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La ciutat
viu

l’estiu
Sant Joan Despí aprofita l’estiu 

per gaudir i executar 
actuacions per millorar 

l’espai públic, els equipaments 
i els serveis municipals
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El juny ha estat una mica càlid, i plujós, i 
tanquem així aquest primer semestre del 
2018 amb una precipitació força superior 
a la mitjana. Des del gener, només maig 
ha estat sec. 
Com sol ser habitual, gairebé tota la 
precipitació del juny ha caigut a principis 
de mes. De fet, el juny és el mes d’impàs 
entre la primavera i l’estiu, i és per això 
que la primera quinzena del mes encara 
podem tenir pluges amb certa facili-
tat, però ja passat el 15 de juny i amb 
l’arribada imminent de l’estiu astronòmic, 
s’inicia el període més sec de l’any, que 
s’allarga fins a principis d’agost, tot i que 
el mínim de precipitació anual se situa al 
voltant de Sant Joan. No és casual que, 
per exemple, fa 22 anys que no plou per 
la revetlla de Sant Joan. 
A diferència de l’any passat, aquest 
passat mes de juny no s’ha suat gaire, per 
bé que la temperatura ha estat lleuge-
rament superior a la mitjana, sobretot de-
gut a les nits càlides de finals de mes i no 
pas per migdies especialment calorosos. 

JUNY

Temperatura mitjana: 
22,7ºC
Temperatura màxima: 
30,7ºC el dia 21
Temperatura mínima:
14,8ºC el dia 4
Precipitació total: 
49,5 mm; 5 dies de pluja, 
tres amb tempesta. Màxima 
precipitació en 24 hores, 18,7 
mm el dia 7

Gabriel Salvà, 
meteosjd.blogspot.com

Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

10.572 persones assolides

4.477 reproduccions de vídeo

700 reaccions, comentaris 
          i vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

89 piulades 

41,8 K impressions de piulades

1.768 visites al perfil

203 mencions

29 nous seguidors

Fotos guanyadores del concurs de Festa Major

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.catEl més destacat del darrer mes

Vols rebre el Butlletí digital?
Si vols estar al dia de tot el que passa a la ciutat ara pots 
subscriure’t al butlletí digital al web sjdespi.cat

A l’agost, modificació 
d’horaris als equipaments
Ajuntament: 
L’horari d’atenció al públic a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana): de 
8.30 a 14 h, i la resta de departaments, a partir de les 9 h. 

Ambulatoris: 
Del 30 de juliol al 31 d’agost, l’ambulatori de les Planes obrirà de 8 a 15 
h, i l’ambulatori Verdaguer de 14 a 20 h. 

Biblioteca Mercè Rodoreda: 
Tancat del 15 d’agost al 2 de setembre. Horari d’obertura: de dilluns a 
dijous de 15.30 h a 20.30 h, i dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 
h. Juliol, agost i setembre: dissabte, tancat. 

Biblioteca Miquel Martí i Pol: 
Tanca de l’1 al 15 d’agost. Horari d’obertura: de dilluns a dijous de 
15.30 a 20.30 h, i dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 h. Juliol, agost i 
setembre: dissabte, tancat. 

Centre Cívic les Planes:
Horari d’atenció de Serveis Socials, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i 
dimecres de 16 a 19 h. Espai de la gent gran, de dilluns a diumenge, de 
10.30 a 12.45 h i de 16 a 19.45 h

Poliesportiu Salvador Gimeno:
Tancat de l’1 al 15 d’agost. Horari d’obertura a l’agost: de dilluns a 
divendres de 6.30 a 22.30 h, dissabtes, de 8 a 21 h, i diumenges, tancat.

Poliesportiu Francesc Calvet:
Tancat del 15 al 31 d’agost. Horari d’obertura a l’agost: de dilluns a 
divendres de 6.30 a 22.30 h, dissabtes, de 8 a 21 h, i diumenges, tancat.

Promodespí:
Obert durant tot el mes en el següent horari: de 9 a 13.30 h

Els centres cívics Sant Pancraç, Antoni Gaudí i Torreblanca, el Casal 
de Joves El Bulevard, l’Oficina Jove, el Centre Jujol-Can Negre, l’Àrea 
de Serveis a la Persona, l’Oficina Local d’Habitatge i ADSA, 
tancats de l’1 al 31 d’agost.
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A llegar el mes de agosto, parece que nuestro ritmo vital 
se ralentiza. No es el caso de Sant Joan Despí, que está 
inmersa en un importante proceso de transformación 

y de nuevos proyectos.

Nuestra máxima ha sido siempre la de seguir avanzando en 
calidad y este verano se concentran diferentes actuaciones 
que lo demuestran. Tanto en servicios para la ciudadanía –en 
construcción el nuevo centro de personas mayores, pronto 
comenzará la ampliación del polideportivo Salvador Gime-
no e invertimos este verano en mantenimiento y mejora de 
centros educativos, deportivos y sociales– como en la apuesta 
por la calidad de nuestro espacio urbano con la remodelación 
de diferentes calles, ejecutando un amplio plan de renovación 
del asfaltado, cambiando iluminación, abriendo nuevas zonas 
verdes como la de la av. de Barcelona o promoviendo vivienda 
más asequible, de alquiler y compra.

Acciones, éstas, que ciertamente pueden provocar algunas 
molestias –es por eso que se programan para aprovechar mo-
mentos de mínima afectación, como el verano– pero que son 
necesarias para seguir siendo una ciudad que no se queda 
atrás.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí continúa fiel a su com-
promiso con la ciudadanía: seguir construyendo una ciudad 
con equipamientos de calidad, buenos servicios públicos y 
generadora de oportunidades. Una percepción que comparte 
una mayoría de los vecinos y vecinas, a tenor de los resulta-
dos de una encuesta que hemos elaborado para conocer la 
opinión ciudadana de la que encontrará un resumen en este 
Butlletí y que puede consultar en la web municipal.

Buen verano a todos y todas!

En arribar el mes d’agost, sembla que el nostre ritme 
vital s’alenteix. No és el cas de Sant Joan Despí, que 
està immersa en un important procés de transfor-

mació i de nous projectes. 

La nostra màxima ha estat sempre la de seguir avançant 
en qualitat i aquest estiu es concentren diferents actua-
cions que ho demostren. Tant pel que fa als serveis per a 
la ciutadania –en construcció el nou centre de gent gran, 
aviat començarà l’ampliació del poliesportiu Salvador Gi-
meno i invertim aquest estiu en manteniment i millora 
de centres educatius, esportius i socials– com en l’aposta 
per la qualitat del nostre espai urbà, amb la remodelació 
de diferents carrers, executant un ampli pla de renovació 
de l’asfalt, canviant il·luminació, obrint noves zones ver-
des com la de l’av. de Barcelona o promovent habitatge 
més assequible, de lloguer i compra.

Accions, aquestes, que certament poden provocar algu-
nes molèsties –per això es programen per aprofitar mo-
ments de mínima afectació, com ara l’estiu– però que són 
del tot necessàries per seguir sent una ciutat que no es 
queda enrere.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí continua, doncs, fidel al 
seu compromís amb la ciutadania: seguir construint una 
ciutat amb equipaments de qualitat, bons serveis públics 
i generadora d’oportunitats. Una percepció que compar-
teix una majoria dels veïns i veïnes, si tenim en compte 
els resultats d’una enquesta que hem elaborat per conèi-
xer l’opinió ciutadana de la qual trobareu un resum en 
aquest Butlletí i que podeu consultar al web municipal.  

Bon estiu a tothom!

Estem fent moltes actuacions per seguir 
millorant els nostres serveis a la 

ciutadania i l’espai públic de la ciutat

Antoni Poveda, l’alcalde

Fem feina a l’estiu

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Realizamos muchas actuaciones para seguir
mejorando nuestros servicios a la

ciudadanía y el espacio público de la ciudad
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en la mejora del espacio público:

 EL TEMA

En marcha o a punto de 
empezar intervenciones 
que mejorarán el espacio 
público y los equipamientos 
municipales

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí aprovecha 
los meses de verano, cuando tradicionalmente se 
reduce la actividad diaria, para comenzar y con-

tinuar con un paquete de actuaciones que, sobre todo, 
afectarán a la vía pública. Unos trabajos que mejora-
rán el espacio público con el objetivo de incrementar 
la calidad de vida de la ciudadanía. Además, también 
se actuará en equipamientos deportivos, educativos, 
centros cívicos y dependencias municipales. Una 
transformación paulatina hacia una ciudad más dota-
da, más sostenible y más equilibrada. Al cierre de este 
Butlletí está previsto que en las próximas semanas –la 
mayoría, en el mes de agosto– comiencen las obras, de 
remodelación integral o parcial, de casi una decena de 
calles.

John F. Kennedy, un nuevo eje cívico 
Una de las actuaciones más destacadas se centrará en 
el eje de la calle John F. Kennedy, desde el Mercado 
Municipal de les Planes hasta la rotonda de la calle 
Josep Maria Pi i Suñer, y que tambén afectará a la 
plaza Antonio Machado. Con el objetivo de favorecer 
la movilidad y potenciar el uso de este eje entre los 
peatones, se unificarán las aceras y se elevará la calza-
da para mejorar la conectividad entre la plaza Antonio 
Machado y la del Mercat, otorgando un carácter más 
cívico a la calle John F. Kennedy, donde confluyen 
varios equipamientos y espacios públicos. El proyecto 
incluye medidas de control del tránsito que ayudarán 
a pacificar la zona. También se mejorará el alcantari-
llado, la recogida de aguas pluviales y se eliminará el 
cableado eléctrico aéreo. Además, en la plaza Antonio 
Machado se actuará en los alcorques, ahora en mal 
estado debido a la presión de las raíces de los árboles 
existentes, se repararán las luminarias así como los 
acabados de la característica pérgola central y los 
bancos. También este año está previsto que comiencen 
las obras para construir una plataforma única en la 
calle Josep Maria Trias de Bes que prolongue la plaza 
del Carme hasta la iglesia. Esta actuación incluye el 

Reforma del Passatge Maluquer 

Mejoras en las calles Josep Maria Tries de Bes (tramo plaza 
del Carme) y John F. Kennedy (desde el mercado municipal 

hasta la rotonda de Josep M Pi i Suñer y pl. Antonio Machado)

Actuación en Sant Francesc de Sales, nuevo vial hasta la calle 
Cirerers y plaza equipamiento de la gent gran

Remodelación del passeig de Maluquer

Asfaltado de diferentes tramos de la av. de Barcelona

Nuevo aparcamiento junto al Parc de Sant Pancraç

Nueva zona verde avenida de Barcelona/Francesc Macià

Escaleras mecánicas en la calle Baltasar d’Espanya

En verano, la ciudad se pone al día

Las obras de la calle Major alcanzan el ecuador. En la primera fase – imagen 
superior– se aprecia claramente el aspecto final que tendrá esta céntrica vía. 
Bajo estas líneas, el nuevo parque infantil que se instala en la plaza de la Ermita
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soterramiento de la batería de contenedores ubicada en 
esta zona. También en el barrio de Les Planes se remo-
delará la calle Indústria además del entorno del equipa-
miento para la gent gran, la calle Sant Francesc de Sales y 
la futura plaza de acceso al centro. Se prevee que las obras 
comiencen en otoño.

Un espacio público más accesible
Por otro lado, en el barrio Centre se acaban de iniciar las 
obras del Passeig Maluquer para mejorar la movilidad de 
esta vía con una destacada ampliación de las aceras, ahora 
irregulares y estrechas, además de una reordenación de 
las plazas de aparcamiento. También en este barrio, en 
la calle Baltasar d’Espanya con el Passeig del Canal se 
colocarán escaleras mecánicas que ayudarán a salvar el 
desnivel de la calle mejorando la movilidad. En el cruce 
del Passeig del Canal y de Canalies la rampa actual, de 
1,20 metros, se sustituirá por una que alcance toda la 
calle. Está previsto que estas obras se inicien en agosto. 
En el ámbito de la mejora de la vía pública, también en 
septiembre está previsto iniciar la ampliación de la acera 
derecha, en dirección a les Begudes, de la calle Major 
entre la calle Creu d’en Muntaner y el puente de la B23. La 
acera pasará del 1,40 metros a aproximadamente cuatro. 
También se instalará nueva iluminación.
 
Remodelación de calles aparte, en las próximas semanas 
comenzarán las obras de una nueva zona de aparcamiento 
en la prolongación de la calle Antonio Maura, junto al 
parque de Sant Pancraç. Contará con 31 plazas (dos de 
ellas para personas con movilidad reducida), ocho para 
motos y dos aparcabicis con capacidad para 9 vehículos 
de este tipo. El espacio público también mejorará con la 
incorporación de una nueva zona verde en la avenida de 
Barcelona, en una pastilla de terreno entre el Passeig del 
Canal y la calle Francesc Macià. En este espacio, donde 
actualmente hay pistas de petanca y la sede la asociación 
de vecinos El Pi –que se trasladará a otro local– se con-
vertirá en un nuevo espacio de centralidad vecinal gracias 
a la continuidad que darán la acera de la calle Francesc 
Macià, que quedará a un mismo nivel. Al arbolado exis-
tente se añadirán nuevos ejemplares que harán de este 
lugar una gran zona verde. 

Mejoras que ya son visibles
Pero además de nuevas obras por empezar, las hay que 
avanzan al ritmo previsto y ya comienza a ser visible el 
aspecto final.  Este es el caso del nuevo centro de la gent 
gran que se está construyendo en el barrio de Les Planes 
y que se espera acabar a finales de año. Otro ejemplo lo 
encontramos en la calle Major en la que a principios de 
julio se inició la segunda fase de remodelación, entre las 
calles Baltasar d’Espanya y de Montjuïc. Los vecinos y ve-

En verano, la ciudad se pone al día

El nuevo equipamiento para la gent gran, en el barrio de les Planes, avanza 
a buen ritmo y ya es visible la estructura principal de este equipamiento. Está 
previsto que las obras finalicen este año

en la apuesta por equipamientos de calidad:

Nuevo centro para la ‘gent gran’ 

Ampliación del polideportivo Salvador Gimeno 

Reforma de los vestuarios del Camp Municipal de 
Futbol de les Planes 

Ampliación pistas de pádel Tennis Sant Joan 
(inicio previsto, otoño)

Actuaciones de reforma en dependencias 
municipales: Promoció Económica; Centre Cívic Sant 

Pancraç; guarderías, colegios, etc. 

Mejora de la iluminación del Camp Municipal de 
Futbol del Centre  (inicio previsto, otoño)
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha, la pasarela que cruzará por encima de las vías del tren entre la calle Francesc Macià, en la Ciutat Esportiva del FC 
Barcelona y la avenida de la Generalitat, en Torreblanca; el carril bici de la avenida Barcelona, a punto de finalizar; la calle Creu d’en Muntaner recién asfalta-
da, e imagen virtual de la ampliación del polideportivo Salvador Gimeno

cinas ya pueden disfrutar el primer tramo remodelado en el que 
destacan amplias aceras y una renovada iluminación. Cuando 
las obras estén completamente finalizadas también dispondrá 
de nuevo mobiliario urbano y árboles. Más información sobre 
las afectaciones en el tráfico, en la web sjdespi.cat. 

Otra de las obras muy avanzadas es la pasarela que cruzará, por 
encima de las vías del tren, entre la avenida de la Generalitat, en 
el barrio de Pla del Vent-Torreblanca, y la calle Francesc Macià, 
junto a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. La nueva estructu-
ra conectará dos zonas de la ciudad que ahora están separadas 
por la línea férrea. La pasarela, para peatones y ciclistas, tendrá 
rampas para salvar la diferencia de cotas en ambos extremos y 
será completamente accesible. Actualmente se están ejecutan-
do los cimientos y las estructuras de apoyo de las rampas y las 
escaleras de acceso a la pasarela y en septiembre está prevista la 
colocación del techo central. Por otro lado, este mes de agosto 
se instalará una nueva zona de juegos infantiles en la plaza de 
la Ermita, que incorporá juegos inclusivos y accesibles para que 
todos los niños puedan jugar sin limitaciones. Las mejoras en el 
espacio público se han completado con el reasfaltado de la calle 
Francesc Macià, Creu d’en Muntaner, Fontsanta y avenida de 
Barcelona.

Equipamientos siempre a punto
También se aprovecha el verano para mejorar equipamientos. 
Además de intervenciones en colegios, como la reforma de 
la cocina del Pau Casals –donde la Generalitat también hará 
actuaciones en la cubierta para reparar goteras–; el pintado 
de aulas y del mobiliario en el Sant Francesc d’Assís, Roser 
Capdevila o Espai 3; mejoras eléctricas en el Joan Perich i Valls, 
entre otros; el inicio de la instalación de climatización en las 
guarderías municipales o la reforma de espacios del CE El Nus, 
en septiembre se prevee inciar la ampliación del polideportivo 
Salvador Gimeno, que ganará 300 m2 en la sala de fitness de la 
primera planta. Inicialmente, las obras se podrán ejecutar sin 
que afecte al uso de la sala, ya que la ampliación consistirá en la 
anexión de un nuevo volumen exterior, en la zona del aparca-
miento. También en el ámbito deportivo se remodelarán los 
vestuarios del Camp Municipal de les Planes, unas obras que 
con toda probabilidad se iniciarán en el mes de septiembre, así 
como la mejora de la iluminación en el Camp Municipal del 
Centre, con la instalación de dos nuevas torres que se ubicarán 
fuera de gradas, en los córners, para potenciar la uniformidad. 
Esta nueva instalación permitirá reducir el consumo y duplicar 
la iluminación. También está previsto que este año se constru-
yan nuevas pistas de pádel en Tennis Despí.
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S’obre el termini per presentar les 
sol·licituds de pisos a Les Begudes

Es tracta d’una promoció de 21 habitatges d’entre 72 i 85 metres 
quadrats situada al carrer Major

Fins al 7 de setembre a l’Oficina Local d’Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge ha obert el període de presentació de 
sol·licituds per accedir a una promoció de 21 habitatges de compra  
venda en règimen de comunitat de béns ubicats al sector de les Be-

gudes. El període per presentar les sol·licituds finalitza el 7 de setembre 
(l’Oficina Local d’Habitatge tanca al mes d’agost). Els habitatges estan 
promoguts per Club Residencial Metropolitan House, i l'Ajuntament de 
Sant Joan Despí en regula l'adjudicació. 
La promoció consta de 21 pisos de 3 habitacions i 2 banys, amb pàr-
quing, traster i zona comunitària enjardinada amb piscina. La superfí-
cie útil dels habitatges oscil·la entre els 72 i els 85 metres quadrats. Un 
habitatge tipus de 72 metres quadrats té un preu de 196.900 euros més 
20.000 euros corresponents al pàrquing i al traster (IVA 10% i despeses 
d'escriptures a part).

Un sector en desenvolupament
Els requisits per accedir a aquesta promoció són tres anys d'antiguitat 
d'empadronament a la ciutat (continus o discontinus), no tenir cap habi-
tatge en propietat, estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'habitatge 
de protecció oficial de Sant Joan Despí i que els ingressos econòmics de 
la unitat familiar se situïn entre els nivells mínim i màxim establerts en 
el procediment. Podeu consultar en detall les característiques, preus, 
requisits i condicions de l'adjudicació al web municipal. 
El llistat provisional de participants es farà públic el 14 de setembre i 
el llistat definitiu es publicarà el 3 d'octubre. Les persones inscrites que 
compleixin els requisits participaran en un sorteig, previst per al mes 
d'octubre de 2018.
Aquests 21 habitatges es promouen al carrer Major, al sector de les Be-
gudes, al costat d'un edifici de 84 pisos també protegits que actualment 
està en construcció. El 40% dels habitatges que s’edificaran al sector de 
les Begudes seran pisos amb protecció, amb l'objectiu d'oferir habitatge 
accessible als ciutadans i ciutadanes.

Properes promocions d’habitatge
D’altra banda, l’Ajuntament treballa per ampliar l’oferta d’habitatge amb 
protecció. D’una banda, l’empresa municipal ADSA iniciarà aquest any 
les obres d’una promoció de 48 habitatges de lloguer a l’avinguda de la 
Generalitat, al barri de Pla del Vent-Torreblanca. A més, el Ple de maig 
va aprovar per unanimitat modificar el Pla General Metropolità (PGM) 
per a la creació d’habitatge dotacional al carrer de Torreblanca, i també 
es va fer l’aprovació inicial de la modificació del Pla de Millora Urbana 
a l’eix de l’avinguda de Barcelona per al desenvolupament de nous habi-
tatges amb protecció.

En la fotografia superior, imatge virtual de la promoció de 
pisos que s’està construint al sector de les Begudes, con-
cretament al carrer Major número 117. A sota, planta d’un 
habitatge tipus de 72 m2.

Informació, bases i full de sol·licitud a 
sjdespi.cat (habitatge i aparcament)

LA CIUTAT
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Bona nota per a la gestió municipal
El 97,4% de les persones entrevistades menciona aspectes positius de Sant Joan Despí

Gairebé el 91% de la població decla-
ra sentir-se molt o bastant satisfeta 
de viure a Sant Joan Despí segons 

una enquesta encarregada per l’Ajuntament 
a l’empresa Gesop que s’ha realitzat al mes 
d’abril entre 800 veïns i veïnes. Aquesta en-
questa, que es pot consultar al web munici-
pal sjdespi.cat (secció governobert), aporta 
dades sobre què pensa i coneix la ciutadania 
sobre la seva ciutat, els barris, els equipa-
ments o la gestió municipal. És, doncs, una 
bona eina per saber l’opinió de la ciutadania 
i millorar.
Segons l’enquesta, el 97,4% de les persones 
entrevistades mencionen alguna cosa po-
sitiva de la ciutat, tot destacant les relacio-
nades amb la qualitat de vida, especialment 
que és una ciutat tranquil·la i agradable, 
amb multitud de parcs i espais verds.  Tam-
bé valoren de manera molt positiva les bo-
nes comunicacions, la neteja i el manteni-
ment de l’espai públic, a més dels serveis i 
equipaments. 
L’enquesta també posa damunt la taula qui-
nes són les principals preocupacions de 
la ciutadania. En l’àmbit de la mobilitat, 
l’aparcament, i la falta de transport públic 
en alguns barris són alguns dels aspec-
tes negatius que destaquen els enquestats. 
Aquest fet va en consonància amb els hàbits 

de mobilitat de la població, ja que un 85% 
dels treballadors ho fan en altres ciutats, i 
més de la meitat utilitzen el vehicle privat 
per fer els seus  desplaçaments. La manca 
d’aparcament preocupa més als veïns i veï-
nes del barri Centre, mentre que la dificultat 
per accedir a l’habitatge ho és, sobretot, en-
tre els del barri de les Planes.

Un 6,9 per a la gestió municipal
Respecte a la gestió municipal gairebé un 
90% de les persones enquestades l’aproven 
–un 48,9% li posa un notable–, i no arriba 
al 10% les que li donen una nota inferior a 
l’aprovat. La gestió municipal obté una nota 
mitjana del 6,9. De fet, dels 14 ítems pro-
posats per valorar aquest aspecte, en vuit, la 
nota mitjana és d’un 7. Davant la pregun-
ta (amb resposta espontània) sobre quines 
haurien de ser les prioritats del govern mu-
nicipal, la majoria fa al·lusió a la mobilitat 
(s’haurien de millorar les connexions amb 
Barcelona i entre barris) i a l’aparcament. 
Treballar pel benestar social de la ciutada-
nia amb més polítiques socials per a la gent 
gran i el jovent, i polítiques que afavoreixen 
l’accés a l’habitatge i a l’ocupació són altres 
de les prioritats en les quals el govern muni-
cipal ha de continuar treballant per mante-
nir la qualitat de vida a la ciutat. 

Segons una enquesta encarregada per l’Ajuntament

9 de cada 10 
persones manifesta sentir-se 
satisfet o 
molt satisfet 
de viure a Sant Joan Despí

Els aspectes més 
positius que destaquen 
els enquestats són la 
tranquil·litat i les 
zones verdes

El 72,3% de la població 
pensa que la ciutat ha 
millorat en els dos 
darrers anys

La pràctica totalitat dels 
equipaments obtenen 
un notable. El més 
valorat, el Centre Mercè 
Rodoreda: 8,5
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Grau de satisfacció de viure a Sant Joan Despí

L’enquesta sencera al web municipal 

sjdespi.cat/governobert

El 90,9% de la població declara sentir-se molt 
satisfet o satisfet de viure a Sant Joan Despí. A 
més, un 72,3% pensa que la ciutat ha millorat en 
els darrers dos anys, davant el 12,4% que pensa 
que ha empitjorat. Els enquestats són optimistes 
davant el futur: un 66,3% opina que millorarà.

La gestió municipal obté una nota mitjana del 6,9

Un 89,6% dels enquestats aprova la gestió municipal i 
un 48,9% li dona un notable (7 i 8 punts). La nota mitjana 
és d’un 6,9. Per àmbits, els millors resultats són per a 
les polítiques de promoció de l’esport (7,8); el manteni-
ment de parcs i jardins (7,6) o la neteja de carrers (7,5). 
L’aparcament (4,5) és l’àmbit més mal valorat (4,5).

Notorietat, ús i valoració de serveis i equipaments municipals

El coneix L’utilitza Valoració mitjana

9 de cada 10 
persones manifesta sentir-se 
satisfet o 
molt satisfet 
de viure a Sant Joan Despí

Què opinem sobre la nostra ciutat?

Parc de la Fontsanta 

Biblioteca Miquel Martí i Pol  

Poliesportiu Salvador Gimeno  

Poliesportiu Francesc Calvet  

Piscines Fontsanta  

Tennis Sant Joan 

Biblioteca Mercè Rodoreda 

Auditori Miquel Martí i Pol  

Torre de la Creu  

Teatre Mercè Rodoreda 

Casal de Joves El Bulevard 

Parc de Sant Pancraç  

Parc del Mil·lenari
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                        92,4%                                        74,2%         
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Enquesta realitzada per l’empresa GESOP al mes d’abril de 2018, amb 800 entrevistes telefòni-
ques assistides per ordinador entre persones de tots els barris i més grans de 18 anys.

La pràctica totalitat dels 
equipaments obtenen 
un notable. El més 
valorat, el Centre Mercè 
Rodoreda: 8,5
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Noves marquesines i més pantalles 
informatives d’autobús

Les primeres marquesines que s’han instal·lat substitueixen les que tenen només 
pal per millorar les condicions d’espera dels usuaris

Millora de les instal·lacions del transport públic

Aquest mes s’han començat a 
instal·lar noves marquesines i 
PSI (panell solar informatiu) a 

la ciutat per millorar les instal·lacions 
d’espera dels usuaris que utilitzen el 
transport públic. L’objectiu és que de 
les 64 parades actuals, 49 comptin 
amb marquesina i 57 acabin incorpo-
rant aquestes pantalles informatives 
on l’usuari pot consultar els horaris 
d’arribada de l’autobús. 
Les 10 primeres noves marquesines 
s’instal·laran en aquells indrets que 
només disposen de pal, i per tant és 
més necessari perquè l’usuari pugui 
resguardar-se de les inclemències cli-
matològiques. No obstant, no totes les 
parades podran comptar amb aquesta 
infraestructura per diferents condi-
cionants, com per exemple voreres 

A la imatge, un dels nous panells instal·lats per a millorar la informació a la ciutadania

estretes, en les quals és impossible 
col·locar-les. 
El que també millorarà, i molt, és la in-
formació que rep l’usuari, ja que pas-
sarem de tenir 20 a 57 panells solars 

informatius, i per tant estarem més 
ben informats en temps real. Aquesta 
és una millora més de les moltes que 
s’han dut a terme en els darrers mesos 
per afavorir l’ús del transport públic.

de dilluns a diumenge

Una manera còmoda, directa i no contaminant d’arribar a la platja!

Fins al 31 d’agost, i cada 30 minuts l’autobús L77 
ens porta a la platja de la Pineda, a Gavà. 
Si el voleu utilitzar, podeu fer-ho de 7 a 19 hores 
des de Sant Joan Despí, i de 8.10 a 20.10 h, des 
de Gavà (av. d’Europa/av. del Mar).
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de dilluns a diumenge

Una manera còmoda, directa i no contaminant d’arribar a la platja!

Fins al 31 d’agost, i cada 30 minuts l’autobús L77 
ens porta a la platja de la Pineda, a Gavà. 
Si el voleu utilitzar, podeu fer-ho de 7 a 19 hores 
des de Sant Joan Despí, i de 8.10 a 20.10 h, des 
de Gavà (av. d’Europa/av. del Mar).

Fomentando el empleo
El Ayuntamiento contrata 73 personas en el marco de un nuevo plan de 
ocupación y el programa juvenil Work Experience para recién titulados

Trabajan en diferentes departamentos municipales

Los 25 jóvenes, recién titulados, trabajan en el Ayuntamiento este mes de julio

El Ayuntamiento ha incorporado 
en julio a 73 personas desemplea-
das que trabajarán en diferentes 

departamentos municipales gracias a 
un nuevo plan de empleo y a la quinta 
edición del programa Work Experien-
ce. El plan de empleo ha supuesto la 
contratación de 48 personas durante 
seis meses, mientras que el Work Ex-
perience da una oportunidad laboral a 
25 jóvenes durante el mes de julio.
El nuevo plan ocupacional tiene como 
objetivo contribuir a dinamizar el mer-
cado de trabajo y mejorar las compe-
tencias profesionales de los participan-
tes, para que tengan más posibilidades 
de encontrar un empleo. Hasta final de 
año trabajarán en tareas administrati-
vas, de gestión energética, de limpieza, 
mantenimiento u orientación laboral, 
entre otras.
Este plan de empleo se enmarca en el 
Programa Metropolitano de Apoyo a 
las Políticas Sociales del Área Metro-
politana de Barcelona (AMB), con la 
colaboración del Ayuntamiento.  En la 
selección de participantes se ha priori-

zado la contratación de determinados 
colectivos con especiales dificultades 
de acceso al mercado laboral.
Por otra parte, este mes de julio tam-
bién se ha iniciado una nueva edición 
del Work Experience, el programa 
ocupacional que da una oportunidad 
laboral a gente joven de que ha finali-
zado recientemente los estudios regla-
dos. Los 25 jóvenes se han incorpora-
do en áreas sistemas de información,  

la Oficina de Atención a la Ciudada-
nía (OAC), promoción económica o 
medio ambiente. Los requisitos para 
participar en el Work Experience son 
tener entre 18 y 30 años y haber fina-
lizado recientemente una formación 
profesionalizadora y no tener trabajo. 
Los jóvenes seleccionados este año han 
terminado estudios de ciclos formati-
vos de grado medio y superior, grados 
universitarios y másters.

La campanya comercial de Nadal, al Banc de 
Bones Pràctiques dels Governs Municipals
La campanya Per Nadal no cal creuar la Diagonal, cada 
ovella al seu corral! que va dur a terme l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí conjuntament amb els de Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Just Desvern, ha estat inclosa al Banc 
de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya 
(BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 
Locals com una Pràctica Significativa de promoció del co-
merç intermunicipal. Per incloure-la en aquest banc s’ha 
valorat que aquesta experiència representa una aportació 
innovadora i de qualitat que pot servir de referència a 
altres ajuntaments.

Activa Despí reparteix lots de coca i cava
A les imatges, tres de les persones afortunades que 
han participat en la campanya Celebra la Revetlla 
que ha organitzat l’Associació de Comerciants Activa 
Despí en el marc de la Festa Major.  Durant aquests 
dies l’associació ha repartit 30 lots de coca del forn de 
pa Luna, pastisseria Auleda i la Sastreria Café, i cava 
proporcionat per Zepas Enoteca.
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La ciutat ja disposa del 
servei de farmàcia de 

guàrdia nocturna cada dia
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona instaura el 

servei arran de la petició del Consell de Salut

La gent gran va cloure, el 3 de juliol, la tempora-
da de passejos que organitzen cada dimarts per 
caminar per la ciutat i el Baix Llobregat. Aques-
ta temporada han fet 20 caminades per la ciutat 
i 18 per diferents espais de la comarca com Sant 
Ramon (Sant Boi), la Colònia Güell o el parc 
Cervantes. El grup, format per unes 50 perso-
nes, han recorregut 346 quilòmetres en total.

Des de  l’1 de juliol, Sant Joan Despí compta amb servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
cada dia. Així ho ha determinat el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, arran 
d’una petició del Consell de Salut de Sant Joan Despí – òrgan que depèn de l’Ajuntament 
i que està format per tots els partits polítics i entitats veïnals i de salut– perquè els serveis 
d’urgències nocturns es realitzin entre les oficines de farmàcia instal·lades a la ciutat, de 
forma que la ciutadania no s’hagi de desplaçar a d’altres municipis.
Fins ara, el servei de farmàcia de guàrdia nocturna estava compartit amb farmàcies 
d’Esplugues de Llobregat. Des d’aquest mes de juliol, doncs, cada dia hi ha una farmàcia 
de guàrdia nocturna a Sant Joan Despí. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona 
ha aprovat ja el calendari del servei farmacèutic d’urgències nocturnes de les oficines de 
farmàcia de Sant Joan Despí corresponent als mesos de juliol a desembre de 2018, que 
podeu consultar al web municipal sjdespi.cat.

Gairebé 350 quilòmetres 
recorreguts als passejos 
de la gent gran

L’autobús E79 
canvia de nom i 
ara és l’E43
Des del 20 de juliol, la línia 
d’autobús exprés E79, que connecta 
Sant Joan Despí amb la Diagonal de 
manera ràpida i directa, ha passat 
a denominar-se E43. Aquesta línia, 
que va començar a funcionar a 
l’abril d’aquest 2018, té una freqüèn-
cia de pas cada 15 minuts i comple-
menta el servei de l’L79 que també 
arriba fins la Diagonal, tot i que 
procedent des de Sant Boi. 
Aquest servei funciona de dilluns 
a divendres, amb sortides des de 
Sant Joan Despí de 06.57 h fins a les 
21.12 h (als minuts 12, 27, 42 i 57), 
i des de la Diagonal de 07.27 fins les 
21.42 h (als minuts 12, 27, 42 i 57). 
A l’agost no hi ha servei. El canvi de 
nom es realitza per evitar confu-
sions amb la línia L79, procedent de 
Sant Boi.

10 de juny i 24 de
setembre, festius 
locals de 2019
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat 
el calendari dels dies festius locals 
de 2019. Les dues jornades festives 
seran el 10 de juny, Segona Pasqua, 
i el 24 de setembre, festivitat de la 
Mare de Déu de la Mercè. 

Fins ara compartíem el servei amb farmàcies d’Esplugues de Llobregat
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Gairebé 350 quilòmetres 
recorreguts als passejos 
de la gent gran

Setembre, un mes per passar-nos a una 
mobilitat més sostenible

Combina i mou-te! és el lema d’una edició que promou la utilització de diferents 
tipus de transport per fer que els desplaçaments siguin més sostenibles

Del 16 al 22 de setembre, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Al setembre tenim una cita amb la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. Del 16 al 
22, l’Ajuntament està preparant un progra-

ma per conscienciar-nos sobre la necessitat de pro-
moure desplaçaments més sostenibles, i apostar per 
ús del transport públic com una bona alternativa per 
reduir la contaminació. De fet, el lema d’aquesta edi-
ció, Combina i mou-te!, ens convida a tenir en compte 
els diferents tipus de transport per fer que els nostres 
desplaçaments siguin més sostenibles.
Caminar no és només un bon hàbit per a la salut sinó 
que a més redueix la contaminació. Per això, entre les 
propostes trobem diferents passejades: el dia 15 de se-
tembre (8.30 h, plaça del Sol Solet) podrem fer una 
caminada que inclou una sessió d’anellament d’aus; 
una passejada cultural pel riu (16 de setembre) o les 
que fa la gent gran el 18 i 25 de setembre (sortida a les 
9.15 h, des de l’Àrea de Serveis a la Persona).
També aprofitarem el dia 21 de setembre per engres-
car les famílies a utilitzar  mitjans sostenibles per anar 
als centres educatius en el marc de l’activitat Anem a 
l’escola sense cotxe. Per als infants hi haurà una peda-
lada de contes (20 de setembre, a les 17.30 h) que sor-
tirà des del Centre Miquel Martí i Pol fins al parc del 
Mil·lenari passant pel de la Fontsanta. 
I si ets dona, tens més de 15 anys i no saps anar en 
bici, s’ha programat un curs els dies 20 i 27 d’octubre, 
i 10 i 17 de novembre perquè en puguis aprendre. Més 
informació i inscripcions al correu donesdespi@sj-
despi.net. De fet, el dia 20 de setembre, a les 19 h, en 
la Sala Camèlies es farà una crida de dones que vul-
guin formar-se com a voluntàries per ajudar a d’altres 
a aprendre a anar en bici.
Les activitats continuaran amb la Baixcicletada (el 30 
de setembre), un recorregut en bici de 17,5 quilòme-
tres per set ciutats que acabarà al parc de Torreblanca, 
on es farà el sorteig de bicicletes i altres obsequis re-
lacionats amb aquest vehicle. La sortida des de Sant 
Joan Despí es farà a les 11.25 h des de la rambla de 
Josep Maria Jujol. Per últim, el 7 d’octubre es farà un 
taller de reparació de bicicletes de 10.30 a 13 h, a la 
deixalleria de la Fontsanta.

Aprofitem la Setmana de la Molitat per fer desplaçaments a peu, en bici o en transport públic

Mobilitat
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L’alumnat de l’ESO de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, en l’acte d’entrega de les orles, la recompensa per acabar aquest cicle educatiu

Punt final al curs 2017-2018
Lliurament d’orles de l’ESO a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol i del Programa de 

Formació i Inserció (PFI), i cloenda dels grups de conversa

És el moment més esperat per qualsevol alumne: 
lliurament d’orles, o el que és el mateix, fina-
lització dels estudis i, per tant, una nova etapa 

educativa assolida. Aquest és el cas dels 28 alum-
nes que aquest curs han participat en el Programa 
de Formació i Inserció (PFI), i que els ha format en 
dos mòduls: auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic i en auxiliar en operacions de muntatge en 
instal·lacions electrotècniques en edificis. Aquest 
programa facilita als i les joves que no han finalitzat 
els estudis obligatoris una formació inicial, pràcti-
ques en empreses i la possibilitat de retornar als estu-
dis bé a través de l’accés a un cicle formatiu de grau 
mitjà o el graduat en secundària. El 41% de l’alumnat 
que ha participat s’ha acabat matriculant en un cicle 
formatiu que, sens dubte, els obrirà una nova porta 
al seu futur.

Parlem anglès, alemany i francès
Els que també han acomiadat el curs són els i les coor-
dinadors i els participants dels grups de conversa en 
anglès, francès i alemany, que un any més diuen adeu 
amb un balanç molt positiu. Els grups de conversa 
són una iniciativa de l’Ajuntament perquè la ciuta-
dania pugui practicar un idioma a través de la parla. 
Aquest any hi han participat 87 persones en els cinc 
grups d’anglès, 2 d’alemany i 2 de francès que s’han 
fet en diferents equipaments de la ciutat. Si hi voleu 
participar, com a coordinador o aprenent, cal que en-
vieu un correu a ciutatplurilingue@sjdespi.net.
Per últim, a sota, fotografia de grup de l’alumnat de 
l’ESO de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, en l’acte 
d’entrega que es va fer el 20 de juny.

L’alumnat que ha finalitzat 
els estudis del Programa de 
Formació i Inserció (PFI) que 
s’han format en els mòduls 
d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic, i en auxiliar 
en operacions de muntatges 
en instal·lacions electroctèc-
niques en edificis

Els coordinadors i coordinadores dels grups de conversa en 
anglès, francès i alemany que s’han dut a terme aquest any 
en diferents equipaments de la ciutat

Els cursos d’inserció 
promouen que l’alumnat 

continuï estudiant



15

La recompensa a l’esforç
L’Ajuntament lliura els Premis d’Excel·lència i de Reconeixement als Bons Resultats 

Acadèmics entre l’alumnat de l’ESO, batxillerat i cicles formatius

El 98,83% de l’alumnat dels centres de 
secundària de la ciutat aprova la selectivitat

Lliurament de les beques l’estada lingüística

Prova superada. L’alumnat de segon de batxillerat dels 
centres educatius de Sant Joan Despí (els instituts Jaume 
Salvador i Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Ateneu Ins-
tructiu) ha passat les proves gairebé en la seva totalitat: 
85 aprovats dels 86 que s’hi van presentar. Això vol dir 
que un 98,83% de l’alumnat que estudia als centres educa-
tius de la ciutat ha passat les proves d’accés a la universitat 
(PAAU) davant el 96% que han registrat de mitjana els i 

les alumnes de Catalunya. Marc Rodríguez, amb un 9,75, 
ha estat l’alumne que ha tret la millor nota de l’Ateneu Ins-
tructiu, mentre que  Claudia Lluch, amb un 9, ha obtingut 
la millor qualificació entre l’alumnat de l’Institut Jaume 
Salvador i Pedrol, i l’Ana Pardo, amb 8, ha estat a millor 
de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Enhorabona a tots 
i totes que comenceu aquesta nova etapa educativa a la 
universitat.

Un cop tancat el curs escolar, arriba l’hora del reconei-
xements a l’esforç i la constància. Amb l’objectiu de po-
sar en valor la feina que realitza dia rere dia l’alumnat 

de l’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior 
dels centres de la ciutat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí va 
fer, el 4 de juliol, l’entrega dels IV Premis d’Excel·lència i el IX 
acte de Reconeixement als Bons Resultats. 
Aquest acte reconeix la feina de quatre alumnes que han ob-
tingut més d’un 9 en el seu expedient (Premis d’Excel·lència) 
i de 23 més que han tret els millors resultats (Reconeixement 
als Bons Resultats). Els i les alumnes que han rebut aquest 
reconeixement pertanyen als intituts Francesc Ferrer i Guàr-
dia i Jaume Salvador i Pedrol, i a l’Ateneu Instructiu i Gran 
Capità. A més de premis en metàl·lics, han rebut diferents 

obsequis com abonaments a la piscina, als tallers del Casal 
de Joves El Bulevard i entrades al teatre.
En el marc d’aquest acte també vam conèixer els tres alum-
nes de batxillerat que participaran en el programa d’estades 
lingüístiques, una de les accions que formen part del pro-
jecte ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilíngüe’. Gràcies al projecte, 
l’alumnat viatjarà fins a Irlanda on podran assistir a classes 
per complementar la seva formació en anglès.
Tot i no tenir competències en matèria educativa, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí porta a terme diferents programes que 
donen suport i promouen la igualtat d’oportunitats entre els 
i les alumnes perquè, no ho oblidem, l’educació és la clau 
que obre la porta del nostre futur, i totes les iniciatives per 
millorar-la són poques.

A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora d’Educació, Núria Ros, amb l’alumnat premiat i els directors i directores dels centres educatius 
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Premis de Relats Breus per a 
Dones Gabriela Frígola

Aquest any s’han presentat 17 relats a aquest certamen literari

Una representació 
teatralitzada i xerrades, 
amb les dones com a 
protagonistes

Durant l’acte de cloenda dels tallers de dones

El Departament d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí prepara per al 
setembre un bon grapat d’activitats. El dia 
14 de setembre, en el marc del programa 
Nits de Dones, es farà la representació 
teatralitzada Dones que fan història, Josefa 
Romeu i Engràcia Balet, impulsores de 
l’obra de Jujol, una recreació sobre la vida 
d’aquestes dues dones que van encarregar 
la reforma de Can Negre i la construcció 
de la Torre de la Creu respectivament. 
L’activitat es farà al pati del Diamant, a 
les 20 h. L’activitat està emmarcada en 
l’Any Jujol140.
També al setembre es faran les xerrades 
Llegir i escriure amb ulls de dona, este-
reotips de gènere a la literatura, a càrrec 
de l’escriptora Gemma Lienas (21 de 
setembre, 17 h, Sala Camèlies del CC 
Mercè Rodoreda) i Violències masclistes 
i altres dones. L’autoestima en el procés de 
recuperació, a càrrec de Trinidad Donoso, 
doctora en Ciències de l’educació i delega-
da del rector per a la igualtat de gènere de 
la Universitat de Barcelona (26 de setem-
bre, 19 h, Sala Camèlies). Aquestes dues 
conferències formen part dels actes previs 
del Congrés de Dones del Baix Llobregat 
que es farà a l’octubre a Castelldefels i en 
què Sant Joan Despí participarà amb una 
representació de 13 dones.

Una rosa a la sorra, de Maria Glòria Alcacer, primer 
premi al relat escrit per una dona santjoanenca

La santjoanenca Maria Glòria Alcacer, amb l'obra Una rosa a la sorra, i Nora 
Nadal (pseudònim), amb l'obra Pètals de lilà, han estat les guanyadores del 
XVIII Premi de Relats Breus per a Dones Gabriela de Frígola convocat per 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Aquests dos primers premis –un per al mi-
llor relat escrit per una dona de Sant Joan Despí– estan dotats amb 400 euros. 
El jurat també ha declarat quatre relats finalistes, que han rebut un premi de 
100 euros cadascun: Olor a puro, de Cristina Martín; Sense dir res, de Mireia 
Duran; Petjades a la sorra, de Jennifer Rodà; i El día que apareció Hamil, de 
Marta Lacruz. Aquest any s'han presentat 17 obres, sis de les quals d'autores de 
la ciutat. Durant l’acte es va fer entrega del premi del concurs de vídeos #Noem-
toquiselwhatsapp contra la violència masclista, destinat a l'alumnat de 4t d’ESO. 
El vídeo guanyador és Relación tóxica versus relación sana, realitzat per Maria 
Jardí, Paula Vicente, Gisela Castilla i Laura Díaz, de l'Ateneu Instructiu. Els lliu-
raments es van fer en el marc de la cloenda dels tallers de dones.

Una parella de martinets de nit ha tirat endavant dos polls 
al riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí. El martinet 
de nit és una espècie que està inclosa en la Directiva Aus 
i és objecte de mesures especials per a la conservació dels 
seus hàbitats. Una bona notícia que mostra com la recupe-
ració ambiental del riu Llobregat continua donant fruits i 
incrementant la biodiversitat. La fotografia ha estat cedida 
pel Centre Mediambiental L’Arrel.

Neixen dos martinets de nit al riu 
Llobregat al seu pas per la ciutat
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Sant Joan Despí, gent de premi
El futbolista Pablo Maffeo, el fill de l’arquitecte Josep M. Jujol, l’ex-cap de colla dels 

Geganters, Santi Riba o Francesc Mauri, entre d’altres, reben els Premis Sant Joan Despí

L’alcalde, Antoni Poveda, al centre de la foto, amb els ciutadans i ciutadanes que han rebut el Premi Sant Joan Despí. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Mari Carmen Mo-
lina i Pura Navarro (botiga Puzzle); Santi Riba (Geganters de Sant Joan Despí); Núria Martín Fandos (ballarina); Francesc Mauri (meteoròleg i divulgador); Teresa i Josep 
Maria Jujol (fills de l’arquitecte); Rafael Peña (pare); els estudiants Mercè Valera, Laura Pérez, Ana Pardo i Adrián Linares; i José Jiménez.

L’Ajuntament, en el marc de la Fes-
ta Major, va lliurar els Premis Sant 
Joan Despí que reconeixen la tasca 

feta a la ciutat per part d’entitats, ciutada-
nia, personalitats, empreses, comerços... 
Aquests tradicionals guardons posen en 
valor la feina, la implicació i el compro-
mís de ciutadans i ciutadanes de Sant Joan 
Despí o molt vinculats al municipi.
Els Premis Sant Joan Despí han distingit 
al jugador de futbol Pablo Maffeo, un 
dels artífexs de la pujada a Primera Divi-
sió del Girona; de Josep Maria Jujol, fill 
del conegut arquitecte modernista al qual 
la ciutat dedica un any commemoratiu 
amb motiu del 140 aniversari del seu nai-
xement; de Francesc Mauri, popular me-
teoròleg de TV3, pel seu ferm compromís 
en la defensa del medi ambient divulgant 
eines per fer un planeta més sostenible; de 
Santi Riba, que ha estat 11 anys al capda-
vant de la Colla de Geganters, entitat de la 
qual forma part des de fa més d’un quart 
de segle; de Rafa Peña, cuiner del presti-
giós restaurant Gresca, ubicat a l’Eixample 

En l’acte van ser constants les referències a l’Any 
Jujol140. El fill de l’arquitecte, Josep Maria Jujol va 

agrair la tasca de l’Ajuntament com a impulsor de la 
iniciativa per posar en valor la figura del seu pare. A 

la recepció es van lliurar les “polseres Jujol”, un símbol 
identificatiu de l’esdeveniment.

de Barcelona, que s’ha format amb pres-
tigioses figures del món de la cuina com 
Ferran Adrià o Martín Berasategui, i que 
va començar el seu camí a Sant Joan Despí 
de la mà del xef local Jó Baixas; de Núria 
Martín Fandos, jove ballarina formada 
al Conservartori Professional de Dansa 
de l’Institut del Teatre que desenvolupa 
la seva carrera professional a Nova York, 
ciutat on viu des del 2013 després d’haver 
aconseguit una beca; de José Jiménez, que 
ha convertit la seva afició al senderisme en 
una forma d’aconseguir donacions i desti-
nar-les a la investigació de la diabetis in-
fantil, malaltia que pateix la seva filla; de la 
botiga Puzzle, dedicada a la moda infantil 
i juvenil, que fa més de 30 anys que és a 

les Planes i és tota una icona i referència 
per a moltes generacions, i de l’alumnat 
de segon de batxillerat dels tres instituts 
de la ciutat que han guanyat els Premis 
dels Treballs de Recerca, un certamen 
que des de fa 13 anys premia els treballs 
més destacats en els àmbits social, d’arts i 
humanitats, científic i tecnològic i ciutat. 
Durant el seu discurs, l’alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda, va destacar 
la trajectòria dels premiats “perquè els 
ciutadans i ciutadanes són els veritables 
motors de la ciutat que volem. Volem 
un projecte col·lectiu amb ganes de viu-
re i de gaudir de la ciutat, un projecte 
il·lusionant i amb mirada de futur al 
servei de la ciutadania”.
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La ciutadania va sortir al carrer per celebrar un any més una festa participativa, oberta i plena d’activitats

L’àlbum fotogràfic

Ningú es va voler 
perdre el pregó d’en 
Quim Masferrer, que 
va omplir la plaça de 
l’Ermita tot recreant el 
seu famós programa de 
TV3 El Foraster.

El refrescant tobogan infinit instal·lat al pont de Marquès de Monistrol va fer 
les delícies de grans i petits.

Tradicional ballada de sardanes de Festa Major

Els 44 restaurants que han participat a la Ruta de la Tapa van vendre 14.000 
tiquets. El caneló d’ànec amb poma sobre pa d’espècies, del restaurant Poma 
Carabruta, va ser escollida la millor tapa. D’altra banda, Inma Ortega ha estat la 
guanyadora dels 100 euros en consumicions del concurs per escollir la millor tapa.

Les propostes infantils van ser de les activitats amb més públic. Circ a la plaça de 
Catalunya; activitats al parc del Mil·lenari; un parc lúdic de la Mediterrània i la Festa 
d’Aigües d’Aigües de Barcelona, totes dues a la plaça del Mercat.

18
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La Nit de Sant Joan és nit de música en directe, revetlles als barris, i, no cal dir, de foc (fotografia 
superior, a la dreta) amb la Nit del Ros de la Colla de Diables.

Actuacions de dansa de l’escola Loly Peláez, 
Freedom Dance, Espai Físic, l’Esbart Dansaire i 
el grup de ball del CCA Vicente Aleixandre.

Concert d’Efecto Pasillo

Tribut a Queen

Sabor de Gràcia

Tribut a El Último de la Fila

La Festa Holi, al parc de la Fontsanta, un esclat de colors 
per celebrar l’amor. A sota, el Piromusical.

Festa Lúppiter per a la gent jove
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CONSELLS DE SEGURETAT • CONSEJOS DE SEGURIDAD
AL DOMICILI

• No faciliteu l’accés a la finca a les persones          
desconegudes i tanqueu les porteries amb clau.

• Recolliu la correspondència diàriament.

• Vigileu  que la realització d’obres o reparacions 
no es puguin aprofitar per accedir a l’interior dels   
domicilis.

• Confirmeu la identitat dels tècnics amb les 
respectives companyies a través dels telèfons 
d’atenció al client.

• Quan  sortiu de casa i sobretot abans d’anar a 
dormir comproveu que tots els accessos estan 
ben tancats amb clau.

• No deixeu les claus de casa en amagatalls             
accessibles des de l’exterior.

• No divulgueu que passeu uns dies fora de casa.

AL GARATGE

• No deixeu les claus de casa o del cotxe dins del 
mateix vehicle.

• No deixeu dins del cotxe a la vista objectes com 
roba o aparells electrònics. 

• Quan entreu i sortiu  del pàrquing, comproveu 
que la porta queda tancada i que cap persona 
desconeguda aprofita per entrar-hi.

Si  teniu indicis de què s’hagi pogut produir un roba-
tori no toqueu res i aviseu a la  policia.

Truqueu a la policia si advertiu de la presència de 
persones amb una actitud sospitosa o si sentiu 

sorolls estranys a les rodalies del vostre domicili. 
La vostra col·laboració es important.

    93 480 60 10 • 112

SI SURTS DE VACANCES, 
PREN PRECAUCIONS 

EN EL DOMICILIO

• No facilitar el acceso a la finca a personas           
desconocidas y cerrar con llave las porterías.

• Recoger la correspondencia diariamente.

• Vigilar que la realización de obras o                                    
reparaciones no se puedan aprovechar para           
acceder al interior de los domicilios.

• Confirmar la identidad de los técnicos con las 
respectivas compañías a través de los teléfonos 
de atención al cliente.

• Al salir de casa, y sobre todo antes de ir a        
dormir, comprobad que todos los accesos están 
bien cerrados con llave.

• No dejar las llaves de casa en escondites            
accesibles desde el exterior.

• No divulgar que se estará unos días fuera.

EN EL GARAJE

sjdespi.cat • gencat.cat/mossos

• No dejar las llaves de casa o del coche dentro 
del vehículo. 

• No dejar dentro del coche y a la vista objetos 
como ropa o aparatos electrónicos.

• Al entrar y salir del párking, comprobar que 
la puerta esté cerrada y que ninguna persona      
desconocida aproveche para entrar.
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Els infants gaudeixen als campus i casals
Aquest estiu, la 

participació dels nens i 
les nenes ha estat força 
elevada i la majoria de 
places ofertades (unes 

2.000 setmanals), s’han 
omplert, sobretot els 

primers torns

Més de 400 places de campus esportius municipals

L'Ajuntament i diferents entitats, clubs esportius i as-
sociacions han ofert aquest any unes 2.000 places 
setmanals de campus i casals per tal que els infants 

i joves tinguin la possibilitat de fer activitats esportives i 
de lleure durant les vacances d'estiu i, alhora, per facilitar 
la conciliació de la vida laboral i familiar.
Pel que fa als campus esportius d'estiu que organitza 
l'Ajuntament, s'han ofert 255 places setmanals entre els 
poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno, que 
estan tenint unes xifres de participants per damunt de 
l'any passat, tot i que encara hi ha places lliures per a la 
primera setmana de setembre. 
Per la seva banda, Tennis Despí també organitza un cam-
pus esportiu, amb tennis, pàdel i piscina, amb 150 places 
setmanals, amb una ocupació força alta en funció de les 

setmanes, una dinàmica molt similar a la resta de casals i 
campus que s’han ofert.
Per la seva banda, el Club d'Esplai El Tricicle i el Centre 
d'Esplai El Nus, que organitzen els casals infantil, d'anglès 
i de joves subvencionats per l'Ajuntament, també han re-
gistrat unes xifres elevades d'ocupació, per damunt de les 
de 2017. Aquest any, els casals infantils treballen com a 
temàtica la història a través de la màquina del temps.

Les activitats continuen
A més dels campus i casals, diferents entitats, clubs es-
portius, escoles i associacions de mares i pares organit-
zen un bon grapat d'alternatives de lleure per als més pe-
tits, com casals, campaments, sortides, colònies o camps 
de treball.

Els campus i casals són espais de lleure i 
aprenentage per als infants. En la fotografia 

de la dreta, nens pintant; i a sota, un 
moment del campus de Tennis Despí
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A la tardor, un gran ventall d’opcions educatives, culturals i artístiques

Àmplia oferta formativa i d’oci

Setembre acostuma a ser un mes de 
bons propòsits que podem convertir 
en realitat només amb la nostra de-

terminació. Després del període vacacio-
nal, comença un nou curs que no és només 
escolar, ja que l’oferta d’activitats formati-
ves o d’oci adreçat a persones adultes és 
força ampli. L’Ajuntament de Sant Joan 
Despí ja ha obert el termini d’alguns dels 
cursos que es posaran en marxa aquesta 
tardor, tot i que en alguns casos les ins-
cripcions no es faran fins al mes de setem-
bre. Però anem a pams.
D’una banda, els centres cívics Antoni 
Gaudí i Torreblanca obren al setembre les 
inscripcions als tallers trimestrals amb una 
oferta que va des dels idiomes, a l’activitat 
física (pilates, ioga o zumba) o la música. 
Una oferta semblant, però més adaptada 
al jovent, és la que ens proposa el Casal 
de Joves El Bulevard. En aquest cas, a més 
de tallers trimestrals, es poden fer tallers 
setmanals d’horari reduït amb una oferta 
temàtica molt àmplia.

Tallers per a dones i la gent gran
D’altra banda, també hi ha l’opció de tallers 
adreçats a col·lectius concrets com la gent 
gran o les dones amb una oferta prou inte-
ressant que es fa en diferents equipaments. 
La gent gran pot inscriure’s en tallers molt 
diversos que van des del ioga, a l’anglès, la 
informàtica o la gimnàstica. En el cas de 
les dones, s’ofereix teatre, sevillanes i ball 
espanyol, country o ioga. 

Aprendre música
Si la vostra opció és més artística us propo-
sem que us matriculeu a l’Escola Munici-
pal d’Art on podreu estudiar ceràmica, fo-
tografia, dibuix i pintura, art per a infants, 
ioga, cuina o moda durant tot l’any (amb 
opció de fer la matrícula de manera tri-
mestral) o bé participar en tallers de més 
curta durada sobre les mateixes temàti-
ques però centrats en aspectes concrets. 
I si l’opció és aprendre música us heu 
adreçar a l’Escola de Música Enric Gra-
nados, ubicada al Centre Cívic Sant Pan-

craç. L’escola manté oberta la inscripció i 
ofereix un gran ventall de matèries d’estudi 
per a totes les edats, des dels 3 anys fins 
als adults: sensibilització musical, música i 
moviment, llenguatge musical, coral, con-
junt instrumental, flauta travessera, saxo, 
trompeta, violí, violoncel, guitarra clàssi-
ca, guitarra elèctrica, baix elèctric i piano. 
També hi ha classes de musicoteràpia per 
a nens i nenes, la possibilitat de participar 
als grups instrumentals, tot tocant algun 
instrument, o al cor d’adults Rhapsody.

Català, anglès o francès
L’Escola d’Idiomes Moderns (Torre de la 
Creu) ja ha obert la matrícula dels cursos 
anuals d’anglès, d’alemany i aquest any, 
com a novetat, de francès, a més a més dels 
cursos temàtics del programa Gaudir UB.  
A més, el Servei Local de Català fa proves 
de nivells i inscripcions els dies 13, 17, 18, 
19 i 20 de setembre. Cal demanar cita prè-
via (93 477 00 92/santjoandespi@cpnl.cat) 
o a l’Àrea de Serveis a la Persona.

Als equipaments municipals de Sant Joan Despí

CULTURA
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Centre Cívic Antoni Gaudí
Plaça de l’Estatut, 5
Telèfon: 93 477 31 34
ccgaudi@sjdespi.net

Ioga, anglès, tai-txi, pi-
lates, zumba, guitarra, 
fotografia, informàtica, 
dansa del ventre, etc.

Inscripcions obertes

Centre Cívic Torreblanca
Carrer de Rubió i Tudurí, 5
Telèfon: 93 477 22 68
cctorreblanca@sjdespi.net

Anglès, country, balls 
de saló, pilates, , ioga, 
guitarra, dansa del ven-
tre, fotografia, etc.

Escola Municipal d’Art
Plaça de Catalunya, s/n
Telèfon: 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net

Cursos de ceràmica, 
ioga, cuina, dibuix i 
pintura, fotografia, art 
per a infants i moda.

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Telèfon: 93 373 91 07
ccgaudi@sjdespi.net

Tallers trimestrals de zum-
ba, salsa, guitarra i danses 
urbanes. A més a més, de 
tallers setmanals.

Tallers de la gent gran 
Diferents equipaments 
municipals

Ioga, anglès, informàtica, 
sevillanes, coreografies/balls 
de saló, memòria, manuali-
tats, puntes de coixí, costura, 
gimnàstica integral i gimnàs-
tica terapèutica

Tallers de dones
Diferents equipaments 
municipals

Ioga, teatre, ball 
espanyol i sevillanes i 
country

Escola d’Idiomes Moderns
Passeig de Canalies, 14
Telèfon:  93 477 32 35
eim.informacio@ub.edu

Cursos anuals d’anglès, 
alemany i de francès 
(novetat). Cursos te-
màtics ‘Gaudir UB’

Inscripcions obertes

Inscripcions obertes Inscripcions a partir del 3 de setembre

Inscripcions fins al 7 de setembre

Escola de Música Enric 
Granados
Centre Cívic Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2, 2a planta)
Telèfon: 93 477 26 40
egranadosdespi@gmail.com

Flauta travessera, saxo, 
trompeta, violí, violon-
cel, guitarra clàssica, 
guitarra elèctrica, baix 
elèctric i piano, etc.

Inscripcions obertes

Inscripcions a partir del 3 de setembre
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí presenta la 
nova temporada d’arts escèniques

Aquesta tardor, 
més música, teatre 

i cinema

La nova temporada d’arts escèniques està a punt d’aixecar el teló. 
La representació de Rudo, a càrrec de la companyia Manolo Al-
cántara, el 20 de juliol al pati del Diamant, va servir per presentar 

una nova temporada d’arts escèniques on no faltarà el teatre, adult, 
familiar i per a nadons, la música i el cinema als escenaris del Teatre 
Mercè Rodoreda i la Sala Bulevard. Les entrades ja estan a la venda al 
web teatresdespi.cat. En total hi haurà 17 representacions, concerts i 
projecccions de pel·lícules.
Mala broma, interpretada per Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar 
Muñoz (19 d’octubre) donarà el tret de sortida a les representacions de 
teatre adreçat a un públic adult, que continuarà amb propostes com Fe-
derico García, Monólogos Científicos, una mostra creativa de persones 
amb capacitats (en el marc del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitats) o l’obra Impacients d’Hocus Pocus. Els petits i petites de 
la casa tindran una cita amb un clàssic, Els músics de Bremen, i amb 
Marcel Gros, un dels pallassos més emblemàtics del panorama català. 
Per la seva banda, la Sala Bulevard acollirà les propostes musicals: dos 
tributs, un a Madonna i un altre als Estopa. També riurem amb els 
monòlegs de l’Eva Cabezas. Jean-François i el sentit de la vida, Formen-
tera Lady i Les distàncies, són els títols de les pel·lícules que podrem 
veure dins del Cicle Gaudí. 

Nova temporada d’arts escèniques
Teatre Mercè Rodoreda
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Nova temporada d’arts escèniques

Informació i venda d’entrades ‘on line’: 

Teatre Mercè Rodoreda

Cultura

El Bulevard

teatresdespi.cat
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Coneixent Barcelona amb 
el Bus Turístic. Un any més, 
la gent gran va agafar el Bus 
Turístic per fer un tomb per 
Barcelona tot recorrent es-
pais tan emblemàtics com la 
Sagrada Família o les Fonts 
de Montjuïc. Aquest any 
s’han sumat una seixantena 
de persones.

Infants sahrauís passen l’estiu a la ciutat. A la imatge, els tres infants i 
les seves famílies d’acollida, amb el regidor de Cooperació, Àlex Medrano. 
Mohamed, Sidahmed i Saif passaran l’estiu a Sant Joan Despí gràcies al 
programa Vacances en pau, que impulsa l’entitat Camins Solidaris.

Abans i després de la festa, tradicions populars. A l’esquerra, la Trobada de Gegants que aquest any s’ha celebrat els dies previs 
a la Festa Major, i a la dreta, el Correfoc infantil de Festa Major que van poder gaudir el 30 de juny. 

Festival solidari. Ball Despí va recaptar 1.500 euros que desti-
naran a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix 
Llobregat, en una nova edició de la seva gala solidària que orga-
nitzen un cop l’any per ajudar a les entitats de la ciutat.

Delegació santjoanenca a Montilla. Una delegació municipal formada pels portaveus 
dels grups polítics amb representació, amb l’alcalde Antoni Poveda al capdavant, van 
viatjar fins a Montilla, municipi amb el qual estem agermanats, per fer el pregó de la Feria 
del Santo. La Colla de Geganters també hi va actuar a la cercavila inagural. La delegació 
santjoanenca va aprofitar el viatge per conéixer més de prop la gestió municipal.
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Cargola’t amb orgull LGTBI. El parc de la Fontsanta va ser escena-
ri, el 13 de juliol, de la primera edició del Cargola’t amb orgull, una 
jornada reivindicativa contra la LGTBIfòbia a favor del respecte 
i la diversitat sexual. Durant la festa es van realitzar tallers, es va 

instal·lar un punt d’informació, un photocall, i van actuar els san-
tjoanencs Carla Collado i Abrakapum. Un dels grans atractius de la 
jornada va ser l’actuació dels The Tripletz, youtubers i Dj’s molt co-
neguts per la seva lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu LGTBI.

Festes del Carme al barri de les Planes. El barri es va abocar en una 
nova edició de les festes en honor a la Verge del Carme. Durant els dies 
13,14, 15 i 16 de juliol es van programar activitats infantils, una botifa-

rrada, un concurs de postres solidaris, etc. A les imatges, l’alcalde, Anto-
ni Poveda, durant el pregó que aquest any ha fet Violeta, Associació de 
Dones contra la Violència de Gènere, i actuació de l’entitat Shinjani.

Festa 18. Els i les joves que 
aquest any han arribat a la 
majoria d’edat es van aplegar a 
les piscines Fontsanta per cele-
brar la Festa dels 18, un clàssic 
de l’estiu. Aquests joves van 
néixer en un any molt especial, 
el 2000. Durant la festa, a més 
de participar en jocs a l’aigua i 
sortejos, els i les joves van ‘bu-
far’ simbòlicament les espelmes 
d’un gran pastís.
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L’Any Jujol140 agafa embranzida
La mostra fotogràfica Fisonomia del modernisme, de l’arquitecte japonès Toshiaki 

Tange, es podrà veure a Can Negre del 6 al 30 de setembre

Sant Joan Despí està ja immersa en l’Any Jujol140 que fins l’any que 
ve, i amb diferents activitats, servirà per posar en valor la figura d’un 
arquitecte encara desconegut per al gran públic. Aquest juliol ja hem 

pogut gaudir d’actuacions musicals dedicades a Jujol, dins de la progra-
mació de les Nits de Juliol, però al setembre les activitats es multiplicaran.
D’una banda, el Centre Jujol-Can Negre acollirà, del 6 al 30 de setembre, 
la mostra Fisonomia del modernisme, de Toshiaki Tange, l’arquitecte i ex-
president del Centre d’Estudis Gaudinistes, que va conèixer l’obra de Jujol 
a finals dels anys 70: “era un artista poc conegut en aquella època, i aviat 
em va semblar interessant. Crec que és un personatge interessant dins 
del modernisme, i per desgràcia poc conegut i valorat”. Tange ha visitat 
Sant Joan Despí per ultimar els detalls de la mostra que recull una selecció 
de les més de 90.000 fotografies que l’arquitecte ha fet sobre el modernisme 
català: “he captat detalls que van fer els arquitectes, inclòs Jujol, que no 
es veuen a peu de carrer o que passen desapercebuts per la gent, però 
hi haver un gran esforç per part dels arquitectes per dissenyar-los i tots 
són diferents”.  

Fira i gastronomia amb toc modernista
Jujol i el modernisme també serà protagonista a Firadespí (barri Centre, 
6 d’octubre). Us avancem el cartell on destaca el trencadís, i la imatge de 
Can Negre en un lloc destacat. L’arquitecte també serà el protagonista de 
les ‘Jornades Gastronòmiques Jujol’ que es faran del 4 d’octubre al 18 de 
novembre (amb menús, plats i platillos Jujol amb productes de proximitat); 
així com del festival Open House i d’una Festa Modernista prevista per als 
dies 27 i 28 d’octubre.
Per últim, l’Any Jujol, ha despertat l’interès de diferents mitjans de comu-
nicació (recull al web jujol140.cat), i continua incorporant adhesions, com 
ara Aigües de Barcelona, que col·labora en l’edició d’un llibre retrospectiu 
sobre l’arquitecte. Un altre llibre, Jujol i l’evolució del llenguatge arquitectò-
nic, de la historiadora local i cap de l’Arxiu Municipal, Montserrat Duran, 
es presentarà el 27 de setembre a les 19.30 h al Centre Jujol-Can Negre. sjdespi.cat

Dissabte, 6 d'octubre de 2018

Barri Centre - Sant Joan Despí

De 10 a 21 h

A dalt, Toshiaki Tange, immers en els 
preparatius de l’exposició que presen-
tarà al setembre. Sobre aquestes línies, 
moment del conveni amb AGBAR, amb 
Ignacio Escudero, director general, i 
Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan 
Despí. A la dreta, cartell de Firadespí, 
que també fa l’ullet a la commemo-
ració de l’Any Jujol140. A baix, imatge 
del concert Jujol a ritme de swing amb 
l’Enma Fernández Band, en un marc 
incomparable, Can Negre

@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat
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Posant en valor la feina, l’esforç i la tenacitat dels clubs i esportistes

Esport local de primera

L’esport santjoanenc ha acabat una 
nova temporada amb un balanç 
molt positiu tal i com va que-

dar palès en l’acte de reconeixement 
d’ascensos i èxits esportius, que serveix 
per fer un reconeixement públic als 
clubs i esportistes de la ciutat.
Aquest any hem de felicitar a la pràc-
tica totalitat de les categories del Club 
d’Hoquei Jujol: l’equip júnior i in-
fantil han fet doblet aconseguint el 
campionat de Catalunya i d’Espanya; 
el sènior masculí és el nou campió de 
Catalunya mentre que el femení es va 
alçar amb la Copa de la Reina. 
Un altre club que hem de felicitar és 
al Sant Joan Despí Futbol Sala que 
amb el primer equip, el Mercafusta A, 
ha assolit l’ascens directe a la Divisió 
d’Honor Catalana després de procla-
mar-se campions de lliga, mentre que  
el Juvenil A Autoescuela Requena ha 
ascendit a la Primera Divisió i el Juve-
nil B Midas, a Segona Divisió. 
Pel que fa al futbol femení, el Juvenil-
Cadet A del FC Levante Las  Planas 

han estat les campiones del grup 2 de 
Segona Catalana assolint l’ascens a Pri-
mera Catalana. 
També ha recollit una bona colla de 
títols el Tennis Taula Ateneu 1882: 
l’equip sènior masculí ha pujat a la Pri-
mera Divisió Territorial mentre que 
jugadors com David Saiz , Adrián Ara-
que, Marcos Almagro, Robert Duran, 
Joan Díaz o Eric Manzano han millo-
rat les seves categories o han guanyat 
Campionats de Catalunya. 
D’altra banda, Juan Pedro Serrano, del 
Club de Tir amb Arc, ha estat campió 
de Catalunya Round 900 i de Catalu-
ya Sala, a més de tercer al campionat 
d’Espanya Sala, mentre que César Va-
rela, del Club d’Escacs Sant Joan 
Despí, ha estat el campió territorial 
del Baix Llobregat. El que també ha fet 
un bon paper ha estat Josué Atalao, 
del Club de Patinatge Artístic Sant 
Joan Despí que ha aconseguit la quar-
ta posició al Campionat de Catalunya 
Sènior i va aconseguir la classificació 
per participar al Campionat d’Espanya. 

Una de les esportistes més destacades 
ha estat la Mar Vico, campiona de Ca-
talunya Absolut i Sub-23 en Heptatló i 
campiona de Catalunya sub-23 de salt 
de llargada. Per la seva part, el Sènior 
Masculí C de l’Handbol Sant Joan 
Despí ha aconseguit l’ascens a tercera 
catalana.

Altres reconeixements
Durant la nit també es van fer tres re-
coneixements més als àrbitres Alfons 
Álvarez que va debutar l’any 2006 a 
Primera Divisió i que després de més 
de 250 partits xiulats ara s’incorpora 
com a àrbitre assistent de vídeo (el sis-
tema conegut com VAR); a José Álva-
rez García per la seva dedicació en el 
món de l’handbol, primer com  àrbitre 
i després com a president del comi-
tè tècnic d’arbitratge de la Federació 
Catalana d’Handbol i a José Bogas, 
ex jugador de rugbi, esport en què es 
va iniciar amb 8 anys, i que porta 22 
temporades com àrbitre en categoria 
Nacional.

Acte de reconeixement d’ascensos i èxits esportius al final de la temporada

L’alcalde, Antoni Poveda, al centre de la foto, amb els esportistes premiats en aquesta edició

DESPÍ ESPORT
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Poliesportius:
30 anys fomentant 

l’esport i la salut

Piscines Fontsanta, l’opció 
més refrescant de l’estiu
Piscina per a adults i per a infants, zona de pícnic, 
servei de bar... Les piscines Fontsanta són, sens dubte, 
l’opció més refrescant per a aquest estiu a Sant Joan 
Despí. 
Fins a l’11 de setembre les portes de la piscina estaran 
obertes en el següent horari: de dilluns a divendrs d’11 
a 19.30 h, i dissabtes, diumenges i festius, de 10.30 a 20 
h. Consulteu al web municipal els preus dels abona-
ments, targetes de 10 banys i entrades puntuals.

Els centres municipals Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno celebren 
30 i 15 anys amb activitats al carrer

Són les joies de la corona de 
l’esport a Sant Joan Despí. Par-
lem dels poliesportius Francesc 

Calvet i Salvador Gimeno, que aquest 
any han arribat als 30 i 15 anys res-
pectivament. I quina millor manera 
que celebrar uns aniversaris tan signi-
ficatius que fent esport! Això és el que 

van fer els ciutadans i ciutadanes que 
es van acostar el 13 de juliol a la plaça 
de l’Ermita i el carrer Bon Viatge, epi-
centre d’una tarda esportiva a l’aire 
lliure, on van practicar zumba, body 
combat o body balance, entre d’altres 
activitats.
En aquests 30 anys la pràctica es-

portiva és quasi una opció vital per 
a moltes persones que han trobat en 
l’esport una manera de cuidar-se i fer 
salut. Els 9.250 abonats que de mitja-
na anual tenen tots dos equipaments, 
mostren com el camí de dotar la ciu-
tat d’espais per a la pràctica esportiva 
ha estat una opció encertada. 

Amb més de 9.000 usuaris

Festa d’aniversari amb esport a l’aire lliure: divendres, 13 de juliol, la plaça de l’Ermita 
i el carrer del Bon Viatge van convidar la ciutadania a diferents sessions esportives i altres 
activitats lúdiques per celebrar els aniversaris dels poliesportius municipals
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Les categories infantils i júnior del Club d’Hoquei Jujol 
aconsegueixen el Campionat d’Espanya

Doblet en el Campionat 
d’Espanya d’hoquei línia

Els sèniors masculins s’han proclamat campions de Catalunya

Els equips júnior i infantil del Club d’Hoquei Jujol han tornat a fer història després 
d’haver aconseguit el doblet en el Campionat d’Espanya. Tots dos es van imposar al CPL 
Valladolid en una final trepidant a la ciutat valenciana de Sagunt, en què els infantils van 
guanyar 4 a 1, i els júniors 2-3. Els dos equips tanquen la temporada amb el doblet català 
i espanyol. No s’acaben aquí les bones notícies per al club, ja que set jugadors –un com 
a suplent– dels equips sèniors masculí i femení, i júnior masculí han estat convocats per 
la selecció espanyola per participar en el Campionat del Món que se celebra a les ciutats 
italianes de Roana i Asiago aquest juliol. Els convocats són: Jana Cassi, Alba Gonzalo, 
Josep Tomàs, Eloi Sin, Pol Luengo, Carlos Muñoz i  Daniel Pino.

Els campions, després d’haver aconseguit el Campionat d’Espanya

Inscripciones 
abiertas para 
la Travessa a 
Montserrat

Set jugadors i jugadores participen en el Mundial 
d’Itàlia amb la selecció espanyola

El Club Ciclista ha avanzado un 
mes las inscripciones a la 23ª 
edició de la mítica Travessa a 
Montserrat que saldrá desde Sant 
Joan Despí el 7 de octubre. El club 
santjoanenc ha decidido adelan-
tar la fecha de inicio al 1 de julio 
para poder llegar al cupo de los 
1.300 inscritos lo antes posible y 
así facilitar la organización de este 
evento ciclista, una marcha popu-
lar en BTT muy consolidada en la 
provincia de Barcelona. 
El club está trabajando en la ruta 
de la nueva edición, que cada año 
varía, asegurando que se incorpo-
rarán nuevos tramos espectacu-
lares para disfrute de los amantes 
de la bicicleta. La Travessa a 
Montserrat saldrá desde la rambla 
Josep Maria Jujol en dirección al 
monasterio de Santa Cecília de 
Montserrat en una ruta de más 
de 80 kilòmetros con un desnivel 
acumulado de 2.300 metros. Las 
inscripciones se tienen que realizar 
en el club o en la web ccsjd.org.

Más de 900 corredores en 
la 11a Cursa Solidària

Un año más, y ya van 11, el Club de Atletisme de Sant 
Joan Despí y la entidad solidaria  Corresolidaris, con 
la colaboración del Ayuntamiento, llenaron las calles 

de la ciudad con casi un millar de corredores (932, de 
los cuales 192 eran menores de 14 años) en una nueva 

edición de la Cursa Solidària de Sant Joan Despí. En 
total se recaudaron 6.025 euros que se destinarán a la 

Taula de Coordinació Social y a programas de la entidad 
Corresolidaris a favor de la investigación de enferme-

dades minoritarias.  Durante la jornada, celebrada el 9 
de junio, se organizaron carreras infantiles  y dos para 

adultos, de 5 y 10 kilómetros. Las diferentes carreras lograron recaudar más de 6.000 euros
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L’esport santjoanenc, en imatges

El jove esportista d’skate Kevin López ha estat el guanyador, en 
la categoria júnior, de la Barcelona European Open (BEO) en el 
marc de la Imagin Extrem de Barcelona que aquest any ha arri-
bat al desè aniversari. López ha fet una estupenda temporada, 
on ha quedat tercer a la lliga de Barcelona i segon al Top 9.

L’esportista d’skate Kevin López 
guanya l’Extrem Barcelona júnior

Nova edició de la Diada de Futbol Sala 
Ciutat de Sant Joan Despí
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El Sant Joan Despí Club de Futbol Sala va organitzar el 16 de 
juny una nova edició de la Diada de Futbol Sala Ciutat de Sant 
Joan Despí que durant tota la jornada va enfrontar, en 14 partits, 
a equips des de Promeses fins a Cadet A passant pel base femení. 
Aquest torneig posa punt final a la temporada del club.

L’escola del Tennis Molí ha tornat a fer un brillant paper a la 
Lliga del Barcelonès on ha arribat a quatre finals de les set cate-
gories establertes. En la categoria infantil van quedar campions, 
i en les de benjamí, alevío i juvenil femení, subcampions. 

Nous èxits del Tennis Molí a la 
Lliga del Barcelonès

Prop d’un centenar d’equips, al trofeu 
Cebrià Benages

La Unió Esportiva Sant Joan Despí ha tornat a omplir els camps 
municipals del Centre i de les Planes amb el millor futbol base en 
el Trofeu Cebrià Benages, que va comptar amb la participació de 
prop de 100 equips de 39 entitats esportives.

Les instal·lacions del CTT Ateneu 1882 han acollit el XI Open 
Despí i el XIV Torneig Eduard Planas on es van donar cita més 
de 60 palistes de 15 clubs de Catalunya per participar en aquests 
certàmens de les categories de veterans i absolut.

Més de 60 palistes al XI Open Despí i el 
XIV Torneig Eduard Planas de tennis taula

Nerea 
Extremera, 
quarta al 
Campionat 
d’Espanya

La gimnasta Nerea Extremera ha obtingut el quart lloc 
al Campionat d’Espanya d’equips i 2a fase Copa Espanya 
conjunts en la modalitat de cèrcol, en la categoria sènior ce-
lebrat a Saragossa del 28 de juny a l’1 de juliol. La gimnasta 
santjoanenca ha aconseguit la milllor nota catalana de tota 
la competició.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

Amb l’arribada del mes de juliol la 
ciutat bull d’activitats. Els infants i 
joves emplenen les múltiples pro-
postes d’activitat als casals orga-
nitzats per fer, també,  de l’estiu un 
espai de lleure educatiu i de relació 
social. 
Són milers les places als casals es-
portius, als esplais de la ciutat, als 
centres cívics, a les colònies i sor-
tides organitzades, totes, amb pro-
fessionalitat i rigor per clubs es-
portius, centres d’esplai i els serveis 
municipals. Milers de places en les 
quals centenars de joves de la ciutat 
dediquen el seu temps de vacances 
a donar servei als més joves fent de 
monitors i monitores d’activitats, 
sortides i colònies, i que alhora els 
serveix per guanyar-se un reconei-
xement econòmic i laboral que, de 
ben segur els serà útil de cara a la 
seva futura vida professional.
Amb el mateix objectiu, en-
guany, a l’estiu s’han incorporat a 
l’Ajuntament prop d’un centenar de 
persones, entre els programes del 
Workexperience i plans d’ocupació, 
programes de diferent durada que 
donen l’oportunitat a joves de la 
ciutat d’incrementar el seu currí-
culum professional amb una ex-
periència laboral a l’Administració 
pública donant suport al desenvo-
lupament de programes i iniciatives 
municipals als diferents àmbits de 
treball, des de la cura de la via pú-
blica, l’administració electrònica o 
el suport administratiu als diferents 
àmbits de l’Ajuntament.
Molt bona feina i molt bones va-
cances a tots i totes!

grup municipal PSC-CP

Arriba l’estiu, la calor i les vacances. Els 
més afortunats podran sortir de Sant 
Joan, però per a la gent que no pugui sor-
tir o bé tingui pocs dies per fer-ho el bany 
a les piscines Fontsanta hauria de ser una 
bona opció.
Diem hauria perquè ens trobem amb 
unes instal·lacions extraordinàriament 
cares. Molts municipis del nostre entorn 
disposen de piscines d’estiu, i en la gran 
majoria dels casos, a uns preus molt més 
assequibles que a la nostra ciutat.
Si agafem un municipi de característi-
ques semblants com Sant Vicenç dels 
Horts, podem comparar els preus: 
Sant Joan (entrada individual laborable, 
6,25€, i entrada individual festiu, 6,70€) 
i Sant Vicenç (entrada individual labo-
rable, 4,7€ i entrada individual festiu 
5,10€).
A més, cal tenir en compte que a la ciu-
tat veïna hi ha un preu reduït per a nens-
joves de 5 a 16 anys (2,95€ laborables i 
3,90€ festius), cosa que no existeix a Sant 
Joan.
És sols un exemple. D´altres pobles de 
la comarca, com a Sant Vicenç, tenen 
bonificacions per a les persones  en atur, 
jubilades, famílies monoparentals, etc. 
A la nostra ciutat els únics descomptes 
que hi ha són per a les persones de més 
de 65 anys ( a Sant Vicenç, per exemple, 
comença als 60 anys).
No tenim prou espai per donar més da-
des d’altres municipis. Sols Viladecans té 
algun preu més car que Sant Joan. Ara, 
i aquesta és la segona qüestió, compareu 
les instal·lacions.
El Govern de la nostra ciutat  (PSC, ICV-
EUiA i CiU) penalitza els ciutadans amb 
pocs recursos, quan podria tenir uns 
preus molt més assequibles. Però ja se 
sap, ens estan convertint en una ciutat 
“top” i això es paga, pensen els nostres 
governants. Bon estiu a tothom!

Piscines Fontsanta, 
remullar-se no és un luxe 

El mes de juliol és compleix un nou 
aniversari del cop d’Estat que va aca-
bar amb la legitimitat democràtica de 
la II República Espanyola i va deri-
var en una llarga, cruenta i fratricida 
guerra civil de 1936 a 1939.
S’està parlant, i molt, aquests dies so-
bre memòria històrica, sembla que 
per fi es posen en marxa accions, que 
Podem reclamem des de fa temps, 
per al restabliment de la dignitat de 
les víctimes, la justícia, la reparació 
i la garantia que no tornin a repetir-
se fets com atemptar contra la legi-
timitat democràtica o la repressió, 
sobre tantes persones, per raó de la 
seva afiliació política, sindical o asso-
ciativa, o per opcions vitals, idees o 
creences.
A Sant Joan Despí van ser 67 perso-
nes les víctimes d’aquesta repressió, 
sotmeses a consells de guerra suma-
ríssims. Sis d’aquestes víctimes van 
ser executades.
En el context democràtic actual ja 
no hi caben arguments com el de no 
reobrir ferides del passat. No diu la 
veritat qui utilitza aquests arguments 
per posicionar-se en contra de la 
memòria històrica, ja que aquesta 
el que busca és el restabliment de la 
dignitat de les víctimes, la justícia, la 
reparació i la garantia que no torni a 
repetir-se.
La importància de la història local 
està avui totalment reconeguda, i des 
d’aquest àmbit és molt el que es pot 
fer. Per això creiem que des del nos-
tre Ajuntament hem de fer un esforç 
per fomentar la memòria històrica 
de la nostra ciutat. Nosaltres des del  
Cercle Podem de Sant Joan Despí i 
des del Cercle Podem de Memòria 
Històrica i Drets Humans ja ho es-
tem fent.

La memòria històrica 
des dels municipis

Lleure i ocupació 
a l’estiu
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Hoy empieza una nueva etapa orgullosa 
con nuestro pasado y ambiciosa y con ilu-
sión con nuestro futuro. El Partido Popular 
vuelve, después de este mes de campaña 
electoral, a intentar reconquistar el cora-
zón de todos los españoles, después de las 
semanas tan duras que hemos tenido que 
vivir como formación política, como orgu-
llosos militantes de la formación que sus-
tentaban a un extraordinario Gobierno.
Con la renovación que hemos consegui-
do hacer entre todos, con la integración a 
la que apela Pablo Casado para que todos 
sigamos remando en la misma dirección y 
que todos podamos integrarnos en el pro-
yecto que habéis decidido que pilote, esta 
gran nave en los próximos años.
Tenemos muy claro que este partido es una 
de las columnas vertebrales del sistema de-
mocrático español y, por tanto, tenemos 
que estar a la altura de las circunstancias 
en momentos duros para nuestra nación. 
Nuestro contrato con España y también 
con los vecinos de Sant Joan Despí pasa, 
en primer lugar, por un fortalecimiento 
institucional; por reforzar nuestra Consti-
tución en vez de plantear abrirla en canal; 
por intentar reforzar nuestro Código Penal 
para poder evitar cualquier desafío sece-
sionista; por conectar con esa España de las 
banderas en los balcones que nos reclama 
seguir liderando la defensa de la unidad; 
pasa también por la competitividad; por la 
competitividad de bajar impuestos mien-
tras ahora el Gobierno quiere subirlos; de 
suprimir los impuestos que no son justos, 
como los de doble imposición, los de Pa-
trimonio, el de Donaciones, el de Sucesio-
nes; con bajar el Impuesto de Sociedad y 
el IRPF como nos comprometimos en la 
última campaña electoral y no nos dejaron 
hacer aquellos que decían que eran nues-
tros socios de investidura.
¡Tenemos un proyecto ilusionante para Es-
paña y desde Sant Joan Despí te pido que 
nos ayudes!
Juntos podemos conseguirlo, tenemos ilu-
sión por el futuro.

Ilusión por el futuro, 
Pablo Casado

grup municipal ICV-EUiA-E grup municipal PPgrup municipal Cs

Es de dominio público el buen estado de salud 
que goza el deporte en nuestra ciudad, en es-
pecial el deporte formativo, el deporte en edad 
escolar.
Somos una localidad privilegiada en oferta de-
portiva para nuestros pequeños y ¿por qué no 
decirlo?, también para los más mayores.
Disfrutamos de numerosas instalaciones de-
portivas de carácter público cosa que es muy 
positiva pero en nuestro grupo municipal sa-
bemos ejercer una oposición crítica a la vez 
que responsable y no nos vamos a detener en 
el elogio a lo que se hace bien y vamos a seguir 
aportando nuestra crítica constructiva con el 
fin de hacer mejorar la calidad de vida de nues-
tros conciudadanos.
Es por ello que en el pleno del pasado mes de 
junio hicimos saber al gobierno municipal 
nuestra inquietud por las altas temperaturas 
que soportan los usuarios en las instalaciones 
deportivas de nuestra localidad.
Junio es el mes donde las competiciones tocan 
a su fin y donde se celebran multitud de cierres 
de temporada por los diferentes clubs además 
de alguna que otra fiesta escolar de fin de curso,  
las altas temperaturas hacen insoportable y pe-
ligrosa para la salud no solo la practica deporti-
va sino también la propia asistencia de familia-
res (sobre todo de avanzada edad) en nuestros 
pabellones. Julio es el mes de los campamentos 
de verano que muchos tienen lugar en los pa-
bellones Gimeno, Ugalde, Calvet y ‘del Mig’, ni 
que decir lo que soportan nuestros pequeños 
ese mes.
En agosto se reduce considerablemente la acti-
vidad deportiva pero en el mes de septiembre se 
retoman las actividades deportivas y las tempe-
raturas continuan siendo altas, además los jó-
venes deportistas deben hacer un sobreesfuerzo 
para ponerse a punto para la temporada que co-
mienza, son meses en los que una temperatura 
adecuada en los pabellones se convierte en algo 
más que necesaria, imprescindible.
Desde Cs Sant Joan Despí instamos al gobierno 
municipal a que tome las medidas oportunas 
para combatir las altas temperaturas que ponen 
en riesgo la salud tanto de asistentes como de 
practicantes del deporte en nuestra ciudad.
Cs@sjdespi.net

¡Qué calor!

I per això la gent d’ICV-EUiA defensem 
un Sistema Nacional de Salut, públic, de 
gestió pública i de cobertura universal, 
així ho recullen els nostres posiciona-
ments ideològics i programes electorals. 
Per coherència, a la nostra ciutat, al llarg 
d’aquest mandat, hem treballat de valent 
per aconseguir avançar i fer efectiu el 
nostre dret a la salut.
És rellevant la lluita, que ha permès que 
els serveis d’atenció farmacèutica noctur-
na tornés a la nostra ciutat els 365 dies de 
l’any, des del passat 1 de juliol, fruit del 
nostre impuls i del Consell de Salut.
Hem aconseguit que el Consell de Salut 
sigui un òrgan actiu que pregunta, qües-
tiona, proposa i discuteix sobre el dia a 
dia de la salut a Sant Joan Despí, amb 
l’actualització del seu reglament i la crea-
ció de la Comissió Permanent. Comptem 
amb la presencia continuada de membres 
del Catsalut, Consorci Sanitari Integral i 
responsables dels ambulatoris de Sant 
Joan Despí per donar comptes de les 
preocupacions i preguntes al voltant de 
les llistes d’espera, els serveis d’urgències, 
el tancament dels CAPs a l’Agost, els pro-
blemes amb els serveis de pediatria i gi-
necologia ...etc. 
L’aprovació del Manifest per la Defensa 
de la Salut Publica, a l’any 2015 va per-
metre consensuar objectius, que recollien 
les nostres reivindicacions. I ara fruit de 
la nostra participació crítica i activa co-
mencem a elaborar el Pla de Salut Muni-
cipal, que permetrà fer una diagnosi de 
l’estat de salut de la nostra ciutat, amb la 
implicació de tota la ciutadania.
Feina feta, però ICV-EUiA, seguirem 
la lluita, també des de la participació 
en Fòrum Social del Baix Llobregat i la 
Mareablanca. Perquè encara ens cal recu-
perar 1.000 milions d’euros en els pressu-
postos de Salut de la Generalitat, per re-
vertir les retallades, i assolir que la Salut 
sigui un Dret per tota al ciutadania.

La salut és un dret
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grup municipal CiU

El passat 4 de juliol van arribar a les pre-
sons catalanes de Lledoners i Puig de les 
Basses, 6 dels 9 presos polítics. Carme 
Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, 
Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez estaran més a prop de casa. A hores 
d’ara, en Josep Rull, en Jordi Turull i en 
Quim Forn, encara són a Madrid.
Però no es suficient! No els volem a prop 
de casa. ELS VOLEM A CASA I LLIU-
RES! L’acostament dels presos polítics 
a Catalunya no és cap concessió. Senzi-
llament es compleix amb la llei, 9 mesos 
després d’entrar a presó els primers em-
presonats.
9 mesos ja! Qui ho havia de dir! Quan 
van entrar a presó els Jordis, comentàvem 
amb veïns i familiars que això no dura-
ria gens, que segurament els deixarien 
anar en 24 o 48 hores. Que en l’Europa 
democràtica del segle XXI, això no podia 
passar.
Passats els dies i amb l’empresonament 
d’altres presos polítics, la ràbia i la im-
potència anaven en augment. És per 
això que davant les nombroses peticions 
d’amics, veïns i coneguts de poder ma-
nifestar la nostra disconformitat i poder 
cridar davant d’aquesta injustícia l’ANC, 
Òmnium, partits polítics i bona gent de 
Sant Joan, ens vam començar a manifes-
tar cada dijous davant l’Ajuntament.
Faci fred, calor, sigui de nit, de dia o plo-
gui, cada dijous a les 19.30 h ens trobem 
a l’Ajuntament. Primer vam començar 
parlant, després llegint i cantant cançons. 
Qualsevol forma és bona per reivindicar 
la nostra lluita. Cada acte, el finalitzem 
amb el cant dels segadors i el nostre crit 
de “LLIBERTAT, PRESOS POLÍTICS”.
En definitiva és la nostra particular ma-
nera de no normalitzar aquesta injustícia.
Així que, si tu també hi vols participar, et 
vols desfogar i vols compartir amb nosal-
tres aquests moments reivindicatius, ens 
veiem el proper dijous a l’Ajuntament!
 

No és suficient!

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de maig de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 31 de maig de 2018 
en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior 
i amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics 

municipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Cata-
lunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socia-
listes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Con-
vivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar la Modificació Puntual del Pla general 
Metropolità per a la creació d’habitatge dotacional al carrer Torreblanca per una-
nimitat de tots els grups. Amb l’abstenció d’ERC i de SQP i el vot a favor de CiU, 
PP, ICV-EUiA, Cs i PSC van sortir endavant el dictamen d’aprovació inicial del Pla 
de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità, 
delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de 
Sant Joan Despí i el dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del po-
lígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda 
de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de Sant Joan Despí.

Per unanimitat de tots els grups es va acordar el nomenament de Gemma Guàrdia 
com a jutgessa de Pau titular al municipi de Sant Joan Despí, d’acord amb el que es-
tableix el Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació a l’art. 101 de la LOPJD. També 
per unanimitat, el Ple va donar llum verda al dictamen de declaració d’obra d’interès 
especial a l’avinguda de la Generalitat s/n -per a la construcció d’habitatges de llo-
guer- i a la proposta d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’Ordenança 
dels mercats de venda no sedentària de Sant Joan Despí per tal d’adaptar-la a la 
nova legislació en matèria de comerç. Finalment, es va donar compte de l’estabilitat 
pressupostària corresponent al primer trimestre exercici 2018.

En la part de control, el Ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pels 
grups municipals PSC, SQP, ERC, Cs, ICV-EUiA i PP en rebuig pel tancament 
de línies de P-3. També va sortir endavant la moció presentada per ERC per a la 
instal·lació d’una placa Stolpersteine en record a José Roldán Oliach, santjaonenc 
víctima del concentracionisme nazi i per l’adhesió de Sant Joan Despí a la xarxa 
‘Mai més’, amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció 
de PP. Finalment, es va aprovar la moció presentada per SQP per instar el Govern 
municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí perquè es dirigeixi al Govern es-
panyol i als grups parlamentaris europeus a la Comissió Europea perquè rebutgi 
la creació d’un projecte paneuropeu de pensions individuals proposada per la Co-
missió Europea, amb el suport d’ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i el vot contrari de 
CiU, PP i Cs.

En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar per la instal·lació de càmeres 
de videovigilància al carrer i per la creació d’un punt d’atenció integral al col·lectiu 
LGTBI a Sant Joan Despí, i va fer un prec perquè s’informi a la Junta de Portaveus 
quan un col·lectiu fa una petició de paraula per intervenir al Ple.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de 
les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.. 

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i You Tube Despí TV
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