuntament i les entitats han preparat un atapeït pro-

grama amb més d’una quarantena d’activitats perquè grans i petits s’ho passin 
d’allò més bé.  Volem que aquest sigui un Nadal ple d’emocions, il·lusió i màgia 
i per això hem escollit aquestes tres paraules en la campanya gràfica nadalenca 
que ha fet l’Ajuntament.

Música per escalfar motors
La cultura en general, i la música en especial prenen un gran pro-
tagonisme durant les festes nadalenques. Tenim un ampli ventall 
de propostes, com el concert de Nadal de l’Escola de Música (17 de 
desembre, a les 18.30 h al Teatre Mercè Rodoreda); el taller de cant 
participatiu de gòspel, a càrrec del grup Zetzània (18 de desembre, 
10 h, Auditori Miquel Martí i Pol); el concert de Nadal de Laud’Ars 
(18 de desembre, a les 11.30 h a l’Auditori de l’Hospital de Sant Joan 
Despí), o el concert del grup vocal Zetzània (18 de desembre, Audi-
tori Miquel Martí iPol, a les 18.30 h). Després d’aquest intens cap de 
setmana musical, Cor La Flora ens delectarà amb el Concert d’Any 
Nou (1 de gener a les 19 h) a l’església de Sant Joan Baptista.

Nadal 
a Sant Joan Despí
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Tradicions amb molta història
60a Exposició de Pessebres i 25è Belén Viviente

La mostra de l’Associació de Pessebristes es pot visitar del 18 de desembre al 8 de gener 
al local de l’entitat i el Pessebre Vivent, del 24 al 27 de desembre, al parc de Sant Pancraç

Cada Nadal, els pessebres arri-
ben a Sant Joan Despí per dues 
vies: l’Exposició de Pessebres i 

el Belén Viviente, dos actes amb llar-
ga trajectòria i fortament arrelats a la 
ciutat. Aquest any, tots dos estan de 
celebració, ja que es tracta de la 60a 
edició de l’exposició i la 25a del Belén 
Viviente.
L’Associació de Pessebristes de Sant 
Joan Despí ha mantingut viva la tra-
dició durant sis dècades i cada any 
mostra les seves creacions, sempre to-
talment noves, al local de l’associació 
(avinguda de Barcelona, cantona-
da amb el carrer Rius i Taulet). La 
mostra obre portes el 8 de desembre 
a les 12 h i es podrà visitar fins al 8 
de gener. Des de l’Associació ens han 
assegurat que l’exposició d’aquest any 
arriba carregada de sorpreses per ce-
lebrar el 60è aniversari. Així que ja 
ho sabeu, no dubteu a visitar aquesta 
entranyable cita nadalenca tan carac-
terística de la ciutat.

El Pessebre Vivent, 
personatges amb vida
El Belén Viviente que organitza el 
Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre, per altra banda, celebra 
el quart de segle recreant amb el seu 
centenar de voluntaris els primers 
dies de la vida de Jesús entre els dies 
24 i 27 de desembre de 18.30 a 20.30 
h al parc de Sant Pancraç. També s’hi 
representen diversos oficis com ara el 
de ferrer o forner, així com diferents 
artesans, tal i com es duien a terme a 
l’època. Si voleu participar-hi, podeu 
dirigir-vos al CCA Vicente Aleixandre, 
entitat que organitza l’acte, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

El pessebre s’ha fet gran
El Belén Viviente se celebra 
des de fa uns anys al parc 
de Sant Pancraç (fotografia 
superior), tot i que va co-
mençar, l’any 1991, als locals 
del carrer Antonio Machado 
(esquerra). Des d’aleshores 
ha anat creixent en partici-
pació i ampliant les zones i 
recreacions, a la vegada que 
el públic assistent s’ha anat 
multiplicant.

Mantenint viva la tradició tot 
i el pas del temps
Tot i anar evolucionant i millorant 
(a dalt una fotografia recent i a 
l’esquerra, una imatge dels anys 
80), l’exposició de pessebres manté 
viu l’esperit i la tradició d’aquests 
diorames artesanals, reconeguts 
arreu del país. 
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En Sadurní  espera els infants 
a la Torre de la Creu

dies 28, 29 i 30 de desembre, de 17.30 a 20 hores

Els nens i les nenes estan convidats a descobrir la màgica casa on viu l’astròleg que 
segueix les passes dels Reis d’Orient fins la seva arribada a Sant Joan Despí

L’astròleg Sadurní ja està endreçant la 
Torre de la Creu perquè sap que els dies 
28, 29 i 30 de desembre els més petits 
vindran a veure’l. En Sadurní viu en 
aquesta màgica casa i aquests dies l’obre 
de bat a bat per rebre els infants i les 

seves famílies i compartir tots els mis-
teris que envolten l’arribada màgica de 
Ses Majestats. Allà podreu veure l’espai 
on treballa, podreu mirar per la porta 
estrellada, participar en un circuit per 
la casa, veure un espectacle de màgia, i 

moltes sorpreses més que heu de veure. 
L’horari de visita de la casa és de 17.30 a 
20 h, i es tancarà l’accés a la cua segons 
l’aforament previst a les 19.30 h. Aneu-
hi amb temps perquè aquesta és una de 
les activitats més seguides del Nadal.

3 i 4 de gener, de 17.30 a 20 hores

La plaça davant de l’Àrea es transformarà un any més en un gran tendal 
màgic on els patges reials recolliran les cartes que, de ben segur, ja esteu 
preparant. Allà, també us esperen l’astròleg Sadurní i els seus ajudants, 
que us explicaran totes les notícies relacionades amb l’arribada, i us aju-
daran en l’elaboració de l’element màgic que fa aparèixer els Reis, i que 
recordeu heu de portar a l’arribada de Ses Majestats. I després de visitar el 
tendal podreu entrar en calor amb una xocolata calenta sense gluten que 
organitzen els joves del CE El Nus .

Recollida de cartes, 
a l’Àrea

Els patges reials recolliran els desitjos 
dels més petits de la ciutat

6



7

Els Reis Mags arriben aquest any 
al parc de la Fontsanta

Dijous 5 de gener, 17 hores, esplanada central del parc

El canvi d’ubicació i de recorregut, principals canvis de la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis, el vespre del 5 de gener

A tenció perquè aquest any la Cavalcada ve amb novetats. D’una 
banda, Ses Majestats arribaran a l’espai central del parc de la 
Fontsanta en lloc del recinte firal, com es feia fins ara. El que 

continua sent un misteri és com arribaran. Així que us recomanem 
que els espereu puntuals a les 17 h, ben preparats amb l’element màgic 
que heu preparat en la recollida de cartes, perquè els pugueu orientar 
i arribin correctament. L’astròleg Sadurní, els patges reials i tota la co-
mitiva esperaran l’arribada amb la música dels Abra-kpum. Després 
de rebre el pa i la sal, símbols d’hospitalitat, començarà la cavalcada al 
barri de les Planes (aquesta és l’altra novetat important de l’activitat). 
S’inicia així un dels moments més màgics i bonics de les festes nadalen-
ques. Durant el seu recorregut pels quatre barris de la ciutat, els patges 
llançaran més de 2.600 quilos de caramels sense gluten i de comerç just, 
fins a la plaça de Catalunya on  l’alcalde els farà entrega de les claus de la 
ciutat. I els infants  ja podran anar a dormir. Ah, i no oblideu de deixar 
una sabata al balcó, i dins de casa menjar per als Reis i els camells. Així 
tindran forces per repartir tots els regals.

18.15 h, Les Planes: c. Gran Capità, c. Sant An-
toni, c. Trias de Bes, plaça Sant Joan, c. Pi i Suñer, 
c. J.F. Kennedy, plaça Espanya i c. Extremadura
 
19 h, Residencial Sant Joan: entrada al barri 
zona parc Fontsanta (cantonada c/ Sant Martí 
de l'Erm amb av. Baix Llobregat )-carrer de Sant 
Martí de l'Erm

19.30 h, Pla del Vent-Torreblanca: carrer de Va-
llespir, av. de la Generalitat, av. Lluís Companys, 
plaça M. Aurèlia Capmany, av. Torreblanca i av. 
de la Generalitat

20 h, Centre: c. de la Creu d'en Muntaner, c. de 
Catalunya, c. de Jacint Verdaguer, c. de les To-
rres, c. de Rius i Taulet,  av. de Barcelona, c. de 
Bon Viatge, c. del Torrent d'en Negre i plaça de 
Catalunya

La Cavalcada, barri a barri

20.10H
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Recollida de joguines i aliments 
per a un Nadal ben solidari

Campanya ‘Cap nen sense joguina a Sant Joan Despí’

Es podran recollir fins al 29 de desembre en diferents equipaments

Un Nadal més, Sant Joan Despí treu el seu costat més solidari i posa en 
marxa diverses iniciatives per fer que aquestes dates siguin màgiques per a 
tothom.  Creu Roja joventut i Ràdio Despí han organitzat una nova edició 
de la campanya Cap nen sense joguina. Per a participar-hi, es poden portar 
joguines als punts de recollida establerts als centres cívics Sant Pancraç, Les 
Planes, Torreblanca i Antoni Gaudí fins al 29 de desembre i al Casal de Joves 
El Bulevard fins al 23. 
Aquests no seran els únics punts de la ciutat on es poden portar joguines. 
El 17 de desembre i coincidint amb la Ràdio Marató que cada any organitza 
Ràdio Despí amb la Creu Roja s’habilitaran punts de recollida a les places de 
l’Ermita, del Mercat i de l’Estatut i al supermercat Esclat de 10.30 a 13.30 h.
Però no només es pot mostrar la solidaritat amb joguines, sinó també do-
nant aliments. El 16 de desembre hi haurà un punt de recollida coincidint 
amb el tió de Nadal a la plaça de l’Estatut del barri Residencial Sant Joan-
TV3 de 17 a 20 h on es poden portar tant joguines com menjar. També es 
podran lliurar aliments i joguines al tió del barri de les Planes (17 de desem-
bre, 10.30 h, pl. del Mercat) i el 18, al tió del barri Centre (plaça del Centre 
Cultural Mercè Rodoreda d’11 a 13 hores).

Sant Joan Despí amb La Marató de TV3

Aquest any La Marató arriba a la seva 25a edició i la dedica a l’ictus i les 
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Sant Joan Despí dóna el seu 
suport al projecte amb diversos actes on l’esport hi destaca clarament. 
El primer esdeveniment a marcar a l’agenda és un partit d’handbol de 
l’equip de Sant Joan Despí contra la selecció de Qatar el 15 de desem-
bre a les 20 h al Poliesportiu Salvador Gimeno. Dos dies després, el 17, 
tindrà lloc la gala benèfica Patinen per tu a les 17 h al Pavelló del Mig 
amb patinadors del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí i altres 
patinadors convidats. 
Una altre acte que es durà a terme el dia 17, i també el 18, són les jor-
nades d’escalèxtric per a recaptar fons que organitza Slot-Car Sant Joan 
Despí. El dia 18 també tindrà lloc una pedalada solidària organitzada 
pel Consell Esportiu del Baix Llobregat amb diferents tallers durant tot 
el dia i La XII Dansa Solidària que organitza l’Associació DansaDespí 
al Teatre Mercè Rodoreda a les 17.30 h. A més a més, la majoria dels 
centres educatius de la ciutat també han organitzat activitats a les es-
coles per donar suport a aquesta cita solidària.

Pluja d’activitats per donar suport a aquest gran esdeveniment solidari
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Aquest Nadal, comerç de proximitat

Fes contents els teus, regala proximitat és el missatge 
que l’Ajuntament vol promoure a través de la nova 
campanya municipal destinada a afavorir les com-

pres en la ciutat. És la imatge que ja podem veure als apa-
radors de la ciutat i que també veurem en altres elements 
gràfics, com adhesius per embolicar regals. Si vols estar al 
dia de totes les ofertes i promocions que fan les botigues 
de la ciutat, pots descarregar-te l’aplicació mòbil Aprop 
SJD. Així tindràs a l’abast i en qualsevol moment el llistat 
de comerços i empreses de Sant Joan Despí.
Els que tornen a sumar-se a les campanyes de Nadal són 
els mercats municipals. El de les Planes sorteja cada set-
mana 50 euros en vals de compra al mercat, i un cop al 
mes sortejarà dos vals de 100 euros. El mercat del Centre 
ofereix la possibilitat de participar en un sorteig (per a 
compres superiors als 10 euros) de dos paquets per gau-
dir de dos caps de setmana en qualsevol destinació i sis 
sortejos de joguines per Reis. Els sortejos es faran el 22 de 
desembre i el 4 de gener.

La Botiga Taller obre al barri de les Planes
És sens dubte una de les novetats més destacades del Na-
dal. La Botiga Taller forma part d’una prova pilot que té 
com a objectiu incentivar que els locals disponibles tin-
guin aviat activitat. L’Ajuntament ha llogat fins al 31 de ge-
ner un local al carrer Sagrada Família, número 6, al barri 
de les Planes, per dur a terme activitats com tallers, expo-
sicions, grups de conversa, contes en anglès, etc. que fa-
ran les entitats i els comerciants, moltes de les quals estan 
relacionades amb el Nadal (a l’agenda podeu consultar les 
activitats previstes). A més a més, del 27 de desembre al 5 
de gener s’embolicaran regals de forma gratuïta per a les 
compres realitzatdes a la ciutat.
Aquesta prova pilot va més enllà de La Botiga Taller ja 
que forma part d’un projecte que té com a objectiu revi-
talitzar el comerç local promovent accions que permetin 
reobrir comerços tancats dotant-los d’activitat. Així, cinc 
establiments més del barri de les Planes estaran retolats 
tot recordant que al Departament de Promoció Econò-
mica t’ajuden i assessoren per muntar el propi negoci. Per 
donar a conèixer els locals disponibles es farà un itinera-
ri on podrem veure imatges de l’evolució del barri de les 
Planes. L’objectiu és que aquesta prova pilot es pugui fer 
a altres barris. 

Iniciatives per promoure el teixit comercial de Sant Joan Despí

Entre les propostes per promoure l’activitat comercial, al barri de les Planes obre 
La Botiga Taller, un espai col·laboratiu ple d’activitats gratuïtes obertes a tothom

DÓNA VIDA
A UN NOU
NEGOCI

DÓNA VIDA A
UN NOU NEGOCI

DÓNA VIDA
A UN NOU
NEGOCI

Els comerços de Sant 
Joan Despí ja s’han 

sumat a la campanya 
nadalenca tot penjant 

cartells als aparadors 
amb aquesta imatge. 

En la fotografia petita, 
la imatge que identifica 

la nova prova pilot per 
revitalitzar el comerç en 

locals sense activitat
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Kits de alimentación para 250 personas de 
la ciudad en situación de vulnerabilidad

Los lotes se entregarán durante este mes de diciembre

El Ayuntamiento y Creu Roja firmarán, un año más, un 
convenio que permitirá entregar lotes de alimentación a 
250 personas que se encuentran en situación de especial 

vulnerabilidad. Los lotes se entregarán este mes de diciembre, 
coincidiendo con las fiestas navideñas, para ofrecer una res-
puesta homogénea en unas fechas que pueden acentuar las 
diferencias sociales. Los ‘kits’ incluyen alimentos de primera 
necesidad (pastas, legumbres, aceite, etc.) además de otros más 
relacionados con las fechas navideñas, como turrones.
Esta aportación extra de alimentos en unas fechas como las 
que están a punto de llegar, complementa las iniciativas que 
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí ya realiza durante todo el 
año en este ámbito a través de vales de alimentación o posibi-
litando la compra de productos frescos y de proximidad en los 
mercados municipales. 

Incluyen alimentos de primera necesidad, como aceite, legumbres y pasta

Fòrum comercial, toca fer balanç
Les millores en l’àmbit tecnològic i les propostes per promoure l’activitat en locals 

disponibles, reptes del teixit comercial

Els comerciants han participat un any més al Fòrum Comercial, una trobada 
que posa en valor les actuacions que  l’Ajuntament ha fet aquest 2016 i que 
serveix de punt de partida per encarar el nou any. A l’acte, en el qual van par-
ticipar una seixantena de comerciants, es va fer una conferència a càrrec de 
Joan Elias, expert en comunicació i professor d’EADA Business School, que 
els va engrescar a apostar per les noves tecnologies com una de les eines més 
útils i efectives per aconseguir un bon posicionament al mercat. El regidor de 
Comerç, Cristian Rastrojo, va destacar com les iniciatives que s’estan portant 
a terme en els darrers anys estan donant fruits: “en l’actualitat, un 83,3% 
dels locals comercials de la ciutat tenen activitat. Després d’aquest llarg 
període de crisi mantenir aquesta activitat és molt important”. En les ma-
teixes paraules es va refermar l’alcalde, Antoni Poveda, que va afegir: “apos-
tem, i sempre ho hem fet, per un comerç urbà de proximitat que generi 
dinamisme als barris, que doni vida als nostres carrers, que doni servei 
als ciutadans i ciutadanes, que convidi al passeig i a compartir moments 
de conversa i trobada, en definitiva, un model comercial a escala humana”. 
Durant el fòrum es va desvetllar als comerciants la campanya nadalenca que, 
com sempre, posa de relleu el valor de la proximitat.

En la imagen, ejemplo de los lotes que se han entregado años anteriores

Una seixantena de comerciants van participar en un 
fòrum que any rere any recull les inquietuds del sector
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En la imagen, cedida por el Àrea Metropolitana de Barcelona, se aprecia el buen crecimiento de los árboles que se plantaron hace casi dos años

Después del éxito de supervivencia de la práctica totalidad de los árboles que se 
plantaron hace dos años, la AMB hará una segunda intervención

En enero, nueva replantación del 
arbolado en el parque de la Fontsanta

Continúa el proceso de sustitución de árboles en mal estado

Apartir del 9 de enero (si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten) el Área Metropolitana de Barcelona iniciará la segunda fase 
de la replantación de árboles del parque de la Fontsanta. Hace dos 

años, el ente metropolitano hizo una primera fase para sustituir arbolado 
en muy mal estado. De los 143 ejemplares que se plantaron, 138 han con-
seguido sobrevivir, y de los que no lo han hecho, tres han sido a causa de 
exceso o encharcamiento de agua. Después de esta consolidación se hará 
una segunda fase en la misma zona, en la zona de la calles Fontsanta y el 
puente del Marqués de Monistrol. La previsión es que los trabajos se alar-
guen entre 6 y 8 semanas.

¿Qué se hará en esta segunda intervención?
En la segunda fase se quitarán 70 árboles en muy mal estado (afectados 
por barrenadores, pudrimientos importantes que pueden afectar a la se-
guridad, con ramas secas y falta de vigor...) y se plantarán 78 nuevos, prin-
cipalmente almeces, arces comunes, sapindos y una variedad de fresno de 
hoja pequeña. Además de significar un aumento de árboles (se ganarán 8), 
se mejoran las condiciones con una red de drenaje que ayudará a evacuar 
agua y evitar así encharcamientos que puedan provocar la muerte, y la ins-
talación del riego por goteo. Así se asegurará el correcto riego durante los 
primeros años, crucial para el éxito de la replantación. El espacio donde se 
hace la intervención forma parte de la primera fase de creación del parque 
de la Fonsanta, del año 1995. Veinte años después es evidente la falta de 
vigor de muchos árboles por causas como excesiva densidad de plantación, 
mala calidad del terreno, o el hecho que el parque se construyera sobre un 
antiguo vertedero que todavía emite gases.

Dina Alsawi Abboud, 
jefa de la Sección de Parques, Servicio de Promoción y 
Conservación del Espacio Público de la AMB

“El objetivo: un 
arbolado frondoso 
y de calidad”

Desde el AMB, siendo conscientes de los beneficios socia-

les de los parques urbanos, se trabaja a diario en la mejo-

ra cualitativa del verde urbano. En el caso de la Fontsanta, 

un parque de gran extensión  y potencial ambiental, se ha 

considerado importante mejorar las condiciones y la cali-

dad del patrimonio arbóreo, ya que el arbolado implanta-

do originalmente no se ha desarrollado de forma óptima. 

Con esta segunda intervención, se pretende que el parque 

de la Fontsanta disponga a corto plazo de un arbolado 

frondoso y de calidad.

El parque de la Fontsanta, inaugurado en 1995, es un 

parque urbano creado a partir del saneamiento, sellado 

y estabilización con restauración posterior de un antiguo 

vertedero. Construido en varias fases, este parque es un 

pulmón verde de 162.266 m2 que aporta gran diversidad 

de equipamientos como áreas deportivas, áreas de juegos 

y espacios de educación ambiental.
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Els pisos formen part d’una promoció que es 
construirà a l’avinguda de Barcelona número 97

Nova promoció d’habitatges 
amb protecció oficial

La campanya municipal Fica-
t’ho al cap, que es va posar en 
marxa a l’octubre per conscien-
ciar-nos sobre un bon ús de 
l’espai públic, ha arribat al seu 
punt i final amb el suport de 
1.298 persones que s’han su-
mat al compromís pel civisme. 
Aquesta adhesió simbòlica al ci-
visme s’ha pogut fer a peu de ca-
rrer i a través del web municipal. 
La campanya, que gràficament 
hem vist en banderoles i opis a 
la via pública, també ha comptat 
amb el suport dels agents cívics 
que durant gairebé dos mesos 
han estat informant a peu de ca-
rrer a la ciutadania. 
La campanya ha posat un es-
pecial emfàsi en tres concep-
tes: conscienciar les propie-
taris d’animals de companyia 
que cal recollir les defecacions; 
l’ús correcte dels contenidors 
d’escombraries, i cridar l’atenció 
sobre els ciutadans que no fan ús 
del servei de recollida de trastos 
vells que es deixen al carrer. Grà-
cies a tots pel vostre compromís!

La campanya de civisme 
es tanca amb prop de 
1.300 compromisos

L’Ajuntament ha impulsat la crea-
ció de 6 habitatges amb protecció 
oficial en règimen general dins 

d’una promoció que es construirà a 
l’avinguda Barcelona, número 97. A 
aquests habitatges es podrà accedir 
mitjançant sorteig públic. Els habitat-
ges, 25 en total, formen part d’una pro-
moció que realitzarà l’empresa CORP. 
Per optar a un d’aquests pisos amb 

El Ple municipal aprova les ordenances fiscals per al 2017
El Ple del mes d’octubre va aprovar amb 
els vots del PSC, ICV-EUiA i CiU; el 
vot en contra de Síqueespot, ERC i PP, i 
l’abstenció de Ciutadans, la proposta ini-
cial de les Ordenances Fiscals del 2017. 
Segons l’equip de govern, aquestes orde-
nances municipals tindràn una mínima 
modificació, directament relacionada 
amb la proposta de pressupost ara en tra-
mitació, que inclou la renovació del servei 
de neteja i recollida d’escombraries. Així, 
només el tipus impositiu de l’IBI passa del 

0,42 al 0,425; i, pel que fa a les taxes, la 
relativa a la brossa domèstica, passarà dels 
71 als 73 euros. En el cas dels més grans 
contribuents que paguen un IBI no resi-
dencial (per exemple, destinats a grans 
empreses o grans usos comercials) la pu-
jada de l’IBI serà el 13,9%.
 
Manteniment de bonificacions
A més de mantenir bonificacions a les fa-
mílies nombroses o en situacions de vul-
nerabilitat, s’aplicarà un descompte del 

75% en l’impost de circulació dels vehicles 
eco (híbrid o elèctric). Abans aquesta bo-
nificació era gradual (50% el primer any i 
el 25% els dos següents). 
Entre la resta de taxes que augmenten es 
troba la de caixers automàtics en la via pú-
blica (un 15%); i s’hi incorpora una taxa 
nova d’inspecció d’edificis per detectar 
situacions anòmales de l’ús de l’habitatge, 
com per exemple que estiguin desocupats 
o que s’estiguin utilitzats de manera frau-
dulenta.

Imatge virtual de la promoció que es construirà a 
l’avinguda de Barcelona, a les Planes

protecció oficial de règim general és 
imprescindible estar inscrit al Regis-
tre de Sol·licitants. Per realitzar la ins-
cripció cal adreçar-se a l’Oficina Local 
d’Habitatge (primera planta del Cen-
tre Miquel Martí i Pol, av. Barcelona, 
83-85) els dilluns i dijous de 16 a 20 h 
i els divendres de 9 a 14 h. Si  hi esteu 
interessats cal que feu la inscripció el 
més aviat possible ja que un cop sigui 
publicada la ressolució a l’Agència Ca-
talana d’Habitatge es tancarà el procés 
per fer les inscripcions. 

Pisos de 2 i 3 habitacions
Els habitatges, de 2 i 3 habitacions, 
tindran una superfície de 55 m2 i 85 
m2, respectivament. Per tenir més in-
formació sobre les característiques cal 
posar-se en contacte amb l’empresa 
promotora (avinguda de la Diagonal, 
463, telèfon 93 410 00 79 o web corp-
promotores.es). A més del 6 pisos 
amb protecció oficial en règimen ge-
neral, la resta d’habitatges són de preu 
concertat aprovats per la Generalitat.
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L’Ajuntament treballa en noves propostes per fer la ciutat un espai més net de 
contaminació: aviat entrarà en servei la primera electrolinera de la ciutat i ja s’ha fet 

el primer pas per implantar el sistema ‘compartir cotxe’

Fent camí cap a una ciutat 
amb menys contaminació

Ara fa set anys, l’Ajuntament de Sant Joan Despí es va 
sumar al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a  l’Energia 
que, impulsat per la Unió Europea, ens comprometia 

a reduir les emissions de CO2 en un 20% per a l’any 2020. 
En aquest temps, el govern municipal ha fet molta feina. S’ha 
aprovat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible o el Pla de 
Mobilitat Urbana que han impulsat moltes petites accions 
amb el mateix objectiu: fer de Sant Joan Despí una ciutat més 
sostenible. Ara hem fet un nou pas amb l’adhesió (es va apro-
var per unanimitat al Ple de novembre) al Pacte dels Alcaldes 
i Alcaldesses per al Clima i l’Energia amb el qual ens compro-
metem a reduir en un 40% els gasos d’efecte hivernacle l’any 
2030. Un repte més que ens portarà a fer un nou pla d’acció 
que incorporarà les estratègies i accions per arribar a aquest 
objectiu que es concretarà en els propers dos anys.

La primera electrolinera de la ciutat 
Promoure el transport públic i els desplaçaments en vehicles 
sostenibles (no motoritzats, elèctrics o híbrids) són dues de 
les línies de treball en les quals més emfàsi posa l’Ajuntament. 
Precisament per impulsar la utilització dels vehicles elèctrics 
al mes de gener entrarà en funcionament la primera electro-
linera de la ciutat que s’està construint al carrer de TV3 gai-
rebé a la cantonada amb el carrer Jacint Verdaguer. Aquesta 
estació de recàrrega per a vehicles elèctrics que impulsa l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona tindrà habilitats al mateix temps 
un punt de recàrrega ràpida (per cotxes) amb endolls Men-
nekes (22 kW),  ChadeMo (50-60 kW) i COMBO (50 kW) –
compatibles amb totes les marques disponibles–, i un punt de 
lenta (per a motos i bicis) amb 2 endolls Schuko (3,7 kW). Per 
afavorir la rotació dels vehicles, es limitarà el temps de càrre-
ga per a cotxes a 30 minuts, i per a bicis o motos, a dues hores. 

Compartir cotxe, una manera de reduir la pol·lució 
Compartir cotxes per reduir els gasos contaminants. És una 
altra de les accions en què treballa l’Ajuntament: afavorir la 
implantació del sistema carsharing (que vol dir compartir 
cotxe). Com a primer pas, el Ple d’octubre va aprovar inicial-
ment la modificació de l’ordenança municipal de circulació 
per establir zones de reserva d’estacionament per a aquesta 
finlaitat. El carsharing és un sistema de cotxe multiusuari que 
permet disposar d’un vehicle quan realment es necessita. 

Protocol contra la contaminació
D’altra banda, des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) s’ha presentat un protocol metropolità d’actuació 
per episodis d’elevada contaminació atmosfèrica, que in-
clou mesures i actuacions puntuals adreçades a reduir el 
trànsit privat que s’aniran intensificant i endurint a mesura 
que augmenti es risc.

Mesures per potenciar una mobilitat amb menys emissions contaminants

Electrolinera per a cotxes 
elèctrics. Aquests dies els operaris 
treballen en l’estació de recàrrega 
de vehicles amb motor elèctric que 
s’està habilitant al carrer de TV3, 
cantonada amb Jacint Verdaguer
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L’obra, realitzada per l’AMB i amb finançament dels dos ajuntaments,  ha permès el 
soterrament d’un quilòmetre de línia aèria

La línia d’alta tensió 
Sant Joan Despí-Cornellà, soterrada

Es redueix l’impacte ambiental i visual de la zona

El 30 de novembre s’ha realitzat 
l’acte simbòlic de desmuntatge 
de la darrera torre de línia d’alta 

tensió que connecta les subestacions de 
Cornellà i Sant Joan Despí, corresponent 
a la línia elèctrica aèria que, gràcies a 
una obra realitzada per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i finançada pels dos 
ajuntaments, ha quedat ara soterrada. 
D’aquesta manera, es redueix l’impacte 
ambiental i visual de la zona, alhora que 
es permet el desenvolupament d'aquest 
sector límitrof entre els dos municipis. 
Els treballs principals de l’actuació  -de 
gran complexitat tècnica en travessar, 
per exemple, les línies del tramvia i del 
tren– han tingut un cost global de 3,6 

milions d’euros i ha comportat la supres-
sió d’un total de 6.800 metres de cable 
elèctric i de 8 torres, que equivaldrien a 
unes 60 tones de ferro.
La línia aèria que avui ha desaparegut 
definitivament tenia un quilòmetre de 
llargària i ha donat pas a una canalitza-
ció sota terra d’1,6 km.
L’acte ha comptat amb la presència de 
l’alcalde de Cornellà i vicepresident de 
l’AMB, Antonio Balmón; l’alcalde de 
Sant Joan Despí i vicepresident de Mobi-
litat i Transport de l’AMB, Antoni Pove-
da; i el director de la xarxa d’alta tensió 
d’Endesa a la Divisió Catalunya Oest, 
Francesc López. També hi ha assistit el 
gerent de l’AMB, Ramon Torra. L'alcalde 

de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha 
assenyalat "la importància d'eliminar 
del paisatge urbà la línia aèria d'alta 
tensió que uneix les subestacions de 
Sant Joan Despí i Cornellà. L'espai 
públic s'ha alliberat de 8 torres i d'una 
línia d'un quilòmetre que ara passa 
soterrada, amb el conseqüent benecifi 
visual i mediambiental". "Aquesta ac-
tuació –remarca Poveda– ha estat pos-
sible gràcies a l'esforç fet pels dos ajun-
taments i per l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, tot i que l'administració 
que se n'hauria de fer càrrec és la Ge-
neralitat, en tractar-se d'un servei de 
subministrament elèctric que afecta  
moltes poblacions".

En les fotografies superiors, un dels moments de l’enderrocament de la torre, acte simbòlic del soterrament de la línia d’alta tensió i que va comptar amb 
la participació dels alcaldes de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i el de Cornellà, Antonio Balmón, i el director de la xarxa d’alta tensió d’Endesa a la Divisió 
Catalunya Oest, Francesc López. A les de sota, una fotografia amb les torres i al costat, en l’actualitat. La disminució de l’impacte visual és evident
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Los robos con fuerza han disminuido en un 4,8% en el último año

Las infracciones penales se 
reducen en un 2,8% en la ciudad

Balance de la Junta Local de Seguridad

L’alumnat del PTT obre una botiga d’intercanvi

La última reunión de la Junta Local 
de Seguridad (donde están repre-
sentados la Policía Local, Mossos 

d’Esquadra, Policía Nacional y la Guardia 
Civil) puso sobre la mesa un dato positivo 
respecto a la evolución de las infracciones 
penales que han bajado en un 2,8% en los 
últimos doce meses (de septiembre de 
2015 a septiembre de 2016) pasando de 
1.256 a 1.221. Los delitos contra las per-
sonas han disminuido un 15,8% (de 133 a 
112); los relativos al tráfico un 31,3% (de 
48 a 33), o los del orden público un 86,4% 

(de 22 a 3), mientras que se ha produci-
do un ligero ascenso de los delitos contra 
el patrimonio (un 0,8% más, de 1.044 a 
1.052). Una de las cifras más positivas ha 
sido el descenso en un 4,8% de lo robos 
con fuerza, sobre todo los relativos al 
domicilio, con una bajada del 20%, a las 
empresas (un 15,4% menos) o en estable-
cimientos comerciales con un 41,2% me-
nos. Los robos con fuerza en el interior 
del vehículo han aumentado en un 11,9%, 
mientras que los robos con violencia o in-
timidación han bajado un 4,5%.

Esta Navidad, dispositivo especial
La bajada de los delitos es una buena no-
ticia pero no hay que bajar la guardia. 
Por eso, este mes de diciembre se volve-
rá a activar el conocido como dispositivo 
Grèvol que realizan de manera conjunta 
la Policía Local y los Mossos d’Esquadra 
para reforzar la presencia policial en las 
zonas de más actividad comercial. Así 
pues se reforzará el patrullaje a pie, el 
intercambio de información con los co-
mercios, a la vez que se aprovecha para 
difundir consejos de seguridad.

Uno de los momentos de la reunión 
de la Junta Local de Seguridad que 
se realizó el 8 de noviembre en el 
Ayuntamiento

Ja torna a estar oberta la botiga d’intercanvi Segon Armari que porten enda-
vant els i les alumnes del curs de vendes, oficina i atenció al públic del pro-
grama educatiu del Pla de Transició al Treball (PTT). Es tracta d’un projecte 
d’aprenentatge que realitzen 15 nois i noies que fins al juny participen en aquest 
curs del Pla de Transició al Treball (PTT) que té com a objectiu formar-los en 
un ofici alhora que incentivar que continuïn els estudis. La botiga és una bona 
oportunitat per posar en pràctica allò que aprenen. Encara, però, té més ob-
jectius, ja que s’afavoreix el reciclatge i la reutilització de productes.  Qualsevol 
persona pot portar-hi roba, complements, etc. (en bon estat i neta) i a canvi, se-
gons un llistat de “preus” que ha confeccionat l’alumnat, es fa una taxació de les 
peces i es reben els EUROPTT, la “moneda” que s’utilitza en aquest establiment. 
La botiga obre els divendres de 10 a 14 h i està ubicada a les dependències de 
Promoció Econòmica (l’entrada es fa pel carrer Sant Francesc d’Assís).
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El Fòrum Empresarial aposta per la 
innovació col·laborativa

En la imatge su-
perior, José Carlos 
Ramos, gerent de 
Forever Us, una de 
les empreses con-
vidades a explicar 
la seva experiència 
al Fòrum. Al costat, 
l’alcalde incidint en 
la importància de 
sumar per créixer

Espai d’intercanvi per créixer i ser més competitius

La setena edició reuneix una cinquantena d’empreses de la ciutat

Alfons Cornella, expert  en 
innovació col·laborativa aplicada 
al món empresarial

Diplomat en Alta Direcció d’Empreses per ESADE, autor de més de 23 llibres, 
consultor de grans empreses.... aquesta és només una petita part del llarg currícu-
lum d’Alfons Cornella, convidat especial del Fòrum. A la seva conferència sobre 
la innovació col·laborativa ha explicat exemples d’empreses que s’han unit per a 
crear un producte nou. Una línia de iogurts per a Starbucks elaborats per Danone 
o uns auriculars per a esports aquàtics d’Adidas i San Heiser són alguns dels casos 
d’innovació col·laborativa que han beneficiat ambdues parts. La conferència segur 
que va inspirar les empreses presents a explorar noves maneres d’innovar i créixer.

La setena edició del Fòrum Em-
presarial ha reunit una cinquan-
tena d’empreses de la ciutat per a 

impulsar la innovació col·laborativa. 
L’objectiu d’aquest acte, celebrat el 30 
de novembre al Centre Mercè Rodore-
da, és incentivar la col·laboració entre 
les empreses del territori per tal que 
trobin la millor manera d’innovar i ser 
més competitives. 
Cristian Rastrojo, regidor de Promo-
ció Econòmica, ha recalcat l’important 
paper de les empreses per a crear ocu-
pació i la missió de l’administració de 
facilitar-ho. El Fòrum ha comptat amb 
l’expert en innovació col·laborativa Al-
fons Cornella com a convidat especial. 

Exemples d’innovació
També hi han participat dues empre-
ses que representen bons exemples per 
la seva innovació. José Carlos Ramos, 
gerent de l’empresa de disseny làpides 
de Sant Joan Despí Forever Us, ha ex-
plicat com van apostar per la innova-
ció en un sector molt tradicional (amb 
la incorporació de colors o tot posant a 
l’abast de la clientela una aplicació per 
personalitzar les làpìdes) i l’èxit que els 
ha portat. També hi va explicar la seva 
experiència Rafael Godoy, gerent i 
responsable de vendes de l’empresa de 
Sant Feliu Transportes Casquet.
L’alcalde, Antoni Poveda, ha tan-
cat l’acte remarcant la importància 
d’innovar en un món constantment 
canviant i que la col·laboració és la 
millor manera de fer-ho. El fòrum ha 
acabat amb un sopar-networking on 
els assistents han pogut parlar amb re-
presentants d’altres empreses, per afa-
vorir així que trobin noves maneres de 
contactes i col·laboració. 

“Col·laborar és la forma 
més intel·ligent de 
competir”
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¿Quieres formarte en un oficio, hacer prácticas o 
ampliar tu formación académica? Entonces tenemos 
el programa que te interesa, Joves per l’Ocupació. El 
Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat poner 
en marcha este programa (que empezaría, previ-
siblemente en febrero) para un total de 40 jóvenes 
que se formarían en: Operaciones básicas de cocina; 
Operaciones Auxiliares de jardinería; Organización y 
Gestión de almacén, y Montitor o monitora de activi-
dades infantiles y juveniles. Para participar hace falta 

tener entre 16 y 24 años y estar inscritos en el paro y 
en Garantía Juvenil. Los participantes pueden tener o 
no la ESO, y de hecho, el programa da oportunidades 
a los jóvenes para continuar ampliando sus estudios, 
o acabar la secundaria obligatoria. Una vez acabada 
la formación, los chicos y las chicas pueden hacer 
prácticas profesionales no laborales en empresas.
Si estás interesado/a, puedes ponerte en contacto con 
el Departamento de Promoción Económica 
(Calle John. F. Kennedy, 8. Teléfono: 93 480 80 50)

El Ayuntamiento contrata una decena de 
jóvenes en un nuevo programa de ocupación

Los jóvenes trabajarán en el Ayuntamiento durante seis meses

Acciones para incrementar la ocupación entre los jóvenes

Diez jóvenes de Sant Joan Despí 
se han incorporado al Ayunta-
miento, donde trabajarán du-

rante los próximos seis meses a través 
de un contrato en prácticas para be-
neficiarios de la Garantía Juvenil. Se 
trata de un programa de ocupación 
que el Ayuntamiento solicitó a la Ge-
neralitat para mejorar la ocupación de 
estos jóvenes. Mediante la adquisición 
de aptitudes y competencias derivadas 
de la práctica laboral se pretende favo-
recer su incorporación en el mercado 
de trabajo. 
Para poder participar en el proceso de 
selección, los jóvenes tenían que estar 
empadronados en Sant Joan Despí, te-
ner entre 16 y 29 años, haber finaliza-
do estudios de Ciclo Formativo, Grado 
o Máster y estar inscritos en la Garan-
tía Juvenil. Los jóvenes seleccionados 
provienen de diferentes estudios y se 

Los chicos y las chicas, de 16 a 29 años con estudios acabados recientemente, 
trabajarán en diferentes departamentos durante los próximos seis meses

han incorporado a diferentes departa-
mentos, como Medio Ambiente, Cul-
tura o Comunicación. Esta no es la 
única iniciativa que el Ayuntamiento 
lleva a cabo para impulsar el empleo 
juvenil, que es uno de los colectivos 
más castigados por la crisis. Des de 

hace tres años, se ponen en marcha 
programas municipales como Work 
Experience, destinado a jóvenes de la 
ciudad que acaben estudios superio-
res y que pueden así trabajar por pri-
mera vez en diferentes departamentos 
del Ayuntamiento.

Inscripciones para participar en una nueva edición del 
programa Joves per l’Ocupació
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Una vintena de persones participa en un curs per augmentar l’experiència en perfils 
professionals d’administratius i del sector de l’hostaleria

Apostant per la formació
Al 2017, l’Ajuntament prepara nous cursos ocupacionals

Una nova via per a facilitar la 
incorporació al món laboral 
de les persones de la ciutat 

que no tenen feina. L’Ajuntament, a 
través d’un programa ocupacional 
de la Diputació de Barcelona, ha po-
sat en marxa dos cursos per millorar 
la formació en dos àmbits professio-
nals: ajudant de cuina i administra-
tiu. S’han escollit aquets dos perfils 
després de dectectar entre les perso-
nes aturades una manca de formació 
en aquests dos sectors, fet que, d’altra 
banda, ha permès fer aquests dos cur-
sos adaptats a la realitat de la ciutat. La 
vintena de persones que participen en 
tots dos cursos està molt centrada en 
aspectes pràctics (al costat, una imatge 
del curs d’ajudant de cuina que s’està 
realitzant a l’espai gastronòmic Foo-
dieslab del mercat del Centre) i, en el 
cas dels administratius, el curs pretén 
augmentar, sobretot, el coneixement i 
l’aplicació de les TIC.

Les pràctiques del curs d’ajudant de cuina es realitzen a l’espai Foodieslab del Mercat Centre

Gestió comptable i gestió administrativa per a 
auditoria (certificat de professionalitat), 650 hores 
(amb 80 hores de pràctiques).

Activitats administratives en la relació amb el 
client (certificat de professionalitat), 820 hores  
(amb 120 hores de pràctiques).

Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals (certificat de professionalitat), 450 hores  
(amb 40 hores de pràctiques).

Anglès (A2), 170 hores.

Anglès: gestió comercial, 220 hores.

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials (certificat de professionali-
tat), 470 hores (amb 80 hores de pràctiques).

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i lo-
cals (certificat de professionalitat), 250 hores (amb 
80 hores de pràctiques). 

*Cursos pendents d’aprovació definitiva per part de la Generalitat, cal inscriure’s a promodespi.cat

D’altra banda, l’Ajuntament ja ha 
sol·licitat a la Generalitat els cursos 
ocupacionals que farà el 2017. Tot i 
que encara estan pendents d’aprovació 
ja us podeu inscriure al web http://

www.sjdespi.net/promodespi/ o bé 
a les dependències de Promodespí 
(carrer John F. Kennedy, 8) on us po-
dran donar més informació sobre els 
requisits, etc. 

Oferta de cursos ocupacionals 2017*
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Encuriosits per 
la ciència

Més de 2.300 estudiants de tots els cicles educatius  de la ciu-
tat han participat al novembre en la 2a Setmana de la Cièn-
cia que ha organitzat l’Ajuntament amb els centres. Ha estat 
una excel·lent oportunitat per despertar l’interès científic dels 
nois i noies amb diverses propostes com xerrades; visites a un 
planetari que es va instal·lar a l’Àrea de Serveis a la Persona; 
l’espectacle Clowntífics, la ciència pallassa o una gincana de 
matemàtiques. Tot i que les activitats estaven més adreçades 
a l’alumnat, la ciutadania va poder aprendre molt més sobre 
l’univers i la Via Làctia de la mà dels científics Sergio Soria, de 
la Universitat de Barcelona, i del santjoanenc Hèctor García, 
del Centre Europeu d’Investigació Nuclear (CERN).

El Ple del mes de novembre ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a la De-
claració Institucional amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educa-
dora, que se celebra oficialment el 30 de novembre. Sant Joan Despí forma 
part  de les 480 ciutats dels cinc continents que formen part de l’Associació 

de Ciutats Educadores, fet que constata el compromís de conscienciar 
tothom envers la importància de l’educació a la ciutat i de fer visible el 

compromís dels governs locals en aquesta matèria. És per aquesta aposta 
decidida per l’educació inclusiva i de qualitat que ens sumem a la celebració 

del Dia Internacional de la Ciutat Educadora i convidem a la ciutadania, 
les associacions, empreses i institucions a treballar amb entusiasme per una 
educació integral, renovada i emancipadora. Barcelona va ser escenari, l’any 

1990, de la promoclamació de la Carta de Ciutats Educadores.

Més de 2.300 estudiants participen en 
una Setmana de la Ciència plena de 
propostes per engrescar l’esperit científic

Sant Joan Despí s’adhereix a la Declaració del Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora

En les fotografies superiors, la gincana de matemàtiques que va aplegar 326 infants, i un dels moments de la xerrada dels investigadors Hèctor Garcia i Sergio 
Soria. A les inferiors, infants dins del planetari que es va ubicar a l’Àrea de Serveis a la Persona, i a la dreta, una nena es diverteix amb l’espectacle Clowntífics

19
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N o sabem si la ciutat seria millor o no, però el que està clara és 
l’empremta que han deixat els 93 nens i nenes que han passat pel 
Consell dels Infants en aquests 10 anys. Aquest òrgan consultiu que 

va néixer amb l’objectiu de donar veu als escolars de la ciutat a través de 
16 consellers i conselleres (hi participen totes les escoles) ha arribat a la 
primera dècada i, per aquest motiu el 4 de novembre van fer una festa. En 
l’acte van participar consellers i conselleres que n’han format part al llarg 
d’aquesta dècada. Els nois i noies del primer Consell del 2006 són ara joves 
de més de 20 anys, alguns d’ells implicats en diferents entitats i organitza-
cions socials, demostrant la pervivència de l’esperit del consell santjoanenc. 
Entre d’altres es van preparar quatre espais de relació on van treballar els 
valors, les idees claus del consell, les propostes i els desitjos de futur, mi-
tjançant diferents activitats com la creació d’una cançó de rap, un arbre 
de desitjos, un dibuix representatiu del consell, i com no podia ser d’altra 
manera, també van bufar les espelmes d’un gran pastís.
El Consell dels Infants va sorgir de l’interès de l’Ajuntament d’iniciar un nou 
model de participació que inclogués les propostes i necessitats dels nens 
i les nenes. Aquest òrgan incentiva, a la vegada, que els nens i les nenes 
aprenguin a participar i que desenvolupin competències com l’habilitat de 
dialogar, l’empatia, l’esperit crític, etc. Les seves aportacions han estat molt 
variades, i el medi ambient ha estat una de les seves preocupacions amb 
propostes com la creació d’un bosc de ribera al riu Llobregat (el Bosc dels 
Infant); la col·laboració en la creació de la xarxa de camins saludables, etc. 
El Consell dels Infants té encara molts projectes per endavant... si voleu 
saber quins, llegiu la notícia de la pàgina següent.

Consellers i conselleres de les diferents promocions van participar en una 
festa per commemorar aquest aniversari tan especial

10 anys construint la ciutat 
amb mirada d’infants

Una dècada de la constitució del primer Consell dels Infants

La sessió també va servir per reflexionar i aportar idees, la raó de ser 
d’aquest organisme que promou la participació activa de la ciuta-
dania més jove de Sant Joan Despí. En les fotografies podeu veure 
alguns dels moments de l’acte commemoratiu dels 10 primers anys 
del Consell dels Infants
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Entre les propostes es troba la redefinició de les visites que fa l’alumnat de tercer de 
primària a l’Ajuntament o l’assessorament per a crear un Consell de l’Adolescència

Els nous reptes del Consell dels Infants
Nova promoció d’aquest òrgan consultiu de l’Ajuntament

Ja tenim nova promoció del Con-
sell dels Infants de Sant Joan 
Despí, l’onzena. Els 16 consellers 

i conselleres de cinquè i sisè de pri-
mària que representen i donen veu 
als infants de totes les escoles de pri-
mària de la ciutat van aprofitar l’acte 
de constitució, el 22 de novembre, per 
fer un balanç de les accions que han 
portat a terme en el darrer any. Aquest 
curs els infants han treballat, entre 
d’altres, aspectes relacionats amb la 
mobilitat sostenible tot fent propos-
tes per ampliar els camins escolars; 
millorar els carrils bici; promoure 
l’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic o demanar més vehicles soste-
nibles en la flota de transport públic. 
Accions en les quals l’Ajuntament està 
treballant, o d’altres que ja s’han po-

sat en marxa, com la instal·lació de 
leds en l’enllumenat públic que aviat 
s’incrementarà en diferents punts del 
barri Centre. Una bona part de l’acte 
va estar dedicada a recordar les activi-
tats que ha fet aquest òrgan consultiu 
per commemorar la seva primera dè-
cada de vida.

Propostes a treballar aquest curs
Per a aquest curs, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, els ha 
demanat que proposin millores en-
les visites que fa l’alumnat de tercer a 
l’Ajuntament en el marc del Programa 
de Serveis Pedagògics; que participin 
en les tasques d’una nova plantació 
del Bosc dels Infants (a la ribera del 
riu) que es farà la propera primavera; 
que ajudin en l’assessorament per a la 

creació d’un Consell de l’Adolescència, 
i  que proposin noves accions per llui-
tar contra el canvi climàtic.
Durant l’acte, l’alcalde, Antoni Pove-
da, va fer referència a la importància 
d’incorporar la mirada dels infants 
en la construcció de les ciutats “una 
de les primeres decisions que vaig 
prendre com a alcalde va ser crear 
aquest consell. Les vostres aporta-
cions són necessàries per fer entre 
tots i totes la ciutat”. Poveda també 
va destacar com aquests consells són 
molt necessaris perquè promouen la 
participació i la reflexió entre els in-
fants. 
El Consell dels Infants està compost 
per alumnes de cinquè i sisè de to-
tes les escoles d’infantil i primària de 
Sant Joan Despí.

L’onzena promoció comença a treballar. A la fotografia, els consellers i consellers del curs 2016-2017 amb l’alcalde, Antoni Poveda; la regidora d’Educació, 
Infància, Família i Joventut, Núria Ros; i la Virgínia García, nova coordinadora del Consell dels Infants
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L’Associació de familiars residència de diminuïts Mas i Dalmau va 
organitzar un festival benèfic per recollir fons i fer un aul multisensorial 
en aquest equipament. Es van recollir XXX euros.

Les XII Jornades de la Discapacitat han 
estat tot un èxit. Del 18 al 28 de novembre 
es va celebrar un seguit d’activitats amb 
l’objectiu d’augmentar la consciència ciu-
tadana sobre les problemàtiques amb les 
quals es troben les persones amb diver-
sitat funcional. El tret de sortida ha estat 
el concert de Dj Abadia i el grup Clams 
a la Sala Bulevard (fotografies superiors), 
al qual hi han assistit unes 250 persones. 

Unes jornades per 
conscienciar sobre la 

discapacitat

Sant Joan Despí, contra la violència masclista

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix; cadena humana davant de l’Àrea; lectura del manifest a càrrec de l’Olga Torres, guanyadora 
dels Premis de Relats Breus per a Dones; encesa d’espelmes de l’acte No t’Oblido de Violeta-Associació contra la Violència de Gène-
re; cinema conscienciador organitzat per les Dones Progressistes; Marxa Comarcal contra la violència, i a petita, l’escola Pau Casals 
que es va sumar a l’acció colectiva de “vestir” de lila la ciutat, el color que identifica la luita contra la violència masclista

Un any més, la ciutat s’ha abocat contra la violència mas-
clista en la campanya ‘Contra la violència de gènere, to-
tes les nostres veus’. Del 12 al 27 de novembre s’han dut a 
terme diferents actes, plantejats per expressar de manera 
col·lectiva el rebuig a aquest problema social. Entre les ac-
tivitats destaquen el No t’oblido en memòria de les víctimes 

de la violència masclista, o el Cinefòrum de la pel·lícula 
Joy. L’acte central ha estat la tradicional cadena humana i la 
lectura del manifest per part d’Olga Torres, guanyadora del 
Premi de Relats Breus per a Dones. Sant Joan Despí també 
ha participat en la marxa contra la violència masclista en la 
qual van participar diferents poblacions del Baix Llobregat.

La ciutadania diu no a la violència envers les dones amb múltiples activitats

També s’ha celebrat un triangular de fut-
bol, diverses activitats de sensibilització 
per a l’alumnat de secundària i un es-
pectacle de titelles per als d’infantil i pri-

mària. Les jornades van tancar amb un 
acte commemoratiu que ha omplert to-
talment el Teatre Mercè Rodoreda, amb 
415 assistents.

22
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El Salvador Gimeno s’omple per 
dir adéu a la Marina García

Sant Joan Despí clou 
una tardor dedicada 
als Drets de l’Infant

A les fotografies superiors, 
infants jugant i la lectura del 
manifest dels Drets de l’Infant. 
A l’esquerra, una nena observa 
l’exposició en la qual han 
participat al voltant de 1.2000 
alumnes amb els seus dibuixos i 
creacions. A sota, una xerrada de 
les ONG Mare Mortum i Acció So-
lidària i Logística-EREC, que van 
explicar les seves experiències als 
campaments de refugiats

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets de l’Infant 
(que oficialment es commemora el 20 de novem-
bre), el 19 de novembre es va fer una gran festa a la 

plaça de Catalunya on els nens i les nenes van aprendre més 
sobre la importància d’aquests drets a través de nombrosos 
jocs. Durant l’acte, joves dels esplais El Nus i El Tricicle van 
fer la lectura del manifest dels Drets de l’Infant. 
Més enllà d’aquesta festa, 1.200 infants de les escoles Joan 
Perich Valls, Roser Capdevila, Gran Capità i Sant Francesc 
d’Assís han participat a classe en diferents activitats per po-
sar en valor i conèixer quins són dels Drets de l’Infant. Les 
seves creacions artístiques, en les quals han plasmat el sentit 
d’aquests drets per a ells i elles, les hem pogut veure a les 
biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda. 
Aquestes no han estat les úniques activitats, ja que, a més 
de la visita, a l’octubre, d’activistes molt destacats com ara la 
periodista siriana Zaina Erhaim o l’artista colombià Jeison 
Castaño Jeihhco, el Casal de Joves El Bulevard va acollir al 
novembre una xerrada sobre les experiències als camps de 
refugiats a càrrec de les ONG Stop Mare Mortum i Acció 
Solidària i Logística-EREC. 

1.200 alumnes de diferenst escoles de la 
ciutat aprenen a classe què són aquestes drets

Familiars, amics, companyes d’estudis, i 
coneguts de la santjoanenca Marina García 
van omplir el poliesportiu Salvador Gime-
no per acomiadar-se d’aquesta jove que va 
perdre la vida en un accident provocat per 
les fortes precipitacions que van caure a 
Sant Llorenç d’Hortons la nit del 26 de no-
vembre. En l’acte de comiat van participar 
persones molt properes a la Marina, una 
jove de la ciutat, estudiant, esportista i vital 
que, malauradament, ens ha deixat massa 
d’hora.

Ja tenim nous corresponsals dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc 
Ferrer i Guàrdia, l’Ateneu Instructiu i la IE Gran Capitán. Ells i elles treballaran  
per desenvolupar i estimular la participació del jovent. La seva tasca principals 
serà traslladar els suggeriments dels estudiants a l’Ajuntament, fent d’aquesta 
manera de nexe entre els centres i l’Administració. A la imatge, l’alcalde, Antoni 
Poveda, amb els nous i els antics corresponsals.

Nous 
corresponsals 
d’institut
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CULTURA

La nova temporada omplirà 2017 
de teatre, monòlegs i música

Venda d’entrades pels espectacles  al web teatresdespi.cat

Anunci Butlletí Teatre 01_2017.indd   1 5/12/16   13:18

El Teatre Mercè Rodoreda acollirà la presència de grans actors i actrius com Lluís 
Soler, Clara Segura, Laura Conejero o Pep Munné; així com les actuacions dels Manel 

o els Sírex. La sala Bulevard comptarà amb monòlegs i obres molt interessants

La nova temporada de teatre arriba 
al gener carregada de sorpreses 
i espectacles per a tots els gustos 

per començar l’any amb bon peu. El tret 
de sortida es donarà al gener, però les 
entrades ja estan a la venda. Al Teatre 
Mercè Rodoreda podrem gaudir de les 
millors obres de teatre, començant pel 
21 de gener amb Avui no sopem, una 
comèdia que té com a detonant una 
discussió familiar al voltant de la taula. 
Febrer arriba amb La fortuna de Sílvia 
el dia 3, una obra de Josep Maria de 
Segarra sobre una dona que lluita per 
preservar la seva fortuna malgrat els 
trasbalsos del segle XX. El 3 de març 
podrem assistir a Revolta de bruixes, de 
Josep Maria Benet i Jornet. Amb la pri-
mavera arriba El bon Pare el 7 d’abril, 
sobre la vida d’un alcalde d’un petit po-
ble, i Conillet, amb Clara Segura, el 5 

de maig. Però no només d’obres viu el 
Teatre Mercè Rodoreda, a l’abril hi po-
drem trobar la millor música: el dia 2 hi 
actuaran Els Sirex i el 21, els Manel.

La comèdia, a la Sala Bulevard
Però si ets més de comèdia que de dra-
ma i el que vols és no parar de riure, no 
et pots perdre els espectacles còmics del 
Buleclub de la Comèdia. El primer serà 
el 27 de gener i es tracta de l’espectacle 
d’improvisació Comando Impro; però 
si ets més de monòlegs apunta el 10 de 
febrer al teu calendari,  perquè Oswal-
do Digón arriba amb Anecdología. Una 
setmana més tard, el 17, podrem gaudir 
de Concert Animal, on les sonoritats 
íntimes i contundents es barregen amb 
aires de pop, folk americà, reggae, soul 
i mestissatge. L’obra Vagas y maleantas 
tancarà les nits d’El Bulevard el 24 de 

març, una reflexió crítica sobre el paper 
de la dona a la història. Però El Bule-
vard no monopolitza tota la comèdia, 
ja que el 17 de març els humoristes Da-
vid Broncano, Quequé i Ignatius Ferray 
arriben al Teatre Mercè Rodoreda amb 
La vida moderna i l’endemà, la V edi-
ció del Lila Cabaret a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol.
Com cada edició, també arriben espec-
tacles per als més petits al Teatre Mer-
cè Rodoreda. El Cabaret Aulet, amb un 
total de nou artistes a l’escenari, estre-
narà la temporada de teatre familiar el 
29 de gener. El 19 de febrer Replà Pro-
duccions ens porta Ai rateta, rateta i el 
26 de març arriba el concert de Dàma-
ris Gelabert, amb música per gaudir i 
aprendre. I també hi haurà espectacles 
per a nadons: Tu-tuut! arriba el 5 de 
març i Concertino el 7 de maig.

D’esquerra a dreta, Clara Segura, protagonista de l’obra Conillet; Ignatius Ferray, David Broncano i Quequé presentaran l’espectacle La vida moderna al teatre 
Mercè Rodoreda, i per últim el grup Manel, que actuarà també al Teatre Mercè Rodoreda
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“En mi obra he querido resaltar que 
nadie debe resignarse ante nada”

La obra trata de una chica que vive una vida muy resignada hasta que llega 
un punto en el que decide cambiar su situación

La santjoanenca Cristina Martín presenta su libro Resignación

La Sala Camèlies del Centro Cultural Mercè Rodoreda 
acogió el 2 de noviembre la presentación del libro Resig-
nación, de la santjoanenca Cristina Martín. 

Se trata del primer libro de esta autora local que ha escrito 
numerosos relatos y que fue finalista del Premio de Relatos 
Breves para Mujeres de 2014.
Martín hace una sinopsis del libro: “trata de una chica que 
vive una vida muy resignada, hasta que llega un punto en 
el que decide no vivir esta resignación, hace un pacto con 
su novio y se va en busca de algo nuevo”.
La autora ha querido transmitir que “nadie tiene que resig-

narse, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en nada. Y si alguna 
cosa no nos gusta, uno debe apartarse y continuar por otro 
camino, vivir lo que realmente quiere vivir e intentar no 
hacer daño a nadie”.
La escritora se muestra muy agradecida por el apoyo que ha 
recibido de la editorial (maLuma) y manifiesta haber apren-
dido mucho en los talleres de escritura creativa que se orga-
nizan en nuestro municipio.
Cristina Martín no tiene intención de ganarse la vida con la 
literatura, pero quiere continuar escribiendo, ya que “lo que  
más me interesa y me gusta es que me lean”.

A la izquierda, Cristina Martín durante la presentación del libro en la Sala Camèlies. En la fotografía pequeña, la autora con su libro

Un manifiesto para poner en 
valor la figura de Jujol

La sesión plenaria de noviembre aprobó por unanimidad 
impulsar una recogida de firmas a través de un manifiesto 
promovido por el Ayuntamiento y otros profesionales, como 
el productor y director Luis Campo Vidal, para poner en valor 
la figura de Josep Maria Jujol. De momento ya se han recogido 
más de 500, algunas de nombres muy relevantes de la arquitec-
tura, como Toshiaki Tange, presidente del Centro de Entudios 
Gaudinistas, Juanjo Lahuerta, director de la cátedra Gaudí, 
el Ayuntamiento de Tarragona, la junta directiva del Ateneu 
Barcelonés, etc. También se puede firmar en el Centre Jujol 
- Can Negre y pronto se podrá en otros equipamientos. Para 
dar apoyo al manifiesto se están preparando actividades como 
unas Jornadas Jujolianas.

Exposición del Grup d’Art 94
El Centre Jujol-Can Negre acoge hasta el 8 de enero la 
exposición colectiva del Grup d’Art 94 que se celebra 
anualmente y que muestra el trabajo de 26 artistas de la 
ciudad y su visión del arte. El eje temático de este año ha 
sido la visión de estos artistas de sus vacaciones.
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Violeta, premi Baix Llobregat per la lluita 
contra la violència envers les dones

L’Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí, finalista del guardó de cultura popular

En el marc dels Premis de Reconeixement Cultural de la comarca, al Teatre Mercè Rodoreda

El Teatre Mercè Rodoreda es va vestir de gala per aco-
llir el lliurament de la IX edició dels Premis de Reco-
neixement Cultural del Baix Llobregat que atorga el 

Centre d’Estudis Comarcals cada dos anys. L’entitat Viole-
ta, Associació Contra la Violència de Gènere ha recollit un 
dels premis, el Virginia Amposta Amposta a l’Equitat de 
Gènere i Drets Socials, per la seva àmplia trajectòria en la 
defensa de les dones que han patit violència masclista. A 
més de Violeta, l’Associació de Pessebristes de Sant Joan 
Despí ha estat finalista del premi Pau Bertran i Bros de 
Cultura Popular.
Aquests guardons premien la feina de persones i entitats 
en 13 categories dels àmbits  de les arts, el coneixement 
i la innovació, l’entorn i la sostenibilitat, la cohesió social 
i territorial i el compromís cívic. Durant el lliurament, 
també es va fer entrega del premi a la ‘Personalitat Baixllo-
bregatina’ 2016 que va recollir la molinenca Mònica Usart, 
meteoròloga de 8TV, RAC 1 i RAC 105. Aquest premi va 
ser escollit per votació popular on s’”enfrontava” als Esto-
pa. L’entitat Proactiva Open Arms, que ha ajudat a salvar a 
milers de persones en la crisi de refugiats que encara per-
dura, va rebre el Premi del Centre d’Estudis Comarcals.El 
lliurament va ser també un homenatge a la cultura amb les 
coreografies de Dansa Despí, el teatre d’Hocus Pocus, la 

En la fotografia, les tinentes d’alcalde Belén García i Margi Gual, amb l’Ana Mo-
reno i la Cristina Vela, secretària i vicepresidenta de Violeta respectivament, en 
el moment de recollir el premi 

Fotografia de grup dels guardonats i guardonades dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 2016

màgia del Mag Ramon i la música de les Sweetness, talents 
fets a Sant Joan Despí. La presidenta del Centre d’Estudis 
Comarcals, Conxita Sánchez, va recordar la periodista i es-
criptora Montserrat Roig, de la qual aquest any es comme-
mora el 25è aniversari de la seva mort; mentre que l’alcalde, 
Antoni Poveda, va destacar “com un orgull acollir aquest 
acte que posa de manifest la importància del món local i 
del treball que es desenvolupa des de la proximitat de les 
ciutats a favor d’objectius globals”.
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Cursa de la dona.  500 dones de 
Sant Joan Despí han participat a 
l’edició d’aquest any de la Cursa 
de la Dona amb el dorsal de 
DACMA, l’Associació de Dones 
contra el Càncer de Mama. 
A més, DACMA s’ha endut el 
primer premi a l’entitat amb més 
participants que han arribat a la 
meta, amb 405, i el segon premi 
a l’entitat amb millor temps.

Caminada a Montserrat. Un 
any més, un grup de santjoa-
nencs i santjoanenques han 
anat caminant fins a la mun-
tanya de Montserrat, sortint des 
del barri de les Planes. Aquest 
any, han estat gairebé 90 per-
sones les que hi han participat. 
L’any que ve, la caminada tindrà 
lloc el 20 d’octubre.

EN IMATGES

Vacunació de la grip.  La campanya de vacunació de la grip ha tornat 
a sortir aquest any dels centres d’atenció primària. Amb l’objectiu 
d’apropar-se a la ciutadania i facilitar que les persones grans es vacu-
nin, el personal sanitari s’ha traslladat fins al Casal de la Gent Gran de 
Can Maluquer i al Centre Cívic Les Planes, on han vacunat 127 persones. 

L’Espai 3, a Finlàndia. Quatre 
mestres del centre santjoanenc 
van visitar l’escola Teuvo Paka-
lan de la població finesa d’Oulu 
dins del Projecte Erasmus Plus 
K1. Els mestres van aprofitar per 
fer un estudi del seu sistema pe-
dagògic i del canvi de metodo-
logia que està tenint tant bons 
resultats. També van visitar una 
llar d’infants i la universitat on 
es formen els futurs mestres.

El Gran Recapte, a Sant Joan Despí. Els dies 25 i 26 de novem-
bre, Sant Joan Despí es va abocar al Gran Recapte d’Aliments, 
una campanya solidària per a recollir menjar per als qui més 
ho necessiten. 9 supermercats de la ciutat s’hi van sumar i es va 
recollir milers de quilos de menjar.

Trobada llaütista.  Laud’Ars va organitzar el 12 de 
novembre la XXII Trobada Llaütista que va comptar 
amb la participació de l’orquestra l’ Estudiantina 
d’Anglet (França), com a grup convidat.
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sjdespi.cat/agenda

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

NADAL 2016

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

Nadal, a 
la teva 

ciutat 
La ciutat es prepara 

per a les festes

fins al 8 de gener
‘Visions de les nostres vacances’ 
a càrrec del Grup Art-94
Centre Jujol-Can Negre

fins al 8 de gener
Exposició de pessebres
a càrrec de l’Associació de Pessebristes. 
Apertura de la mostra, 18 de desembre a les 12 h
Local de l’Associació (av. Barcelona / Rius i Taulet)

EXPOSICIONS

a partir del 9 de gener
Inscripcions als tallers 
d’El Bulevard i l’Oficina Jove
‘on line’ o presencials
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	 10	hores
 CAMPANYA “CAP GAT PASSANT
  FRED” 
 C/ Bon Viatge / Baltassar d’Espanya
 l’associació Despígat organitza un estand solidari  
                   per recaptar fons per poder seguir tirant endavant  
                   el seu projecte de recollida de gats. A l’estand es  
                   podrà fer donacions de pinso, sorra, llaunes...      
                   L’estant hi serà els dies 16 i 17 de 10 a 20 hores

 16 divendres

	 17	hores
 TIÓ POPULAR A SANT JOAN 
 Plaça de l’Estatut
 festa organitzada per una comissió d’entitats on        
                   els infants passaran un per un a fer cagar el Tió.        
                   Hi haurà xocolatada popular, tallers, cançons,                        
                   balls... i un punt de recollida de joguines i aliments    
                   de la Creu Roja.

	 18	hores
 CUINA PER A CONVIDATS 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 preu: 12 € 
                   Inscripcions a Can Negre

	 9	hores
 PEDALADA PER LA MARATÓ  
           Parc Ciclista Llobregat
 diverses activitats ciclistes durant tot el matí per a  
                    recaptar fons per a La Marató de TV3

 18 diumenge

	 12	hores
 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  
           DE PESSEBRES    
           Local de l’Associació de Pessebristes
 inici de la 60a edició. Entrada lliure

	 10	hores
 TALLER DE CANT
 Auditori Miquel Martí i Pol
 abans del concert del grup Zetzània, es farà un  
                   taller participatiu amb ells. Preu: 3 €

	 10.30	hores
 EXPOSICIÓ NADALENCA   
           D’ART-94
 Plaça de l’Ermita
  exposició de pintures i altres obres d’art

	 17.30	hores
 MOSTRA DE DANSA PER A LA MARATÓ 
 Teatre Mercè Rodoreda
	 mostra	de	coreografies	dels	grups	de	l’Espai		 	
 Físic, EscolaDeDansa per a recaptar fons per a  
 La Marató. Preu: 12 €

	 18.30	hores
 CONCERT DE ZETZÀNIA
 Auditori Miquel Martí i Pol
 jazz, gòspel, soul, funk i música d’arrel negra.  
                  Preu: 6 €

	 18	hores
 XERRADA SOBRE PRIMERS AUXILIS       
             PEDIÀTRICS
 Local CE El Nus
 adreçada a pares i mares amb nadons més    
                  petits d’un any. Preu: 4,50 € per família

 19 dilluns

	 21	hores
                     SESSIÓ ESPECIAL DE WELLNESS
           Poliesportiu Francesc Calvet
 es realitzen tres circuits diferenciats, tot bus-                  
	 cant	diferents	objectius.	Es	finalitza	amb	
 una sessió de relaxació i la fase d’hidratació en  
                  què se serveixen tes i sucs. La reserva es                  
 pot fer als poliesportius Francesc Calvet i               
                  Salvador Gimeno. El preu és de 22 euros i els 
  abonats a qualsevol activitat dels poliesportius  
                  tenen una reducció del 50%. 

	 17	hores
 JORNADA D’SLOT CAR PER A      
           LA MARATÓ 
 Local d’Slot
 els dies 17 i 18 s’organitzen diverses curses       
                  d’slot car per a recaptar fons per a La Marató.         
 Dissabte a les 17 h tindran lloc la cursa de 
 resistència i la primera part del ral·li de cam-       
                  pions. El 18 a la mateixa hora es realitzarà la 
                  segona part i la cursa infantil 17 dissabte

	 10	hores
 MELÉ DE PETANCA
           Pistes de petanca Torreblanca
 melé social del Club de Petanca Parc de Torre- 
    blanca.

	 17	hores
 TORNEIG D’ESCACS DE NADAL  
           Centre Cívic Antoni Gaudí
 torneig de partides ràpides organitzat pel Club  
                   d’Escacs Sant Joan Despí

	 10	hores
 RÀDIO-MARATÓ DE RECOLLIDA  
           DE JOGUINES
           Ràdio Despí
 el programa s’emetrà en directe de 10 a 20 h.           
                  Hi haurà punts de recollida de joguines de
                  10.30 a 13.30 h a les places de l’Ermita, de   
 l’Estatut i del Mercat, així com a l’Esclat

	 11	hores
 TIÓ POPULAR A LES PLANES 
 Plaça del Mercat
 festa organitzada per una comissió d’entitats on        
                    els infants passaran un per un a fer cagar el Tió.        
                    Hi haurà xocolatada popular, tallers, cançons,                        
                   balls... i un punt de recollida de joguines i aliments    
                   de la Creu Roja.

	 17		hores
 PATINEM PER TU              
           Poliesportiu del Mig
 gala de patinatge artístic per a La Marató de  
                   TV3 amb patinadors de Sant Joan Despí i     
                   convidats de renom. Preu: 7€

	 18.30		hores
 CONCERT DE NADAL              
           Teatre Mercè Rodoreda
 tradicional concert de l’escola de música Enric  
                  Granados amb l’actuació de les corals i els           
                  grups instrumentals

	 10	hores
 FESTIVAL DE NADAL DE 
 FREEDOM DANCE              
           Teatre Mercè Rodoreda
 actuacions de dansa organitzades per Freedom      
                    Dance

	 11	hores
 TIÓ DE NADAL AL BARRI 
 CENTRE
                  Plaça del Centre Mercè Rodoreda
  festa organitzada per una comissió d’entitats on        
                    els infants passaran un per un a fer cagar el Tió.        
                    Hi haurà xocolatada popular, tallers, cançons,                        
                   balls... i un punt de recollida de joguines i aliments    
                   de la Creu Roja.

	 11.30	hores
 CONCERT DE NADAL LAUD’ARS
 Auditori Hospital Moisès Broggi
  les cordes de l’orquestra Laud’Ars vibraran           
                  de manera intensa, per fer-vos gaudir amb la     
                  interpretació del seu repertori alegre i vital

	 18	hores
 TALLER OCUPA’T
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 aprén a preparar una entrevista de feina.       
																			Inscripció	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 10		i	17	hores
 ACTIVITATS D’ESPLAI
           Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 a càrrec de l’Esplai El Tricicle. Aforament limitat

	 11.30	hores
 TAST DE VINS                         
                   Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 dues sessions, a les 11.30 h i a les 12.30 h.   
 Inscripcions a Promodespí

	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA                          
                  Centre Jujol-Can Negre
 cal inscripció prèvia al corre cannegre@sjdespi.net

	 12	hores
 CERTAMEN DE VILLANCICOS ROCIEROS  
                 Centre Cívic Les Planes
 a càrrec del CCA Vicente Aleixandre
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	 18		hores
 DIMARTS DE CONTE: NADALIM,     
            NADALAM...    
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 per a nens i nenes a partir de 4 anys. Sempre acompan- 
                      yats d’un adult. Accés lliure i gratuït

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE SALUT   
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 cal	demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 17.30	hores
 TALLER PARAMENT DE TAULA    
           DE NADAL
           Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 inscripcions a Promodespí
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 1  diumenge
	 19	hores
 CONCERT D’ANY NOU              
 Església Sant Joan Baptista
 tradicional concert de nadales organitzat per la   
                     Societat  Cor de La Flora

	 16.30	hores
 ASSESSORIA MOBILITAT 
 INTERNACIONAL            
 Oficina Jove (Casa Rovira)   
                   resol els teus dubtes sobre mobilitat internacio-
                   nal en assessories individuals. Cal demanar          
																			cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

 24 dissabte

	 12	hores
 BALLADA DE SARDANES DE     
           SANT ESTEVE
           Plaça de l’Ermita
 ballada de la Colla Sardanista de Sant Joan      
                   Despí amb la Cobla Principal del Llobregat

	 17.30	hores
 TALLER: TRANSFER SOBRE    
           ROBA  
 Botiga Taller (Sagrada Família 6)
 inscripcions a Promodespí

 27 dimarts

	 18	hores
 TEATRE FAMILIAR: LA MILLOR   
 CARTA ALS REIS   
 Teatre Mercè Rodoreda
 una fantàstica obra de teatre musical per a   
                   infants, a càrrec de La Trepa. Per a nens i ne-
 nes a partir de 5 anys. Preu: 7 €

 28 dimecres
	 17.30	hores
 TABLE GAMES    
           Botiga Taller (Sagrada Família 6)
 sessió de jocs de taula en anglès. Inscripcions  
                   a Promodespí

	 10	hores
 TORNEIG DE PROMESES DEL   
           LEVANTE LAS PLANAS              
 Camp de futbol de Les Planes
 hi participaran la categoria promesa (infants 
                  de 5 i 6 anys) dels equips A i B de l’entitat i                   
                  de la Unió Atlètica Horta i del Club Futbol Vista 
 Alegre de Castelldefels

	 11	hores
 MERCAT MENUT
 Plaça de l’Ermita
 Espai d’intercanvi de joguines per a infants de 3  
                   a 12 anys organitzat pel Centre d’Esplai El Nus

	 17.30	hores
 TALLER: MÀSCARES DE REIS        
           MAGS
 Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 inscripcions a Promodespí

	 10	hores
 ACTIVITATS D’ESPLAI              
 Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 a càrrec de l’Esplai El Tricicle. Aforament limitat

	 17.30	hores
 LA MÀGIA DE L’ASTRÒLEG 
 SADURNÍ   
 Torre de la Creu    
 l’Astròleg Sadurní obre les portes de la Torre       
                  de la Creu un any més i amb màgia i il·lusió rep
  els nens i nenes per, amb les seves                      
 màgiques històries, anar preparant l’arribada           
																			dels	Reis	d’Orient.	Es	podrà	visitar	fins	al	30 de 
 desembre de 17.30 a 20 h

 29 dijous

 22 dijous

	 17:30	hores
 PARTIT D’HANDBOL ROMANIA -  
           QATAR            
 Poliesportiu Salvador Gimeno   
                   les seleccions de Romania i Qatar s’enfronta-
                   ran en el marc dels actes del 75è aniversari de    
                   la Federació Catalana d’Handbol

	 19	hores
 TALLER: CUPCAKES DE NADAL
           Casal de Jove El Bulevard
 aprèn a fer les millors postres d’aquest Nadal.  
                   Preu: 5 €

	 17.30	hores
 TALLER: GARLANDES DE ROBA  
 Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 aprén a fer decoracions nadalenques de roba.  
                   Inscripcions a Promodespí

	 10		hores
 ACTIVITATS D’ESPLAI
           Botiga Taller (Sagrada Família 6)
 a càrrec de l’Esplai El Tricicle. Aforament limitat

	 18.30	hores
 BELÉN VIVIENTE / PESSEBRE      
           VIVENT
           Parc de Sant Pancraç
 inauguració de la 25a edició del Belén Viviente.  
																		Es	podrà	visitar	fins	al	dia	27,	de	18.30	a	20.30	h	

 26 dilluns

	 17.30	hores
 STORY TIME    
           Botiga Taller (Sagrada Família, 6)
 sessió de contes en anglès a càrrec de Kids &  
 Us. Inscripcions a Promodespí

31 dissabte

   3  dimarts

 20 dimarts  24 dissabte al
 27 dimarts

 28 dimecres al
 30 divendres

GENER
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	 21	hores
 LLIURAMENT DE LA CLAU ALS         
           REIS MAGS 
 Plaça de Catalunya
 per aconseguir que tots els infants rebin els seus  
                   regals a casa seva, a la plaça Catalunya es             
                   lliurarà a Ses Majestats la clau màgica que obre
                   les portes de totes les cases

	 8.30	hores
 TORNEIG PREMINI DE BÀSQUET
 Poliesportiu Francesc Calvet
 tercera edició del Torneig Premini d’Any Nou.                  
                   durant 12 hores, hi participaran 18 equips (12 de 
 masculins i 6 de femenins) en un total de 27 partits

   7 dissabte

	 12	hores
 REPRESENTACIÓ DELS 
  PASTORETS
           Local d’El Castanyot
 Els periples d’en Lluquet i en Rovelló, dos  
                  rabadans que van a Natzaret a treballar i que               
                  acabaran enfrontant-se amb l’infern per salvar 
 el poble de les maquinacions de Satanàs. Es   
 tornarà a rep el 14 de gener a les 17.30 h

8 diumenge

   5 dijous
	 17	hores
 ARRIBADA DELS REIS MAGS  
           Explanada central del parc de la Fontsanta
 l’Astròleg Sadurní, els patges reials i el grup de  
 percussió ABRA-KPUM ens acompanyaran per  
 donar la benvinguda a Ses Majestats. L’alcalde  
 els farà entrega del pa i la sal com a símbol 
 d’hospitalitat

	 18.15	hores
 CAVALCADA DE REIS 
 Tota la ciutat
 els Reis Mags recorreran els quatre barris de        
                  Sant Joan Despí, començant per les Planes, 
                  per saludar els nens i les nenes i llançar          
                  caramels. Consulta el recorregut a la pàgina 7	 17.30	hores

 ENTREGA DE CARTES ALS   
           PATGES REIALS              
 Àrea de Serveis a la Persona
 els patges i els seus ajudants recolliran en mà  
                  les cartes de tots els nens i nenes per a portar- 
                  les als Reis, acompanyats de l’Astròleg Sadur-      
       ní. Es podran entregar els dies 3 i 4 de 17.30 a  
                  20 hores

   3 dimarts i
   4 dimecres Aules d’estudi a 

les biblioteques
A més de l’horari habitual de les 
biblioteques,	fins	al	proper	mes	de	
febrer s’amplia l’horari de les aules 
d’estudi per donar més cobertura 
a aquelles persones que han de 
preparar exàmens. 
Així, la biblioteca Mercè Rodoreda 
obrirà els dissabtes 17 de desem-
bre, el 7, 14, 21 i 28 de gener i el 4 
de febrer de 16 a 22 hores.
Per la seva banda, la Miquel Martí 
i Pol ho farà els diumenges 18 
de desembre, el 8, 15, 22 i 29 de 
gener, i el 5 de febrer de 10 a 14 
hores i de 16 a 22 hores.
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El sopar va ser un 
emotiu homenatge als 
fundadors del club i s’hi 
van lliurar de detalls 
entre les institucions 
participants 

El Club Ciclista Sant Joan Despí 
conclou el seu 50è aniversari

El Club Ciclista Sant Joan Despí va celebrar el passat 
26 de novembre el sopar del 50è aniversari, un acte 
final emotiu que va cloure un any ple d’activitats. 

Després del sopar es va fer lliurament d’una medalla 
commemorativa als fundadors del club, Jaume Mestres 
i Bonaventura Bosch, i a Salvador Pascual i Francesc 
Codorniu a títol pòstum –van recollir el guardó els seus 
fills–, i també als socis més antics. També es va fer el 
lliurament de premis del Campionat Social als tres so-
cis que durant la temporada han fet més quilòmetres en 
carretera i en BTT.  Per punts acumulats, en carretera 
els premiats van ser Manel Segarra, Bonaventura Bosch 
i Manel Tena. En BTT, els tres primers classificats han 
estat Rafael Benavente, Pere Moll i José Pedro de Vegas.

A més, cada participant al Campionat Social amb més 
de 10 sortides va rebre d’obsequi un mallot especial, que 
recorda el primer del club.
Al sopar va assistir l’alcalde Antoni Poveda, el regidor 
d’Esports, Ferran Liesa, i el vicepresident de la Federació 
Catalana de Ciclisme, Joaquím Vilaplana.
El Club Ciclista Sant Joan Despí posa fi, doncs, a un any 
molt intens quant a activitats ja que, a més de les ha-
bituals en el seu calendari, n’hi ha hagut d’altres com-
memoratives del cinquantenari, com ara una sortida 
de la Volta a Catalunya, una exposició sobre la història 
de l’entitat o la Diada de la Bicicleta, en què la plaça de 
Catalunya es va omplir de bicis rares perquè tothom les 
pogués provar.

El Sopar del Cinquantenari posa fi a un any de celebracions

Detall de l’exposició del Cinquantenari del Club Ciclista, un recull gràfic de la intensa trajectòria de l’entitat

DESPÍ ESPORT
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El Bàsquet Sant Joan farà en aquestes festes 
activitats i tornejos per als més petits

El bàsquet no pararà durant les vacances nadalenques

El Torneig Premini-Memorial Juan Manuel Cano, competició estrella

Arriben les festes de Nadal i el Bàsquet Club Sant Joan 
Despí està preparant un seguit d’activitats i tornejos 
perquè el bàsquet no pari durant les vacances nada-

lenques. 
El dimarts 27 de desembre arribarà el primer dels tornejos 
de Nadal que es disputaran al Francesc Calvet, en concret de 
preinfantil femení, amb sis equips de nivell ‘A’ que disputaran 
un total de nou partits i un concurs de triples. S’hi donarà cita 
el millor bàsquet femení de la categoria a Sant Joan Despí.
El dia següent, dimecres 28, es durà a terme la primera jorna-
da de tecnificació per als equips minis de l’entitat. Els quatre 
equips masculins i els dos femenins de la categoria faran un 
treball tècnic específic durant dues hores, dividits en vuit esta-
cions de treball i una dotzena d’entrenadors/es a pista. Treball 
del bot, els angles de passada, el tir, o la coordinació de peus 
hi seran presents. Serà la primera jornada de dues durant el 
Nadal; la segona, el dimecres 4 de gener.
Amb l’arribada de l’any nou, el dilluns 2 de gener, els nois de 
l’infantil ‘A’ masculí viatjaran a Mallorca per disputar un tor-
neig nacional organitzat pel CB CIDE. De ben segur que serà 
una experiència única per a aquests jugadors.
El plat fort dels tornejos al Francesc Calvet serà el TPAN17 
(Torneig Premini d’Any Nou – Memorial Juan Manuel Cano), 
que es disputarà dissabte 7 de gener. El poliesportiu s’omplirà 
durant 12 hores de bàsquet dels més petitets, que comptarà en 
aquesta edició amb la participació de 18 equips (12 de mascu-

lins i 6 de femenins), que jugaran un total de 27 partits. A més, 
hi haurà concurs de tir, dinar de germanor a l’escola Espai-3, 
fotografies i sortejos per omplir d’activitats aquest torneig que 
a poc a poc es consolida com un de referència dins de la cate-
goria premini.
I per acabar, encara amb el parquet calent del TPAN17, el dia 
següent (diumenge 8) els nens i nenes de categoria mini tin-
dran l’opció d’ensenyar allò que han après en les jornades de 
tecnificació ja que cadascun dels sis equips jugarà un partit 
amistós en una matinal de bàsquet.

Segueix-nos a les xarxes socials 

DESPÍESPORT és la marca que dóna cobertura a tota 
l’oferta esportiva de la nostra ciutat, tant la que es ge-
nera des de l’oferta municipal com mitjançant les en-

titats esportives i d’altres agents esportius de la ciutat. 
La web www.despiesport.cat recull tota la informació 

sobre l’oferta esportiva de la nostra ciutat, amb àmplia 
informació de serveis, instal·lacions, entitats esportives 

i cròniques de l’actualitat. Però DESPIESPORT també 
està present a facebook, twitter i instagram per donar 

el màxim suport a l’esport santjoanenc.

facebook.com/despiesport @DESPIesport @despiesport
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

El Campus de Nadal, opció d’esport i diversió per vacances
Com cada any, el Departament d’Esports de l’Ajuntament 
organitza el Campus Esportiu de Nadal, una activitat que 
combina esport i esbarjo i està adreçada als infants nascuts 
entre els anys 2004 i 2012. Tindrà lloc al poliesportiu Fran-
cesc Calvet en dos torns, el primer els dies 27, 28, 29 i 30 de 
desembre i el segon els dies 2, 3, 4 i 5 de gener, en horari de 
9 a 14 hores.  També es pot optar per horari ampliat fins les 
17 hores -que inclou el dinar- o al servei de cangur de 8 a 9 
del matí.  
L’objectiu del campus esportiu és oferir una alternativa a les 
vacances escolars, per tal d’ocupar el temps lliure de  forma 
activa  i divertida.
Les inscripcions es poden realitzar als poliesportius Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno. Els Campus, una forma d’ocupar el temps lliure de forma activa i divertida

El Salvador Gimeno acogerá 
el 21 de diciembre  este 
encuentro amistoso  de 
preparación entre dos 
potentes selecciones

Rumanía-Qatar, partido internacional 
de balonmano en Sant Joan Despí

Duelo entre dos seleccionadores españoles, Xavier Pascual y Valero Rivera

El próximo 21 de diciembre, a las 
17.30 h. se disputará en el poli-
deportivo Salvador Gimeno un 

interesante partido internacional entre 
las selecciones masculinas absolutas de 
Rumanía y Qatar (actual subcampeona 
mundial).
A la vez, el partido significará el en-
cuentro de dos maestros del balonma-
no, dos de los entrenadores que han 
conseguido más títulos en el banquillo 
del Futbol Club Barcelona. Por un lado, 
Valero Rivera, seleccionador de Qatar y 
que lo es todo en el mundo del balon-
mano, y por otro, Xavier Pascual “Pas-
ky” que, además de ser entrenador del 
FC Barcelona, es desde hace unos me-
ses seleccionador nacional de Rumanía.
Este es un encuentro de preparación 

para los dos equipos. Qatar está pre-
parando su participación en el mun-
dial de balonmano que tendrá lugar el 
próximo mes de enero en Francia, en 
el que defenderá su subcampeonato 
mundial. 
Rumanía es una selección con mucha 
historia y palmarés en el mundo del  
balonmano, pero que en los últimos 
años ha bajado su nivel. Con la apuesta 
por Xavier Pascual como seleccionador 
ha dado un salto de calidad.

Para la selección de Rumania, este par-
tido forma parte de su stage en Sant 
Joan Despí como preparación para la 
fase clasificatoria del Europeo.
Después de este partido de máximo ni-
vel, se disputará otro entre el equipo se-
nior masculino del Handbol Sant Joan 
Despí y la selección junior de Rumanía. 
Estos dos partidos forman parte de los 
actos del 75 aniversario de la Federació 
Catalana d’Handbol, que tiene su sede 
en nuestra ciudad.

Selección absoluta de Qatar, actual subcampeona del mundo
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Kevin López, de 12 anys, figura emergente de l’skate

El Club d’Escacs Sant Joan Despí ha encetat una nova activitat, 
‘Un café amb Àlex’, en què el soci de l’entitat Alejandro José Irae-
ta, mestre català d’escacs i tècnic d’esport de nivell 1, cada dime-
cres de 19 a 20.30 hores explica un tema d’escacs.
L’activitat està reservada a socis, però tota persona que hi vulgui 
participar i no sigui soci ho pot fer per 30 euros a l’any. 

Al poliesportiu municipal Francesc Calvet s’ha instal·lat un nou 
i innovador sistema de penjadors de roba als vestidors. Es trac-
ta d’un tipus de penja-robes imantat i sense ganxo.
El sistema és més pràctic que el convencional, és molt facil de 
posar i, en no tenir ganxo, hi ha més distància entre penja-
robes i terra de la taquilla, que fa que la roba no toqui a terra.

L’esport santjoanenc, en imatges

El 3 de agosto de 2016, el Comité Olímpico Internacional apro-
bó la incorporación del skateboard para los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Esto ha significado un gran aliciente 
para todas aquellas personas que practican esta modalidad 
deportiva. Y entre ellos se encuentra un joven, muy joven, 
vecino de Sant Joan Despí, Kevin López, de 12 años, que está 
causando sensación en este deporte. Ha ganado diversos 
campeonatos y quedó segundo en la liguilla 3 Style BCN en la 
categoría sub-16, lo que le permitió clasificarse para disputar 

la Imagin Extreme de Barcelona, una competición de reputa-
ción internacional en la que se dan cita los mejores skaters del 
mundo.
Kevin, practicando skate, ha sido uno de los protagonistas de la 
innovadora película Spain in a Day, dirigida por Isabel Coixet, 
que se estrenó el pasado mes de septiembre. El film da vida a la 
historia de personas españolas, en la que se reflejan los miedos 
y los sueños de la España actual para los españoles del maña-
na, en una época de grandes cambios sociales y culturales.

Innovador sistema de penja-robes al 
Francesc Calvet

‘Un café amb Àlex’, activitat del Club 
d’Escacs Sant Joan Despí

El Futbol Club Levante Las Planas reprèn el 
Torneig de Promeses

La Unión Deportiva San Pancracio disputa habitualmente partidos 
amistosos con equipos de otros países, principalmente ingleses. El 
martes 22 de noviembre se jugó uno contra el Royal Anglian, equipo 
del ejército británico. El resultado final del partido fue 7-0, a pesar de 
que lo importante en este tipo de encuentros es la deportividad y la 
armonía.

El San Pancracio disputa un amistoso con 
un equipo inglés 

El Futbol Club Levante Las Planas organitza el dia 3 de gener, de 10 a 
14 hores, el Torneig de Promeses. Hi jugarán els equips A i B de l’entitat 
i, com a convidats, la Unió Atlètica Horta i el Club Futbol Vista Alegre 
de Castelldefels.
La categoria Promeses és per infants de 5 i 6 anys.
El club ha volgut reprendre aquest torneig que no es fa des de 2013. 
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TRIBUNA POLITICA

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

Una ciutat amb valors és una ciutat que 
treballa per ser sostenible i habitable, 
que té en compte la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats per tenir espais adaptats 
i per a tothom; que treballa per la segu-
retat entesa de forma àmplia per cons-
truir una societat més justa i lliure; on la 
creativitat i on l’empatia es promoguin i 
es potenciïn.
Valors com l’honestedat, el compromís, 
la lleialtat, el respecte, la responsabili-
tat, la dignitat, entre molts d’altres, ens 
ajuden a formar-nos com a persones i 
per extensió conformen el tarannà de 
la nostra ciutat. Valors que es deixen 
veure tot l’any però que durant aquesta 
època són encara més a flor de pell, tal 
com podem veure a totes les activitats 
que es duen a terme, com ara el partit de 
futbol solidari entre membres d’entitats 
de la ciutat i l’equip femení del Levante 
Les Planes per recollir joguines, o les di-
ferents activitats que es fan a la nostra 
ciutat amb motiu de la Marató de TV3, 
per posar algun exemple.
Uns valors que també tenen a veure amb 
el pressupost de la ciutat que tot just 
ara s’està preparant, on es preservaran 
els serveis que es porten a terme tenint 
sempre presents les necessitats dels nos-
tres ciutadans i ciutadanes, així com les 
activitats i els programes que continuen 
treballant vers els valors comuns que 
compartim com a col·lectiu humà.
Des del PSC de Sant Joan Despí estem 
molt orgullosos d’aquesta manera de ser 
i sentir la ciutat, de ser una ciutat amb 
valors, una ciutat harmònica en tots els 
sentits, que és on ha de ser i que no es 
queda indiferent vers les adversitats. 
Gràcies a tots i totes per sumar esforços 
en aquesta ciutat tan nostra, gràcies per 
ajudar a fomentar plegats els valors que 
ens fan ser com som i, des d’aquí molt 
bones festes i un molt feliç any 2017.

La ciutat dels valors

grup municipal PSC-CP

En el passat Ple de novembre es va 
provar per unanimitat una moció 
del nostre grup, que tindrà com a 
resultat que totes les entitats inscri-
tes al Registre Municipal d’Entitats, 
podran intervenir en qualsevol 
punt de l’Ordre del Dia dels Plens 
Municipals, amb sol·licitud prèvia 
per escrit a Alcaldia.
El Reglament de Participació Ciu-
tadana contemplava aquesta possi-
bilitat, però donava un termini de 
temps per fer-ho (com a màxim 72 
hores abans del Ple), que entrava en 
contradicció amb la pràctica habi-
tual de fer pública la convocatòria 
48 hores abans.
És a dir, que el termini per poder 
demanar la paraula era superior 
al temps real un cop es coneixia la 
convocatòria, el que a la pràctica 
impedia de facto la participació de 
les entitats en el ple.
Gràcies a la feina dels nostres regi-
dors, ara qualsevol entitat de Sant 
Joan podrà intervenir en un punt 
de l’Ordre del Dia que sigui del 
seu interès i, el que és també molt 
important, la seva intervenció que-
darà reflectida a l’acta.
És un petit pas, però que ens acos-
ta a aquella màxima que la partici-
pació democràtica no és solament 
votar cada quatre anys. Estem 
convençuts que aquest petit gest 
farà que augmenti la qualitat de-
mocràtica de la nostra ciutat, fent 
que la ciutadania i el teixit asso-
ciatiu vegin l’activitat política com 
a pròpia, el que redundarà en més 
i millors propostes per a la nostra 
ciutat.
Aprofitem aquest darrer article de 
l’any per desitjar-vos unes Bones 
Festes i un Feliç 2017.

Les entitats podran 
participar en el Ple municipal

Al voltant del dia 25 de novembre, dia inter-
nacional contra la Violència de Gènere, s’han 
celebrat a Sant Joan Despí diversos actes, 
com l’organitzat per la nostra agrupació, una 
xerrada-col.loqui a la Sala Camèlies el 21 de 
novembre. Actes que tenen com a objectiu 
lluitar per l’eradicació de la violència de gè-
nere.
Som conscients de la dificultat que compor-
ta, per això des del nostre grup creiem que, 
per acabar amb aquesta xacra, cal sumar ei-
nes i cal controlar la vigència i el compliment 
de les ja existents, com el Pla d’Igualtat. En 
aquest sentit vam presentar al ple una moció 
que contemplava aquesta preocupació i ins-
tava a l’aplicació d’un conjunt de mesures en 
matèria d’igualtat de gènere. Ens va sorpren-
dre i ens resulta del tot incomprensible que 
la moció fos rebutjada per dos dels grups de 
l’equip de govern que crèiem més sensibilit-
zats amb aquest problema.
En l’últim ple també vam realitzar una pro-
posta perquè els ciutadans i ciutadanes que 
no van votar als partits que estan a l’equip 
de  govern es puguin veure representades en 
els actes municipals, respectant la pluralitat. 
També va ser rebutjada.
S’equivoca qui cregui que només des del go-
vern es treballa per Sant Joan Despí, també es 
fa des de l’oposició, també s’ha fet sempre des 
de les entitats i associacions, també des de la 
preocupació per la nostra ciutat.
Ja hem dit en altres ocasions que nosaltres 
entenem la política de forma activa i parti-
cipativa, una manera que té més a veure amb 
fer que amb semblar, amb l’interior, que amb 
la façana.
Per això hem començat a treballar amb usua-
ris i treballadors de l’Hospital Moisès Brog-
gi,  perquè la seva opinió  sigui valorada, 
volem saber quina es la realitat del  servei 
d’urgències i proposar mesures que ajudin a 
millorar-la. 
Treballem per trobar solucions.  Treballem 
per aconseguir una ciutat de totes i tots.
No volem acabar aquesta última reflexió de 
l’any sense desitjar, a tota la ciutadania de 
Sant Joan Despí, un Bon Nadal i un any 2017 
feliç i participatiu.

Treballant per Sant 
Joan Despí
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Según la Ley de protección de animales 
DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 15 
de abril los animales han de mantener su 
dignidad y han de ser atendidos en unas 
condiciones mínimas de salud y de ali-
mentación, cosa que no se cumple en el 
Centro de Acogida de Animales de Sant 
Joan Despí. 
Por eso el Grupo Municipal del Partido 
Popular de Sant Joan Despí presentamos 
una moción en el pasado pleno para me-
jorar el actual centro de acogida de anima-
les. 
Creemos que es importante mejorar estas 
instalaciones, para que nuestros compa-
ñeros de 4 patas vivan una vida digna y 
sean atendidos como se merecen. Lamen-
tablemente el alcalde de Sant Joan Despí 
Antoni Poveda votó en contra de defen-
der la dignidad de los animales en nuestra 
ciudad. 
Ayúdanos a que en Sant Joan Despí las co-
sas empiecen a cambiar, comparte nuestra 
propuesta y cambiemos juntos Sant Joan 
Despí!
Y no solo en contra de los animales, sino 
también en contra de que los partidos po-
líticos que no gobernamos podamos estar 
informados y acudir en consecuencia a to-
dos los actos que se organizan en nuestra 
ciudad.
No es casualidad que al Alcalde le guste 
posar solo a él en las fotos que encontra-
mos en el Butlletí y por internet. Todos 
sabemos lo mucho que le gusta figurar, 
por eso también ha impedido, rechazando 
una moción que presentamos PP, C’s, ERC 
y Podemos, que el resto de partidos políti-
cos podamos conocer la agenda y partici-
par en todos los actos de Sant Joan Despí.
A pesar de que nos lo intenten impedir, 
nos encontraréis siempre a vuestro lado 
para cambiar juntos Sant Joan Despí.
Desde estas líneas aprovechamos para feli-
citaros a todos una Feliz Navidad llena de 
paz, amor y felicidad, y un prospero año 
nuevo.

El PSC vota en contra de defender la dignidad 
de los animales en Sant Joan Despí

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

Un año más desde Ciudadanos Sant Joan 
Despí queremos aprovechar este espacio 
para felicitar a todos los “santjonanencs” es-
tas Navidades y desearles un Feliz Año 2017.
Por lo menos este año empezará con un go-
bierno en España, del que nuestro partido 
ha sido el principal impulsor, estableciendo 
puentes de diálogo tanto con PP como con 
PSOE.
En esta línea de buscar la mejor opción para 
la ciudadanía se enmarca nuestra actuación 
en el Parlamento de Cataluña, presentando 
una Propuesta de Resolución para que los 
barracones del Instituto Jaume Salvador i 
Pedrol de nuestra ciudad, sean sustituidos 
por un nuevo edificio. Será difícil que esta 
resolución sea aprobada por Junts pel Sí y las 
CUP, que prefieren presupuestar 5 millones 
de euros para realizar un referéndum ilegal, 
antes que dotar a este municipio de esta in-
fraestructura más que necesaria.
Muy probablemente será difícil que otros 
partidos llamados por ellos mismos “progre-
sistas” como Sí se Puede, o el PSC, apoyen 
nuestra propuesta ya que estos mismos par-
tidos también negaron el apoyo de nuestra 
moción municipal para la gratuidad de los 
libros de texto en los centros educativos de 
Sant Joan. 
Por estos motivos, no nos quedará más reme-
dio que recurrir en primera instancia a Papa 
Noel, y en segunda instancia a los Reyes Ma-
gos para pedirles un nuevo instituto en nues-
tra ciudad. Aunque no siempre nos han dado 
todo lo que hemos pedido, creemos mucho 
más en ellos que en las formaciones políticas 
que forman las mayorías del Parlamento de 
Cataluña o de nuestro Ayuntamiento.
Esperem que els vostres desitjos es facin rea-
litat durant el proper any, nosaltres seguirem 
lluitant per aconseguir millorar la nostra 
ciutat.
Bon Nadal! Per a qualsevol suggeriment o 
aclariment poden contactar amb nosaltres 
en el nostre email santjoan.despi@ciudada-
nos-cs.org a les xarxes socials Twitter: @Cs-
SjDespi , Facebook , Instagram o en el telèfon 
617309215.

Queridos Reyes Magos...

Aquest mes de desembre és el més 
dual del calendari. Les festes nadalen-
ques fan emergir en nosaltres d’una 
banda, valors com la compassió i la 
solidaritat cap als que més pateixen, 
i de l’altra una escalada de consum, 
comprant més enllà del realment ne-
cessari.
Sorprenentment durant la crisi han 
augmentat les desigualtats. Els rics 
ho són més i alhora ha crescut la po-
blació en risc d’exclusió. El 10% més 
ric té el 25% dels ingressos de tota la 
població. La meitat de les pensions es-
tan per sota el llindar de la pobresa, 
el nombre de persones que tot i tenir 
una feina estan en situació pobresa, 
no para d’augmentar. És una situació 
que copsem en la nostra quotidianitat 
motivant en nosaltres la col·laboració 
en moltes de les campanyes de solida-
ritat que s’organitzen. 
És el sistema capitalista el que provo-
ca aquestes desigualtats, acumulant 
riquesa i poder en uns pocs. Un mo-
del econòmic basat en el creixement 
i en el consum de productes de vida 
útil molt curta, que està posant en risc 
els recursos del planeta i provocant un 
canvi climàtic evident ja per a tothom.
Des d’ICV-EUiA, pensem que són 
possibles models socials i econòmics 
alternatius. Amb un repartiment de 
la riquesa a través de polítiques fiscals 
justes, que permetin desenvolupar 
polítiques socials i mediambientals, 
amb models energètics sostenibles. 
Hem de passar de la solidaritat i com-
promís individual a l’acció col·lectiva. 
De la caritat a la reivindicació dels 
drets i de la justícia social. Amb 
aquestes inspiracions i aspiracions 
continuem treballant per millorar la 
nostra ciutat i el nostre món  i aprofi-
tem per desitjar-vos unes bones festes.

Som gent solidària



39

grup municipal CiU

el temps

La pobresa energètica és una situació 
de desemparament en què es troben 
moltes llars com a conseqüència de la 
precarietat econòmica de moltes fa-
mílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de 
la factura d’electricitat, gas i aigua dels 
seus habitatges en trobar-se a l’atur, 
en una situació de sobreendeutament 
o de manca d’ingressos suficients per 
arribar a final de mes. Arran d’aquesta 
situació, hem viscut episodis dra-
màtics que ens posen en alerta davant 
situacions intolerables que es poden 
evitar, simplement amb el compliment 
de les lleis que garanteixen els submi-
nistraments bàsics a les persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat. 
A Catalunya disposem de la llei 
24/2015 de mesures urgents contra 
l’emergència habitacional i la pobresa 
energètica que recull les actuacions 
necessàries perquè no es talli el sub-
ministrament, així com el compliment 
de la norma per part de les empreses 
subministradores. 
Així, cal posar de relleu que l’aplicació 
de la Llei ha facilitat als municipis i als 
treballadors i les treballadors de ser-
veis socials eines a l’abast per poder 
actuar davant de les situacions de risc 
i de necessitat de les persones amb risc 
d’exclusió residencial. Ha possibilitat 
l’aturada de talls de subministraments 
bàsics i ha facilitat eines, encara que 
insuficients, per poder protegir a les 
famílies que poden quedar-se sense 
habitatge.
La Generalitat i els ajuntaments se-
gueixen unint esforços per ajudar les 
persones més vulnerables i estar al 
costat de totes aquelles famílies que 
no poden abastir-se dels subministra-
ments bàsics per trobar-se en el llindar 
de la pobresa.
Molt Bones Festes!

Tots junts, ho 
aconseguirem

Ja es comença a fer avorrit això de dir que el mes ha estat 
càlid, ja que aquests últims dos anys estem immersos 
en una anomalia càlida molt marcada. Així i tot, aquest 
passat mes de novembre la caloreta que arrossegàvem 
des del mes d’octubre va acabar de manera sobtada. 
En qüestió de tres dies vàrem passar de temperatures 
de maig (el dia 5) a temperatures de principi d’hivern (el 
dia 8). No van ser pocs els que es van constipar aquella 
setmana. I aquells van ser els dies més freds del mes 
perquè posteriorment la temperatura es va recuperar 
però la roba lleugera ja va quedar totalment guardada a 
l’armari. L’absència de precipitacions va ser la tònica de 
la primera quinzena del mes. El total mensual, lleugera-
ment inferior a la mitjana, es va concentrar en la segona 
meitat del mes. En municipis propers el novembre ha 
estat plujós gràcies als aiguats dels dies 26 i 27 a la tarda. 
Poc va ploure a Sant Joan Despí aquells dos dies, però cal 
dir que les espectaculars nuvolades i coloracions del cel 
d’aquelles dues tardes s’observen en comptades ocasions. 

NOVEMBRE DE 
2016

Temperatura mitjana: 13,8ºC
Temperatura màxima: 22,2ºC el 
dia 5
Temperatura mínima: 6,3ºC el 
dia 8
Precipitació total: 47,3mm, vuit 
dies de pluja dels quals 
tres amb tempesta

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

Segueix-nos a les xarxes socials:

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi sjdespi.cat

i a Internet:
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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




