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La presentació del nou equipament marca l’inici 
del desenvolupament urbanístic de les Begudes, 
amb una destacada oferta d’habitatge protegit

L’Estadi Johan Cruyff, 
un nou símbol

zones verdes i equipaments

connectivitat

habitatge protegit

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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Després de molt de temps, per fi hem tingut 
un mes molt plujós. Des del novembre de 2014 
no se superaven els 100 mm mensuals. A més a 
més, aquesta vegada gran part de la precipitació 
total caiguda es va acumular en menys de 24 
hores: els 107,4 mm caiguts entre la nit del 24 al 
25 de març signifiquen un rècord per a aquest 
mes; i des del setembre del 2006 que no plovia 
tant en 24 hores. Va ser, doncs, un temporal de 
pluja excepcional, que deixa en segon pla el 
temporal de fort vent i pluja, gens menysprea-
ble, que es va donar la nit del 3 al 4 de març.  
El març ha estat molt càlid, amb una conso-
lidació de la temperatura primaveral que ja 
arrossegàvem des del febrer. Si bé cal destacar 
que temporalment i coincidint amb el temporal 
del dia 24, l’hivern va tornar durant un parell de 
dies, amb nevades a cotes baixes. Molts indrets 
de la Depressió Central que el dia 25 es van 
llevar amb el paisatge ben blanc (fet ben poc ha-
bitual a final de març), pocs dies abans enregis-
traven temperatures que voltaven els 25ºC. 
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Temperatura mitjana: 13,7ºC
Temperatura màxima: 22,6ºC 
el dia 6
Temperatura mínima: 4,6ºC 
el dia 24
Precipitacions: 131,5 mm, 
7 dies de pluja, 2 amb 
tempesta. Màxima 
precipitació 107,4 
mm, el dia 24 
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Sant Joan Despí es hoy una ciudad referente en mu-
chos ámbitos. Las zonas verdes, los equipamientos 
sociales y deportivos, el mantenimiento del espacio 

público, la limpieza..., todo esto es fruto de la gestión rea-
lizada desde la administración municipal, de las políticas 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento y de la planificación 
que hacemos del territorio. Estos días, se ha presentado el 
que, sin duda, será un nuevo símbolo para nuestra ciudad, 
el Estadio Johan Cruyff del FC Barcelona,   situado en un 
sector de nuevo desarrollo donde hemos trabajado para 
continuar garantizando los niveles de calidad que nuestra 
ciudadanía se merece.

Así, además de conseguir mejoras en la conectividad y la 
sostenibilidad, la vivienda social será uno de los elementos 
que definirán este nuevo barrio. A pesar de ser de iniciativa 
privada, el cambio en el planeamiento ha hecho que cerca 
de la mitad de los pisos que se edifiquen sean de carácter 
protegido. De hecho, la primera de las promociones previs-
tas ya ha iniciado el plazo para la presentación de solicitu-
des. El objetivo es dar respuesta a la demanda de vivienda 
a precios razonables para la ciudadanía de Sant Joan Despí, 
ya que precisamente el nivel de servicios y equipamientos 
de la ciudad repercute directamente en los precios de mer-
cado inmobiliario, haciéndolo inaccesible para mucha gen-
te, especialmente la más joven.

Por eso desde el Ayuntamiento estamos planificando, den-
tro de las competencias y recursos disponibles, una serie de 
actuaciones que den alternativas para muchas personas que 
no quieren renunciar a desarrollar su proyecto vital en Sant 
Joan Despí. Propuestas que, además de promover la exis-
tencia de pisos de compra con protección oficial, pasarán 
también por aumentar la oferta de vivienda de alquiler en 
el municipio. Seguimos trabajando para tener una ciudad 
donde vivir con calidad.

Sant Joan Despí és avui una ciutat referent en molts 
àmbits. Les zones verdes, els equipaments socials 
i esportius, el manteniment de l’espai públic, la 

neteja..., tot això és fruit de la gestió realitzada des de 
l’Administració municipal, de les polítiques dutes a ter-
me per l’Ajuntament i de la planificació que fem del terri-
tori. Aquests dies, s’ha presentat el que, sens dubte, serà 
un nou símbol per a la nostra ciutat, l’Estadi Johan Cru-
yff del FC Barcelona, situat en un sector de nou desenvo-
lupament on hem treballat per tal de continuar garantint 
els nivells de qualitat que la nostra ciutadania es mereix. 

Així, a banda d’aconseguir millores en la connectivitat i 
la sostenibilitat, l’habitatge social serà un dels elements 
que definiran aquest nou barri. Tot i ser d’iniciativa pri-
vada, el canvi en el planejament ha fet que prop de la 
meitat dels pisos que s’edifiquin siguin de caracter pro-
tegit. De fet, la primera de les promocions previstes, ja 
ha iniciat el termini per a la presentació de sol·licituds. 
L’objectiu és donar resposta a la demanda d’habitatge a 
preus raonables per a la ciutadania de Sant Joan Despí, 
ja que precissament el nivell de serveis i equipaments de 
la ciutat repercuteix directament en els preus de mercat 
immobiliari, fent-lo innaccessible per a molta gent, espe-
cialment la més jove. 

Per això des de l’Ajuntament estem planificant, dins 
les competències i recursos disponibles, una sèrie 
d’actuacions que donin alternatives per a moltes perso-
nes que no volen renunciar a desenvolupar el seu pro-
jecte vital a Sant Joan Despí. Propostes que, a més de 
promoure l’existència de pisos de compra amb protecció 
oficial, passaran també per augmentar l’oferta d’habitatge 
de lloguer al municipi. Seguim treballant, doncs, per te-
nir una ciutat on viure amb qualitat.

Habitatge més assequible 
per als veïns i veïnes de 

Sant Joan Despí

Antoni Poveda, l’alcalde

Sant Joan Despí, per viure

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Vivienda más asequible 
para los vecinos y vecinas 

de Sant Joan Despí
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L’estadi Johan Cruyff serà un nou 
símbol de Sant Joan Despí

El Barça presenta el projecte del l’estadi que es construirà als terrenys de l’antic 
Tennis El Forn i que significa l’ampliació de la Ciutat Esportiva Joan Gamper

El nou camp substituirà el Mini Estadi i serà el referent del futbol formatiu professional

El passat 3 d’abril es va donar a 
conèixer al Centre Mercè Ro-
doreda de la nostra ciutat el 

projecte constructiu de l’Estadi Johan 
Cruyff a la Ciutat Esportiva del Fut-
bol Club Barcelona, que substituirà 
l’actual Mini Estadi. La presentació va 
anar a càrrec del president del Barça, 
Josep Maria Bartomeu; del comissio-
nat de l’Espai Barça, Jordi Moix; i de 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda.
L’Estadi Johan Cruyff serà la 
instal·lació més emblemàtica de la 
Ciutat Esportiva i portarà el nom 
d’una llegenda blaugrana que va 
ser un dels principals impulsors de 
l’aposta del club pel futbol formatiu i 
de l’estil de joc que caracteritza el FC 
Barcelona.
Josep Maria Bartomeu va qualificar el 
nou estadi com “la joia de la Ciutat 

Esportiva” i va recalcar que és la pri-
mera peça per començar el que serà 
l’Espai Barça. El president del club 
blaugrana va tenir gestos de compli-
citat amb Sant Joan Despí indicant 
que “som bons veïns i volem que 
siguin part de la família en aquest 

nou espai formatiu”. En aquest sen-
tit, Bartomeu va manifestar que li feia 
il·lusió començar l’Espai Barça a Sant 
Joan Despí pel caràcter formatiu dels 
jugadors. Cal recordar que el nou es-
tadi albergarà els partits del Barça B, 
del juvenil i de l’equip femení.
El comissionat de l’Espai Barça, Jordi 

Moix, va anunciar que fa set anys que 
es treballa en aquest projecte i, ara per 
ara, les tramitacions urbanístiques 
per poder començar les obres ja estan 
molt avançades i, si es compleixen les 
previsions, cap al juliol està previst 
que es col·loqui la primera pedra del 

nou estadi, que serà molt modern, 
amb una tribuna doble amb capaci-
tat per a 6.000 persones, amb totes 
les localitats cobertes i amb molt 
bona visibilitat. Està inspirat en 
l’històric camp del carrer Indústria, 
el primer que el FC Barcelona va te-

nir en possessió -abans eren llogats- i 
on va jugar del 1909 al 1922, fins que 
es va fer el camp de les Corts. 

Sostenible i accessible
L’Estadi Johan Cruyff tindrà una zona 
d’aparcament per a 700 vehicles i serà 
edificat amb criteris de sostenibilitat 

 EL TEMA

La tramitació administrativa, a la 
fase final prèvia a l’atorgament de 

la llicència d’obres
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Recuperació patrimonial. La Masia de Can Felip passarà a ser propietat del FCB. Inclosa en el 
catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del patrimoni Arquitectònic de Sant Joan Despí 
– en destaca la torre circular del segle XII– serà rehabilitada de manera integral per a residència 
d’esportistes de més de 18 anys que continuen integrats als programes formatius del Club. Can Felip, 
amb 1.200 m2 de superfície, tindrà capacitat per a fins a 21 esportistes. Disposarà, a més a més, 
d’una sala polivalent, així com d’espai per a altres usos interns del FCB.

i accessibilitat. A la instal·lació pre-
dominaran els colors blaugrana a les 
cobertes i la graderia. Està previst que 
es posi en funcionament la temporada 
2018-19.

Can Felip recull l’esperit 
de la Masia
Moix va anunciar també que la masia 
de Can Felip, que va adquirir el club 
dins la superfície de la Ciutat Espor-
tiva, serà rehabilitada de manera in-
tegral per a residència d’esportistes 
majors de 18 anys que continuen inte-
grats als programes formatius del club.
L’alcalde de Sant Joan Despí, Anto-
ni Poveda, va assenyalar que des de 
l’Ajuntament es comparteixen els va-
lors d’excel·lència en l’esport que trans-
met el FC Barcelona, tot destacant  la 
importància per a la ciutat del sector 
on es troba la Ciutat Esportiva –“una 
ciutat 100% esportiva”, va dir– que 
ara començarà el seu desenvolupa-
ment i que “serà un espai de qualitat”, 
amb àmplies zones verdes, espais per a 
equipaments i 800 nous habitatges, un 
40% de caràcter protegit.
L’Estadi Johan Cruyff serà molt visible 
des de l’autopista i una de les imatges 
rellevants de l’entrada a Barcelona des 
de la Diagonal. 

Valors compartits. Els valors de l’esport base defineixen el projecte de la ciutat esportiva, que inclou 
l’emblemàtica Masia blaugrana, bressol de futures promeses. El nou estadi recordarà aquest com-
promís del club amb conceptes escrits a la tanca perimetral: respecte, humilitat, esforç, treball en 
equip... valors que es comparteixen des de l’aposta que fa Sant Joan Despí per l’esport. A la recreació 
gràfica de la coberta interior, els noms d’alguns dels jugadors emblemàtics.

Presentació a Sant Joan Despí. El nou estadi Johan Cruyff es va presentar al centre Mercè Rodo-
reda, amb la presència –d’esquerra a dreta– del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
l’acalde de la ciutat, Antoni Poveda, i el comissionat del projecte Espai Barça, Jordi Moix.

Estadi modern i sostenible. El Johan Cruyff 
serà un estadi modern i sostenible: reaprofitarà 
l’aigua de la pluja, produirà aigua calenta 
sanitària a partir d’energies netes i tindrà 
il·luminació amb sistemes de baix consum.
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L’ampliació de la zona del Barça portarà nous 
espais verds i millores en la mobilitat

El planejament del sector de les Begudes ha entrat a la fase final. La connectivitat, 
les zones verdes i la mobilitat, han estat claus en la definició de la zona

Un nou espai de futur a Sant Joan Despí

La presentació del nou estadi Jo-
han Cruyff del Barça es produeix 
quan la planificació urbanística 

del sector de les Begudes entra a la fase 
final. Es tracta d’una zona que comp-
tarà també amb habitatges (uns 800 
pisos, un 40% dels quals seran prote-
gits), 2,5 hectàrees de zona verda i es-
pais per a equipaments i serveis. 
L’ampliació de la Ciutat Esportiva del 
FC Barcelona que provocarà la cons-
trucció de l’estadi Johan Cruyff ha ser-
vit per a la incorporació de millores en 
el planejament de la zona, que tindrà 
una millor mobilitat i connectivitat de 
la zona amb més carrils bici, una nova 
estructura viària per reforçar la idea 
de barri residencial, la connexió amb 
Torreblanca mitjançant una passera 
peatonal i per a bicis sobre les vies del 
tren, l’ampiació i  millora de les zones 
verdes i la recuperació de nous espais 
per a equipaments, com ara la Masia 
dels Pardals. Millores que faran créi-
xer aquest nou sector i en el qual s’ha 
tingut molt en compte la millora de la 
connectivitat i la mobilitat, apostant 
per la sostenibilitat.
La modificació del Pla General Metro-
polità (PGM) que ha permès el desen-
volupament urbanístic de la zona farà 
possible que es destinin 17.564 metres 
quadrats per a la construcció de nous 
habitatges i que es rebaixi l’alçada ini-
cialment contemplada; 24.834 metres 
quadrats per a parcs i jardins (amb 
la creació d’un nou parc urbà); 9.753 
metres quadrats per a equipaments, i 
uns altres 10.016 metres quadrats des-
tinats al sector terciari.

En la fotografia superior, recreació vitual del parc previst a la zona de les Begudes. A sota, la 
proposta de passarel·la per a vianants i per a bicis que es construirà sobre les vies del tren, tot 
connectant el barri de Pla del Vent-Torreblanca

Actuacions a les Begudes
A l’espera que comencin a concre-
tar-se totes les actuacions previstes 
al nou sector, des de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí ja s’estan duent 
a terme actuacions per tal de millo-

rar l’entorn dels edificis ja construïts. 
A banda de prendre mesures sobre 
l’estacionament, s’ha realitzat una 
zona de jocs infantils, actuacions de 
jardineria i es preveu la creació d’un 
espai per a les mascotes.
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Prioritat per a l’habitatge protegit
Nova promoció de 84 pisos amb protecció oficial, en règim general i concertat, a la zona 

del Barça • El termini per a la presentació de sol·licituds, obert fins al 24 de maig

Resposta a les necessitat d’habitatge assequible a la ciutat

La planificació urbanística 
del nou sector de les Begu-
des contempla gran presència 

d’habitatge amb protecció oficial 
(un 40% del total) a la zona. Es vol 
donar resposta d’aquesta manera a 
la necessitat d’habitatge assequible 
per a la ciutadania de Sant Joan Des-
pí. En aquest sentit, aquests dies, ja 
s’ha començat el procediment previ 
a l’adjudicació d’una nova promoció 
de pisos protegits. Es tracta de 84 
habitatges de 3 dormitoris, 2 banys 
i terrassa, amb aparcament, traster i 
zona comunitària, que es construiran 
en règim de comunitat de béns.
Els habitatges, promoguts per Me-
tropolitan House seran majoritària-
ment de règim protegit de caràc-
ter general (60 pisos), tot i que n’hi 
haurà 24 en règim concertat. Les 
persones interessades hauran de reu-
nir els requisits establerts per la nor-
mativa que regula aquesta tipologia 
d’habitatge, entre els quals destaca 
tenir uns ingressos mínims i màxims, 
un mínim de 3 anys d’antiguitat 
d’empadronament a Sant Joan Despí, 
continus o discontinus; no tenir cap 
habitatge en propietat, i la inscripció 
al Registre de Sol·licitants d’habitatge 
de protecció oficial de Sant Joan Des-
pí. Des de l’empresa municipal ADSA 
es realitzarà el procediment per a 
l’adjudicació, que s’inicia ara amb el 
període d’inscripcions, que finalit-
zarà el 24 de maig. 

Sorteig al juny
Un cop realitzades les comprovacions 
addients, es realitzarà el sorteig per a 
l’adjudicació dels pisos, prevista ini-
cialment per al proper mes de juny.

84 habitatges amb protecció oficial. Imatge virtual de l’edifici, que comptarà amb pisos de 3 
habitacions, dos banys, amb terrassa (a la imatge inferior, un exemple de planta tipus), aparcament, 
traster i zona comunitària amb piscina i espai per a jocs.
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Al maig, inici d’una nova fase en les obres 
de reforma del carrer del Bon Viatge

Els treballs continuen al ritme previst amb l’objectiu d’acabar-los a la tardor

Les obres de remodelació del carrer 
del Bon Viatge continuen segons 
els terminis previstos. Aquests dies 

s’estan acabant de col·locar les llambor-
des de la zona d’aparcament al tram del 
carrer entre Baltasar d’Espanya i Torrent 
d’en Negre –primera fase de l’obra– i la 
previsió és que mitjan maig s’iniciïn els 
treballs de la següent fase de les obres: 
a la cruïlla de la plaça de l’Església, i al 
tram fins al carrer Jacint Verdaguer. 
La reobertura parcial del trànsit del pri-
mer tram en obres facilitarà la mobilitat, 
no obstant això la circulació es veurà 
afectada –amb canvis de sentit encara 
per concretar– quan comenci la nova 
fase. 
D’altra banda, el projecte d’obres s’ha 
modificat per donar continuïtat a la pla-
taforma única que unirà la calçada i les 
voreres fins al carrer Jacint Verdaguer. 
En un principi estava previst que les mi-

Les obres del tram entre Baltasar d’Espanya i Torrent d’en Negre estan a punt de finalitzar, i a 
partir de mitjan maig les feines se centraran a la plaça de l’Església i fins a Jacint Verdaguer

Les llambordes de la zona d’aparcament del carrer ja es comencen a apreciar

Un tram del carrer de Rius i Taulet es 
començarà a arranjar aquest any
L’Ajuntament començarà aviat la redacció del projecte per arranjar el 
carrer Rius i Taulet al tram de l’antiga empresa Metalarte. La proposta de 
millora s’ha presentat al veïnat que veu amb bons ulls la reforma propo-
sada. Aviat començarà l’edificació d’habitatges als terrenys que quedin 
lliures un cop s’enderroqui l’antiga fàbrica de Metalarte. La constructora 
té l’obligatorietat d’urbanitzar l’espai (vorera dreta – en direcció a la plaça 
de Rosa Sensat– i zona verda), i l’Ajuntament aprofitarà per millorar la 
vorera de l’altre costat. Així, la vorera esquerra passarà de 2,10 m a 3,60 
m, i la dreta d’1,80 m a 5,34 m; es mantindran dos carrils de circulació; 
l’aparcament, ara en bateria, serà en cordó, i també se soterraran els sub-
ministraments (llum i telefonia) i es plantaran arbres. Per últim, destacar 
que un 20% dels habitatges que es construeixin seran protegits.

llores arribessin fins al carrer Torrent 
d’en Negre, però finalment s’ha decidit 
que es perllonguin fins a Jacint Verda-
guer. 
També es construirà una bateria de con-
tenidors soterrats a la banda de la plaça 

de l’Ermita després de comprovar que 
és viable ja que no perjudica als serveis 
ubicats al subsòl.
Si els terminis es compleixen segons les 
previsions, les obres estaran totalment 
enllestides la propera tardor.

El carrer, al tram de l’empresa Metalarte, tindrà voreres 
molt més grans, dos carrils de circulació i nous arbres

LA CIUTAT
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La Junta Local de Seguridad se reunió el 6 de abril con los agentes sociales

Las infracciones penales se reducen 
en un 3,3% en el último año

Los datos de delitos registrados, los más bajos de los últimos cinco años

Los delitos contra el orden público disminuyen en un 84,2% mientras que los realizados 
contra las personas bajan un 8,7%, segun datos de la Junta Local de Seguridad

La Junta Local de Seguridad, formada por Mossos 
d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, la Policía 
Local y Ayuntamiento ha presentado el balance de actua-

ciones del último año. En esta ocasión, en la reunión también 
participaron representantes de las asociaciones de vecinos, de 
comerciantes y de la comunidad educativa que conocieron de 
primera mano los detalles relativos a la seguridad en el año 2016.
Respecto al 2015, el año pasado los delitos descendieron un 
3,3%, cifra que según los Mossos d’Esquadra, es la más baja de 
los últimos cinco años. Así, en 2016 se registraron 1.193 delitos 
frente a los 1.234 del anterior. Respecto a la tipología, los delitos 
contra el orden público son los que más han bajado, un 84,2% 
(de 19 a 3); seguidos de los delitos contra la personas, un 8,7% 
(de 126 a 115) y los del patrimonio, un 2,2% (de 1.036 a 1.013). 
El resto de delitos suben de 11 en 2015, a 20 en 2016, mientras 
que el año pasado se ha registrado tan sólo un delito contra la 
salud pública.
Los robos con fuerza también han disminuido –en un 5,1%– 
siendo los ocurridos en los domicilios los que más han bajado, 
un 50,7% (de 71 a 35), mientras que los 
cometidos en empresas han subido un 
57,1% (de 14 a 22). Respecto a los robos 
con violencia o intimidación destaca el 
aumento en establecimientos (de 2 en 
2015 a 6 en 2016) y la reducción en el 
caso, de los producidos en el espacio público (de 37 a 36). Tam-
bién han aumentado las detenciones en un 15,9%, de 63 a 73.
Respecto a la labor de la Policía Local, una de las cifras más sig-
nificativas es el aumento de las intervenciones policiales a peti-

ción de la ciudadanía que ha crecido un 36%, pasando de 5.585 
en 2015 a 7.473 en 2016. Un hecho que evidencia cómo la ciuda-
danía confía cada vez más en el cuerpo local para resolver inci-
dentes. Las intervenciones en el ámbito del tráfico, siguen siendo 

las mayoritarias (el 52%) seguidas de 
las de seguridad ciudadana (el 25%) 
y las de proximidad (el 20%), estas 
dos últimas, además, se han reducido 
en 2016 respecto a 2015, con un  6% 
y 5% respectivamente. En el ámbito 

de las actuaciones relacionadas con el civismo y la convivencia 
(control de animales de compañía, ruidos, etc.) se han reducido 
salvo en el caso del consumo de bebidas alcohólicas y de las mo-
lestias relacionadas con perros, que han subido un 3%.

Més usuaris als autobusos durant el primer trimestre de 2017
Una bona part dels autobusos que passen per Sant Joan Despí 
han tancat el primer trimestre de l’any 2017 amb molt bo-
nes xifres. Les set línies d’autobús gestionades per Baixbus 
(Mohn, Oliveras i Rosanbus) han incrementat de mitjana 
un 9% respecte al mateix període de 2016. En aquests mesos 
s’han efectuat 1.427.962 viatges, 77.536 més que l’any passat. 
La línia que més ha augmentat ha estat l’L79, amb un des-
tacable increment del 22,8%. L’L52, la línia urbana, també 

ha crescut en un 6,9%, mentre que l’L46 ha pujat un 11,6%. 
Els autobusos nocturns, l’N12 i l’N15, també han aconseguit 
xifres destacables, amb un increment de l’11,3% i del 17,2% 
respectivament. A més, amb motiu de la vaga de metro con-
vocada de manera indefinida cada dilluns, l’AMB ha reforçat 
el servei de línies, entre elles l’L52. Aquest reforç es fa durant 
tota la jornada, amb especial atenció a l’hora punta (de 7 a 
9 hores i de 16 a 18 hores), durant la qual es dobla el servei.  

Las intervenciones de la Policía 
Local han aumentado en un 

36% en el último año
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S’amplien les activitats 
mediambientals obertes a la població

L’Aula Ambiental, al parc de la Fontsanta, augmenta les propostes

Sant Joan Despí fa dècades que treballa per promou-
re més consciència mediambiental entre la pobla-
ció. Activitats a les escoles, propostes ciutadanes o 

ordenances pioneres, com la de l’ús de l’energia solar en 
equipaments municipals, són alguns exemples que ara 
s’amplien amb nous programes i activitats. Un d’aquests 
projectes és donar més continguts a l’Aula Ambiental del 
parc de la Fontsanta, ara més centrada en les activitats pe-
dagògiques que s’organitzen durant la Jugatecambiental i 
que ampliarà activitats gràcies a programes com les Nits 
de descoberta.

Observant la natura de nit
Dues són les activitats que ens proposen per als propers 
mesos: la Batnight (6 de maig, 20 h), una xerrada sobre 
els ratpenats, construcció i col·locació de caixes niu; i 
Papallones nocturnes al parc (divendres 16 de juny, a les 
21.30 h) que ens convida a la descoberta de lepidòpters 
que només es poden veure a la nit. També lligada a les 
activitats de l’Aula Ambiental, diumenge 14 de maig es 
farà una activitat de descoberta al jardí de les papallones. 
Per participar-hi cal fer inscripció prèvia al correu me-
diambient@sjdespi.net, i en el cas de l’activitat al jardí de 
les papallones s’ha de fer a activmuseuciencies@bcn.cat. 

L’Ajuntament engega nous programes, com les Nits de descoberta, per 
promoure la consciència i la protecció del medi natural

Debat sobre mobilitat i contaminació
Experts en infraestructures, medi ambient i salut pública i associacions locals 
han participat en el debat La mobilitat vs. la contaminació: una batalla perdu-
da? que s’ha celebrat a la Sala Camèlies promogut pel diari El Llobregat . La 
jornada va servir per posar sobre la taula els efectes de la mobilitat en la me-
tròpolis i el seu impacte en la contaminació de l’aire. L’alcalde i vicrepresident 
de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, va presentar el pla de mesures per 
promoure la mobilitat sostenible, com la Targeta Verda, i va posar l’accent en 
la necessitat que els ciutadans optin pel transport públic i mitjans nets com 
la bicicleta: “es tracta d’un compromís de tots, en benefici conjunt de la 
societat, per una millora de la qualitat de l’aire”. En el debat van participar, 
entre d’altres, el president del Cercle d’Infraestructures, Pere Macias.

Un ‘hotel d’insectes’ al jardí de les papallones. 
Alumnes de l’escola El Brot i el Centre Mediambiental L’Arrel van 
instal·lar el 7 d’abril un ‘hotel’ d’insectes al parc de la Fontsanta. 
Aquests habitacles ajuden i afavoreixen la presència d’insectes 
tot ajudant a la seva conservació i incrementant la biodiversitat 
d’aquest espai. Les escoles Pau Casals i Joan Perich Valls ja tenen 
el seu propi hotel d’insectes i aviat el tindrà l’Espai 3.
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Situada al costat de l’autopista B23 i de grans equipaments com l’hospital o els estudis de TV3, el punt de recàrrega va entrar en servei el 29 de març

La primera electrolinera pública 
de la ciutat ja està operativa

Al carrer de la TV3, al barri de Residencial Sant Joan 

El punt de recàrrega per a vehicles elèctrics disposa de tres connectors que poden donar 
servei a qualsevol model de vehicle elèctric i endolls per a bicis i motos

Bicibox: premis als usuaris més  actius
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha lliurat els Pre-
mis Ciutadà Bicibox de l’Any als usuaris i usuàries que més 

cops l’han utilitzat com una forma de reconèixer la seva 
aposta per la mobilitat sostenible. L’alcalde i vicepresident 

de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, destaca 
“el creixement espectacular d’usos del Bicibox, al voltant 

d’un 45% anual i amb més de 8.000 usuaris registrats”. 
En total, s’han lliurat 21 guardons, 19 dels quals són per a 

l’usuari que ha utilitzat Bicibox amb més freqüència de cada 
municipi on està implantat i 2 per als més actius de l’àmbit 

AMB. El més actiu de Sant Joan Despí  –que com els repre-
sentants dels altres municipis, ha guanyat un sopar en un 

restaurant bikefriendly– és Víctor Pérez Moya, amb un total 
de 468 usos durant 2016. 

Ja ha entrat en funcionament el 
primer punt de recàrrega ràpi-
da per a vehicles elèctrics de la 

ciutat, gestionat per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), situat al ca-
rrer de la TV3, al costat de l’Hospital 
Moisès Broggi. L’electrolinera, públi-
ca, compta amb tres connectors que 
donen servei a qualsevol vehicle elèc-
tric del mercat, a més de dos endolls 

per carregar la bateria de motos i bici-
cletes. El temps de càrrega del 80% de 
les bateries és de 20-30 minuts. “Amb 
aquest impuls a les infraestructures 
de recàrrega des de l’administració 
metropolitana, i amb la implicació 
necessària de les empreses fabri-
cants de vehicles, esperem que el 
parc de vehicles elèctrics augmen-
ti significativament”, va assenyalar 

l’alcalde de Sant Joan Despí i vice-
president de Mobilitat i Transport de 
l’AMB, Antoni Poveda. 
L’electrolinera de Sant Joan Despí se 
suma a les de Cornellà de Llobregat, 
el Prat de Llobregat i Gavà, i amb la 
posada en marxa d’altres en els pro-
pers mesos, a final d’any està previst 
que funcionin un total de 10 punts de 
recàrrega a l’entorn metropolità.  

A la fotografia superior, 
l’alcalde i vicepresident de 
Mobilitat i Transport, Antoni 
Poveda, amb els usuaris més 
actius a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. A l’esquerra, 
amb Víctor Pérez, el més actiu 
de Sant Joan Despí
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí ja està al mapa de les pobla-
cions més transparents de l’Estat espanyol. Així ho certifica 
el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la 

comunicació pública local que atorga la Universitat Autònoma de 
Barcelona a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural d’aquesta 
universitat. Aquest organisme avalua, a partir de 52 indicadors, 
la informació que es publica al web municipal sobre els represen-
tants polítics; com es gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació es posen a l’abast de la ciutadania, per-
què aquesta en tingui coneixement. Aquest segell és un símbol de 
qualitat que dona garanties de confiança i credibilitat.
El web municipal ha aconseguit aquest segell tot complint més del 
90% dels indicadors establerts per poder assolir aquest guardó, 
concretament el web municipal compleix 48 dels 52 indicadors, 
tot arribant al 92,31%. D’aquesta manera, Sant Joan Despí es con-
verteix en una de les 64 poblacions de la província de Barcelona 
que arriba a resultats d’entre el 75% i el 100%, i es troba entre el 
10% dels municipis catalans que el té. L’entrada en funcionament 
del nou web municipal, a la tardor de 2016, ha permès millorar 
la informació pública i fer més visible la gestió municipal, una 
eina que, sense dubte, ens farà avançar cap a un nou model co-

La nova parròquia de les Planes obre les portes

El tinent d’alcalde Àlex Medrano recull el Segell Infoparticipa que posa en 
valor la feina per oferir informació més transparent

L’Ajuntament rep un guardó a la 
transparència de la comunicació pública

Segell de Transparència Infoparticipa 2016

Aquesta certificació, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona, acredita que 
el web municipal és ara més transparent tot augmentant la informació a la ciutadania

La parròquia del Carme ja torna a 
rebre els fidels després de la inaugu-
ració del nou temple (7 i 8 d’abril). 
Unes jornades de portes obertes van 
servir per donar a conèixer la nova 
església ubicada en el mateix em-
plaçament on fa mig segle es va ai-
xecar l’original. L’actual, de mòduls i 
molt més sòlida que l’anterior, comp-
ta amb uns frescos, obra de l’artista 
Josep Mingell i ceràmiques fetes a 
l’obrador de les monges benedictines 
de Montserrat, mentre que l’altar i 
part del mobiliari són donacions de 
les Germanes Filles de Sant Josep. 

municatiu més proper. Aquest certificat va néixer l’any 2013 per 
incentivar les bones pràctiques en la comunicació pública local i 
orientar els representants i treballadors públics perquè coneguin 
i apliquin criteris de transparència en la informació. A més a més, 
l’Ajuntament demanarà l’avaluació a l’organització no governa-
mental TI (Transparency Internacional) per obtenir l’ITA –Índex 
de Transparència dels Ajuntaments–  ja que el web compleix amb 
una bona part dels indicadors que marca aquesta entitat. 
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Convocatoria para solicitar ayudas a la modernización de mercados y comercios, 
y para promover la contratación de personas en paro de Sant Joan Despí

El Ayuntamiento ofrece subvenciones 
para fomentar la actividad económica

M odernizar el comercio, in-
centivar la apertura de 
nuevos establecimientos y 

fomentar la contratación de perso-
nas desempleadas. Estos son los tres 
objetivos del nuevo paquete de ayu-
das que  ofrece el Ayuntamiento para 
promover la ocupación entre el tejido 
comercial y empresarial de la ciudad. 

Incentivar la contratación
A pesar de que la tasa de paro en Sant 
Joan Despí está por debajo de la media 
de las poblaciones del entorno (según 
el Observatori Comarcal del Baix Llo-
bregat, en marzo la tasa era del 9,7%, 
lo que representa 1.548 personas sin 
trabajo), la lucha por la mejora de la 
ocupación sigue siendo una de las 
prioridades del gobierno municipal. 
Por eso, una de las medidas es ofrecer 
a las empresas la posibilidad de con-
tratar a una persona desempleada a 
cambio de recibir una ayuda de 2.500 
euros con el compromiso de que ten-
ga un contrato como mínimo de seis 
meses. Preferentemente se opta por la 
contratación de personas mayores de 
45 años que han agotado la prestación, 
desempleados de larga duración, mu-
jeres, jóvenes de 16 a 30 años o perso-
nas con discapacidad. 

Ayudas al comercio
El paquete de subvenciones del ámbi-
to comercial se divide en tres acciones: 
modernización de las paradas de los 
mercados municipales; subvención 
de la tasa de apertura o para la tasa de 
obras de adecuación y modernización 
de los comercios. En el caso de las pa-

Dinamización del tejido comercial y empresarial

radas de los mercados, se pueden so-
licitar ayudas para mejorar la imagen 
exterior e interior (rotulaciones, cam-
bio de iluminación, del pavimento, 
mejoras en la accesibilidad, etc.) o 
para optimizar la gestión (proyectos 
web, programas e-commerce, etc.). El 
importe máximo de subvención será 
del 75% del coste de la inversión (sin 
IVA) con un máximo de 300 euros 
para las paradas adjudicadas antes del 
1 de enero de 2016, y de 750 euros en 
el caso de las adjudicadas después de 
esa fecha.

Nuevos establecimientos
Los ciudadanos que quieran poner 
en marcha un nuevo negocio comer-
cial pueden optar a una ayuda para 
sufragar el 50% de la tasa de apertu-

ra (hasta un máximo de 300 euros) 
o si el local está ubicado en algunas 
de las calles más comerciales (Bon 
Viatge, avenida de Barcelona, Josep 
Maria Pi i Sunyer, entre otras) la sub-
vención será del 100% de la tasa hasta 
un máximo de 300 euros. Por último, 
existe la posibilidad de acogerse a una 
subvención para sufragar hasta el 50% 
(con un máximo de 300 euros) de la 
tasa municipal por obras de adecua-
ción y modernización.
Las solicitudes se tienen que pre-
sentar en la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía (planta baja del Ayunta-
miento) hasta el 31 de octubre. Para 
más información se podrán consultar 
las bases, a partir del 8 de mayo en la 
página web www.sjdespi.cat, donde se 
detallan todos los requisitos.

Promover la actividad comercial en la ciudad, objetivo de esta línea de ayudas
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Les empreses i els professionals poden rebre informació i formació per incorporar la 
dimensió digital en la seva estratègia empresarial

Assessorament en TIC per a emprenedors
Formació en tecnologies de la informació, els dilluns a Promodespí, amb cita prèvia

Una emprenedora, al servei d’informació, assessorament i formació digital de Promodespí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
ofereix un nou servei als em-
prenedors i empreses, el servei 

d’informació, assessorament i forma-
ció digitals Punt TIC. Aquesta activi-
tat complementa les accions emmar-
cades en el programa d’emprenedoria 
Catalunya Emprèn i del Centre Local 
de Serveis a les Empreses. L’objectiu 
d’aquest servei és acompanyar i ajudar 
les persones emprenedores i els pro-
fessionals a detectar i integrar la di-
mensió digital i les TIC (Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació) en 
la seva estratègia empresarial.  
Aquesta formació en Internet i les TIC 
està dirigida a emprenedors i empre-
nedores i empreses de noves crea-
ció de Sant Joan Despí, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Just Desvern. Aquest 
servei municipal dona resposta a la 
necessitat de moltes empreses i perso-
nes emprenedores d’incorporar Inter-
net i les TIC en el seu negoci, per tal 
d’aprofitar les oportunitats que el món 
digital ofereix. A més, es fa de mane-

ra individual i personalitzada per tal 
d’adaptar-se a les necessitats concre-
tes de cada persona, empresa o enti-
tat. Aquest servei s’ofereix per prime-
ra vegada a Sant Joan Despí, però ja 
s’ha ofert de manera mancomunada 
a Sant Feliu de Llobregat.  
Els assessoraments personalitzats 

s’ofereixen els dilluns a l’edifici de 
Promoció Econòmica (carrer John F. 
Kennedy, 8), en sessions d’entre una i 
dues hores. 
Per gaudir d’aquest servei cal inscrip-
ció prèvia a Promodespí per telèfon 
(93 480 80 50) o per correu electrònic 
(mfeliut@sjdespi.net).

Ajudar les empreses a accelerar el seu creixement
Les empreses de Sant Joan Despí tenen l’oportunitat 
d’acollir-se al programa Accelera el Creixement, que 
aquest any arriba a la seva VI edició. La iniciativa, 
promoguda per la Diputació de Barcelona i PIMEC, 
proporciona formació específica, tutories, mentoring i 
assessorament personalitzat a les empreses amb alt po-
tencial de creixement. Hi poden participar les petites i 
mitjanes empreses (amb tres treballadors o més) amb 
seu a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona 
ciutat) i que tinguin una trajectòria empresarial de més 
de cinc anys i voluntat d’invertir en el seu creixement.

Les empreses seleccionades disposaran de sessions 
col·lectives i individuals per tal de trobar les millors 
estratègies per millorar el posicionament i incrementar 
la competitivitat. Posteriorment, podran materialitzar 
els projectes amb un acompanyament personalitzat de 
consultors i experts. 
Accelera el Creixement té una durada de 12 mesos i 
inclou més de 70 hores de suport. Les empreses in-
teressades a participar-hi s’han d’adreçar a l’edifici de 
Promodespí (carrer John F. Kennedy 8), al telèfon 934 
808 050 o per correu electrònic (mfeliut@sjdespi.net).
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A la imatge, la directora del laboratori, Carmen Blanes, fa una explicació 
de les millores que comportarà el nou laboratori a l’alcalde, Antoni Po-
veda, i la resta de persones que van participar en la visita

La farmacèutica Reig Jofre inaugura un 
nou laboratori a Sant Joan Despí

L’empresa té 330 treballadors a Sant Joan Despí

Amb una superfície de 1.200 m2, els nous equipaments permetran millorar 
l’eficiència i reduir costos, així com fer projectes biotecnològics de gran envergadura

Els reptes de la nova junta de 
l’associació de comerciants Activa Despí
L’associació ha renovat recentment la junta i ha incorporat nous 
membres, fet que ajudarà a dinamitzar, encara més, els projectes 
que té l’entitat. Amb aquesta renovació, el comerç dels quatre 
barris hi tenen representació. Entre les iniciatives més imme-
diates es troba l’entrada en servei d’un nou web “més dinàmic, 
modern i visual”, explica la presidenta, Belén Allende, que es 
presentarà el 8 de maig, i que ha comptat amb la participació 
de l’alumnat d’un cicle de comerç de l’institut Francesc Ferrer i 
Guàrdia: “ens ha fet molta il·lusió. No només és un web més 
interactiu, modern, etc., sinó que, a més a més, té una vessant 
col·laborativa que trobem molt positiva”. Aquesta nova fines-
tra al món virtual els ajudarà a posicionar-se millor i adaptar-se 
a les noves realitats del mercat “tenir un web amb la informa-
ció de tots els comerços, i difondre descomptes o campanyes 
és molt important per a nosaltres”, conclou Belén.

Al març s’ha inaugurat un nou laboratori analític de 
desenvolupament i control de qualitat a la planta que 
la farmacèutica Reig Jofre té a Sant Joan Despí. El nou 

laboratori té una superfície de 1.200 m2 i permet augmentar 
capacitats i reforçar les àrees de cromatografia i microbiologia 
d’aquests laboratoris. Els nous equipaments possibiliten aplicar 
tècniques de microbiologia ràpida per tal de reduir els temps 
de resposta, millorar l’eficiència i reduir costos, així com dur a 
terme projectes biotecnològics de més gran envergadura. Les 
instal·lacions de Reig Jofre a Sant Joan Despí compten amb 330 
treballadors i treballadores, 110 dels quals es troben al nou la-
boratori.
Reig Jofre és una companyia multinacional farmacèutica funda-
da l’any 1929. La seva activitat s’estructura en dues grans àrees: 
el desenvolupament i comercialització de productes propis (an-
tibiòtics i injectables, productes dermatològics, ginecològics, 
respiratoris i de consumer healthcare) i el desenvolupament de 
productes per a tercers. L’empresa compta amb 900 treballadors 
i treballadores, quatre centres de desenvolupament i tres cen-
tres de producció en diferents punts d’Europa. L’alcalde, An-
toni Poveda, i el regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i 

Comerç, Cristian Rastrojo, juntament amb el conseller delegat, 
Ignasi Biosca, i la presidenta de Reig Jofre, Isabel Reig, entre 
d’altres, van ser els encarregats d’inaugurar el nou espai.

El programa Work Experience, una 
oportunitat laboral per a aquest estiu
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert una 
nova convocatòria del Work Experience, un pro-
grama ocupacional que dona l’oportunitat a gent 
jove que ha finalitzat recentment els estudis de 
treballar a l’Ajuntament durant l’estiu.
Per participar-hi cal tenir entre 18 i 30 anys; estar 
empadronat a Sant Joan Despí; haver finalitzat, 
des del 2014, una formació professionalitzadora 
(cicles formatius, graus universitaris, màster, etc.) 
i no tenir feina. Les persones interessades cal que 
facin la inscripció al web sjdespi.net/promodespi/, 
i els dies 31 de maig (17 h) i l’1 de juny (11 h) es 
faran sessions informatives i de selecció a les de-
pendències de Promoció Econòmica, carrer John 
F. Kennedy, número 8. 
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Premis als millors treballs de recerca
L’Ajuntament guardona l’esforç i la dedicació de l’alumnat

La XII edició dels Premis dels Treballs 
de Recerca ja tenen guanyadors i 
guanyadores. Aquests guardons van 

néixer amb l’objectiu de premiar l’esforç i 
la dedicació dels i les estudiants que han 
realitzat els millors treballs als centres que 
ofereixen batxillerat, l’IES Jaume Salvador 
i Pedrol, l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia i 
l’Ateneu Instructiu. Aquest any, han estat 
15 els treballs que els instituts han escollit 
per participar en el premi, dividits en tres 
categories: ciències socials, arts i humani-
tats; científica i tecnològica; i el premi ciu-
tat, dedicat als treballs que tracten alguna 
temàtica centrada a Sant Joan Despí.
L’alcalde, Antoni Poveda, va recordar la 
importància de la formació en la societat 
competitiva en la qual vivim, tot felicitant 
tant els premiats i premiades com els i les 
finalistes ja que pel seu esforç i dedicació 
tenen “tot a favor per obtenir aquesta 
formació”. En la categoria de Ciutat, la 
primera guardonada, Irene Jiménez ex-
plica que va decidir fer el treball sobre la 
qualitat de l’aigua perquè “de petita anava 
al riu i es preguntava quina qualitat tenia 
l’aigua”, mentre que David Muñoz, que va 
obtenir el segon premi per un treball sobre 
el modernisme, el va escollir perquè “és el 
més característic de Sant Joan Despí”.

Aquests reconeixements posen el valor la feina dels i les estudiants de segon de 
batxillerat que han de preparar aquest treball per assolir el cicle educatiu

Sant Joan Despí se suma un any més al 
Maig Cooperatiu, un cicle d’activitats de 
difusió de l’economia social i el coopera-
tivisme que es realizta en sis poblacions 
del Baix Llobregat. En el cas de Sant Joan 
Despí, una bona part de les activitats es-
tan destinades a l’alumnat com un tea-
tre fòrum que es farà al Centre Cívic les 
Planes el 9 de maig, o la xerrada, el 10 
de maig, La cooperativa com a fòrmula 
per emprendre en la qual participaran, 
entre d’altres, membres de la cooperativa 

santjoanenca Donavol i que està adreça-
da a alumnat de l’institut Francesc Fe-
rrer i Guàrdia. A més a més, els quatre 
centres cívics acolliran l’exposició Cons-
trueix un món millor: fem cooperativa 
que tracta sobre els valors que impulsen 
aquest model econòmic, mentre que les 
biblioteques acolliran una altra mostra, 
en aquest cas Memòria cooperativa, so-
bre la història del cooperativisme (po-
deu consultar els dies i hores a l’agenda, 
pàg. 26)

Exposicions i 
xerrades sobre el 
cooperativisme

El palmarès dels Premis de Recerca
Categoria Ciències Socials, Arts i Humanitats

Primer premi, Candela Macarro pel treball Transgenders-I wasn’t born in a 
wrong body, i segon premi, Andrea Gutiérrez pel treball Teoria i praxis del 

manga • Premi especial en llengua estrangera, Marina Lledó, pel treball 
Racism & discrimination

Categoria Científica i Tecnològica
Premi premi, Andreu Grané pel treball Es pot minimitzar l´impacte ambiental 

dels plàstics?, i segon premi, Pol Tell pel treball El microones, un gran desconegut

Categoria Ciutat
Primer premi, Irene Jiménez, pel treball La bona qualitat de l’aigua a Sant Joan 

Despí, i segon premi, David Muñoz, pel treball Aplicació mòbil sobre la Ruta 
Modernista a Sant Joan Despí
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Ensenyaments no obligatoris, 
una porta formativa de futur

Preinscripció als estudis de batxillerat, cicles formatius i formació i inserció al treball

Al maig s’inicia la preinscripció de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i 
superior, a més a més d’altres destinats a alumnat que no han finalitzat l’ESO

Després de la preinscripció als estudis obligato-
ris, arriba el moment de fer el mateix amb els 
estudis postobligatoris, és a dir, batxillerat, ci-

cles formatius de grau mitjà i superior. A més, i adreçat 
als joves que no han acabat l’ESO i que tinguin entre 
16 i 21 anys, hi ha la possibilitat de participar en el 
programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al 
Treball (PFI-PTT). Aquest any es tornen a oferir dos 
cursos: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, 
i auxiliar en operacions de muntatges en instal·lacions 
electrotècniques en edificis.
El PFI vol donar una oportunitat formativa a joves que 
no han finalitzat els estudis obligatoris i que vulguin 
formar-se en una professió. Aquest és el cas del Quim 
Izquierdo i la Daniela Marín, tots dos de 17 anys, i que 
aquest curs han decidit participar en aquest programa. 
“Aquest programa m’ha obert els ulls per veure que 
estudiar és necessari. Ara vull continuar estudiant 
un cicle formatiu” comenta el Quim, mentre que la 
Daniela destaca que “m’he sentit molt acollida i es-
coltada. És un curs que val la pena recomanar a les 
persones que, com jo, van deixar els estudis”. 

Batxillerat i cicles formatius
A banda d’aquest programa, els dos  instituts, el Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia i el Jaume Salvador i Pedrol, a 
més de l’Ateneu Instructiu, ofereixen estudis de batxi-
llerat en ciències i tecnologia, i d’humanitats i cièn-
cies socials. A més, el Ferrer i Guàrdia també dona 
l’oportunitat cursar cicles formatius de grau mitjà i 
superior, i l’ICARTH, un cicle formatiu de grau mitjà. 
Consulteu l’oferta al quadre del costat.

Els alumnes del PFI 
visiten l’escola bressol 
El Gegant del Pi, on 
faran una intervenció 
a l’espai de llums i 
ombres; i a la botiga 
de segona mà Segon 
armari  que han obert 
a Promodespí per fer 
pràctiques

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Preinscripció del  16 al 24 de maig

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Preinscripció del 25 al 31 de maig

Institut Jaume Salvador i Pedrol
C/ Sant Martí de l’Erm, 4. Tel. 933 730 6 12 
Batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. Generalitat, 30. Tel. 933 731 611
Batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials
Cicles formatius: Activitats comercials  · Cures auxiliars d’infermeria · 
Emergències sanitàries 

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. Generalitat, 30 Tel. 933 731 611
Gestió de vendes i espais comercials · Comerç Internacional · 
Projectes d’edificació 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Preinscripció del 15 al 26 de maig
Curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i curs d’auxiliar en 
operacions de muntatges en instal·lacions electrotècniques en edificis
Inscripcions a Promodespí (John F. Kennedy, 8 • telèfon 93 480 80 50)

Ateneu Instructiu 
Passeig del Canal, s/n. Tel. 933 73 24 94.
Batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials

ICARTH (Institució Cultural d’Arts i Humanitats)
Orfeó Català, 6-10. Tel. 933 73 57 11 (les inscripcions ja es poden fer)
CIcle formatiu de grau mitjà: assistència al producte gràfic interactiu
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Al maig, preinscripció a les escoles 
bressol públiques de la ciutat

On line al web sjdespi.cat o presencialment a l’Àrea de Serveis a la Persona

Fins al 12 de maig es poden presentar les sol·licituds • Aquest curs s’ofereixen un 
total de 238 places per a infants nascuts el 2015, 2016 i 2017

Les escoles bressol públiques de 
la ciutat ja han començat les 
inscripcions abans de formalit-

zar la matrícula, al mes de juny. Així, 
les famílies poden presentar les seves 
sol·licituds fins al 12 de maig a l’Àrea 
de Serveis a la Persona o bé fer-ho de 
manera on line al web www.sjdespi.
cat, des d’on podran consultar totes 
les dates a tenir en compte en el pro-
cés: publicació de les llistes barema-
des, terminis de reclamacions, etc.
A Sant Joan Despí hi ha quatre escoles 
bressol públiques: Sol Solet, El Tim-
bal i El Gegant del Pi (municipals) 

a més de La Pomera, gestionada per 
la Generalitat. Per al curs 2017-2018 
s’ofereixen un total de 238 places; 80 
per a infants nascuts el 2015; 111 per 
als del 2016 i 47 per als del 2017.

Tarifes congelades, un any més
Tot i no ser una etapa educativa obli-
gatòria, les escoles bressol faciliten i 
ajuden a la conciliació familiar i la-
boral i són una prioritat en les polí-
tiques educatives que desenvolupa 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que 
tornarà a congelar les tarifes tal i com 
ha fet en els darrers quatre anys. 

De fet, en aquests darrers anys 
l’Ajuntament ha assumit la pràctica 
totalitat del cost que havia de finançar 
la Generalitat i que, a causa de la cri-
si, va deixar de fer-ho. El compromís 
del govern autonòmic amb els ajun-
taments en matèria d’escoles bres-
sol contemplava que les places se fi-
nançarien amb una aportació del 33% 
de les famílies, i la resta de les admi-
nistracions locals i autonòmica, amb 
un 33% cadascuna. Ara, l’Ajuntament 
paga aproximadament un 59%, les fa-
mílies un 31% i la Diputació de Bar-
celona un 10%.

Calendari de matrícula
Presentació de sol·licituds:  del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos (on line al web 

sjdespi.cat o presencialment a l’Àrea de Serveis a la Persona, de dilluns a divendres de 10 
a 14 hores) Publicació de llistes baremades: 23 de maig

Termini de reclamacions: 24, 25 i 26 de maig
Publicació de llistes amb número assignat del sorteig: 30 de maig

Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds:  a l’Àrea de Serveis a la Persona, l’1 de 
juny (10.30 h, nascuts el 2017; 11 h, nascuts el 2016 i 11.30 h, nascuts el 2015)

Publicació definitiva d’alumnes admesos 
amb dia i hora de matriculació: 8 de juny

Matrícula:  a l’Àrea de Serveis a la Persona del 12 al 16 de juny de 9 a 14.30 hores

L’ICARTH participa en una jornada 
sobre bones pràctiques educatives

L’ICARTH (Institució Cultural d’Arts i Humanitats) de 
Sant Joan Despí va participar en la segona Jornada de 
Bones Pràctiques d’Arts Plàstiques i Disseny, celebrada 
a Barcelona, amb una ponència sobre la creació d’un 
videojoc a càrrec de Mireia Garreta, professora d’aquest 
centre situat al barri de les Planes. La jornada va ser 
una bona oportunitat per conèixer de prop experiències 
sobre aquest tipus d’ensenyaments.

Sant Joan Despí participarà en el 40è 
aniversari Congrés de Cultura Catalana

La ciutat se sumarà als actes del 40è aniversari del Con-
grés de Cultura Catalana que promou la Fundació Con-
grés de Cultura Catalana. Sant Joan Despí ja va participar 
en el primer congrés, celebrat entre 1975 i 1977, i ara ho 
torna a fer per refermar el compromís amb la llengua i 
la cultura. Una oportunitat per reivindicar el paper dels 
pobles i ciutats en aquell congrés, i que a Sant Joan Despí 
reviurem amb una xerrada a la tardor.
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Recta final de les activitats de la 
Setmana de la Gent Gran

Aquest maig, xerrada, visites culturals, balls, tallers...

La gent gran de Sant Joan Despí 
ja ha començat a celebrar la seva 
Setmana. Una masterclass espor-

tiva al Centre Ugalde, el dia 2 de maig, 
ha donat el tret de sortida a la comme-
moració d’aquesta Setmana de la Gent 
Gran que fins al 14 de maig omple la 
ciutat de propostes molt diverses per 
a un col·lectiu cada vegada més actiu.
Tot i que una bona part de les acti-
vitats ja s’han celebrat, encara tenim 
propostes per endavant com la tarda 
d’havaneres i mostra de pastissos. Serà  
el dia 9 de maig, a les 17 h, al Centre 
Civíc Les Planes. Totes les persones 
que vulguin participar portant els seus 
pastissos s’han d’inscriure a l’Àrea de 
Serveis a la Persona.
La conferència La màgia de l’òpera, a 
càrrec de la historiadora Rosa M. Or-
tega (10 de maig, 17 h, Àrea de Serveis 
a la Persona); un berenar i ball amb 

La programació posa a l’abast del col·lectiu un ampli ventall de propostes per 
promoure la participació, la cultura, la salut i la convivència 

Un dels momemts de la masterclass que ha inaugurat la Setmana de la Gent Gran

Accions per conscienciar-nos sobre la celiaquia

música en directe (12 de maig, polies-
portiu del Mig); un torneig de billar 
(13 i 14 de maig, al Centre Cívic Les 
Planes), i una tarda d’intriga amb la 
representació de l’obra La ratonera, 
d’Agatha Christie, a càrrec del grup de 

teatre amateur Temps d’Actuar, el 14 
de maig, a les 18 a l’Auditori Miquel 
Martí i Pol, tanquen els actes de la Se-
tmana de la Gent Gran. Algunes de 
les activitats requereixen d’invitació, 
consulteu al programa, en quines.

Segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, es calcula que la incidència de la celia-
quia a Europa és d’una per cada 100 persones, una xifra a tenir molt en compte ja que 
cada vegada són més les persones afectades per aquesta malaltia provocada per la in-
gesta del gluten. El Ple ha aprovat una moció per promoure accions de conscienciació 
envers aquesta afectació. Entre les accions previstes, aquest mes de maig, batejat com 
el mes de la celiaquia, es duran a terme tallers sense gluten a l’Espai Foodieslab (27 de 
maig) i el dia 27 de juny es farà la xerrrada Alimentació sense gluten, moda o necessitat 
a les 17.30 h a l’Àrea de Serveis a la Persona. Les accions, però, van molt més enllà, 
ja que l’Ajuntament ha enviat una carta als establiments de restauració que inclou 20 
mesures a complir per elaborar sense gluten, i també se’ls dona la possibilitat de for-
mar-se o rebre assessorament. A més, a la Ruta de la Tapa es proposarà l’elaboració de 
tapes sense gluten, i a la tardor està previst fer una llista dels establiments que venen 
aliments sense gluten. Per últim, i coincidint amb el Dia Internacional Sense Gluten, 
el dia 16, els menjadors de les escoles oferiran un menú sense gluten. 
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Prop de 200 infants participen 
en el concurs de Superlectures

Certamen per promoure la lectura organitzat per les biblioteques

Aquest any el tema del concurs ha estat la protecció del planeta

El concurs de Superlectures que or-
ganitzen les dues biblioteques (Mi-
quel Martí i Pol i Mercè Rodoreda) 

ha arribat a la cloenda amb el lliurament 
dels diplomes als infants que han partici-
pat en aquest certamen que des de fa onze 

any convida els petits i petites d’entre 6 i 
14 anys a llegir a través del joc. Aquest 
any hi han participat 168 nens i nenes, 
i 56 han aconseguit arribar fins al final. 
La temàtica ha girat al voltant de la im-
portància de cuidar i protegir el planeta, 

i petits i petites han tingut l’oportunitat 
d’aprendre sobre ciència, natura, medi 
ambient, gràcies a uns personatges que 
han estat interpretats per membres del 
grup de teatre amateur local Hocus Po-
cus que any rere any hi participen.

Les Utopies concretes reflexionen 
sobre la roba neta lliure d’explotació

Les jornades Utopies concretes per un món 
millor es van cloure a l’abril reflexionant 
sobre la roba neta i lliure del treball in-
fantil. Per explicar-nos millor quina és 
la situació que pateixen milers d’infants 
que treballen al sector tèxtil, el 4 d’abril, 
l’activista paquistanès Ehsan Ullah Khan 
va fer una xerrada davant 150 alumnes 
al Casal de Joves El Bulevard (a la tarda 

va fer-ne una altra oberta a la població). 
Refugiat a Suècia, ha estat 12 vegades a 
la presó i condemnat a pena de mort per 
denunciar que al seu país treballen nens 
esclaus per a empreses estrangeres. La bi-
blioteca Mercè Rodoreda també va acollir 
l’exposició Una mirada al comerç just a 
través del còmic, de la Xarxa de Consum 
Solidari.

Les aules d’estudi 
de les biblioteques 
obren el cap de 
setmana
S’acosten els exàmens finals i per tal 
que els estudiants es puguin prepa-
rar millor, les biblioteques ampliaran 
l’horari de les aules d’estudi. Així, del 
20 de maig al 2 de juliol, els 
dissabtes obrirà la Mercè Rodoreda 
(de 16 a 22 h), i la Miquel Martí i 
Pol ho farà el diumenges i el dilluns 
5 de juny (festa local) de 10 a 14 i 
de 16 a 22 h. El dissabte 24 de juny 
estaran tancades. 
A més, del 29 de maig al 15 de juny, 
coincidint amb els preparatius dels 
exàmens de la selectivitat, s’allargarà 
l’horari de dilluns a divendres fins 
les 22 hores.

150 joves dels insti-
tuts de la ciutat van 
seguir amb molt 
d’interès la xerrada 
d’Ehsan Ullah Khan 
al Casal de Joves 
El Bulevard. Tot 
un exemple de 
compromís

Els infants premiats, amb la regidora d’Educació, Núria Ros, el personal de la biblioteca implicat en el projecte, i actors i actrius d’Hocus Pocus

CULTURA
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El bon temps va acompanyar en una 
jornada que any rere any agafa més pes 

amb un munt de propostes per a tothom

Sant Jordi, 
esplèndida jornada 

cultural

Les places de la ciutat es van tornar a omplir per celebrar una 
de les dates més maques i estimades del calendari, Sant Jor-
di. Aquest any, en caure en festiu, les activitats es van am-

pliar, sobretot les adreçades als infants, i això, les ganes de gaudir 
d’aquesta diada i el bon temps que ens va acompanyar durant tot 
el dia, ha fet que aquest Sant Jordi hagi estat un dels més multi-
tudinaris dels darrers anys. Llibres, roses, signatura de llibres per 
part d’autors i autores locals, etc. van ser algunes de les propostes.

A la fotografia supe-
rior, d’esquerra a dreta,  
els escriptors i escrip-
tores Carmen Crespo, 
José Andrés García 
Cuestas, Anna López 
Artiaga, Mireia Muñoz 
i Granada Sandoval 
que van signar llibres a 
les Planes. A la inferior, 
Pepa Mayo i Cristina 
Martín, que es van 
sumar a les signatures 
a la tarda, al barri 
Centre.
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La ciutat s’omple de 
gegantons i capgrossos

Els dies previs i posteriors a Sant 
Jordi també es van organitzar 

activitats, com la X Trobada 
de Gegantons i Capgrossos 

d’Escoles i Esplais, el dia 22. Una 
tarda de tradició per escalfar mo-

tors abans de la diada.

Roses per a la gent gran

Els joves van visitar 
un any més la resi-
dència Sophos per 
portar roses a la gent 
gran. Una bonica vi-
sita intergeneracio-
nal per commemorar 
Sant Jordi.

Presentació de la Dansa Jove Despí Lectures en veu alta de la gent gran

A l’esquerra, una nena 
fent la rosa jujoliana 
en un dels tallers pro-
posats al barri Centre; 
a sota, gran ballada de 
sardanes per tancar 
Sant Jordi.

L’Associació Dansadespí  ha 
presentat el seu darrer pro-
jecte, la Dansa Jove Despí, 
de la qual formen part els i 
les alumnes del programa 
de formació complemen-
tària de dansa clàssica i 
de dansa contemporània 
“Dissabtes EnDansa”. 

Les xarxes socials municipals van convidar la ciutada-
nia a compartir, amb el hashtag #MoltaVida, les seves 
fotos. A l’esquerra, les imatges escollides de Sant Jordi, 
d’esthercosco i vinuesa_jordi. Però recordeu que podeu 
continuar compartint les vostres fotografies amb el mateix 
hashtag  durant tot el mes de maig.

Les millors fotos compartides 
amb el hashtag #MoltaVida
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 EN IMATGES

28

Sant Joan Despí en flor. Com cada primavera, la campanya Sant 
Joan Despí en flor ha repartit plantes entre els santjoanencs i san-
tjoanenques, que havien de portar el val i dos tiquets de compra 

en botigues de la ciutat a algun dels punts de distribució. Aquest 
any s’han repartit 1.000 mentes, 6.500 geranis i 3.000 clavells, en 
total 10.500 plantes per decorar els nostres patis i balcons.

Una nova centenària a la ciutat. L’Antònia Martínez ha celebrat un 
aniversari molt especial, els seus cent anys. El regidor de Gent Gran, Ginés 
Ros, va anar fins casa seva per compartir una estona amb ella en un ani-
versari tan destacat. Tot i la seva edat, l’Antonia surt a passejar cada matí 
pel seu barri, Torreblanca-Pla del Vent, i gaudeix de bona salut.

Caramelles. El Cor de Flora va treure, un any més, les  
Caramelles al carrer per compartir amb la ciutadania 
aquesta tradició. Els participants van recórrer els carrers 
del barri Centre cantant aquestes cançons tradicionals, les 
caramelles.

Visita teatralitzada a la Torre de la Creu. Una de les novetats 
d’aquest Sant Jordi ha estat una visita teatralitzada a la Torre 
de la Creu de la mà de l’arquitecte que la va dissenyar, Josep 

Maria Jujol. L’arquitecte modernista, interpretat per un actor, ha 
explicat els secrets d’un dels edificis més destacats del moder-
nisme a les famílies que hi han participat.
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Festes de Primavera de l’Eixample. Un any més, l’Associació de Veïns 
i Veïnes de l’Eixample ha celebrat la seva Festa de la Primavera. Es van 
dur a terme moltes activitats per a petits i grans, tallers de futbol botons i 
d’scrabble, mercats d’intercanvi i de segona mà i una actuació musical a 
càrrec del Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre. També van ser unes 
festes solidàries, ja que es van vendren buffs i polseres Candela, els beneficis 
dels quals es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu. A l’AMPA de l’escola 
Pau Casals encara es poden comprar els buffs.

Premis de dansa. L’Escola de Dansa Espai Físic de Sant Joan Despí s’ha 
desplaçat a Osca per participar en el Concurs de Dansa Vaslav Nijinsky. 
Hi han presentat tres coreografies, que els han fet guanyar una medalla 
d’or i dues de plata.

Xerrada clàusules sòl.  Les persones afectades per 
aquestes clàusules han pogut informar-se sobre el tema 
en una xerrada al Centre Miquel Martí i Pol. Les clàusules 
sòl fixen els interessos mínims que cal pagar, passi el que 
passi, durant tota la vida de la hipoteca.

Art al Centre Jujol-Can Negre. L’artista Nil Nebot 
ha mostrat la seva vessant més polifacètica a la 
mostra Ritus, que fins al 30 d’abril hem pogut 
veure a Can Negre. Una oportunitat per copsar l’art 
i la seva relació amb la terra i la natura que ens 
envolta.



26

MAIG

	 21	hores
 CRUZ DE MAYO
 Pl. del Mercat
 actuacions musicals per celebrar aquesta   
 festivitat andalusa. Organitzat pel Centro 
 Cultural Andaluz Vicente Aleixandre

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

EXPOSICIONS

fins al 28 de maig
‘Figures’, 
del Grup d’Art 94
Centre Jujol-Can Negre

del 10 al 24 de maig
XIX Mostra de punts 
de llibres de Sant Jordi
Biblioteca Mercè Rodoreda 

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

#ajuntamentsantjoandespi

fins al 23 de juny
Fotografies del concurs 
dels Tres Tombs 2017
Centre cívic Antoni Gaudí

8  dilluns
	 18	hores
 TALLER DE FADES I FOLLETS
 Centre Jujol-Can Negre
 es combinen el joc, la creativitat i la fantasia   
 per crear personatges de llana cardada.   
 Per a nens i nenes entre 8 i 11 anys. Preu: 12 €.  
 Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

	 19	hores
 TALLER DE RAMEN I NOODLES   
 JAPONESOS         
 Casal de Joves El Bulevard
 aprèn a cuinar la recepta més popular del Japó.
 Preu: 5 €. Cal inscripció prèvia

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

	 18	hores
 TALLER DE VERDURES I 
 HORTALISSES     
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 taller per a totes les edats per plantar llavors a
 l’hort de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia

	 17	hores
 CONFERÈNCIA: LA MÀGIA DE   
 L’ÒPERA         
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat de l’Aula Cultural, a càrrec de Rosa Maria  
 Ortega, historiadora i membre de l’associació Fem   
 Història.

10 dimecres

	 19	hores
 TALLER DE BROOKIES     
 Casal de Joves El Bulevard
 Brownie i cookie en una galeta. Preu: 5 €. 
 Cal inscripció prèvia

11 dijous

	 18	hores
 TALLER DE CONTROL DE LES 
 EMOCIONS
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 TALLER DE K-POP       
 Casal de Joves El Bulevard
 aprèn a ballar aquestes coreografies d’estil 
 de ball pop coreà. Taller gratuït. Cal inscripció   
 prèvia

12 divendres

	 18	hores
 TALLER DE CUINA AMB 
 THERMOMIX   
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 aprén receptes ràpides, fàcils i delicioses!
 Activitat gratuïta. Inscripcions al Centre Jujol-   
 Can Negre

13 dissabte 

 14 diumenge

	 Matí	i	tarda
 VIII PREMI JUJOL 
 DE DANSA JOVE   
 Teatre Mercè Rodoreda 
 tindrà lloc els dies 13 i 14 de maig, de 10 a   
 14.30 h i de 16.30 a 22 h. Organitzat per 
 Dansa Despí. 

fins al 31 de maig
Construeix un món millor: 
Fem cooperació
Centre cívic Les Planes (del 8 al 14); Centre cívic Antoni Gau-
dí (del 15 al 21), i Centre cívic Torreblanca (del 22 al 31)

del 17 al 31 de maig
Memòria cooperativa
Biblioteca Mercè Rodoreda (del 17 al 23 de maig) 
Biblioteca Miquel Martí i Pol (del 24 al 31 de maig)

	 17.30	hores
 ESCACS A LA BIBLIOTECA         
 Centre Cultural Mercè Rodoreda 
 a la Sala Camèlies. A càrrec del club d’escacs  
 de Sant Joan Despí

	 9	hores
 TROBADA DE MINIHANDBOL
 Poliesportiu Salvador Gimeno i del Mig, escola  
 Sant Francesc d’Assís i pl. de l’Ermita
 trobada d’handbol amb 52 equips de nens i   
 nenes entre 6 i 11 anys

sjdespi.cat/agenda

fins al 14 de maig
Inscripcions per participar a 
l’exposició d’artistes locals
Si voleu participar en la mostra que es farà del 20 
de juny al 16 de juliol, podeu fer les inscripcions al 
Centre Jujol-Can Negre
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	 18	hores
 TALLER DE CONTROL DE LES 
 EMOCIONS
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

	 10	hores
  CRUZ DE MAYO
 Pl. del Mercat
 actuacions musicals per celebrar aquesta   
 festivitat andalusa. Organitzat per Centro 
 Cultural Andaluz Vicente Aleixandre

	 10	hores
 TESTING DE BIODIVERSITAT
 Zona de lleure del riu
 activitat naturalística per fotografiar espècies   
 de la zona per tal de pujar-les al projecte de 
 Biodiversidad virtual i poder elaborar el catàleg  
 de biodiversitat de Sant Joan Despí

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic mediambiental. En aquesta ocasió  
 es revisaran les caixes niu del parc de la Fontsanta i  
 al de Torreblanca es farà l’activitat “Qui viu a l’estany?”

	 11hores
 CAMINADA CULTURAL PEL RIU  
 LLOBREGAT           
 Centre Jujol-Can Negre
 descobreix la importància històrica que el riu ha   
 tingut com a via d’accés  a l’interior de Catalunya.    
 Preu: 3 €. Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

	 11.30	hores
 EL JARDÍ DE LES PAPALLONES
 Parc de la Fontsanta
 Jornada participativa per a públic familiar. 
 Descobrirem i tindrem cura d’un espai singular.  
 Inscripcions a activmuseuciencies@bcn.cat

	 11.30	hores
 SORTIDA DE  LA PRIMAVERA   
 EN BICI             
 Recinte Firal (av. Mare de Déu de Montserrat)
 ruta en bicicleta per la ciutat

	 18	hores
 TALLER DE COIXÍ KAWAII          
 Casal de Joves El Bulevard
 per a joves de 12 a 17 anys. Taller gratuït. 
 Cal inscripció prèvia

15  dilluns

	 18	hores
 TALLER DE FADES WALDORF
 Centre Jujol - Can Negre
 es treballarà amb llana cardada i aprendrem a  
 treballar-la en sec i amb agulla. Preu: 18 €. 
 Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

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

	 18	hores
 DIMARTS DE CONTE PER A 
 NADONS        
  Biblioteca Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 a càrrec de la Cia Patawa, que ens portarà el   
 conte “A la voreta del mar”.  Cal inscripció prèvia
 a la Biblioteca

	 19	hores
 TALLER DE GRANNY SQUARE        
 Casal de Joves El Bulevard
 aprèn a fer els quadradets de la iaia. Segona 
 sessió el 23 de maig. Preu: 10 €. Cal inscripció  
 prèvia
   

17 dimecres
	 17	hores
 CONFERÈNCIA SOBRE EL PINTOR  
 LOCAL XAVIER SERRA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat de l’Aula Cultural, a càrrec de l’historiador   
 Jaume González

	 19	hores
 TALLER DE WALLAPOP          
 Casal de Joves El Bulevard
 el mercat digital de moda. Taller gratuït. Cal   
 inscripció prèvia

	 18	hores
 TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA   
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 pastisseira en família, amb Elena de Alós.   
 Preu: 12 €. Inscripcions al Centre Jujol-Can   
 Negre

	 19	hores
 TALLER DE CUINA PAKISTANESA   
 Casal de Joves El Bulevard
 tot un viatge culinari. Preu: 5 €.  Cal inscripció  
 prèvia

	 17.30	hores
 GIMCANA DE JOCS 
 Pl. de l’Ermita (sortida del CE El Nus)  
 l’Esplai El Nus celebra el seu 30è aniversari

19 divendres

20  dissabte 
	 11	hores
 TALLER: CUINEM LA POMA DE   
 SANT JOAN DESPÍ
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb passejada prèvia pel parc agrari (9.30 h).  
 Preu: 12 €. Inscripcions al Centre 
 Jujol-Can Negre

	 19	hores
 VISITA LLIURE A LA TORRE DE   
 LA CREU (NITS DELS MUSEUS)
 Torre de la Creu
 entrada lliure fins a la una de la matinada amb  
 motiu de la Nit dels Museus

	 19	hores
 ESCAPE ROOM A CAN NEGRE
 Centre Jujol-Can Negre
 sessions de 40 minuts per a grups de fins a 7   
 persones fins a mitjanit. Inscripcions, Centre   
 Jujol-Can Negre. Per a majors de 18 anys. Preu: 6 €

	 21	i	22.15	hores
 VISITA TEATRALITZADA A LA   
 TORRE DE LA CREU (NITS DELS   
 MUSEUS)
 Torre de la Creu
 de la mà d’un personatge caracteritzat de  
 l’arquitecte Josep Maria Jujol. Cal inscripció 
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre. Activitat   
 inclosa en el programa Nits dels Museus

	 20.30	hores
 SOPAR DEL 30 ANIVERSARI DE  
 L’ESPLAI EL NUS
 Pati Sant Francesc d’Assís
 cal inscripció prèvia a 30anys@esplaielnus.org.  
 Preu: 2 €

 21 diumenge
	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic medioambiental. Es faran refugis   
 per als ratpenats al parc de la Fontsanta i al de 
 Torreblanca es farà conserva de tomàquet

	 11.30	hores
 SORTIDA DE  LA PRIMAVERA   
 EN BICI             
 Recinte Firal (av. Mare de Déu de Montserrat)
 ruta en bicicleta per la ciutat

	 12	hores
 BALLADA DE SARDANES         
 Pl. de l’Ermita
 organitza la Colla Sardanista
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	 11	hores
 ITINERARI MODERNISTA           
 Centre Jujol-Can Negre
 coneix l’obra de Jujol a Sant Joan Despí. 
 Inscripcions  al Centre Jujol-Can Negre

 
 
 
 
 
 
 

ÚIltimes activitats de la Setmana 
de la Gent Gran
Tarda d’havaneres i mostra de 
pastissos
Dimarts, 9 de maig a les 17 h
Centre Cívic Les Planes

Berenar i ball de la gent gran
Divendres, 12 de maig a les 16.30 h
Poliesportiu del Mig

Torneig de billar
Dies 13 i 14 de maig a les 10 h
Centre Cívic Les Planes

Tarda d’intriga: l’obra 
‘La Ratonera’
Diumenge, 14 de maig
Centre Miquel Martí i Pol

25 dijous
	 18	hores
 TALLER D’HISTÒRIES IMMERSIVES  
 EN REALITAT VIRTUAL
 Oficina Jove (Casa Rovira)
 aprén a crear històries basades en imatges 
 generades per ordinador i fotografia 360. 
 Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

	 18	hores
 “POESÍA Y MÚSICA EN 
 PRIMAVERA”  
 Centre Cívic Les Planes
 organitzat pel Centro Artístico Literario 
 Semillero Azul

	 19.30	hores
 LECTURA PER REFLEXIONAR
 Local AVV El Pi
 comentarem l’obra L’evangeli segons Jesucrist,  
 de José Saramago

 28 diumenge

	 11.30	hores
 JUGATEQUES AMBIENTALS           
 Parc de la Fontsanta i de Torreblanca
 espai pedagògic medioambiental. En 
 aquesta ocasió es cuidaran les vinyes del 
 parc de la Fontsanta i al de Torreblanca es 
 coneixerà la tortuga de Florida

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

31 dimecres
	 18	hores
 TALLER D’INSTAGRAMER 
 D’ÈXIT 
 Oficina Jove (Casa Rovira)
  aprén les claus per triomfar en aquesta 
 xarxa. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

	 De	10	a	14	hores
 FESTES DE PRIMAVERA
 Passeig del Canal
 festes del barri Centre, organitzades   
 per l’AVV El Pi. 

	 19	hores
 TALLER DE LETTERING   
 Casal de Joves El Bulevard
 Coneix l’art de dibuixar paraules. Preu: 5 €. Cal  
 inscripció prèvia 

22  dilluns
	 18	hores
 TALLER D’ENQUADERNACIÓ
 Centre Jujol-Can Negre
 segona sessió el 29 de maig. Preu: 24 €. 
 Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

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

	 19	hores
 TALLER D’APERITIUS, SNACKS I  
 TAPES
 Casal de Joves El Bulevard
 en la varietat està el gust. Preu: 5 €. Cal   
 inscripció prèvia

24 dimecres
	 17	hores
 CONFERÈNCIA SOBRE    
 L’ANESTÈSIA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 activitat de l’Aula Cultural, a càrrec del doctor Santos  
 Liñán

	 19	hores
 CONSTRUÏM UN HOTEL    
 D’INSECTES          
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 a la Sala Camèlies. Cal inscripció prèvia

	 19	hores
 XERRADA SOBRE L’ANSIETAT I   
 L’ESTRÈS         
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 a la Sala Camèlies. Segona sessió el 31 de maig

26 divendres
	 18	hores
 TALLER DE PLATS QUE NO 
 SEMBLEN EL QUE SÓN  
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 descobreix la cuina creativa amb Jó Baixas, del  
 restaurant Follia.  Preu: 12 €. Inscripcions al   
 Centre Jujol-Can Negre

	 22	hores
 CONCERT DE MILENA BAND
 Casal de Joves El Bulevard
 activitat gratuïta

27 dissabte 
	 11	hores
 TALLER DE CUINA SENSE GLUTEN 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 a càrrec de l‘Associació de Celíacs de  
 Catalunya. Taller gratuït. Inscripcions al Centre  
 Jujol-Can Negre

	 18	hores
 LABORATORI DE LECTURA: EL   
 CALAIX DE L’ARTISTA          
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 per a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció   
 prèvia

	 19	hores
 APROXIMACIÓ A L’ÒPERA DON  
 GIOVANNI        
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 a la Sala Camèlies. A càrrec de Pol Avinyó

28

	 19		hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
 KIRHTSA, FANTASÍA INACABADA            
 Biblioteca Mercè Rodoreda (Sala Camèlies)
 Granada Sandoval presenta nou  
 llibre de poemes
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Comença una nova temporada de la 
Primavera en bici

És una de les campanyes més participatives i clàssiques de 
la ciutat,  la ‘Primavera en bici’, que va néixer ara fa 23 anys 
per promoure l’ús de la bicicleta i que es manté, any rere 
any, com una cita per gaudir amb familiars i amics d’uns 
diumenges agradables tot passejant en bicicleta per la ciu-
tat. Després de la inauguració (7 de maig), amb una peda-
lada per la ciutat i activitats per als infants, les sortides en 

bici per la ciutat continuaran els propers diumenges 14 i 21 
de maig, a les 11.30 hores des del recinte firal, a l’avinguda 
Mare de Déu de Montserrat. Tothom qui realitzi aquestes 
dues sortides rebrà com a obsequi una motxilla. 
Així que no  dubteu i gaudiu d’una activitat molt saludable 
que ens convida des de fa més de dues dècades a conèixer 
la ciutat a sobre de dues rodes.

Els qui completin dues sortides rebran d’obsequi una motxilla

DESPÍ ESPORT

Primavera en bici és una campanya que, des de fa 23 anys, fomenta l’ús de la bicicleta a la ciutat. Té caire familiar i és ideal per a totes les edats

29
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Dos participants al campionat van impartir el Clínic

Nou èxit participatiu a la Marató per equips

La prova va comptar amb molta participació i també molta expectació 
de públic. A sota, l’alcalde amb els equips que van fer podi.

La nova junta del FC Levante Las Planas, 
satisfeta d’assolir els objectius marcats

El Futbol Club Levante Las Planas ha estrenat aquesta 
temporada una nova junta directiva, presidida per Sebas-
tián Cañas, que ha dut a terme ja la majoria d’objectius 
que s’havien proposat per a aquest primer any, com ara 
reemprendre el Torneig de Promeses, continuar realitzant 
el partit de dones organitzat juntament amb Donesdespí o 
el Campus d’Estiu.
L’entitat, a més, va fer una campanya de captació de socis 
a començament de temporada que va ser molt fructífera 
i ara el club disposa d’uns 200 socis. En temes esportius, 
l’objectiu que es van marcar per a aquesta temporada va 
ser el de mantenir la categoria dels dos primers equips, a 
Segona Nacional el femení i a Tercera Catalana l’amateur 

masculí i estan a les portes d’aconseguir-ho.
“Ens trobem en un continu procés d’innovació -mani-
festa el president Sebastián Cañas- i de cara a la propera 
temporada, estem valorant la possibilitat d’ampliar el 
nombre d’equips donada la gran quantitat de jugadors 
interessats en jugar al nostre club, alhora que intentarem 
crear equips el màxim competitius possible”. “Els valors 
que volem transmetre als nostres jugadors mitjançant 
els seus entrenadors són els del respecte a aquest esport 
i a la seva competició i, com a junta directiva, seguirem 
treballant pel club perquè tothom se senti orgullós de 
formar part d’aquesta família que és el FC Levante Las 
Planas”, afegeix Cañas.

A la foto de l’esquerra, el nou president Sebastián Cañas. A la dreta, els primers equips femení i masculí de l’entitat.

El passat 26 de març es va disputar la 6a Marató per 
equips/Els 7k del Riu, prova que organitza el Club 
d’Atletisme Despí. 162 equips (de sis corredors cadas-
cun) es van donar cita en una prova que, a part de ser 
competitiva, és una barreja de diversió, companyonia, 
amistat i bona harmonia.
Aquest any, entre els participants es comptava amb di-
versos atletes olímpics i finalistes en els passats euro-
peus d’atletisme a Belgrad, però el triomf i nou rècord 
de la prova, el va aconseguir l’equip Prieto’s Boys amb 
un temps de 2:13:20, seguit pels equips Castillejo & 
Cáceres RC X (2:14:37) i CE Picornell A (2:25:41). Al-
tres equips guanyadors van ser LlinarsSportDespí (en 
categoria local), BcTeam (en mixtes) i Prieto’s Girls 
(en fèmines). Cal destacar que l’entrenador dels equips 
Prieto’s Boys i Prieto’s Girls serà el coordinador de la 
futura Escola Esportiva d’Atletisme de Sant Joan Despí.
Prèviament a la Marató per equips, es va disputar la 
Cursa Els 7k del Riu, prova individual que va comptar 
amb la participació de 194 atletes, que van guanyar Eli-
sabet Martín (27:58) i Carles Montllor (23: 08).
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L’Ajuntament farà una millora significativa a 
diferents instal·lacions esportives

Actualment s’estan construint dues noves pistes de pàdel 

Sant Joan Despí és una ciutat que disposa d’un ampli parc 
d’instal·lacions esportives per facilitar la pràctica esportiva 
de la seva ciutadania. Això fa que cada any es realitzin tota 
una sèrie d’inversions destinades a aconseguir un bon nivell 
de conservació i a realitzar les millores que siguin adients. 
Actualment s’estan desenvolupant dues obres al poliespor-
tiu Francesc Calvet. La primera, i la més important, és a les 
pistes de pàdel de què disposa l’equipament. S’estan cons-
truint dues pistes més i es renova la gespa artificial de les 
tres pistes actuals.
D’altra banda, s’ha fent una obra a la coberta de la instal·lació 
per evitar les filtracions d’aigua que s’han produït durant els 
últims dies.
Però les principals inversions a les instal·lacions esportives 
municipals estan previstes per a aquest proper estiu, apro-
fitant que en aquesta època de l’any l’activitat esportiva da-
valla una mica.  
Està previst fer un total de quatre actuacions a diferents 
instal·lacions esportives, que es repartiran en el període de 
temps que va de juny a agost. Són les següents:
Camp de futbol del barri Centre. Renovació de la gespa 
artificial actual (instal·lada fa 10 anys) i reparació de  la sub-
base que hi ha sota del terreny de joc actual.
Poliesportiu Salvador Gimeno. Reforma, ampliació i 
millora dels vestidors de piscina, amb l’objectiu de guanyar 
en espai, distribució i qualitat.
Pista poliesportiva Ugalde. Instal·lació al terreny de joc 

de paviment sintètic de poliuretà per millorar les condi-
cions de joc i la circulació de persones a la instal·lació.
Poliesportiu del Mig. Reforma i millora dels quatre vesti-
dors actuals de la instal·lació, amb una especial incidència 
en tota la zona de dutxes.
Totes aquestes inversions implicaran unes millores signi-
ficatives a cadascun dels equipaments esmentats, malgrat 
que durant la seva realització comportarà algunes molèsties 
per als usuaris i usuàries.

Nova edició de la prestigiosa Trobada de Minihandbol
El minihandbol és l’adaptació de l’esport de 
l’handbol per als més petits, concretament nois i 
noies de 6 a 11 anys. La Trobada de Minihandbol-
Thermiafred de Sant Joan Despí és una de les que 
té més prestigi a Catalunya per la seva trajectòria, 
la seva participació i el nombre de partits que 
s’arriben a desenvolupar, més de 100 en una única 
jornada.
Tindrà lloc diumenge 14 de maig, de 9 a 19 h, sota 
l’organització del Club Handbol Sant Joan Despí. 
Hi participaran un total de 54 equips d’arreu de 

Catalunya. Aquest any també es comptarà amb la 
presència d’un equip d’Aragó (Maristes de Saragos-
sa) i un de la Comunitat Valenciana (CB Marni de 
València). En total hi haurà 10 pistes en competició 
que giren a l’entorn del Poliesportiu Salvador Gi-
meno, que és el centre neuràlgic de la competició. 
Una de les pistes s’ubicarà a la plaça de l’Ermita, 
que és un espai especialment cèntric.
L’activitat esportiva s’acompanyarà amb propostes 
lúdiques: inflables, paradetes de material esportiu, 
zona de jocs i una sessió de zumba oberta a tothom.

Jordi Terrón

Renovació de vestidors als poliesportius Gimeno i del Mig, nou paviment a la pista 
Ugalde i canvi de gespa al camp del Centre, entre les actuacions previstes

Objectiu, mantenir la qualitat dels equipaments esportius de Sant Joan Despí
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Continuen a l’alça els resultats i les activitats del Club d’Escacs Sant Joan Despí

L’esport santjoanenc, en imatges

Ha finalitzat la Lliga Catalana amb molt bons resultats 
per al Club d’Escacs Sant Joan Despí. El seu equip ‘A’ ha 
aconseguit la permanència a Primera Provincial, amb 
el debut en l’equip i per primera vegada en la història de 
l’entitat, d’una dona, Rosa Pellicer. Per la seva part, l’equip 
‘B’ ha quedat primer de Tercera i puja a Segona Provincial.
D’altra banda, aquest any el club va participar en el dia de 
la Dona i Sonia Martín del Club d’Escacs Olesa i represen-

tant dels escacs femenins de Catalunya va realitzar una 
simultània -foto de l’esquerra-.
Pel que fa al Campionat d’Edats del Baix Llobregat, el 
jugador del club Magí Belvis -foto de la dreta- va aconse-
guir quedar primer en els sub-8 i es va classificar per a la 
final de Catalunya a Vila-seca. Magí sortia en el núm. 44 
del rànquing i, amb 55 participants, va quedar en el lloc 12 
amb cinc punts de vuit.

Obertes les inscripcions a la Cursa Solidària

El 26 de marzo se celebró el tradicional torneo deportivo escolar 
Memorial Francisco Becerra, organizado por la AVV Les Planes.
El torneo, que este año cumple su decimosexta edición, tuvo la 
modalidad de fútbol sala, ya que cada año se cambia de deporte 
con el objetivo de que los escolares puedan probar diferentes 
disciplinas. De nuevo ha sido un éxito, ya que este año han parti-
cipado 140 niños y niñas de varios centros escolares de la ciudad 
en un torneo caracterizado por la deportividad.

140 escolares participaron en el Torneo 
Becerra, este año de fútbol sala

Resten obertes les inscripcions a la X Cursa de Sant Joan Despí, 
que tindrà lloc el dia 10 de juny a les 20.30 hores. Hi haurà dues 
distàncies, un circuit de 10 km, i un altre de 5, a més de curses 
infantils. Tal com es va fer l’any anterior, tindrà caire solidari i es 
recaptaran fons per a malalties minoritàries mitjançant Correso-
lidaris. Inscripcions al web www.cursapopular.es

Personal mèdic va ‘receptar’ vals per fer 
activitat física als poliesportius

El grup Xou del Club Patinatge Sant Joan Despí va ser tercer a la 
Copa Catalana celebrada a Salou.
Cal ressaltar que l’entitat compta amb una nova junta, presidida 
per Eva González i formada per mares que fa molts anys que són 
al club i d’altres de noves,  i que pretén mantenir i potenciar en 
l’àmbit esportiu el club i fer-lo créixer el que sigui possible.

El grup Xou de patinatge, tercer a la Copa

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, el 6 d’abril, el 
personal mèdic dels ambulatoris va “receptar” als pacients invita-
cions d’un dia per als poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gi-
meno. En total es van lliurar 400 d’aquests vals que el professional 
va repartir en casos en què va considerar que una mica d’activitat 
física podia ajudar a millorar la vida del pacient. A més, aquell dia 
es va instal·lar una paradeta davant el mercat de les Planes -foto- 
on es donaven vals i consells sobre el tema.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Amb motiu del dia 1 de maig, Dia del Treball, 
volem aprofitar per reivindicar i defensar la 
necessitat d’establir un salari mínim de referèn-
cia. És del tot urgent establir una remuneració 
mínima que permeti a les persones treballa-
dores assegurar les seves necessitats bàsiques 
com l’alimentació, l’habitatge, la llum, el gas o 
l’aigua... Aquest ha de ser forçosament un tema 
prioritari perquè és un tema de dignitat huma-
na.
Els i les socialistes ja fa temps que treballem 
en aquesta línia establint un sou de referència 
no inferior a 1.000 euros, resultant de les con-
clusions a què es va arribar del debat que es va 
iniciar fa ja un temps amb els diferents agents 
socials, persones expertes i ciutadania en ge-
neral. Lluitem per avançar en aquesta direcció 
intentant buscar el màxim consens possible en-
tre tots els agents implicats, com sindicats, pa-
tronals, administracions i les forces polítiques, 
perquè només plegats ho podrem aconseguir. 
L’Ajuntament de Sant Joan  Despí, a proposta 
del  grup municipal del PSC, va aprovar en 
el plenari del mes de juliol de 2016 proposar 
l’establiment d’un salari mínim de referència no 
menor de 1.075 € mensuals en 14 pagues.
Ara que l’economia ja està creixent, continuem 
acumulant precarietat i ampliant la desigual-
tat salarial. El Banc d’Espanya va permetre la 
barbaritat de recomanar contractar per sota el 
SMI i això ens porta al fet que un terç dels sa-
laris són per sota del 645 euros, una precarietat 
instaurada a totes les edats malgrat que són les 
persones joves les principals perjudicades. A 
aquestes dades podem afegim que som el sisè 
país amb més desigualtat salarial de gènere dels 
28 estats membres de la Unió, per posar algun 
exemple.
Nosaltres ho tenim molt clar, volem eliminar 
el concepte de treballador pobre i dignificar la 
feina de qualsevol treballador i treballadora. 
Per això aquest 1 de maig ens hem manifestat 
perquè és de justícia continuar lluitant contra 
la precarietat laboral, la reversió de les retalla-
des en polítiques públiques socials com sanitat 
i educació i la millora de les pensions. Sortim al 
carrer amb un crit fort i clar: ocupació de quali-
tat i salaris dignes. 

Ocupació de qualitat i 
salaris dignes

grup municipal PSC-CP

Des del nostre grup municipal,  intentem 
fer propostes que vagin en benefici de la 
ciutadania, ja sigui a les Ordenances Fis-
cals, als Pressupostos, a reglaments diver-
sos, etc., que suposin una millora en la 
transparència municipal i en la participa-
ció ciutadana.
Hem aconseguit que es modifiqui el Re-
glament de Participació Ciutadana, i ara 
totes les entitats locals podran intervenir 
a qualsevol punt de l’Ordre del Dia dels 
Plens, permetent així la implicació i parti-
cipació real en els temes de la ciutat.
Sovint, però, el PSC-PSOE, a vegades amb 
la complicitat dels seus socis de Govern, 
CiU i ICV-EUiA, posa totes les traves 
possibles a la participació no tan sols de 
les entitats i ciutadania, sinó també de la 
resta de membres electes dels altres grups 
municipals, que representem els nostres 
electors.
Així, una qüestió tan senzilla com tenir 
un protocol d’actuació i comunicació en 
tots els actes públics, és rebutjada sen-
se contemplacions. Sovint, si no veieu la 
presència de regidors i regidores d’altres 
grups als actes municipals és perquè sen-
zillament no ens hi han convidat ni ens ho 
han fet saber. Quan vàrem demanar al ple 
que els portaveus dels grups municipals 
forméssim part de la comissió que deci-
deix el nom dels carrers i equipaments, el 
PSC s’hi va negar. O ara, quan des de els 
despatxos municipals s’està decidint els 
premiats als premis Despí de la propera 
Festa Major sense que ningú sàpiga els 
motius ni els mereixements de les perso-
nes i entitats premiades.
El PSC-PSOE actua clos en ell mateix, en 
la seva forma d’actuar sovint sectària i ex-
cloent, no només pel que fa a les propostes 
que rep des de l’oposició, sinó també per 
tot allò que fa referència a la transparèn-
cia i la participació democràtica. Són el 
darrer reducte bunkeritzat dels grups mu-
nicipals socialistes del Baix Llobregat.

El búnker

El desbloqueo por parte de la Generalitat de 
los Planes de Barrio supone la reanudación 
de las inversiones en infraestructuras y mejo-
ras para el barrio de Las Planas, incluido en el 
año 2008 en la Ley de Barrios de la Genera-
litat de Catalunya, cuyo objetivo es la mejora 
de barrios y áreas urbanas que requieran una 
atención especial por considerarse entornos 
urbanos frágiles que podrían agudizar una 
fractura social.
Parte de los proyectos contemplados en aquel 
Plan ya se llevaron a cabo. En esta nueva fase 
está previsto realizar uno tan  necesario para 
el barrio como es el Casal para la Gent Gran. 
La población de mayor edad de nuestro mu-
nicipio necesita no sólo un centro de reunión 
y ocio sino que necesita también atención 
asistencial y sanitaria. Que este Casal se con-
vierta además en un Centro de Día es compe-
tencia de la Generalitat, pero desde nuestro 
Ayuntamiento debemos comprometernos a 
realizar todo el esfuerzo necesario para con-
seguirlo.
Por otro lado, desde nuestro grupo, conscien-
tes desde el primer momento de las necesi-
dades del  Barrio de Las Planas, hemos seña-
lado, en numerosas ocasiones, la existencia 
de solares con signos evidentes de abandono, 
dando un aspecto de deterioro del barrio: el 
solar de la Iglesia o el edificio abandonado de 
la Avenida de Barcelona.
Sobre el primero se alza ya hoy la Iglesia re-
cién inaugurada, y sobre el segundo, en el 
Pleno de este mes de abril se presenta el regla-
mento sobre solares vacíos que se configura 
como una primera herramienta para solucio-
nar este tipo de problemáticas.
Pero el Barrio de Las Planas no sólo necesita 
actuaciones urbanísticas, necesita, además, 
actividades sociales y culturales que cuenten 
con la implicación y el compromiso de las en-
tidades del barrio y que permitan su recupe-
ración. El trabajo realizado en este aspecto en 
estos últimos años en el barrio Centro, debe-
ría extenderse también a Las Planas.
Todos los que  hayan asistido  este año a la 
diada de Sant Jordi habrán podido observar 
la diferencia en la celebración que ha existido 
entre estos dos barrios. 

Las Planas
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¡No nos merecemos estos vestua-
rios! es la queja de muchos vecinos 
usuarios de los polideportivos de 
Sant Joan Despí. Y es que es cierto: 
somos una de las ciudades que más 
impuestos pagamos de toda Cata-
lunya y en cambio tenemos vestua-
rios de tercera.
En el polideportivo del Mig, por 
ejemplo, muchas veces los jugadores 
de nuestros equipos se han de duchar 
con agua fría y sin tener ningún tipo 
de taquilla donde guardar sus cosas. 
En el polideportivo Salvador Gime-
no nos encontramos con vestuarios 
colapsados, muy pequeños, en don-
de las duchas muchas veces no fun-
cionan, las taquillas las que no están 
rotas, están ocupadas. 
En el polideportivo Francesc Calvet, 
más de lo mismo.
Por lo que desde el Partido Popular 
le damos la razón a los vecinos de 
Sant Joan Despí, por ello también 
decimos ¡No nos merecemos estos 
vestuarios!
Por todo ello, y porque trabajamos 
por y para un Sant Joan Despí de 
primera, hemos luchado para cam-
biarlos y mejorarlos. y entre todos lo 
hemos conseguido.
Si nada cambia, de cara al verano se 
van a realizar obras de mejora en los 
vestuarios de las instalaciones depor-
tivas anteriormente mencionadas.
Desde el Partido Popular de Sant 
Joan Despí nos sentimos orgullosos 
de que nuestro trabajo se vea refleja-
do día a día en mejoras para nuestra 
ciudad.
Seguiremos trabajando entre todos 
para hacer de Sant Joan Despí la ciu-
dad que queremos y nos merecemos.

¡No nos merecemos estos vestuarios! 
Nuevos vestuarios en los polideportivos

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

El Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana “Plusvalía” se creó para gra-
var las revalorizaciones que pudieran 
sufrir los inmuebles en el momento 
de la venta.  Una sentencia del Tribu-
nal Constitucional (TC) ha anulado 
la plusvalía municipal en la venta de 
inmuebles cuando no se haya pro-
ducido beneficio en la transmisión 
y por lo tanto aquellas familias que 
vieron como su piso perdía valor tras 
estallar ‘la burbuja inmobiliaria’ no 
deberán asumir el pago de un im-
puesto totalmente injusto. 
Por ello desde el grupo municipal de 
Ciudadanos presentamos en el pa-
sado pleno una moción que instaba 
a nuestro ayuntamiento a iniciar un 
procedimiento por el cual los con-
tribuyentes afectados pudiesen re-
clamar las cantidades satisfechas por 
este impuesto a todas luces injusto.
Lamentablemente nuestra moción 
fue rechazada por los grupos muni-
cipales PSC, ICV-IEUA, ERC y SiSe-
PuedeSJD.
També va ser rebutjada la nostra 
petició per una revisió tècnica dels 
ressalts i bandes reductores de velo-
citat  i sí que va ser acceptada la mo-
ció en què demanàvem ampliar els 
punts amb desfibril·ladors portàtils 
al nostre municipi i l’adhesió a la de-
claració ‘Kids Saves Lives’ campanya  
europea que treballa per formar els 
joves sobre com actuar davant una 
aturada cardíaca.
Per a qualsevol suggeriment o aclari-
ment poden contactar amb nosaltres 
en el nostre email santjoan.despi@
ciudadanos-cs.org a les xarxes so-
cials Twitter: @CsSjDespi, Facebook, 
Instagram o en el telèfon 617309215.

Plusvalías injustas

Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida 
i Alternativa promou i participa en espais 
unitaris institucionals i socials, a tot el te-
rritori, en favor del dret a decidir:  en el 
seu moment a la Comissió parlamentària 
pel dret a decidir i el Pacte Nacional pel 
dret a decidir, en la Comissió d’estudi del 
Procés Constituent i proposant l’Acord 
Nacional per la celebració d’un referèn-
dum sobre el futur polític de Catalunya. 
El nostre objectiu  es sumar la diversitat i 
transversalitat de la societat catalana i de 
les forces polítiques i impulsar amb rigor 
polític i jurídic el procés cap a la consulta.
Aquesta posició i treball s’ha concretat 
també en les diferents coalicions en què 
participem: Catalunya Si Que Es Pot i En 
Comú Podem.  En les últimes setmanes 
la creació de la nova organització políti-
ca d’Un País en Comú també recull en el 
seu ideari la necessitat d’un “Referèndum 
en què les ciutadanes i ciutadans de Ca-
talunya hem de poder decidir lliurement 
el nostre futur; que ha de ser efectiu, que 
interpel·li tota la societat catalana i la 
seva pluralitat de posicionaments, amb 
reconeixements internacionals i garan-
ties democràtiques.”
A Sant Joan Despí hem participat en la 
creació de la Taula Local pel Pacte Na-
cional pel Referèndum, i hem presen-
tat la moció conjunta, amb el PDCAT, 
ERC-MES-AM i ICV-EUiA,  d’adhesió al 
manifest del Pacte Nacional pel Referèn-
dum. La nostra posició ha estat sempre 
la mateixa i és ben clara: volem que sigui 
la ciutadania qui decideixi sobre el nostre 
futur polític com a país.
De la crida del Pacte Nacional pel Re-
ferèndum destaquem que el “referèndum 
ha de propiciar que tothom se senti cridat 
a participar-hi. Per això és necessari un 
debat escrupolosament democràtic, plu-
ral i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten 
a Catalunya.”

#VOTOREFERENDUM
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grup municipal CiU

El Govern espanyol ha presentat els pres-
supostos generals, on la inversió pública 
de l’Estat a Catalunya aquest 2017 torna 
a baixar. Enguany, la inversió serà de 30 
milions d’euros menys que el 2016. És a 
dir, la inversió és un 13,4% del total, per 
sota del pes de Catalunya en població i 
molt lluny de la contribució de Catalunya 
al conjunt del PIB de l’Estat. En matèria 
d’infraestructures, en aquests moments, 
el deute pendent de l’Estat és de més de 
10.000 milions.
Aquestes dades demostren que l’Estat es-
panyol no compleix amb Catalunya. A més 
a més, els recursos que ha presentat el Go-
vern espanyol davant el Tribunal Consti-
tucional, sobretot en habitatge, han aturat 
l’impuls del Govern de la Generalitat per 
fer polítiques socials. Aquests retards han 
afectat negativament els ciutadanes i les 
ciutadanes de Catalunya.
Les carreteres, Rodalies i el Corredor Me-
diterrani són les infraestructures que acu-
mulen un deute més important. L’Estat deu 
inversions per més de 2.000 milions d’euros 
en carreteres; del Pla de Rodalies 2008-
2015, només s’ha executat un 13,5%; i del 
Corredor Mediterrani, el deute s’eleva als 
3.890 milions d’euros.
El Govern espanyol ha recorregut la majo-
ria de la legislació impulsada per Catalunya 
en relació amb l’habitatge. Així, l’executiu 
espanyol ha recorregut davant del Tribunal 
Constitucional cinc de les sis lleis o nor-
mes que s’han aprovat els darrers dos anys 
a Catalunya, i n’ha demanat la suspensió. 
Aquestes lleis tenen com a objectiu establir 
mesures per fer front a l’emergència resi-
dencial; mobilitzar els pisos buits de les en-
titats financeres i grans tenidors; defensar 
els ciutadans per evitar situacions abusives 
en la contractació d’hipoteques; o regular 
noves formes d’accés i tinença d’habitatge
Des del Partit Demòcrata (PDeCAT), vo-
lem manifestar el nostre total rebuig a se-
guir sent enganyats per part de l’Estat es-
panyol.

L’Estat espanyol no 
compleix amb Catalunya

CRÒNICA DEL PLE:
sessió ordinària de març de 2017

El Ple, celebrat el 30 de març en sessió ordinària, després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i 
de la lectura de les resolucions de l’Alcaldia, va aprovar diferents dictàmens, declaracions i mocions.
Dins el capítol d’urbanisme, espai públic, sostenibilitat, seguretat, convivència i serveis generals, es 

va aprovar el dictamen d’aprovació provisional del text refós de la modificació puntual del PGM, orde-
nació de la masia catalogada Can Codina a Sant Joan Despí, presentat per Sánchez Sánchez C.B, i di-
rectament relacionat amb aquest punt, també el dictamen d’aprovació provisional de la modificació de 
la fitxa P-32 (masia catalogada de Can Codina) del Catàleg i Pla Especial de protecció i rehabilitació 
del patrimoni arquitectònic de Sant Joan Despí. Ambdós dictàmens van ser aprovats per unanimitat.
El Ple també va aprovar inicialment el el Pla Especial de Regulació dels usos als eixos comercials de 
Sant Joan Despí, amb els vots favorables de Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sise-
puede (SQP) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ciutadans (C’s) es va abstenir i el Partit Po-
pular (PP) va votar en contra. Per unanimitat de tots els grups municipals es van aprovar les pròrrogues 
dels convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2017, relatius a 
l’Oficina local d’habitatge i al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
Tot seguit, es va rectificar l’Inventari de Béns municipals, amb els vots a favor de CiU, PP, ICV-EUiA, 
ERC, SQP i PSC, i l’abstenció de C’s.
El Ple també va donar el vistiplau al Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí, tot aprovant-lo ini-
cialment, així com als estudis annexos de millora de la mobilitat dels models no motoritzats al carrer del 
Bon Viatge i de l’estudi de pacificació del trànsit de l’avinguda Barcelona i del carrer de la Fontsanta. Van 
comptar amb el suport de CiU, ICV-EUiA, SQP i PSC, i l’abstenció de PP, ERC i C’s.
La modificació del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres serveis de 
caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí, 
derivada de l’increment del volum d’hores de serveis a prestar durant el curs 2016-2017 i prevista a la 
clàusula 39 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, va ser aprovada per unanimitat.
La modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball aprovades per a l’any 2017, va comptar 
amb els vots favorables de tots els grups municipals, a excepció d’ERC, que es va abstenir. També dins 
l’àmbit intern de l’Ajuntament, es va aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament, en aquest cas, 
amb el suport de tots els grups polítics menys SQP, que va votar en contra. Per unanimitat es va donar 
llum verda a la creació, actualització i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
Tots els partits amb representació municipal van votar a favor de l’aprovació de l’expedient de modifica-
ció de crèdits: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost general de 2017, destinats a 
la Llei de barris i a altres projectes de la ciutat, un cop es va donar compte dels resultats de la liquidació 
del pressupost de 2016. El Ple va aprovar una declaració institucional sobre els 40 anys del Congrés 
de Cultura Catalana, amb els vots favorables de CiU, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i els vots en contra 
de PP i C’s.
En l’àmbit de l’Àrea de serveis a la persona i drets socials, es va ratificar el protocol d’adhesió a la Xarxa 
de Memòria Històrica del Baix Llobregat –amb l’únic vot en contra de C’s– així com l’adhesió al ma-
nifest 8 de març del Dia Internacional de les Dones, en aquest cas, per unanimitat.
Pel que fa a les mocions, C’s va presentar-ne una relativa a impulsar la formació en reanimació cardio-
pulmonar als centres educatius de Sant Joan Despí-Adhesió a la declaració “Kids Save Lives”, que va 
incorporar un nou redactat per a la seva aprovació per part de tots els grups. La moció presentada per 
SQP per al foment del canvi de model energètic: subministrament elèctric procedent 100% d’energies 
renovables, va quedar damunt la taula. El Ple va acordar retirar la moció de C’s relativa a la modificació 
de ressalts i bandes reductores de velocitat; i va aprovar, amb els vots del PSC, i els en contra de la resta 
de partits, la relativa a promoure un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència 
entre Catalunya i Espanya. C’s i PP van presentar mocions de temàtica semblant per la modificació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues), per part de C’s, 
i per promoure la modificació de l’impost de plusvàlues per evitar gravar minusvalidesa en vendes 
d’immobles (PP). Es va fer una votació conjunta de les dues mocions amb el vot favorable dels grups 
promotors, l’abstenció de CiU i el vot en contra de ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC. Els grups municipals de 
CiU, ICV-EUiA i ERC van presentar una moció conjunta sobre l’adhesió al manifest del pacte nacional 
pel referèndum, que va tenir el suport també de SQP, però que no va ser aprovada en votar en contra 
PSC, PP i C’s. Finalment, ERC va presentar una moció per la feminització del nomenclàtor municipal 
i la visibilització de les dones i la lluita feminista a la història, que, a banda dels republicans, va ser 
votada favorablement per CiU, ICV-EUiA, C’s, ERC i SQP; l’abstenció del PP i el vot contrari del PSC.
A l’apartat de precs i preguntes, C’s va demanar el canvi d’un senyal d’aparcament al carrer de Sant Fran-
cesc d’Assís i que se solucionin els problemes de goteres a la pista del Francesc Calvet. ERC va sol·licitar 
suport per a una exposició de SOS Delta, va preguntar pel destí de les magnòlies del carrer del Bon 
Viatge afectades per les obres i per la situació de l’acord pres sobre la reutilització de les càpsules de cafè. 
Finalment, SQP va demanar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Gestió Pública de l’Aigua.
Com és costum, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a 
l’Estat, víctimes de violència masclista.

La sessió plenària, en vídeo, a sjdespi.cat i al canal You Tube de Despí TV (emissió en directe).
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