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El pressupost municipal, de 46,3 milions, 
dona resposta a les necessitats de la ciutat

Prioritat 
a l’atenció 
social amb 
més inversió
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Hemos empezado el año haciendo balance del trabajo rea-
lizado en el marco del acuerdo social, una herramienta 
de consenso entre la administración municipal, los par-

tidos políticos y los agentes sociales para sacar adelante todo un 
conjunto de propuestas contra la exclusión y por la generación 
de empleo. En este marco, el Ayuntamiento ha desarrollado todo 
un paquete de acciones que se han concretado en un aumento de 
recursos contra la pobreza energética, en ayudas a la subsistencia 
básica de las familias o para la lucha contra el paro. La tasa de 
desempleo en Sant Joan Despí es ahora del 10,4%, por debajo de la 
media provincial, catalana y estatal. Somos la población del Baix 
Llobregat de más de 30.000 habitantes con menos paro. Son datos 
positivos, que en ningún caso nos deben llevar al triunfalismo: 
hay que seguir incidiendo en la generación de empleo pero, para 
realmente hacer frente a los problemas sociales, se debe mejorar la 
calidad del trabajo y seguir luchando contra la precariedad.

El espíritu de este acuerdo social es el mismo que define el Presu-
puesto que ha aprobado el Ayuntamiento de Sant Joan Despí para 
este 2017, donde la atención a las personas y el mantenimiento 
de los servicios municipales son los principales destinatarios del 
gasto. De hecho, no sólo mantenemos los servicios que en este 
ámbito ya se ofrecen, sino que se mejoran dotaciones presupues-
tarias para seguir siendo la primera respuesta ante las necesidades 
urgentes. Nuestra obligación es trabajar para ir disminuyendo es-
tas situaciones y por eso también apostamos firmemente por el 
desarrollo económico y la generación de empleo, otro de los pila-
res presupuestarios.

Quiero también destacar el incremento de la inversión pública, 
a la que este año destinamos 5,7 millones de euros, que servirán 
para iniciar las obras de remodelación de calles y poner al día 
algunos equipamientos. Tener una ciudad en buen estado y con 
buenos servicios tiene relación directa con el desarrollo social y 
económico, que repercute en el bienestar de las personas.

Hem començat l’any fent balanç de la feina realitzada 
en el marc de l’acord social, una eina de consens en-
tre l’Administració municipal, els partits polítics i els 

agents socials per tirar endavant tot un conjunt de propostes 
contra l’exclusió i per a la generació d’ocupació. En aquest marc, 
l’Ajuntament ha desenvolupat tot un paquet d’accions que s’han 
concretat en un augment de recursos per a fer front a la pobresa 
energètica, ajudes a la subsistència bàsica de les famílies o per 
lluitar contra l’atur. La taxa de desocupació a Sant Joan Despí 
és ara del 10,4%, per sota la mitjana provincial, catalana i esta-
tal. Som la població del Baix Llobregat de més de 30.000 habi-
tants amb menys atur. Són dades positives, que en cap cas ens 
han de dur al triomfalisme: cal seguir incidint en la generació 
d’ocupació però, per realment fer front als problemes socials, 
s’ha de millorar la qualitat de la feina i seguir lluitant contra la 
precarietat.

L’esperit d’aquest acord social és el mateix que defineix el Pres-
supost que ha aprovat l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a 
aquest 2017, on l’atenció a les persones i el manteniment dels 
serveis municipals són els principals destinataris de la despesa. 
De fet, no només mantenim els serveis que en aquest àmbit ja 
s’ofereixen, sinó que es milloren dotacions pressupostàries per 
tal de seguir sent la primera resposta davant les necessitats ur-
gents. La nostra obligació és treballar per anar redreçant aques-
tes situacions i per això també apostem amb fermesa pel des-
envolupament econòmic i la generació d’ocupació, un altre dels 
pilars pressupostaris. 

Vull també destacar l’increment de la inversió pública, a la qual 
enguany destinem 5,7 milions d’euros, que serviran per iniciar 
les obres de remodelació de carrers i posar al dia alguns equi-
paments. Tenir una ciutat en bon estat i amb bons serveis té 
relació directa amb el desenvolupament social i econòmic, que 
repercuteix en el benestar de la gent.

Tot i la millora de les dades de l’atur, 
cal seguir lluitant amb fermesa 

contra la precarietat laboral

Antoni Poveda, l’alcalde

Pressupost i acord social

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Pese a la mejora de los datos del paro, 
hay que seguir luchando con firmeza 

contra la precariedad laboral
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Aquest any 2017, l’Ajuntament de Sant Joan Despí comp-
ta amb un pressupost de 43,8 milions d’euros, que as-
cendeix a 46,3 si hi afegim el corresponent a l’empresa 

muncipal ADSA. Així, el pressupost 
consolidat de l’Administració local 
–Ajuntament i empresa municipal– 
creix un 12% respecte a 2016 (que 
era de 41,4 M€) per tal de mantenir 
el nivell de serveis i d’equipaments 
municipals, a la vegada que fer front 
a noves inversions, tot dins un marc 
d’equilibri pressupostari. Per àrees, 
la despesa als serveis a la persona suma un total de 13,6 mi-
lions d’euros;  el capítol destinat a ocupació i activitat econò-
mica se n’emporta 7,8 milions d’euros, i l’àrea d’espai públic i 

serveis municipals comptarà amb 22,4 milions d’euros. Els in-
gressos de l’Ajuntament provenen dels impostos (17,8 M€); les 
taxes i els preus públics (10 M€); les transferències d’altres or-

ganismes (14 M€) i de l’àmbit financer 
(2 M€). El bon estat dels comptes pú-
blics i la gestió realitzada per aconse-
guir recursos d’altres administracions 
(fonamentalment Àrea Metropolitana 
de Barcelona i Diputació) és el que ha 
fet possible elaborar un pressupost a 
l’alça, tot i l’encara difícil conjuntura 
econòmica.

L’objectiu dels comptes públics de l’Ajuntament és mantenir 
les polítiques públiques que incideixen directament en la qua-
litat de vida i el benestar de les persones, amb atenció especial 

EL TEMA

El pressupost municipal prioritza 
l’atenció social i creix en inversions

L’equilibri financer i la gestió amb altres administracions permeten que el 
pressupost consolidat de l’Ajuntament creixi un 12%, cosa que fa possible destinar 
més recursos als serveis a les persones, la promoció econòmica i a nous projectes 

per continuar millorant la ciutat

Es preveu realitzar plans 
d’ocupació que permetin 
contractar 150 persones 

aturades de la ciutat

L’Ajuntament aprova un pressupost per a 2017 de 46,3 milions

Els comptes públics, a l’abast. Abans de l’aprovació del pressupost, la proposta econòmica de l’Ajuntament per a 2017 s’ha presentat a 
la ciutadania en diferents actes com ara el que recull imatge superior, que correspon a la presentació de la proposta del pressupost a les entitats. 
D’esquerra a dreta, Francesc Roldán, interventor de l’Ajuntament; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí; Àlex Medrano, president de l’Àrea 
de Serveis a la Persona i Drets Socials, i Joan Anton Bruna, Coordinador General de l’Ajuntament. També s’ha organitzat una sessió d’audiència 
pública i un xat ‘on line’. Els detalls del pressupost es poden consultar al web sjdespi.cat
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Pressupost Ajuntament

Ordinari   38,1 m €        Inversions 5,7 m €les xifres2017

43,8 m €

societat municipal 2,5   m €
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Les principals inversions

• carrer Major (1) • carrer del Bon Viatge (2) • carrer JF 
Kennedy (3) • carrer Rius i Taulet (4) • Zona pícnic (5) • 
Sector FCB  (6) • mobililiari urbà • millores paviment i 
supressió barreres arquitectòniques • microurbanisme 
als barris (7)

millora de carrers i espai públic

equipaments i serveis municipals
• Millores centre esportiu Ugalde (8) • Vestidors polies-
portiu del Mig i Salvador Gimeno (9) • Millora a la bi-
blioteca Miquel Martí i Pol (10) • Adequacions als camps 
de futbol (11) • Millores en equipaments esportius • 
Reformes de millora en centres educatius (12) • Millora al 
cementiri (13) • Administració electrònica i transparència

• Nous carrils bici i millora de la xarxa (14) • Eficiència 
energètica en equipaments • Eficiència energètica en 
instal·lacions elèctriques, d’il·luminació i semafòriques • 
Vehicles i bicicletes elèctriques

ciutat sostenible

als col·lectius en situació de vulnerabilitat (per exemple, 
augmenten les partides d’Acció Social amb més recur-
sos per a l’atenció a la dependència) i a la generació 
d’ocupació (es preveu la contractació directa d’unes 150 
persones aturades de la ciutat). 
Pel que fa a les inversions, es preveu al llarg de 2017 
iniciar les reformes de diferents carrers, com ara Bon 
Viatge i el carrer Major, així  com actuacions a John F. 
Kennedy (entre Antonio Machado i la plaça del Mercat) 
i Rius i Taulet (a la zona de l’antiga Metalarte). També es 
durà a terme la segona fase de la millora interior d’espais 
de la biblioteca Miquel Martí i Pol; el canvi de paviment 
al centre esportiu Ugalde; la renovació de la gespa al 
camp de futbol municipal del Centre; la reforma dels 
vestidors del poliesportiu del Mig i accions per millorar 
la zona de pícnic del riu, amb una actuació que permeti 
incorporar nou arbrat. També es continuarà treballant 
en la millora de la xarxa de carrils bici i en actuacions 
d’eficiència energètica.

Habitatge de lloguer de promoció municipal
Per la seva banda, l’empresa municipal ADSA, de-
dicada a la gestió de l’aparcament i la promoció 
d’habitatge, iniciarà un projecte que té com a objectiu 
augmentar el parc de d’habitatge públic de lloguer a 
la ciutat, amb la voluntat de poder oferir 48 pisos més 
d’aquesta tipologia. 
El Pressupost de l’Ajuntament per a 2017 fou aprovat 
pel Ple municipal el dijous 22 de desembre amb els vots 
favorables de PSC, ICV-EUiA i CiU, i els vots contra-
ris de SiQueEsPot, ERC; Ciutadans i PP. La informació 
detallada del Pressupost municipal de 2017 –que va ser 
presentat en audiència pública el 13 de desembre, en 
una sessió del plenari d’entitats i a través d’un xat on line 
obert a la ciutadania– la trobeu a la pàgina web munici-
pal (sjdespi.cat), dins la secció Ajuntament o bé entrant 
directament en l’apartat Govern Obert.
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Acció social i igualtat
Ajuts d’emergència social • Ajuts de menjador i transport escolar • Assistència do-
miciliària • Atendre la pobresa energètica: garantia de subministraments • Atenció 
a les persones amb dependència i discapacitat •Ajudes econòmiques per l’IBI • Am-
pliar el transport adaptat • Ampliar el Projecte Avança del Centre Obert de Fusteria 
• Nou pla municipal d’igualtat d’oportunitats dona–home.

Joventut
Fer créixer el casal de joves, El Bulevard, com a espai de trobada i oci dels i les joves 
de la ciutat • Sensibilització i conscienciació jovent entorn la justícia social 
• Corresponsals dels instituts • Espais de creació artística per als i les joves • Oficina 
jove com a oficina d’emancipació.

Educació, infància i família
Ampliació a 1r cicle d’ESO del Programa d’acompanyament a l’estudi i nous projec-
tes amb infants de 3r a 6è de primària. • Enfortir i acompanyar els centres educa-
tius en la seva tasca educativa, fomentant espais d’intercanvi de bones pràctiques 
i oferint programes i iniciatives compartides. • Acompanyar les AMPA’s i crear 
espais de relació. • Suport als centres en l’ensenyament de l’anglès: subvencionar 
projectes educatius. Beques per a estades lingüístiques a l’estranger. • Programa de 
transició escola–treball. • Potenciar i acompanyar en la xarxa creada entre entitats i 
centres educatius. • Nou Consell d’Adolescents com a eina de participació activa.
• Subvencionar projectes dels diferents centres educatius.

Esports

Gent gran
Programa d’activitats: tallers, aula cul-
tural, passejades... • Menjador i la sala 
de gent gran del centre cívic les Planes • 
Voluntariat i Banc del Temps • Aug-
ment de les passejades de la gent gran • 
Augment de l’oferta de formació (noves 
tecnologies) • Foment de la participació.
• Celebració del calendari estiu.

Manteniment i millora instal·lacions esportives • Incrementar i millorar els actes es-
portius a la ciutat • Programa d’esport per a persones amb discapacitat • Programes de 
difusió i potenciació de l’ús de la bicicleta • Esport com a eina de transmissió de valors 
• Promoure l’activitat esportiva entre els joves i les famílies • Recolçar l’esport i l’activitat 
física en edat escolar• Foment de l’esport popular • Suport a la professionalització de les 
entitats esportives • Rutes i caminades de la gent gran • Potenciar activitats físiques per 
l’anella verda i la zona del riu • Promoure el coneixement i ús del Parc Ciclista.

Sanitat
Sanejament ambiental, control dels 
rosegadors i els animals domèstics • Vi-
gilància i control de l’estat higiènic dels 
aliments i dels establiments alimentaris 
minoristes • Educació sanitària dels 
manipuladors • Control de plagues 
(com ara les paneroles) • Campanya 
informativa al voltant de la celiaquia.

Cooperació
Aprovació  del nou pla director de coo-
peració • Contractació agent d’acollida i 
nous cursos per a nouvinguts • Programa 
Drets Humans • Projectes del  Fons Ca-
talà de Cooperació • Suport a les entitats 
en projectes de cooperació internacional 
• Accions proactives amb les problemàti-
ques dels refugiats.

Pressupost 2016: resum d’actuacions per àrees

Serveis a la persona: 13,6 M€
A banda del manteniment de programes ja en funcionament, s’incorporen noves propostes en les diferents àrees d’atenció a la persona, 
com ara més recursos per a l’emergència social o les ajudes domiciliàries.
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Urbanisme, espai públic, 
medi ambient i sostenibilitat
Renovació sistema de recollida d’escombraries i neteja viària 
• Pla d’acció per l’energia i el clima i Pla de qualitat de l’aire • 
Ampliació i millora xarxa de carrils bici • Programa aprendre 
a circular en bici (adreçat a escoles i a ciutadania) • Cam-
panya bici coexistència zones 30 • Consolidar i ampliar els 
camins escolars • Programa verd urbà a les terrasses i balcons 
• Amplació del Bosc dels infants • Activitats als parcs i aula 
ambiental • Adquisició de noves bicicletes elèctriques per al 
préstec • Renovació arbrat parc de la Fontsanta i millores zona 
pícnic.

e-administració i transparència
Avançar en l’e-administració: facturació electrònica, digitalit-
zació, tràmits on line... • OAC, oficina d’assistència en matèria 
de registre • Dades obertes 

Cultura
Adequació de la Biblioteca Miquel Martí 
i Pol (2a fase) • Millores al Centre Cívic 
Sant Pancraç, reestructuració planta 
baixa • Producció de l’exposició pròpia 
Sant Joan Despí  a l’època de l’edat mitja-
na • Ubicació “signinum” romà i “pina-
cles” • Foment i lideratge del reconeixe-
ment de la figura de Josep Maria Jujol: 
“Jornades Jujolianes” • Programació 
d’arts escèniques: teatre, dansa i especta-
cles • Millora de la xarxa de senyalització 
patrimonial: senyalització del conjunt 
històric del canal de la Infanta i creació 
d’una nova ruta guiada • Cicle festiu a 
la ciutat • Cursos, serveis i activitats als 
centres cívics • Participació en el Festival 
BCN Open House 2017 • Reis. Renova-
ció carrosses antigues • Campanyes de 
difusió turística • Tòtem informatiu a 
l’estació de Rodalies • Més difusió de la 
Ruta Modernista

Seguretat i civisme
Actuacions per garantir la seguretat • Presència i vigilància po-
licial • Coordinació forces de seguretat • Campanyes de foment 
de les actituds cíviques i actuacions contra l’incivisme.

Programes d’inserció i formació per a joves i adults • Més 
accions de prospecció d’empreses • Programa Llançadores 
d’ocupació: orientació + foment de l’ocupació • Formació 
professional ocupacional i joves per a l’ocupació • Foment 
de la contractació de persones aturades de Sant Joan Despí • 
Contractació d’un centenar de persones en plans d’ocupació 
durant 6 mesos i 50 joves a l’estiu • Accions formatives per a 
comerços i empreses • Accions de dinamització comercial i 
dels mercats municipals • Firadespí 2017 al barri de les Pla-
nes • Foment de l’emprenedoria i la innovació entre els joves 
de secundària i aturats universitaris • Foment de l’ocupació 
de locals comercials i naus disponibles als eixos comercials i 
al polígon industrial.

Ocupació i economia: 7,8 M€

Espai públic i serveis municipals: 22,4 M€
La millora de carrers i de la neteja, així com a accions decidides pel medi 
ambient, eixos per seguir avançant cap a una ciutat més sostenible

Promoció associativa

Oferta formativa per a les entitats • Am-
pliació de places als casals d’estiu • Suport 
econòmic destinat a la promoció associa-
tiva • Plenaris d’entitats • Celebració de la 
Diada d’Entitats • Foment del Carnaval 
entre els i les joves • Suport a la xarxa 
associativa de la ciutat.

L’objectiu continua essent la generació d’ocupació, amb formació, ajuts a la 
contractació i foment del teixit comercial urbà
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Sant Joan Despí, la ciudad de más de 30.000 habitantes de la comarca con menos paro

Balance positivo del Acord Social
Las medidas en materia de ocupación y atención social desarrolladas en 2016 dan 

sus frutos consolidando una disminución del desempleo en la ciudad

Los representantes de los partidos políticos y los agentes 
sociales y económicos se reunieron el 11 de enero para 
dar cuenta de las acciones que, en materia de ocupación 

y atención social, se han realizado en 2016 en el marco del 
Acord  Social. Los datos indican, sobre todo en materia de 
empleo, que estamos dejando atrás las dramáticas cifras del 
paro de años anteriores. Una de las cifras más positivas es que 
Sant Joan Despí, con un índice de paro del 10,4%, es el mu-
nicipio de más de 30.000 habitantes del Baix Llobregat con 
la desocupación más baja, un índice por debajo de la media 
comarcal (un 12,6%) y provincial (un 12,78%). Muy destaca-
da también es la reducción, en un 47,8%, del paro juvenil que 
ahora es del 7,1%, casi la mitad que las medias comarcales y 
provinciales, con un 13,09% y un 12,92% respectivamente. En 
el caso de los parados de larga duración el índice se ha reduci-
do en un 20,27% respecto al 2015.
El alcalde, Antoni Poveda, ha destacado el trabajo del Ayun-
tamiento y del resto de administraciones para reducir el paro 
“con propuestas para promover la ocupación en todos los 
sectores. Pero a estas medidas urgentes porque la situación 
así lo requería, tenemos que sumar más acciones estructu-
rales, como la formación y preparación de la ciudadanía, 
factores claves en el desarrollo social y económico”. Poveda 
también señaló que el reto, además de la formación, es luchar 
contra la precariedad laboral  “el paro ha bajado, pero otra 
cosa es si el empleo que se ha creado es de calidad o no”. 
Palabras que reafirmó el concejal de Promoció Econòmica, 

Cristian Rastrojo, que añadió: “las iniciativas del Acord So-
cial están dando sus frutos pero hay que seguir trabajando 
en políticas que mejoren las condiciones de acceso al mer-
cado laboral de nuestros trabajadores”. Además de los datos 
relativos a los programas ocupacionales (en 2016 se han con-
tratado a 165 personas), en este último año también se han 
hecho actuaciones en el ámbito del comercio y la empresa con 
acciones formativas, campañas de dinamización e incentivos 
a la contratación y puesta en marcha de nuevos negocios.

Atención a las personas más vulnerables
En el ámbito de la atención social se ha intentado dar respues-
ta al máximo de personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Tal y cómo ha comentado la tenienta de alcal-
de de Acción Social, Margi Gual, “hemos detectado que lo 
que antes era una situación puntual de emergencia se está 
cronificando. A las familias les cuesta salir de esta situación 
debido a la precariedad laboral o la falta de trabajo”. La po-
breza energética y el acceso a la vivienda reúnen la mayoría de 
ayudas y consultas.
En el Acord Social están representados el PSC, SíSePuedeSí-
queEsPot, ERC-MAS-AM, Ciutadans, ICV-EUiA-E, PP, CiU,  
los sindicatos CC.OO y UGT, PIMEC, la Federación de Aso-
ciación de Vecinos y Vecinas del Baix Llobregat, la Asociación 
de Propietarios e Industriales del Polígono Fontsanta, la Aso-
ciación de Comerciantes Activa Despí y APTA, asociación de 
parados y trabajadores en activo de Sant Joan Despí.

Los representantes políticos y los agentes sociales y económicos de Sant Joan Despí que forman parte del Acord Social hicieron balance de las accio-
nes realizadas en 2016 el pasado 11 de enero

8
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  Personas sin empleo Tasa* 

Sant Joan Despí 1.634 10,4%
Castelldefels 3.186 11,46%
Cornellà 5.342 13,06%
El Prat 4.136 13,56%
Esplugues 2.495 11,42%
Gavà 2.690 12,94% 
Sant Boi 5.651 14,24%
Sant Feliu 2.386 10,80%
Viladecans 4.162 13,37%
Baix Llobregat 47.536 12,63%
Provincia de Barcelona 330.725 12,78%
Catalunya 453.645 13,04%

Paro por sexo: 

Hombres: 720 (8,68%)
Mujeres: 914 (12,42%)

Paro por edades:

Menores de 25 años: 61 (7,13%)
Entre 25-44 años: 667 (8,19%)
Mayores de 44 años: 906 (13,48%)

Beneficiarios de prestaciones: 

60,7%

*Tasa provisional de desempleo de los municipios de más de 30.000 habitantes del Baix Llobregat, diciembre de 2016

Formación y estudios

Sin estudios: 2 

Estudios primarios incompletos: 20

Estudios primarios completos: 55

Programas formación profesional: 162

Educación general: 1.099

Técnicos profesionales-superiores: 133

Universitarios primer ciclo: 46

Universitarios segundo y tercer ciclo:  116

Otros estudios secundarios: 1

9

Ocupación

Programas dirigidos a jóvenes: 
Joves per l’Ocupació: 41 partici-
pantes (24 alumnos insertados 
laboralmente); Convenios en 
prácticas (11 alumnos) y Work 
Experience (35 participantes).

Planes de ocupación: 165 personas.

Programas dirigidos a colectivos 
especiales: 14 (personas que per-
ciben el RMI) y 8 (personas paradas 
no perceptoras de prestaciones).

Formación

Cursos de formación ocupacional: 7 
cursos (105 alumnos).

Gestión de ofertas de trabajo: 
ofertas gestionadas (129); puestos 
de trabajo ofertados (303) y puestos 
de trabajo cubiertos (241).

Comercio, empresas y emprendedores

Cursos dirigidos a comerciantes: 9  
cursos (60 participantes).

Emprendimiento: 93 personas atendi-
das en el Punto de Asesoramiento; 25 
empresas creadas que han generado 
28 puestos de trabajo.

Polígono Industrial Fontsanta: rea-
lización de 23 proyectos de mejora de 
las instalaciones (iniciativa privada con 
apoyo municipal).

Dinamización y apoyo comercial: 
creación de una nueva imagen; Fira-
despí; Espai Foodieslab (31 talleres de 
cocina); Ruta de la tapa (22.957 tapas 
elaboradas con un volumen de nego-
cio de 57.437,50 euros); campañas de 
dinamización en los mercados; Open 
Night (participación de 66 comercios 
y establecimientos de restauración); 
subvenciones nuevas aperturas comer-
cios (9); formación para comercios (50 
horas); Campaña de dinamización de 
locales vacíos y tiquets descuentos en 
zona azul.

Ámbito social

Vivienda: 382 casos atendidos; 212 
ayudas al alquiler tramitadas en la 
Oficina Local de Vivienda; 102 ayudas 
de urgencia social tramitadas –pago 
de alquiler, plazas residenciales de 
urgencia, etc.–; 51 ayudas tramitadas 
de especial urgencia de la Generalitat; 
11 casos atendidos por el Servicio de 
Intermediacion de la Vivienda y 92 
ayudas a la vivienda (23.000 euros).

Apoyo a las necesidades básicas: 723 
ayudas por pobreza energética (55.000 
euros); vales de alimentación a 430 
familias (150.000 euros) y 112 ayudas 
para subsistencia básica (25.000 euros). 

Infancia y adolescencia: 133 becas 
comedor en casals de verano para ni-
ños y niñas y adolescentes; 235 becas 
para casals y colonias; 275 becas para 
actividades fuera del horario lectivo 
y 392 becas comedor en guarderías, 
escuelas e institutos.

Formación educativa complementa-
ria: 40 jóvenes han participado en los 
proyectos Avanza y Temps Lliure.

Servicios a la gent gran: 164 personas 
atendidas por el Sevicio de Atención 
a Domicilio; 20 personas beneficiarias 
del proyecto de servicio complemen-
tario de ayuda a domicilio; 34 personas 
beneficiarias en el servicio de apoyo a 
la limpieza en el hogar y 15 personas 
beneficiarias en pequeños arreglos en 
el hogar.

Acciones del Acord Social 2016

Radiografía del desempleo en Sant Joan Despí
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Bicibox tanca 2016 amb un increment d’ús del 40% 

Moment de la reunió entre els 
alcaldes de Sant Joan Despí i 
Sant Just Desvern, i  l’alcaldessa 
d’Esplugues, amb el secretari 
d’Estat d’Infraestructures

Fomento ve factible el traspàs a la Generalitat i als ajuntaments del tram de l’autopista 
entre Sant Joan Despí i Barcelona per tal de començar a treballar en la reforma de la via

Nou pas per transformar el tram final de 
l’autopista B-23 en via urbana

Objectiu: humanitzar aquest tram de 5 kilòmetres

Els alcaldes de Sant Just Desvern, 
Josep Perpinyà; el de Sant Joan 
Despí i vicepresident de Trans-

port i Mobilitat de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), Antoni 
Poveda; i l’alcaldessa d’Esplugues de 
Llobregat, Pilar Díaz, es van reunir 
al desembre amb el secretari d’Estat 
d’Infraestructures del Ministeri de Fo-
mento, Julio Gómez-Pomar, per tal de 
tractar de les mesures a prendre per a 
la reforma del darrer tram de l’autopista 
B-23 amb l’objectiu de transformar-lo 

en una via més urbana, que faciliti una 
mobilitat més sostenible. Segons els 
alcaldes i l’alcaldessa, Gómez-Pomar 
va declarar que veu  “amb bons ulls” el 
traspàs a la Generalitat i als ajuntaments 
d’aquest tram d’autopista com a mesura 
per poder tirar endavant els projectes 
de trasformació de la via.
A partir d’ara s’iniciaran estudis jurídics 
i tècnics per a la materialització d’aquest 
traspàs competencial, que haurà de 
concretar-se en la signatura d’un con-
veni. La proposta dels tres municipis 

vol apostar per humanitzar aquest tram 
de 5 kilòmetres, fent-lo més permeable, 
amb la creació de carrils bici, carrils de 
transport públic i per a vehicles d’alta 
ocupació (BUS-VAO), així com zones 
verdes i espais per a vianants. Això 
promouria una mobilitat més sosteni-
ble i ajudaria a pal·liar el col·lapse diari 
d’aquesta via. L’objectiu final seria fer 
realitat el projecte presentat al març de 
2015 en el marc d’un acord metropolità 
signat entre aquestes tres ciutats, Barce-
lona i l’Àrea Metropolitana (AMB).

2016 ha estat un bon any per a Bicibox a Sant Joan Despí i, per tant, també per a 
la mobilitat sostenible. El servei d’aparcament de bicicletes ha guanyat en un any 

168 usuaris registrats i actualment ja són 654 els santjoanencs i les santjoanen-
ques que l’utilitzen. L’increment d’usuaris ha comportat un augment substancial 

dels estacionaments de bicicletes, que a Sant Joan Despí han estat un total 
35.300, un 40% més que a l’any 2015. Els tres mòduls de Bicibox més utilitzats de 

Sant Joan Despí són el de l’Ajuntament (a la foto), el del poliesportiu Francesc 
Calvet i el del Centre Miquel Martí i Pol.  Pel que fa a l’ocupació dels mòduls, la 
mitjana anual ha estat del 57%, amb un màxim del 75% el mes d’octubre i un 

mínim del 35% a l’agost. Durant el 2016 també ha augmentat el nombre de places 
d’aparcament Bicibox i ara són 217 repartides en 19 mòduls.
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En diciembre se puso en marcha este espacio colaborativo para revitalizar el 
comercio e incentivar que los locales disponibles recobren la actividad

La Botiga Taller dinamiza el comercio de 
proximidad con talleres gratuitos

Cerca de 200 personas han participado en las actividades programadas

La Botiga Taller, en la calle Sagrada Família 6, en el barrio 
de Les Planes, ha sido uno de los puntos de más actividad 
durante la Navidad. Este proyecto piloto, que nace con la 

intención de promover que los locales comerciales disponibles 
puedan “levantar la persiana” lo antes posible, ha permitido 
que un local vacío recupere la vida con actividades y talleres 
que ha organizado el Ayuntamiento junto a las entidades y co-
merciantes del barrio. En las últimas semanas, unas 180 perso-
nas han pasado por las instalaciones de este peculiar espacio 
colaborativo para participar en talleres (la mayoría vinculados 
a la temática navideña), catas de vino, actividades infantiles, 
etc. Un balance que tanto los comerciantes que han impartido 
los talleres, como los ciudadanos que han participado, ha valo-
rado como muy positivo.

Más iniciativas para que reabran locales 
Pero esta no es la única iniciativa que ha realizado el Ayunta-
miento para promover que los locales comerciales permanez-
can el menor tiempo posible sin actividad. Desde diciembre 
cinco establecimientos comerciales de este barrio que están va-
cíos incorporan en sus escaparates vinilos que nos indican que 
este espacio está disponible, y que además Promodespí puede 
asesorar y ayudar a las personas emprendedoras que se deci-
dan a poner en marcha un negocio. En los escaparates también 
podemos ver una selección de imágenes del antes y el después 
del barrio, e incluso se organizan visitas guiadas (las primeras 

La Navidad ha sido el tema principal de la mayoría 
de talleres que se han organizado en la Botiga 
Taller, y que ha contado con la colaboración de 
comerciantes y entidades del barrio de les Planes

se harán los días 4 y 7 de febrero, más información en la agen-
da). Éstas, y nuevas iniciativas en las que trabaja en el Ayunta-
miento de Sant Joan Despí, son algunas de las propuestas que 
se están desarrollando para dar valor y fomentar el comercio 
de proximidad que forman parte de un modelo de ciudad que 
busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Aproximadamente un 80% de los locales comerciales del ba-
rrio de les Planes tiene actividad, y precisamente uno de los 
objetivos de esta acción es consolidar esta buena cifra.

Uno de los locales comerciales disponibles que se han rotulado



12

En les darreres setmanes s’han renovat les òptiques de 348  semàfors a les avingudes 
de Barcelona, de la Generalitat i del Baix Llobregat, a més de al carrer de la Fontsanta

Fanals i semàfors amb il·luminació 
led, més eficients

El 88% dels semàfors de Sant Joan Despí ja incorporen aquesta tecnologia

L’Ajuntament finalitza aquests dies la instal·lació de les noves òp-
tiques dels semàfors de les avingudes de Barcelona, de la Gene-
ralitat i del Baix Llobregat, a més del Fontsanta, que incorporen 

tecnologia led, molt més eficient, ja que no només permeten l’estalvi 
econòmic sinó també l’emissió de gasos a l’atmosfera. En total s’han 
renovat 838 òptiques en 348 semàfors, fet que ens permetrà un es-
talvi aproximat de 20.400 euros l’any i de 48 tones de CO2 que no 
s’emetran a l’atmosfera. Un cop finalitzi la instal·lació, aproximada-
ment el 88% dels semàfors de Sant Joan Despí tindran aquesta tecno-
logia. A més, els leds milloren la seguretat  ja que són més visibles en 
condicions climatològiques adverses (pluja o sol directe als ulls) i es 
fonen menys que les tradicionals. 
També s’ha incorporat aquesta tecnologia a les lluminàries dels fanals 
en diferents trams dels carrers Frederic Casas, Jacint Verdaguer, To-
rrent d’en Negre, Joan Vinyoli i Montjuïc, a més a més del passatge de 
la Pau, al barri Centre, i al carrer Pi i Sunyer, a les Planes. En aquest 
cas s’han substituït 41 unitats que permetran reduir la factura de la 
llum en aproximadament 2.500 euros l’any i estalviar l’emissió de 6 
tones de CO2. Amb aquesta darrera actuació, el 9% de l’enllumenat 
públic disposa d’aquesta tecnologia. Les llums de leds que s’han instal·lat al carrer Pi i Sunyer

IBI 
(Impost de béns immobles) Taxa 

d’escombraries 
domèstiques

Taxa de 
clavegueram Taxa de guals

*Dates de pagament per als impostos i taxes que no estan domiciliats. Entre parèntesi, les dates en què es faran els càrrecs en cas que 
les taxes i impostos estiguin domiciliats. Tota la informació al detall al web http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/gestio-tributaria

Impost de vehicles 
de tracció mecànica 
(càrrec bancari: 2 de maig)

Taxa tinença 
de gossos 

(càrrec bancari: 3 d’abril)

Del 2 de maig al 4 de juliol* 
(Càrrecs bancaris: 2 de maig, 3 de juliol, 2 d’octubre i 1 de desembre)

Del 2 de maig al 4 de juliol* De l’1 de març 
al 3 de maig* 
De l’1 de març 
al 3 de maig* 

De l’1 de febrer 
al 4 d’abril* 

De l’1 de febrer 
al 4 d’abril* 
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29 nuevas empresas creadas en 2016 con 
el apoyo del Ayuntamiento

Concurso para promover relaciones 
igualitarias entre jóvenes

El acto Despí Enterprising Metting reconoce y pone en valor el trabajo de las 
personas que han decidido poner en marcha su proyecto profesional

La mayoría de personas emprendedoras, un 64%, tiene entre 31 y 49 años

Exención de la tasa de basuras para 
pensionistas con rentas bajas

Los departamentos de Polítiques d’Igualtat y de Educació 
del Ayuntamiento han organizado el concurso de vídeos 
cortos #NoEmToquisElWhatsapp para promover la igual-
dad y las relaciones afectivas sanas entre los adolescentes, 
rechazando la violencia machista. Podrán participar estu-
diantes de cuarto de ESO de los centros educativos de Sant 
Joan Despí, que antes habrán asistido a la charla “Aprendi-
zajes del amor: las relaciones afectivas en la cultura audio-
visual” que se dará en sus centros. Los vídeos, de entre uno 
y tres minutos, tendrán que promover modelos de relación 
igualitarios y ser críticos con las relaciones abusivas. Los 
finalistas se anunciarán el 3 de marzo, y el vídeo ganador se 
conocerá en uno de los actos del 8 de marzo.

El alcalde con los emprendedores y emprendedoras que han puesto en marcha su negocio 

Las personas pensionistas mayores de 60 años de Sant 
Joan Despí con rentas bajas que no tengan más de una 
vivienda u otros bienes podrán beneficiarse de la exen-
ción de la tasa de basuras. Podrán solicitarlo si viven 
solos y reciben una pensión inferior a 532,51 euros al 
mes (IPRIM de 2017) o si los ingresos de la unidad fa-
miliar (conjunto de personas censadas en el domicilio) 
no superan los 723,15 euros al mes. 
Para pedir la exención deberán entregar una solicitud 
y adjuntar una fotocopia del DNI, justificantes de los 
ingresos percibidos y el nombre del propietario del do-
micilio en el centro cívico de les Planes o en el Àrea de 
Serveis a la Persona entre el 23 de enero y el 3 de marzo.

Un año más se ha celebrado el 
Despí Enterprising Meeting 
para reconocer la tarea de los 

emprendedores de Sant Joan Despí, 
que tirando adelante sus proyectos 
crean valor en la ciudad. El alcalde, 
Antoni Poveda, ha expresado que el 
emprendimiento es “una salida muy 
necesaria en un mercado donde 
se generan de manera continuada 
nuevas necesidades fruto del im-
pacto de la tecnología”. 
En 2016 se han creado 29 empresas 
en la ciudad. Todas ellas ha sido ayu-
dadas por el Punto de Asesoramiento 
y Soporte a los Emprendedores, un 
servicio que ofrece atención perso-
nalizada a todos aquellos que quieren 
poner en marcha un proyecto profe-
sional. 102 personas han sido atendi-
das por este servicio en el pasado año. 

Entre ellas, la franja de edad que más 
destaca es la que va de los 31 a los 49 
años, ya que representa un 64% del 
total. Un 21% son personas de más 
de 50 años y el 14% corresponde a 

los jóvenes menores de 30 años. En 
cuanto a la proporción entre hom-
bres y mujeres, está bastante equili-
brada, con un 51% de mujeres y un 
49% de hombres.
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Jornades de portes obertes 
als centres educatius, 

pas previ a la matrícula escolar. Consulteu en cada centre el dia i l’hora 
en què es faran les sessions.

Centres públics d’educació infantil i primària
Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
escolarosercapdevila@xtec.cat
www.escolarosercapdevila.cat/

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santfrancescdassis/

Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
a8026661@xtec.cat
www.ceippaucasals.net/

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
a8041684@xtec.cat
web: blocs.xtec.cat/elnostreespai3

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
ceipjoanperich@xtec.cat
blocs.xtec.cat/escolajoanperichivalls/

Centres concertats

Escola Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
col-ateneuinstructiu@xtec.cat
www.ateneuinstructiu.com

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
col-grancapita@xtec.cat
grancapita.com/web/

Centres públics de secundària
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
iesffg@xtec.es
www.iesffg.cat

Institut Jaume Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
iespedrol@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iespedrol/

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
secretariaescola@elbrot.es
www.elbrot.es
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Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
a8026567@xtec.cat
blocs.xtec.cat/santfrancescdassis/

Centres concertats

A més d’estudis d’idiomes, l’Àrea de Formació Complementària de la UB a Sant Joan 
Despí, ofereix cursos trimestrals sobre temàtiques diverses com la literatura o la història

L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat 
de Barcelona obre la inscripció a nous cursos

Hi han descomptes per a l’alumnat de Sant Joan Despí

Ubicada a la Torre de la Creu, l’Escola d’Idiomes Moderns de la 
Universitat de Barcelona, inicia al febrer nous cursos d’anglès. 
Les inscripcions ja es poden fer de manera presencial, o bé on 

line a través del web eim.ub.edu. Les opcions per aprendre la llengua 
més internacional són molt àmplies. Així us podeu matricular en an-
glès (des del nivell A1 fins al C1.1) en cursos que tenen una durada de 
50 hores (de febrer a maig). 

Beques per estudiar idiomes
A més, les persones que estiguin estudiant un grau universitari a la 
Universitat de Barcelona poden sol·licitar una beca per ajudar a sufra-
gar el cost dels cursos d’anglès per assolir el nivell B2. Aquesta iniciativa 
es fa de manera conjunta amb la Generalitat. Així que afanya’t i demana 
informació de tots els requisits a la Torre de la Creu.
En aquest centre, però, no només es pot estudiar idiomes. Al febrer es 
posen en marxa cursos sobre literatura, història, teatre, etc. emmar-
cats en el programa Gaudir UB –cursos pel plaer de saber– que, com 
l’Escola d’Idiomes Moderns, també depèn de l’Àrea de Formació Com-
plementària de la Universitat de Barcelona. Els cursos es duran a terme 
aquest trimestre. Les inscripcions encara estan obertes. Recordeu que 
els ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí gaudeixen d’un descomp-
te en el preu de la matrícula en tots els cursos. Per a més informació 
podeu trucar al 93 477 32 35 o bé enviar un correu electrònic a afc.
informacio@ub.edu.

Autonomia del pensament: el pensament crític a la 
contemporaneïtat (dimecres, de 12 a 14 h)

El “secret” dels grans textos literaris 
(dimarts, de 12 a 14 h)

Quan el món va començar de nou 
(dimecres, de 12 a 14  h)

Poesía y naturaleza: la palabra del bosque 
(dimarts, de 10 a 12 h)

Cinema i art, una proposta doblement estètica (dilluns, de 
17 a 19 h)

Barroc: art i poder a l’Europa del segle XVII 
(dimecres, de 10 a 12 h)

Psicologia positiva para la vida cotidiana 
(dilluns, de 12 a 14 h)

La guerra civil a Catalunya: una reflexió 80 anys després  
(dijous, de 10 a 12 h)

Àrea de Formació Complementària. Universitat de 
Barcelona a Sant Joan Despí (Torre de la Creu), 

telèfon: 93 477 32 35

Amb la col·laboració de:
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MY

CY
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K
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Joves de sis escoles d’art i disseny presentaran les seves idees per rehabilitar el pas 
sota les vies que uneix el Centre de Formació de Persones Adultes Jujol amb l’escola

Concurs per omplir d’art el pont entre 
l’escola d’adults i l’escola Pau Casals

Al març coneixerem les propostes dels joves participants

Els joves de les sis escoles van visitar Sant Joan Despí per veure el pont 

El violoncel de l’Escola Pau Casals, 
el trencadís del Centre de Forma-
ció de Persones Adultes Arqui-

tecte Jujol i La Timbaleta de l’Escola 
Bressol El Timbal. Aquests són els tres 
elements que han de tenir, com a mí-
nim, els dissenys que participaran en el 
concurs per pintar el pont que es troba 
entre aquests tres centres. Els joves de 
sis escoles d’art i disseny de tot Cata-
lunya participaran en aquest concurs 
que portarà a terme Sant Joan Despí 
gràcies a un conveni amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat.
Els joves tindran temps fins al mes 
de març per crear les seves propostes. 
Llavors un jurat format per personal 
municipal i artistes serà l’encarregat 
d’escollir el disseny guanyador, amb el 
qual es pintarà el pont durant el mes 
de maig. Els joves de les escoles que 
hi participaran ja han visitat Sant Joan 
Despí per veure el pont on han de plas-

mar els seus dissenys i van aprofitar la 
visita per veure Can Negre i la Torre 
de la Creu. 
Aquest concurs s’emmarca dins el pla 
Creart del Departament de Joventut 
de l’Ajuntament, que pretén rehabilitar 
aquest espai (no només el pont, sinó 
també els murs que l’envolten) amb 

projectes de participació ciutadana es-
pecialment adreçats als joves que aju-
din a crear espais molt més amables. 
Així doncs, a part del pont, els murs 
d’aquesta zona també s’ompliran d’art, 
i per això es crearà un grup de joves 
que puguin dur a terme dissenys molt 
especials i pintar-los.

Els joves  sensibilitzen sobre l’alcohol
Els corresponsals dels instituts de Sant Joan Despí van 

elaborar la campanya Snapbottle per sensibilitzar els 
més joves sobre la prevenció i els riscos que comporta el 

consum d’alcohol.  La campanya, realitzada conjuntament 
amb el Departament de Sanitat, el de Joventut i el Servei 

de Prevenció de Drogodependències de la Mancomunitat 
Fontsanta,  ha volgut prevenir actituds i comportaments 

que es poden derivar del  consum d’alcohol en l’espai 
públic (agressivitat, assetjament sexual, manca de respecte 
per l’entorn, etc.). La campanya gràfica (al costat, un parell 

d’imatges) es va poder veure als instituts.
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Aprenem Llobregat arriba per atendre infants 
i adolescents amb trastorn de l’espectre autista
La nova entitat ofereix atenció personalitzada cada dijous, de 15 a 19 hores, 
a l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Des del 12 de gener hi ha una nova entitat a Sant Joan Despí. Es trac-
ta d’Aprenem Llobregat, la delegació de l’associació Aprenem que 
dóna servei al Baix Llobregat des de la nostra ciutat. Aquesta entitat 

treballa des de fa deu anys per a la inclusió de les persones amb Trastorn de 
l’Espectre Autista (TEA), donant suport a les famílies d’infants i adolescents 
amb aquest trastorn i organitzant activitats adaptades. Aprenem Llobregat 
neix per tal d’apropar els recursos i serveis de l’associació a les famílies del 
territori. Des de l’octubre ja es fan activitats destinades a ensenyar els infants 
amb TEA com anar en bicicleta, amb el suport del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, per exemple, però ha estat aquest gener quan el punt d’atenció 
d’Aprenem Llobregat ha obert les seves portes. Cada dijous de 15 a 19 hores, 
a l’Àrea de Serveis a la Persona, es proporcionarà atenció personalitzada i 
informació sobre recursos i serveis específics a les famílies (podeu dema-
nar cita prèvia a aprenem.atencio@gmail.com). L’entitat pretén orientar i 
acompanyar les famílies durant tot el cicle de vida de les persones amb TEA 
i identificar necessitats reals per tal de donar-los resposta. 

Sant Joan Despí 
s’adhereix al Fons 
Català de Cooperació
L’Assemblea del Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament cele-
brada el 14 de desembre va ratificar 
l’adhesió de la nostra ciutat a aquest 
ens format per ajuntaments catalans 
i altres organitzacions municipalis-
tes (diputacions, consells comarcals 
i mancomunitats) que destinen una 
part del seu pressupost a finançar 
accions de cooperació i solidaritat. 
Aquesta adhesió millorarà i ajudarà 
a desenvolupar els projectes solida-
ris que es duen a terme a la ciutat, 
i, sobretot els que es fan en l’àmbit 
de les emergències, on la suma 
d’esforços i la coordinació és vital 
perquè tinguin efecte. Aquest fons 
acumula més de 30 anys de feina en 
l’àmbit de la cooperació i la solidari-
tat a Catalunya.

Actuació especial de Policia local i Mossos 
durant les festes nadalenques
Coincidint amb les festes de Nadal, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local 
de Sant Joan Despí han posat en marxa el dispositiu conjunt conegut com 
Grèvol, amb l’objectiu de reforçar la presència policial a les zones amb més 
activitat comercial. Així, durant aquestes dates on hi ha més afluència de 
persones en aquests eixos, els agents han aprofitat per intercanviar informa-
ció de manera personalitzada amb els comerciants i han difós consells de 
seguretat per prevenir els fets delictius més habituals en aquesta època de 
l’any. Així mateix, el dispositiu conjunt ha implicat el patrullatge intensiu en 
els principals eixos comercials al barri de les Planes i el Centre. 

D’esquerra a dreta, la tinenta d’alcalde d’Acció Social, 
Margi Gual; l’alcalde, Antoni Poveda; la presidenta 
d’Aprenem, Emma Leach, i la delegada d’Aprenem 
Llobregat, Maria Hernández

Els agents han intercanviat informació amb els comerciants durant el dispositiu
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Els millors moments 
del Nadal

Com no volem que oblideu aquestes festes us deixem un àlbum 
fotogràfic que recull algunes de les escenes plenes d’emocions, màgia i il·lusió que 
hem viscut aquests dies a Sant Joan Despí

Caga Tió, estrella de les activitats infantils. És una de 
les activitats més divertides i esperades pels petits i peti-
tes quan arriba Nadal: el Caga Tió. En les imatges podeu 
veure els dos tions gegants que, a sobre de l’escenari, espe-

raven la sacsejada dels infants, i, sobretot, els regals. Una 
actuació musical i tallers van animar aquestes activitats 
que també tenen una vessant solidària ja que s’aprofita per 
recollir joguines i aliments.

Música i ball per animar les festes na-
dalenques. El Nadal a Sant Joan Despí 
es viu amb intensitat. Si els petits s’ho van 
passar d’allò més bé fent cagar el tió, la gent 

gran no es va quedar enrere amb la Festa 
que acull any rere any el poliesportiu del 
Mig. La música del I Certamen de Villan-
cicos del Centro Cultural Andaluz Vicente 

Aleixandre i de l’Escola de Música Enric 
Granados, o el Festival de Freedom Dance 
van omplir els escenaris del Teatre Mercè 
Rodoreda i el Centre Cívic Les Planes.
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Gairebé 7.000 persones passen pel ‘Belén Viviente’. Sens dubte 
és una de les cites més esperades i visitades del  Nadal a Sant Joan Des-
pí. Aquest pessebre vivent que organitza el Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre des de fa  25 anys fa tornar el parc de Sant Pancraç 
segles enrere amb la recreació de les escenes dels primers dies de la 
vida de Jesús. Aquest any, 6.720 persones han visitat aquest pessebre 
que es fa realitat gràcies al centenar de voluntaris que hi participen.

60 anys de l’Exposició de Pessebres. 
Són petites joies d’art que mantenen 
viva la tradició pessebrística de la ciu-
tat. Aquest any, l’Exposició de Pessebres 

que organitza l’Associació de Pessebris-
tes, ha arribat a la 60a edició mostrant-
nos diorames on no falta cap detall, com 
podeu comprovar. A la dreta, l’alcalde, 

Antoni Poveda, observa una maqueta 
de pessebre d’un nou material que està 
provant l’associació en les seves noves 
creacions, el poliuretà expandit.
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Els Reis Mags van arribar al ‘tren dels colors’

La Nit de Reis és especial a Sant Joan Despí. 
Una setmana abans de l’arribada comencen 
els preparatius amb l’obertura del labora-
tori de l’emissari reial, l’astròleg Sadurní, 
a la Torre de la Creu, on viu durant l’any. 
L’emblemàtica casa es transforma en un lloc 
màgic ple de colors per rebre els infants que 
volen saber per on van els Reis. Allà poden 
mirar la feina d’en Sadurní des de la porta 
estrellada; participar en tallers de màgia i 
visitar les carboneres, l’espai més amagat 
de la casa. Aquest any, 2.556 persones van 
visitar en Sadurní a casa seva.

Els preparatius per fer possible 
la nit més màgica de l’any van 
començar amb l’obertura del 

laboratori d’en Sadurní.

La carta als Reis. Després de la visita al laboratori d’en 
Sadurní, els infants tenen una altra cita important: el lliura-
ment de les cartes als patges reials. La plaça davant de l’Àrea 
de Serveis a la Persona acull un gran tendal màgic on els 
petits i petites poden deixar les cartes als Reis d’Orient. Sota 
aquest tendal els nens i nenes també preparen l’element mà-
gic (aquest any ha estat unes ulleres 3D a través de les quals 
es podien veure els regals en colors) perquè Ses Majestats no 
tinguin cap problema per arribar. 
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Els Reis Mags van arribar al ‘tren dels colors’
Aquest any, Ses Majestats van aparèixer a Sant Joan Despí en un 

trenet molt especial a l’esplanada central del parc de la Fontsanta, on els van rebre 
centenars d’infants amb les ‘ulleres’ que havien preparat amb en Sadurní

Gràcies Comissió de Reis. Els Reis 
són mags però també necessiten l’ajuda 
de les persones perquè tot surti bé. 
Aquestes són les cares dels ciutadans i 
ciutadanes i treballadors i treballado-
res de l’Ajuntament que formen part 
d’aquesta Comissió de Reis. Fa molts 
mesos que hi treballen perquè aquests 
dies tot surti bé, els Reis arribin i els 
infants gaudeixin. Gràcies a tots i totes!

És la cirereta del pastís de Nadal: la Nit de Reis. El 
5 de gener, tot i les baixes temperatures, centenars 
de persones van esperar per veure l’arribada de 
Ses Majestats que aquest any van aparèixer al parc 
de la Fontsanta. Ho van fer d’una manera molt es-
pecial, dalt del ‘tren dels colors’ gràcies a la màgia 
d’en Sadurní i a la il·lusió de tots els nens i nenes 
que, seguint les instruccions del nostre astròleg, 
els esperaven amb les ulleres especials que havien 
preparat al seu tendal dies abans. Després de rebre 
el pa i la sal, símbols d’hospitalitat, es va iniciar la 
Cavalcada fins arribar a Can Negre on van rebre 
de mà de l’alcalde la clau que obre totes les portes. 
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Solidaris amb La Marató de TV3. Un any més, la ciutadania va mostrar 
la seva solidaritat en els diferents actes per a recaptar fons per a La Marató 
de TV3 que es va fer el 18 de desembre. Els poliesportius municipals van 
organitzar un festival de zumba i un torneig de pàdel, que van recaptar 
1.020 i 146 euros respectivament, i van col·locar urnes que van recollir 
712,87 euros. El Club d’Handbol Sant Joan Despí es va enfrontar a la se-
lecció de Qatar en un partit on va aconseguir 197 euros; Slot-Car Sant 
Joan Despí va organitzar unes jornades d’slot car durant les quals es van 
recollir 1.090 euros i el Consell Esportiu del Baix Llobregat va dur a terme 
una pedalada que va sumar 100 euros. La gala de patinatge del Club de 
Patinatge Artístic Sant Joan Despí va obtenir 1.276 euros i la XII Dansa 
Solidària organitzada per Dansadespí va recollir 3.930 euros. Algunes es-
coles també es van sumar a les activitats tot recollint 3.819,50 euros.

La cara més solidària del Nadal 
La recollida de joguines per als infants de famílies vulnerables i actes de 
suport a la Marató de TV3, principals activitats solidàries

La campanya ‘Cap infant sense joguina’ que organitzen Creu Roja i Ràdio Despí va aconseguir portar lots de joguines 
a 227 infants de la ciutat gràcies a les aportacions solidàries de la ciutadania. Es van fer un munt d’activitats per aconse-
guir els joguets, com ara el partit que va enfrontar l’equip femení del FC Levante les Planes contra regidors i regidores 
i membres de la Creu Roja i Ràdio Despí (fotografia gran); la Ràdio Marató de Ràdio Despí, i recollides a les places i 
equipaments municipals.
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Escalfant motors per al 
Carnaval 2017!

La disbauxa està a punt d’aterrar a Sant Joan Despí de la mà del nostre Rei Carnestoltes, 
en Joan Despitoltes, que ja ens ha anunciat que aquest serà el Carnaval més boig

Carnaval és al febrer, però sabem que els ciutadans i 
ciutadanes ja s’afanyen per tenir les seves disfresses 
a punt. De moment ja tenim confirmada la parti-

cipació de 18 comparses que ompliran de colors la rua de 
Carnaval que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer. Com sem-
pre, us hi esperem a la rambla Josep Maria Jujol a les 16.15 
h perquè ens acompanyeu en aquesta riuada de disbauxa 
fins al parc de la Fontsanta. També us podem avançar que 
ja estan a la venda (al Casal de Joves i a l’Oficina Jove) les 
entrades de la Gran Festa de Carnaval que es farà al po-
liesportiu del Mig a les 23 h. Podràs gaudir d’un especta-
cle únic de música, llum i moltes sorpreses, i participar al 
concurs de disfresses. Una de les novetats d’aquesta edició 

serà l’arribada d’en Joan Despitoltes (23 de febrer, 17.30 h, 
plaça davant de l’Àrea de Serveis a la Persona, ) que serà 
més especial que mai. Una sorpresa de la qual tindreu més 
detall al programa que us arribarà a casa. Després de la 
gran rua del dissabte, el rei dels poca-soltes s’acomiadarà 
el dimecres 1 de març a la plaça de l’Ermita (17.30 h) amb 
una gran sardinada que farà la Colla de Geganters. La gent 
gran també gaudirà dels seus carnavals (23 i 24 de febrer), 
així com els joves a la Happy Flower & Zumba (24 de fe-
brer) i els més petits (26 de febrer, al poliesportiu del Mig). 
Estigueu atents perquè properament ja estarà actiu el Face-
book i el web d’en Joan Despitoltes, on podreu seguir tota 
l’actualitat del Carnaval 2017. Això és només un aperitiu!

Ja a la venda les entrades per a la Gran Festa de Carnaval del 25 de febrer

Aneu reservant dates al calendari: arribada del Rei Joan Despitoltes (dijous 23 de febrer, plaça de l’Àrea de Serveis a la Persona); Rua i Gran Festa de Carnaval 
(dissabte 25 de febrer, sortida de la Rua a la rambla Jujol i ball de disfresses al poliesportiu del Mig) i Judici final (dimecres 1 de març a la plaça de l’Ermita)
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La nova temporada de teatre ja ha arri-
bat carregada de novetats per a tots els 
gustos. La comèdia Avui no sopem, so-

bre les discussions familiars al voltant d’una 
taula, obrirà la temporada el 21 de gener al 
Teatre Mercè Rodoreda. El teatre també aco-
llirà l’obra La fortuna de Sílvia, de Josep Ma-
ria de Segarra, el 3 de febrer. La Sala Bulevard 
ens farà començar els caps de setmana amb 
un bon somriure amb els espectacles d’El 
Buleclub de la comèdia. Hi podrem veure 
l’actuació d’improvisació de Comando Impro 
el 27 de gener i el monòleg Anecdología de 
l’humorista Oswaldo Digón, però també hi 
podrem escoltar música, amb el concert del 
grup Animal el 17 de febrer. Els més petits 
de la casa també hi trobaran el que busquen, 
ja que podran veure l’actuació del Cabaret 

Aulet el 29 de gener i l’obra Ai rateta, rateta 
el 19 de febrer.Aquesta temporada ha arribat 
trepitjant fort i molts espectacles ja han venut 
una part important de les entrades, així que 
afanyeu-vos a comprar les vostres. El concert 
que farà la Dàmaris Gelabert el 26 de març va 
batre rècords i va exhaurir les entrades per a 
les dues funcions els primers dies de venda, 
però per a la resta encara n’hi ha de disponi-
bles. Entre els espectacles dels propers mesos 
també cal destacar el concert de Manel (21 
d’abril), una de les últimes oportunitats de 
veure’ls abans que comencin la gira europea 
al maig, o l’obra Conillet (5 de maig), amb 
Clara Segura, que s’ha endut el premi butaca. 
Podeu comprar les entrades al Centre Cultu-
ral Mercè Rodoreda i teatresdespi.cat. Con-
sulteu també ofertes i abonaments especials. 

La nova temporada de teatre i 
música arriba trepitjant fort

Les obres Avui no sopem, La fortuna de Sílvia i l’espectacle de Comando Impro són 
algunes de les novetats més destacades de gener i febrer

Venda d’entrades al web teatresdespi.cat

Laura Conejero, 
protagonista de La 

fortuna de Sílvia 
(3 de febrer) 
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi #ajuntamentsantjoandespi

fins al 5 de febrer
EXPOSICIÓ de fotografia 
‘Rastres d’un missatge’
de Joan Ramell
Centre Jujol-Can Negre

de l’1 de febrer al 30 de març
EXPOSICIÓ ‘Refugiats’, 
de Rubens Tosi i Carme Martí (inauguració, 18.30 h)
Biblioteca Mercè Rodoreda

del 9 de febrer al 5 de març
EXPOSICIÓ de ceràmica ‘Estats’
de Montse Llanas Silvestre (inauguració,19.30 h)
Centre Jujol-Can Negre

Fa 28 anys que Sant Joan Despí celebra la 
festa dels Tres Tombs, organitzada per la Colla 
de Geganters amb el suport de l’Ajuntament, 
per commemorar la festivitat de Sant Antoni 
Abat, patró dels animals. En aquesta edició, 
l’abanderat serà el Centre d’Esplai El Nus, que 
aquest any celebra els seus 30 anys. La Festa 
dels Tres Tombs comptarà amb una vuitantena 
d’animals, entre cavalls, ponis, ases o mules. 
La novetat d’aquest any és un concurs de 
fotografia, organitzat per la Colla de Geganters 
i La Finestra. Per participar-hi només cal enviar 
fotos (mínim 200 kb i màxim 2 mb) al correu 
fotos3tombs@gmail.com entre el 12 i el 19 de 
febrer. El primer guardonat rebrà 150 euros; el 
segon un sopar per a dues persones, i el tercer, 
dues entrades per a una de les obres de la 
temporada d’espectacles del mes d’abril o maig. 
El dia 11de febrer es farà l’entrega de la bandera 
en una petita cercavila que sortirà a les 17 h des 
de Ca l’Armand fins al Centre Cívic Sant Pancraç, 
seu del CE El Nus.

Itinerari de la Festa dels Tres Tombs

Primera volta: sortida dels carros a les 12 
h des del recinte firal (av. Mare de Déu de 
Montserrat), av. de Barcelona, Rambla J. M. 
Jujol, recollida de la bandera a la pl. de la 
Ciutat Gegantera, c/ Jacint Verdaguer, c/ de les 
Torres, av. de Barcelona. Segona volta: c/ Bon 
Viatge (13 h, benedicció dels animals), c/Jacint 
Verdaguer, c/ de les Torres, av. de Barcelona. 
Tercera volta: c/ Bon Viatge, c/Jacint Verda-
guer, c/ de les Torres i av. de Barcelona. 

12 de febrer, 
Festa dels 

Tres Tombs



26

 
 

	 18		hores
 TALLER: FEM UN CALENDARI
 POP- UP!
 Biblioteca Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 a la primera sessió pintarem i decorarem el   
   calendari; la segona serà el 31 de gener. 
 Edat recomanada: de 4 a 10 anys. 
 Cal inscripció prèvia a la Biblioteca

 31 dimarts

     23 dilluns

	 19		hores
 TALLER: MANTA DE GANXET 
 Casal de Joves El Bulevard
 Perfecta per decorar i protegir-nos del fred.   
                  Preu: 10 €. Cal inscripció prèvia. La segona sessió  
 serà el 31 de gener
 

 25 dimecres

	 19		hores
 TALLER DE CUINA NIKKEI
 Casal de Joves El Bulevard
 Fusiona la cuina japonesa amb la cuina perua- 
  na. Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia

 26 dijous

	 19	hores
 QUERIDO BACH: RIMAS Y   
 ACORDES
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 Descobreix la música de Bach acompanyada   
 de poesia. A la Sala Petits Lectors

27 divendres

	 18	hores
 TALLER SOBRE EL CONSUM DE    
           CÀNNABIS              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

 29 diumenge
	 10	hores
 SOM RIU              
 Lloc de trobada, pl. del Sol Solet
 jornada de neteja del riu i altres activitats,   
 organitzada pels esplais

	 19	hores
 TALLER: LLETRES EN CARTRÓ
  Casal de Joves El Bulevard
 per a decorar o regalar d’una forma original.   
 Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia

30 dilluns

	 18	hores
 TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA   
 REALITAT VIRTUAL IMMERSIVA  
           Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a   
	 l’Oficina	Jove

3  divendres

	 18	hores
 TALLER: PARLEM EN PÚBLIC             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 vols tenir recursos per parlar en públic? Vols                
           sentir tranquil·litat a l’hora d’exposar les teves
  idees? Vols fer una bona exposició de TR?        
                  Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 JURÍDICA/LABORAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

     24 dimarts

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE MOBILITAT   
           INTERNACIONAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

	 19		hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘ADA,       
            NICO Y LAS ESFERAS DEL TIEMPO’
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 a càrrec de l’autora local Pepa Mayo                    
 

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

	 12	hores
 TEATRE FAMILIAR: CABARET   
           AULET           
 Teatre Mercè Rodoreda
 un espectacle on les arts escèniques apropen grans  
 i menuts aportant moments màgics i un bon record   
 per emportar-se a casa
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE SALUT             
 Oficina Jove
 Resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

FEBRER

	 22.30	hores
 BULE CLUB DE LA COMÈDIA:    
           COMANDO IMPRO
 Sala Bulevard
 espectacle d’improvisació a partir de les frases  
 que proposa el públic inspirat en les sèries   
 policíaques dels anys 80
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 18	hores
 TALLER DE CUINA AMB 
 THERMOMIX          
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 gratuït. Inscripcions a Can Negre

28 dissabte
	 11	hores
 TALLER DE CUINA DE TUPPERS          
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 diferents propostes per fer uns tuppers més   
                   bons i atractius. Preu: 12 €. Incripcions a Can  
 Negre

	 18	hores
 TALLER D’APERITIUS         
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb	Jo	Baixas.	Preu:	12	€.	Inscripcions	a	Can		
 Negre

4  dissabte
	 12	hores
 VISITA GUIADA PER LES PLANES    
 Barri de les Planes
 descobreix l’abans i el després d’aquest barri   
 amb una visita guiada per diversos aparadors   
	 on	es	poden	veure	fotografies	històriques	de		 	
 Les Planes. Inscripcions a Promodespí

	 22	hores
 TEATRE: LA FORTUNA DE SÍLVIA 
 Teatre Mercè Rodoreda
	 obra	de	Josep	Maria	de	Segarra	sobre	una		 	
 dona que lluita per conservar la seva fortuna 
 privilegiada davant la Segona Guerra Mundial 
 venda d’entrades teatresdespi.cat
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3  divendres

6  dilluns

7  dimarts

8  dimecres

	 18		hores
 CONTE ‘LA PALLASSA PRISKA’   
 AMB TALLER DE MAQUILLATGE 
 Biblioteca Mercè Rodereda (Sala Camèlies)
 a càrrec d’Eva González. Edat recomanada: a  
 partir de 4 anys. Entrada lliure i gratuïta

	 18	hores
 DIJOUS DE CONTE: L’ELEFANT   
 CURIÓS + TALLER D’IMANTS             
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de la companyia La Sal, a la Sala   
 Petits Lectors. Edat recomanada: a partir de 3  
 anys. Cal inscripció prèvia

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

9  dijous

 12 diumenge

FEBRER

	 18		hores
 TALLER DE COLLARETS AROMÀTICS             
 Centre Jujol - Can Negre
 realització d’un collaret aprenent tècniques   
 bàsiques de costura. Cal inscripció prèvia

	 19	hores
 TALLER D’ESPONJA 100% 
 NATURAL I COR EXFOLIANT             
 Casal de Joves El Bulevard
 amb esponja vegetal i sabons romàntics. Preu:  
 5 €. Cal inscripció prèvia.

	 11	hores
 8è FESTIVAL INFANTIL D’ESBARTS 
           Teatre Mercè Rodoreda
 mostra de danses tradicionals catalanes dels   
 grups infantils i juvenils de l’Esbart Dansaire   
	 de	Sant	Joan	Despí	amb	la	participació	dels		 	
 Esbarts de Granollers, Arrels de Lleida i de  
 l’Hospitalet. Activitat organitzada per l’Esbart   
	 Dansaire	de	Sant	Joan	Despí	i	Roda	Catalonia

	 16.30	hores
 ASSESSORIA 
 JURÍDICA/LABORAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta, cal demanar cita prèvia

	 16.30	hores
 ASSESSORIA DE MOBILITAT   
           INTERNACIONAL             
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Resol tots els teus dubtes. Activitat gratuïta, cal  
	 demanar	cita	prèvia	a	l’Oficina	Jove

10 divendres

	 22.30	hores
 BULE CLUB DE LA COMÈDIA:    
           OSWALDO DIGÓN
 Sala Bulevard
 Anecdología	és	el	monòleg	de	l’humorista		 	
                  Oswaldo Digón sobre les diferents anècdotes 
 que ha anat vivint o escoltant
 venda d’entrades teatresdespi.cat

11 dissabte 

14 dimarts
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN              
 Àrea de Serveis a la Persona
 recorregut a peu pel Baix Llobregat

	 19	hores
 TALLER DE CUINA MEXICANA           
 Casal de Joves El Bulevard
 barreja colors, sabors i condiments sense   
 oblidar el punt més picant. Preu: 5 €. Cal 
 inscripció prèvia.

	 17		hores
 CERCAVILA DELS TRES TOMBS
 Sortida de Ca l’Armand
 recorregut per la ciutat per a portar l’estendard 
 de la seu de la Colla Gegantera a la seu de   
 l’Esplai El Nus, abanderat d’aquest any

4  dissabte

	 18	hores
 TALLER DE CUINA ÍNDIA        
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 Elaboració d’un menu complet amb receptes   
 originals i els grans sabors i aromes de la cuina  
 índia. 12 €. Inscripcions a Can Negre

19 diumenge

 17 divendres

	 11	hores
 ITINERARI PER LES MASIES DE   
 SANT JOAN DESPÍ           
 Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 visita	guiada	pel	passat	arquitectònic	per	l’entorn		 	
	 rural	de	les	masies	de	Sant	Joan	Despí.	Cal		 	
 inscripció prèvia en cannegre@sjdespi.net

	 22	hores
 CONCERT DEL GRUP ANIMAL           
 Sala Bulevard
 no el pots deixar passar! Prepara’t per a un   
 directe festiu i salvatge del grup revelació
  català que ho està petant!

	 11	hores
 TEATRE FAMILIAR: 
 AI RATETA, RATETA 
 Teatre Mercè Rodoreda
 hi havia una vegada una rateta pressumida que   
 estava cansada que tothom expliqués el seu conte   
 de la mateixa manera. Un dia va decidir fer vaga
 venda d’entrades teatresdespi.cat

	 18	hores
 TALLER DE CUINA PER A 
 CONVIDATS       
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 elabora un menú sencer amb un preu reduït i   
 amb el qual sorprendràs els teus convidats.  
 12 €. Inscripcions a Can Negre

	 18	hores
 TALLER DE CUINA GREGA          
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 12 €. Inscripcions a Can Negre

	 18	hores
 TALLER: M’HE ENAMORAT...   
 L’HI DIC?              
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 Especial Sant Valentí. De 14-16 anys. Gratuït.  
 Cal inscripció prèvia

	 19		hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “QUAN  
 ANÀVEM A LES MONGES”  
 Biblioteca Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 presentació del llibre de l’autora santjoanenca   
 Rosa Gordillo, editat per Cruïlla                 

	 12	hores
 FESTA DELS TRES TOMBS             
 Sortida del Recinte Firal
 tradicional celebració dels Tres Tombs. Cerca-  
 vila per la ciutat amb cavalls, ases i mules

	 18.30		hores
 TALLER DE CUINA: ÀPAT 
 ROMÀNTIC AMB LLEGUMS  
 Espai La Fàbrica (Biblioteca Miquel Martí i Pol)
 cal inscripció prèvia             

	 18	hores
 TALLER DE PASTISSERIA (NIVELL  
 AVANÇAT)      
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 per portar els pastissos de sempre a un nivell   
 superior. 12 €. Inscripcions a Can Negre

	 12	hores
 VISITA GUIADA PER LES PLANES    
 Barri de les Planes
 descobreix l’abans i el després d’aquest barri   
 amb una visita guiada per diversos aparadors   
	 on	es	poden	veure	fotografies	històriques	de		 	
 Les Planes. Inscripcions a Promodespí

	 11	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS 
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai	pedagògic	mediambiental.	Aquest	dia		 	
 es farà un taller de germinadors al parc 
 de Torreblanca, mentre que a la Fontsanta   
 descobrirem els ocells del parc
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EN IMATGES

25 anys de la mort de Montserrat Roig.  L’entitat de dones Montserrat Roig va re-
tre un homenatge a l’escriptora i periodista amb motiu del 25è aniversari de la seva 
mort. A la imatge, el seu fill, Roger Sampere, amb l’escriptora Isabel Clara Simó i la 
filòloga i especialista en anàlisi del discurs feminista, Betsabé García.
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Fotografia a Can Negre.  Joan Ramell (a la 
imatge superior) exposa fins al 5 de febrer Ras-
tres d’un missatge, una exposició fotogràfica 
sobre les restes d’anuncis, pintades i grafits que 
es poden trobar al carrer. Una bona oportunitat 
per gaduir de l’art sense sortir de la ciutat.

Treball al Nadal.   A l’esquerra, la vintena 
de joves que aquest any han participat al 
programa ocupacional Treball al Nadal. 
Aquest projecte ha permès els joves (encara 
estudiants de qualsevol tipus de formació 
reglada, com secundària, cicles formatius, 
graus, etc.) participar en diferents tasques 
de suport en actes culturals i de dinamit-
zació comercial i medi ambient durant 
les festes de Nadal. Aquesta és una de les 
iniciatives que duu a terme l’Ajuntament 
per afavorir la contractació de gent jove.

Moments especials a la biblioteca.  La biblioteca Mercè Rodoreda ha 
guanyat, en la categoria de biblioteca, el concurs d’instagram “Què t’emociona 
de la biblioteca?”, organitzat per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, i en el qual els usuaris havien de penjar una fotografia 
al seu perfil d’Instagram mostrant moments especials a la seva biblioteca. A 
l’esquerra, Martí Pujol, vicepresident de la Diputació i president delegat de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports, amb la Judith Viñas, directora de la biblioteca.

Aliments per a famílies vulnerables.  L’Ajuntament i 
Creu Roja han lliurat aquest Nadal lots d’alimentació a 
unes 250 famílies de la ciutat en situació de vulnerabi-
litat. A més d’aliments de primera necessitat (com oli, 
llegums, pasta, etc.) als lots també hi havia alguns pro-
ductes relacionats amb el Nadal, com torró, neules, etc.
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Curs d’acollida.  A l’esquerra, una part de 
la trentena d’alumnes que han participat 
en els cursos d’acollida a nouvinguts que 
fa l’Ajuntament entre la població estran-
gera. Es tracta d’unes sessions on se’ls 
dona informació sobre aspectes bàsics del 
funcionament de país com el sistema edu-
catiu, sanitari, etc. o més relacionats amb 
la ciutat perquè puguin sentir-se integrats 
com més aviat millor. Aquest curs els dona 
eines per conèixer l’entorn i s’organitzen 
visites i activitats de ciutat.

30 anys de l’escola de dansa Loly Pélaez.  És 
una de les escoles de dansa de referència de la 
ciutat. Des dels inicis al carrer Sant Antoni, per 
l’escola han passat centenars d’alumnes per 
formar-se en dansa espanyola (composta de 
diferents disciplines com el flamenco, la dansa 
clàssica, la dansa estilitzada, l’escola bolera, 
etc.) tot i que també es fan cursos de sevillanes i 
tallers d’altres disciplines. Aquesta escola, molt 
coneguda al barri de les Planes, prepara els 
alumnes que volen cursar els estudis a l’Institut 
del Teatre. A l’esquerra, una foto dels inicis de 
l’escola, i al costat una del festival commemo-
ratiu del 30è aniversari.
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Una nova centenària. La Josefa 
Mas Moya va fer el 2 de novem-
bre els 100 anys, una data molt 
especial que s’havia de celebrar.  
Per això, es va fer una festa a la 
Residència Sophos on van assis-
tir els seus familiars i el regidor 
de la Gent Gran, Ginés Ros, entre 
d’altres. La Josefa fa deu anys 
que viu a Sant Joan Despí, on 
també resideix el Joan, el menor 
dels seus dos fills. Anteriorment 
vivia a Barcelona, ciutat on va 
néixer i ha viscut la majoria de la 
seva vida.

Voluntariat per la llengua.  
Aquestes són les 13 noves parelles 

que s’han sumat aquest any al 
programa VxL (Voluntariat per la 
llengua) amb l’objectiu de donar 

suport a les persones que no tenen 
fluïdesa oral del català. Amb 

aquestes noves incorporacions el 
programa compta aquest any amb 

36 parelles.
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Sant Joan Despí va viure un partit amistós d’alt nivell

Handbol de luxe al Salvador Gimeno
El passat 21 de desembre Sant Joan Despí va poder 

gaudir d’un espectacle esportiu de luxe dins el món 
de l’handbol, que va omplir a vessar el poliespor-

tiu Salvador Gimeno de la nostra ciutat. Es va disputar un 
partit internacional entre les seleccions masculines de Qa-
tar, actual subcampiona del món, i la selecció de Romania.
A la qualitat dels dos equips participants, calia sumar el 
“caché” del dos entrenadors, que han fet i estan fent his-
tòria com a entrenadors del FC Barcelona, de la selec-
ció espanyola i ara amb altres seleccions. Concretament, 
l’entrenador de Qatar és Valero Rivera i el de Romania Xa-
vier Pascual “Pasqui”.
La selecció de Qatar estava preparant el Campionat del 
Món d’Handbol que es diputa a França aquest mes de ge-
ner i la de Romania està en plena fase classificatòria per 
accedir al Campionat d’Europa de Croàcia 2018.
L’interès d’aquest partit es va viure des del primer moment, 

ja que els dos equips van jugar al 100% d’intensitat, bus-
cant una victòria de prestigi. Va destacar a la porteria de 
Qatar la magnífica actuació de Danijel Saric, exporter del 
FC Barcelona, que va fer aturades de gran mèrit.
La posada a punt de la selecció de Qatar i el seu nivell de 
qualitat van fer que finalment s’imposés en el marcador 
per 30-18. 
En tot moment, les dues seleccions i els dos entrenadors 
van ser propers i amables i es fan fotografiar amb tots els 
nens i nenes que es van apropar als seus ídols. 
La realització d’aquest partit a Sant Joan Despí no va pas-
sar per alt per diversos mitjans de comunicació de Cata-
lunya i la resta d’Espanya que es van fer ressò d’aquest es-
deveniment esportiu.
Sense cap tipus de dubte, Sant Joan Despí va poder gaudir 
d’un partit de luxe que no fa més que incrementar l’afició a 
l’esport, i a l’handbol en particular, a la nostra ciutat.

El poliesportiu es va omplir per veure les seleccions absolutes de Qatar i Romania

DESPÍ ESPORT

La selecció de Qatar, actual subcampiona del Món, es va imposar  per 30-18
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

Nadal de bàsquet per als més petits

Es va combinar el bàsquet amb activitats recreatives pels més petits 
de l’entitat com es veu a les fotografies inferiors

El Club d’Escacs conclou el seu intens 25è aniversari

El Club d’Escacs Sant Joan Despí conclou el seu 25è aniversari, 
que ha comptat amb força activitats i una gran temporada realit-
zada. A la Lliga Catalana, el primer equip manté la categoria, el 
millor resultat de la història de l’entitat. Al Campionat de Cata-
lunya d’Edats Fase Prèvia Baix Llobregat, Tony Nogués va que-
dar segon en categoria sub-18 i es va classificar per a les finals de 
Catalunya. D’altra banda, l’entitat santjoanenca va organitzar al 
Centre Cívic Les Planes el torneig Ace, amb una participació de 
118 jugadors.
Es va celebrar la primera simultània d’escacs amb música de cor-
da; Victòria García va ser la guanyadora del concurs “Literatura 
d’Escacs” i es va posar en marxa una nova iniciativa de classes 

d’escacs per a socis.
D’altra banda, per la Festa Major es va realitzar el Torneig de Rà-
pides i l’Escolar. El club, a més, segueix col·laborant amb les ac-
tivitats del Barri Residencial Sant Joan i del Casal de Gent Gran 
Can Maluquer, i imparteix classes en les dues biblioteques mu-
nicipals, alhora que continua també l’Escola Esportiva d’Escacs 
amb un nou projecte i un nou monitor amb titulació de Mestre 
Català
Al Torneig de Nadal el guanyador va ser Roger Cervelló, seguit 
de Juanma Sánchez i el tercer Joaquín Martín. El campió del so-
cial clàssic va ser Alberto Arroyo; del social actiu Miguel Angel 
Murillo i del social ràpides César Varela.

A l’esquerra, imatge del Torneig de Nadal d’enguany. A la dreta, simultània d’escacs a la biblioteca Mercè Rodoreda. 

El Bàsquet Sant Joan va organitzar múltiples activitats durant les vacances nadalenques

El Bàsquet Sant Joan Despí ha viscut un període nadalenc 
intens, amb força activitats adreçades als seus esportistes 
més petits. El primer va ser el Torneig de Nadal Preinfantil 
femení, que va agrupar sis equips i on les jugadores locals 
van disputar partits amb equips d’un alt nivell.
També es van fer dos entrenaments intensius de tecnificació 
per als equips minis de la entitat (quatre de masculins i dos 
de femenins) en els que es va treballar el bot, el joc de peus, 
el tir, els canvis de mà i d’altres aspectes tècnics. Tots aquests 
equips van disputar el 8 de gener un partit amistós en què 
van poder aplicar els conceptes treballats.
El plat fort de les activitats de Nadal va arribar el dia 7 amb 
el TPAN17, el Torneig Premini d’Any Nou–Memorial Juan 
Manuel Cano, amb la disputa de 27 partits per part dels 18 
equips participants, en total 12 hores de bàsquet.
Els equips locals van aconseguir, per primer cop en les tres 
edicions disputades, la victòria en les dues categories mas-
culines i el segon lloc en categoria femenina.
A banda del bàsquet, enguany el torneig va créixer amb 
d’altres activitats paral·leles, com ara “El dibuix del TPAN17”, 
una zona per jugar a tennis taula o una gran taula de scalèx-
tric gràcies a la col·laboració del Club Tennis Taula Ateneu 
1882 i de l’Slot Car Sant Joan Despí, respectivament.
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El Futbol Club Levante Las Planas ha reprès, després de tres anys sen-
se disputar-se, el Torneig de Promeses, en què els més petits i petites 
van gaudir de l’esport del futbol. El campió va ser l’Horta, segon el 
Levante A, tercera posició per la Penya Recreativa de Sant Feliu i el 
quart lloc per al Levante Las Planas B.
Va ser una jornada curta, però intensa, i el club es planteja continuar 
organitzant-lo encara amb més participació fins i tot.

El Club Atletisme Despí ha obert les inscripcions per l’edició d’enguany 
de la Marató de Relleus per equips que es disputarà el 26 de març en 
un circuit de 7.032 metres. Inscripcions i informació de la prova al 
web www.cursapopular.es  

L’esport santjoanenc, en imatges

Obertes les inscripcions a la Marató de 
Relleus per equips

El Levante Las Planas va reemprendre el 
seu Torneig Promeses

El Club Hoquei Línia Jujol Jokers femení s’ha classificat per disputar la 
Copa de la Reina, que es jugarà al pavelló del barri barceloní de Sant 
Andreu del 13 al 16 d’abril. Serà un dels vuit participants, d’entre  ells, 
com a caps de sèrie, el Rubí –vigent campió– i el Valladolid.

El CHL Jujol es classifica per disputar la 
Copa de la Reina

Els dies 10 i 11 de desembre va tenir lloc la fase final de la sisena 
edició dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol 
Sala, en els quals l’Escola Blanc Blava Despí va estar represen-
tada en la selecció del Baix Llobregat pels jugadors Arturo Ro-
dríguez, Diego García i Hugo Cortés. Un premi al treball ben fet 
per continuar creixent esportiva i humanament de manera indi-
vidual i col·lectiva com a entitat.

L’Escola Blanc Blava aporta tres jugadors a 
la selecció del Baix Llobregat

L’equip Infantil A de la Unió Esportiva Sant Joan Despí, entrenat per 
Adrián Rodríguez i Daniel Molina, està realitzant una extraordinària 
temporada al seu grup de Primera Divisió, i és líder després de dispu-
tar -al tancament d’aquesta revista- 13 partits i guanyar-los tots, o 
sigui 39 punts de 39... i amb la impressionant xifra de 59 gols a favor 
per només 5 en contra. Tot i que tothom sap que queda molt per da-
vant, tot indica que l’equip és un ferm candidat a l’ascens a Preferent.

Impressionant temporada de l’infantil 
de la UE Sant Joan Despí

El gimnàsio Sprim-do organizó el pasado 3 de diciembre en el Teatre 
Mercè Rodoreda su Festival de Kárate anual. La exhibición se realizó 
en dos partes, la primera fue de varias artes marciales, karate alevín, 
infantil, kobudo y hapkido. En la segunda se contó una historia en la 
cual se interactuavan secuencias de video y reales en el escenario. El 
público asistente disfrutó del festival y premió a los participantes con 
una ovación cuando terminaron todos juntos en el escenario.

Espectacular Festival de Kárate del 
gimnásio Sprim-do

28
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Encetem un nou any i ho fem pre-
parats per treballar per la nostra 
ciutat, amb un pressupost adaptat a 
les nostres necessitats i unes inver-
sions que ens permetran continuar 
construint la ciutat de les persones 
que volem.
Un pressupost que té com a línies 
estratègiques garantir la qualitat 
dels serveis que es presten; estar al 
costat dels que més ho necessiten, 
detectant vulnerabilitats i millorar 
la qualitat de vida; continuar fent 
accions per reactivar l’economia i 
crear llocs de treball; amb políti-
ques de sostenibilitat; on l’educació, 
la cultura i l’esport són prioritaris i 
eines de cohesió social necessàries, 
així com la seguretat ciutadana i la 
convivència.
I, per continuar transformant la ciu-
tat hem de comptar amb un nivell 
d’inversions alt, que inclogui nous 
projectes com la millora dels carrers 
Major, Bon Viatge, Rius i Taulet i J. 
F. Kennedy; millores i supressió de 
barreres arquitectòniques en dife-
rents punts de la ciutat; actuacions 
en els centres esportius d’Ugalde, 
del Mig i en els camps de futbol de 
la ciutat; millores en la biblioteca 
Miquel Martí i Pol, en els centres 
educatius i al cementiri; nous ca-
rrils bici i millora de la xarxa que 
ja tenim; promoure la utilització de 
vehicles i bicicletes elèctriques; con-
tinuar treballant per a la millora de 
l’eficiència energètica dels diferents 
equipaments o la promoció de 48 
habitatges públics de lloguer, entre 
d’altres.
Tot plegat té un objectiu clar: conti-
nuar treballant per Sant Joan Despí i 
per als seus ciutadans i les seves ciu-
tadanes. Endavant! I bon any 2017!

Un pressupost per a 
les persones

grup municipal PSC-CP

En el darrer ple de l’any vam votar 
en contra dels pressupostos 2017. Els 
principals motius valorats per no vo-
tar favorablement són aquests:
No podem validar unes xifres fruit 
de reglaments en els quals no podem 
participar, que no compartim i que 
fomenten i defensen un model de 
ciutat que no és el de tota la ciutada-
nia.
L’opacitat en la gestió de diferents 
projectes com la reforma del carrer 
Major, la gestió dels plans d’ocupació 
o la recepció d’entitats de la Festa 
Major.
La manca de transparència i l’al·lèrgia 
a la participació del govern municipal 
que no es planteja fer uns pressupos-
tos participatius, ni destina partides 
per tal que la ciutadania pugui deci-
dir en què i com invertir recursos.
El govern de la ciutat, deficitari en 
humilitat, sempre ho té tot previst. 
Les propostes de l’oposició topen 
amb un mur, la resposta és que tot 
està en estudi o ja es fa. Tot i que, 
després, aquestes propostes inicial-
ment rebutjades se les fan seves i les 
presenten com a pròpies.
Per les mitges veritats i mitges men-
tides amb què responsabilitzen o no, 
de mancances en serveis, a les instàn-
cies de govern superiors en funció de 
si ells estan o no en aquests governs.
Per l’existència de partides descrites 
de manera inconcreta o despeses de 
poca o cap justificació en uns temps 
en què els recursos s’haurien de des-
tinar a pal·liar carències de les famí-
lies més vulnerables.
Continuarem la nostra feina 
d’oposició constructiva treballant per 
una millor ciutat dins de la República 
Catalana que farem. Que tingueu un 
molt feliç 2017.

Votem en contra dels 
Pressupostos Municipals 2017

Iniciamos un nuevo año. Un año en el que el 
Ayuntamiento dispondrá de un presupues-
to consolidado, contando el de la sociedad 
ADSA, de más de 46 millones de euros.
Desde el equipo de gobierno, PSC, ICV-
EUA y CiU, se esfuerzan en hacernos llegar 
el mensaje de que son estos unos presupues-
tos sociales y participativos. Nosotros no lo 
creemos así, poniéndolo de manifiesto en el 
último Pleno votando en contra de ellos.
¿Por qué no creemos que sean sociales? Ana-
lizándolos vemos que para áreas tan sensibles 
como Promoció econòmica no aumentan las 
cantidades, o que en el caso del aumento del 
14,6% en Serveis Socials, totalmente nece-
sario, se destina a una única partida, la del 
Servicio de Atención domiciliaria debido a la 
necesidad de aumentar las horas de atención.
El hecho de que el resto de cantidades des-
tinadas a estas partidas se mantengan da 
a entender que las consideran suficientes 
para atender las necesidades de quienes se 
encuentran en una situación vulnerable, ob-
viando que el objetivo no puede ser resignar-
se ante la situación actual, sino que debemos 
esforzarnos para recuperar los niveles ante-
riores a la crisis.
¿Por qué no creemos que sean participativos? 
En unos presupuestos participativos son los 
ciudadanos y ciudadanas quienes deciden 
sobre una parte del presupuesto municipal. 
Son ellos quienes establecen cuáles son las 
principales necesidades de su ciudad, priori-
zando las más importantes. Los vecinos y ve-
cinas han de ser parte activa y no convertirse 
en simples espectadores de las decisiones. No 
ha sido el caso de estos presupuestos.
Son muchos los municipios que están rea-
lizando ya unos verdaderos presupuestos 
participativos donde su ciudadanía puede 
decidir realmente. Sant Joan Despí debe se-
guir ese camino.
El proceso para conseguirlos es largo, por 
eso desde SiqueEsPot/SíSePuede trabajamos 
ya para que los presupuestos del 2018 sean 
realmente sociales y participativos.
 

Presupuestos ¿sociales y 
participativos?
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Desde el Partido Popular desea-
mos que hayáis iniciado el año 
2017 de la mejor manera posible, 
con ganas e ilusión.
Por nuestra parte con más ener-
gía y fuerza que nunca y es que 
la tarea encomendada es ardua 
y difícil, pero no por ello menos 
necesaria ni menos ilusionante, y 
es hacer de Sant Joan Despí la ciu-
dad que nos merecemos.
Lo que está claro es que no nos 
merecemos una ciudad en don-
de paguemos los impuestos de 
los más elevados del Área Metro-
politana, no nos merecemos una 
ciudad con tan poca seguridad, 
con robos en garajes, trasteros y 
viviendas cada día, no nos mere-
cemos una ciudad dividida, social 
y comercialmente, no nos mere-
cemos gobiernos que llevan más 
de treinta años…
Sant Joan Despí se merece más 
seguridad, más cohesión social, 
más libertad, más transparencia, 
con un desarrollo sostenible, con 
viviendas sociales y de protección 
oficial, con un control del gasto 
del Ayuntamiento, entre todos 
los vecinos debemos crear el Sant 
Joan Despí del futuro constru-
yendo el presente.
Y es con el Partido Popular con 
quien puedes contar para hacerlo. 
Cuéntanos tu Sant Joan Despí, te 
escuchamos.
Puedes encontrarnos en el primer 
piso del Ayuntamiento todas las 
mañanas de 9 h a 13 h o bien a 
través de las redes sociales en Fa-
cebook @ppsjd o twitter @ppsan-
tjoandespi.
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Comienza un nuevo año pero todo si-
gue igual en Sant Joan Despí, bueno 
todo no, el presupuesto municipal para 
el 2017 ha supuesto una subida en el IBI 
y en la tasa de residuos urbanos cosa que 
afectará al bolsillo de nuestros vecinos.
Unido a esta subida se encuentra otro de 
los hechos que nos llevó a votar en con-
tra de los presupuestos y no es otro que 
la poca antelación y detalle con que un 
año más nos han sido presentados los 
documentos para analizar al detalle algo 
tan importante a decidir como son las 
cuentas públicas para todo un ejercicio 
anual.
Por último y no menos importante te-
nemos el hecho de que a todas y cada 
una de nuestras propuestas en forma de 
moción algunas u otras como petición 
para su modificación en las ordenanzas 
fiscales hemos obtenido un No por res-
puesta.
Mesures com la creació d’un banc de 
llibres de text gratuïts, la implantació 
d’un sistema de detecció de l’ADN per 
a les deposicions canines en les voreres, 
la deducció d’un 95% de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en casos de defunció 
o la possibilitat durant l’horari comer-
cial d’utilitzar la zona blava amb paga-
ment previ de tarifa per als veïns de Sant 
Joan independentment del barri de resi-
dència…entre altres propostes.
Aquests motius ens han portat a vo-
tar en contra del pressupost municipal 
2017, de la mateixa manera que ens 
mantindrem vigilants en el seu compli-
ment tant en fons com en forma.
Per a qualsevol suggeriment o aclari-
ment poden contactar amb nosaltres en 
el nostre email santjoan.despi@ciudada-
nos-cs.org a les xarxes socials Twitter: @
CsSjDespi, Facebook , Instagram o en el 
telèfon 617309215.

No a los presupuestos 
municipales

Un dels aspectes més importants de la 
política municipal són els pressupostos. 
La seva priorització és el que determi-
narà en què es gastaran en el proper 
any els diners dels nostres impostos i els 
que arriben d’altres administracions..
Des de la responsabilitat d’ICV-EUiA 
en la Regidoria d’Acció Social i Igualtat, 
dins el govern de la ciutat, hem fet una 
proposta de continuïtat als programes 
i intervencions que s’estan duent a ter-
me, per tal de garantir les necessitats 
bàsiques de totes les persones i, per 
afrontar-ho, hem incrementat les par-
tides de Serveis Socials en un 14,75%. 
Això es reflectirà especialment en un 
augment d’atenció domiciliària a per-
sones amb dependència, en hores de 
professionals de treball social, i a donar 
continuïtat a tots els ajuts d’emergència 
social (alimentació, habitatge, submi-
nistraments), en  beques per a la infàn-
cia i l’adolescència (menjador, lleure, 
esport).  
Pel que fa a les polítiques d’igualtat, 
s’avança en la participació de les dones 
com a motor social de transformació de 
la ciutat i s’amplia el Servei d’Informació 
i Atenció (SIAD), amb l’objectiu de se-
guir treballant per la igualtat i contra la 
violència masclista. 
ICV-EUiA tenim les nostres pròpies 
prioritats en relació amb el pressupost 
i, com sempre hem fet,  hem realitzat 
les nostres propostes: lloguer social (pi-
sos buits, ajuts); tarifació social en els 
serveis públics; remunicipalitzacions 
de serveis públics; clàusules socials, 
ambientals i de gènere en les contrac-
tacions, i elaboració d’un Pla Municipal 
de Salut.
ICV-EUiA seguirem lluitant perquè 
tota la ciutadania de Sant Joan Despí 
pugui accedir a tots els serveis sense 
distincions. 

Pressupost 2017
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El Parlament de Catalunya ha apro-
vat la llei 4/2016, del 23 de desem-
bre, de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, que dóna res-
posta als articles suspesos pel TC.
La present llei estableix mecanismes 
per assistir les persones que es tro-
ben en situació d’exclusió residencial 
o que estan en risc de trobar-s’hi, per 
mitjà de fórmules d’actuació de les 
administracions públiques catalanes 
que, seguint el principi de coopera-
ció, permetin reaccionar i, al mateix 
temps, conciliar tots els béns jurídics 
que cal protegir.
Aquest nou text fixa instruments al-
ternatius per donar resposta als tres 
punts de la Llei 24/2015 del mateix 
àmbit suspesos pel Tribunal Cons-
titucional el passat mes de maig: la 
mediació, el lloguer social i les ex-
propiacions de l’ús de pisos en cas de 
necessitat d’habitatge en municipis 
de demanda acreditada.
Mitjançant aquesta nova Llei es per-
metrà incrementar els mecanismes 
de les administracions per ajudar les 
famílies que estan endeutades, am-
pliar el parc públic d’habitatges i evi-
tar els desnonaments, ja que prioritza 
la mediació entre els bancs i les famí-
lies, preveu mecanismes per reduir 
els pisos buits, estableix mesures per 
reallotjar amb lloguer social famílies 
en risc d’exclusió i preveu expropiar 
temporalment l’ús de pisos a grans 
tenidors per disposar d’habitatge 
públic per fer front a les necessitats 
de pisos socials i per evitar desnona-
ments.
Així mateix, permet avançar en la 
gestió de l’ocupació d’habitatges pú-
blics i permetrà aplicar l’impost de 
pisos buits sobre el triple de munici-
pis i dedicar-ne la recaptació a políti-
ques d’habitatge.

Mesures de protecció del 
dret a l’habitatge

el temps El desembre ha vingut marcat pel domini de 
l’anticicló i el temps assolellat durant bona part 
del mes i una temperatura bastant superior a 
la mitjana. Només un parell de dies freds als 
inicis i també a les acaballes del mes ens van fer 
recordar que estàvem a l’hivern. Un hivern que, 
aquest mes de gener, s’està fent notar força. 
Per setè any consecutiu el desembre ha estat 
sec. Però no tant com altres anys, gràcies a unes 
pluges, més aviat modestes, que varen caure 
entre els dies 16 i 20. Els anticiclons, que sempre 
fluctuen, a vegades se situen de tal manera que 
ens aporten vents marítims carregats d’humitat i 
precipitacions, com és aquest cas. 
L’any 2016 en el seu conjunt ha estat molt sec i 
molt càlid; com el 2015. D’aquesta manera, es 
pot afirmar que el bienni 2015-2016 ha estat el 
més sec des d’almenys el de 1949-1950. 

DESEMBRE DE 
2016

Temperatura mitjana: 11,4ºC
Temperatura màxima: 18,5ºC el 
dia 6
Temperatura mínima: 3,3ºC el 
dia 3
Precipitació total: 28,3mm

Gabriel Salvà  ( www.meteosjd.blogspot.com)

Segueix-nos a les xarxes socials:

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
Despí TV

també a www.despi.tv

Edita: Ajuntament de Sant Joan Despí 
Redacció i edició: Departament de Premsa i Comunicació 
Fotografia: Guillem Urbà • Correcció lingüística: Servei Local de Català 
• Impressió: Gràfiques San Sadurní. Tel. 93 373 74 41 • Repartiment: Uni 
Post Sant Joan Despí, tel. 93 477 13 97 • Dipòsit legal:  B-18.653-80 

Aquesta publicació té una tirada de 14.500 exemplars i es distribueix 
gratuïtament per tots els domicilis de Sant Joan Despí. Si hi detecteu 
qualsevol anomalia, ho podeu comunicar al telèfon 93 480 60 07 
(Departament de Premsa i Comunicació) o al correu electrònic: 
premsa@sjdespi.net • Imprès en paper ecològic 

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
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