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L’atapeït programa 
d’activitats convida 
a passar les festes 
a Sant Joan Despí

Nadal 
màgic a 
la ciutat
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La Fira de Nadal, 
principal novetat
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L’1 de GENER comencem
A CANVIAR D’HÀBITS

Aprofita els avantatges
de la T-verdai zbe.barcelona  / 930 333 555 /

TRANSPORT
PÚBLIC 
EFICIENT I
SOSTENIBLE

L’1 de gener de 2020 entra en vigor la ZBE Rondes de Barcelona, una mesura per lluitar 
contra la contaminació de l’aire i protegir la salut de les persones. Fer servir el transport 
públic és la manera més eficient i sostenible de desplaçar-se per la ZBE Rondes BCN. L’àrea 
metropolitana forma una gran xarxa interconnectada, amb cinc grans modes de transport 
públic (bus, metro, TRAM, Rodalies i FGC). A més, els 36 municipis de l’àrea disposen de 
la tarifa metropolitana, a preu d’una zona tarifària, i diversos aparcaments d’enllaç amb el 
transport públic (park & ride). Si desballestes el teu vehicle contaminant i no te’n compres 
cap de nou, podràs gaudir de 3 anys de transport públic gratuït amb la T-verda.
Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT no podran circular per la ZBE Rondes de 
Barcelona els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Informa-te’n.
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Estamos a punto de acabar un año más, tras doce meses 
intensos que nos preparan para el cambio de década. Si 
2018 significó el despertar del empoderamiento de la 

mujer y del movimiento feminista; este 2019 que ahora finaliza 
ha sido el año de una fuerte toma de conciencia colectiva sobre 
la necesidad de luchar contra el cambio climático. La ciuda-
danía, cada vez más, reclama acciones, defiende sus valores y 
desde el gobierno municipal no dejamos de trabajar en ello.

Empieza, pues, una nueva década de este siglo XXI que ha de 
ser determinante en materia de sostenibilidad e igualdad, y ca-
minar hacia un modelo social y productivo más respetuoso con 
el planeta y con los derechos humanos. Justo en el momento 
en que parecen coger fuerza algunas voces reaccionarias que 
niegan la evidencia del cambio climático, es cuando hemos de 
ser más contundentes, también desde el mundo local. 

Esta nueva década en Sant Joan Despí la comenzamos con po-
líticas que nos permiten avanzar hacia un modelo social más 
justo, ecológico y de futuro. Las acciones que desarrollamos 
desde el Ayuntamiento no deben quedarse en el àmbito de la 
administración, han de llegar y ser efectivas en nuestra con-
ciencia y cotidianidad.

Ahora que llegan las fiestas navideñas, también aprovechare-
mos para recordar a los más pequeños la importancia de cui-
dar el medioambiente, de reutilizar y de reciclar; y daremos 
también un paso adelante en la atención a la mobilidad fun-
cional en los actos más multitudinarios. Todo ello, como siem-
pre, dentro de un programa de actividades muy completo que 
incorpora una nueva Fira de Nadal en el eje comercial de Les 
Planes que, sin duda, hará las delicias de grandes y pequeños. 
¡Felices fiestas!

E stem a punt d’acabar un any més, després de dot-
ze mesos intensos que ens preparen per al can-
vi de dècada. Si el 2018 va significar el despertar de 

l’empoderament de la dona i del moviment feminista; aquest 
2019 que ara finalitza ha estat l’any d’una forta presa de 
consciència col·lectiva sobre la necessitat de lluitar contra 
el canvi climàtic. La ciutadania, cada vegada més, reclama 
accions, defensa els seus valors  i des del govern municipal 
no deixem de treballar-hi.

Comença, doncs, una nova dècada d’aquest segle XXI que 
ha de ser determinant en matèria de sostenibilitat i igualtat, 
i caminar cap a un model social i productiu més respectuós 
amb el planeta i amb els drets humans. Just en el moment 
en què sembla que agafen força algunes veus reaccionàries 
que neguen l’evidència del canvi climàtic, és quan hem de ser 
més contundents, també des del món local.

Aquesta nova dècada a Sant Joan Despí la comencem amb 
polítiques que ens permeten avançar cap a un model so-
cial més just, ecològic i de futur. Les accions que desenvo-
lupem des de l’Ajuntament no han de quedar en l’àmbit de 
l’administració, han d’arribar i ser efectives a la nostra cons-
ciència i quotidianitat.

Ara que arriben les festes nadalenques, també aprofitarem 
per recordar als més petits la importància de cuidar el medi 
ambient, de reutilitzar i de reciclar; i farem també un pas en-
davant en l’atenció a la mobilitat funcional en els actes més 
multitudinaris. Tot plegat, com sempre, dins un programa 
d’activitats molt complet que incorpora una nova Fira de 
Nadal a l’eix comercial de les Planes que, sens dubte, farà 
gaudir d’allò més grans i petits. Bones festes!

Una nova Fira de Nadal, principal novetat 
de la programació d’activitats 

nadalenques de Sant Joan Despí

Antoni Poveda
l’alcalde

Camí d’un 
nou model social 
més just i ecològic

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Una nueva ‘Fira de Nadal’, principal novedad 
de la programación de actividades 

navideñas de Sant Joan Despí
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Arriba el Nadal més màgic a Sant 
Joan Despí! D’aquí pocs dies es-
tarem celebrant una de les festes 

més tradicionals i estimades per la pobla-
ció on no faltaran activitats per a tots els 
gustos i edats, i també algunes novetats 
com la Fira de Nadal, amb jocs, tallers 
d’oficis, espectacles i espais de venda de 
productes artesanals que es farà al barri de 
les Planes els dies 20, 21 i 22 de desembre. 
Aquest any, malauradament, no es farà el 
Belén Viviente que organitzava el Centro 

Cultural Andaluz Vicente Aleixandre des 
de feia prop de 30 anys. L’entitat agraeix 
la fidelitat dels milers de ciutadans i ciu-
tadanes que any rere any no faltaven a la 
tradicional cita nadalenca, però la manca 
de relleu generacional al si de l’entitat els 
ha portat a prendre aquesta decisió. 

Nadal sostenible i inclusiu
D’altra banda, aquestes festes nadalen-
ques seran més sostenibles que mai. Atu-
rar el canvi climàtic no és cosa d’un dia 

però totes les accions sumen, per això 
activitats com la visita al laboratori de 
l’astròleg Sadurní tindran un marcat ac-
cent mediambiental. Aquest Nadal també 
serà més inclusiu per a les persones amb 
discapacitat ja que activitats com el lliu-
rament de cartes o la Cavalcada en facili-
taran la participació a través de diferents 
mecanismes: mitjançant la reserva prèvia 
o gràcies a accessos específics. 
Consulteu-ne tots els detalls en les pàgi-
nes següents.

La sostenibilitat serà un dels eixos de les activitats nadalenques

Una de les novetats d’enguany és la Fira de Nadal a la plaça del Mercat i el carrer JF Kennedy

L’encesa oficial dels llums de Nadal 
ens va deixar imatges tan boniques 
com aquesta, al barri de les Planes

Màgia i il·lusió al Nadal de Sant Joan Despí

Activitats solidàries. Nadal també és solidaritat. Algunes de les acti-
vitats ja s’han realitzat: com el partit de les joguines, que ha enfrontat 
a l’equip femení del Levante Las Planas amb membres d’altres entitats 
(foto) o la Radiomarató de Ràdio Despí que ha recollit joguines noves per 

als infants en situació de vulnerabilitat. Tampoc han faltat aquests dies 
les activitats de suport a la Marató de TV3, que aquest any ha recollit 
fons per a la investigació de les malalaties minoritàries. Per últim, fins al 
dia 27 Creu Roja Joventut recollirà joguines en diferents equipaments.
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 20, 21 i 22 de desembre 

Fira de Nadal
Pl. del Mercat i c. John F. Kennedy

Una de les novetats d’aquest any serà 
la Fira de Nadal que durant tres dies 
es convertirà en un punt de trobada 
familiar amb un munt d’activitats 
nadalenques. Durant els dies 20, 21 
i 22 de desembre hi haurà espais de 
venda d’artesania i productes nada-
lencs, jocs, tallers d’oficis, espectacles, 
i fins i tot, un carrusel de tatanets 

reciclats o una sínia de fusta. Els nens 
i les nenes podran acostar-s’hi per fer 
de terrissaries al torn, pintar siluetes 
nadalenques per guarnir casa seva 
o participar en un taller d’espelmes, 
entre d’altres. Consulteu totes les ac-
tivitats a l’agenda d’El Butlletí (pàgs. 
27-29) o al programa de mà que us ha 
arribat a casa. 

Fins al 6 de gener
63a Exposició de Pessebres
Gràcies a l’Associació de Pessebristes, Sant Joan Despí ha 
mantingut l’antiga tradició de fer pessebres artesanals en 
petit format, els diorames. Com en cada edició, els membres 
de l’entitat s’han afanyat per tenir a punt els nous pessebres, 
al voltant d’una quinzena, perquè els visitants puguin delec-
tar-se amb aquestes autèntiques joies.

Tió de Nadal, 
la tradició que més 
agrada a la canalla
Els infants ja han pogut fer cagar el tió als 
barris de les Planes, Centre i Residencial 
Sant Joan alhora que gaudir d’altres activi-
tats com una xocolatada, tallers, cançons, 
balls de gegants... 

Un Nadal també musical
El Nadal musical ja ens ha ofert alguns dels 
concerts més esperats en aquestes dates, 
com els concerts de l’Escola de Música Enric 
Granados, Laud’Ars o la Trobada de Nadales 
Rocieras... Però encara ens queden cites per 
gaudir...

Els Pastorets, 29 de 
desembre al local del 
GE El Castanyot
I continuem amb una altra cita clàssica 
nadalenca, Els Pastorets, que es representaran 
el 29 de desembre, a les 18 h, al local del GE El 
Castanyot, al carrer Jacint Verdaguer, 24.

Concurs 
d'Instagram

Penja-hi fotos de les festes a la ciutat amb 

l'etiqueta #NadalSJD19 o #ReisSJD20

Per participar-hi, cal seguir el perfil

 @AjuntamentSantJoanDespí 

a Instagram

Hi haurà dos premis: dues entrades dobles 

per al wellness spa del poliesportiu 

Francesc Calvet

Consulta’n les bases a 

www.sjdespi.cat

22 de desembre, 19 h, 
Teatre Mercè Rodoreda
Nadal Big Band amb Gemma Abrié & 
Vicens Martín amb Dream Big Band
1 de gener, 19 h, 
Església Sant Joan Baptista
Concert d’Any Nou organitzat per la 
Societat Coral Cor de Flora, on  sentirem les 
millors nadales i cançons catalanes.
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L’astròleg Sadurní, emissari dels Reis Mags 
d’Orient, està immers en els darrers prepara-
tius abans que la Torre de la Creu, la casa on 

viu durant tot l’any, obri les portes de bat a bat per 
rebre els nens i les nenes de Sant Joan Despí que 
volen tenir notícies sobre el camí que estan fent Ses 
Majestats abans d’arribar la Nit de Reis. 
Aquest any, s’incorpora un nou servei que permet 
fer una reserva de fins un màxim de 10 persones 
(adults i infants), de manera que us podreu estalviar 
la cua per accedir a la visita de la casa. Per fer les 
reserves cal que us adreceu a l’Àrea de Serveis a la 
Persona, els dies 23 i 27 de desembre, de 9.30 a 14 h, 
i de 17 a 20 h, i el dia 24 de desembre de 9.30 a 14 h. 

Activitats sostenibles
Els petits i petites han d’estar molt atents a totes les 
explicacions que els facin els ajudants d’en Sadurní 
durant la visita, ja que els explicaran com n’és d’im-
portant reciclar i cuidar del planeta. A més a més, 
a la plaça de l’Estació hi haurà jocs amb materials 
reciclats i s’hi instal·laran contenidors perquè hi pu-
gueu deixar les vostres deixalles.
Així que no podeu faltar a la cita... fareu un recorre-
gut per la casa, podreu mirar per la porta estrellada 
per veure com treballa l’astròleg Sadurní i rebreu les 
darreres notícies sobre l’arribada de Baltasar, Gas-
par i Melcior.

Aquest any, la visita a la casa on viu l’astròleg Sadurní, l’emissari de Ses Majestats, 
ens conscienciarà sobre la necessitat de cuidar del planeta a través de diferents 

activitats • Com a novetat, se’n podran fer reserves prèvies per estalviar cues

En Sadurní us espera a casa seva

Visita a la casa 
de l’astròleg Sadurní 
(Torre de la Creu)

28, 29 i 30 de 
desembre 
de 17 a 20 h

Preparats per lliurar 
la carta als Reis

Social

ACCÉS
INCLUSIU

Us esperem, al tendal màgic de l’Àrea de 
Serveis a la Persona, el 3 i 4 de gener

Aquest any, algunes 
activitats inclouen un 
accés inclusiu adreçat 
a persones amb 
discapacitat, bé per 
problemes de mobili-
tat o per un altre tipus 
de diversitat, així com 
persones amb TEA 
(Trastorn de l’Espectre 
Autista). Per reser-
var l’horari d’accés i 
informar-vos de l’espai 
cal trucar a l’Àrea de 
Serveis a la Persona o 
enviar correu electrò-
nic  a cultura@sjdespi.
net. Cal presentar la 
targeta de discapaci-
tat i DNI.

Serà la darrera possibilitat de veure l’astrò-
leg Sadurní abans de la nit màgica, el dia 5. 
Els petits i petites poden anar a lliurar les 
seves cartes els dies 3 i 4 de gener al tendal 
màgic, a la plaça davant de l’Àrea de Serveis 
a la Persona. Allà podran lliurar els desitjos 
i, molt important, preparar l’element màgic 
que han de portar a la Cavalcada per fer 
possible l’arribada de Ses Majestats.
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No hi podeu faltar! El 5 de gener, a la tarda, els Reis 
Mags d’Orient arribaran a Sant Joan Despí a les 17.15 
h, a l’esplanada central del parc de la Fontsanta. En-

voltats de molta expectació, Baltasar, Gaspar i Melcior aparei-
xeran –encara no sabem com, perquè és un secret molt ben 
guardat– amb tota la seva comitiva, l’astròleg Sadurní i els 
seus ajudants, els patges i els infants reials i amb la música de 
percussió dels Abra-Kpum i Atabalats. Recordeu que heu de 
portar l’element màgic que heu preparat durant el lliurament 
de les cartes, perquè si no els costarà molt trobar-nos. Aquest 
any, l’astròleg Sadurní comptarà amb l’ajuda del físic i divul-
gador científic Dani Jiménez i el seu equip de Creaciència.
Després de rebre el pa i la sal de la mà de l’alcalde, Antoni Po-
veda, començarà la Cavalcada que acabarà cap a les 21 hores 
a Can Negre, on rebran la clau que obre les portes de la ciutat. 
Llavors ja serà l’hora d’anar a dormir per descobrir, l’endemà, 
si els vostres desitjos s’han fet realitat.

El físic i divulgador Dani Jiménez, a l’arribada

Durat el seguici màgic, Melcior, Gaspar i 
Baltsar i els seus ajudants llençaran més de 

3.000 quilos de caramels sense gluten

Els Reis, a punt 
d’arribar a la ciutat

EL RECORREGUT DE LA CAVALCADA
18.15 h:
sortida Cavalcada
C. de Fontsanta

18.25 h Les Planes 
C.  del Gran Capità 
C.  de Sant Antoni 
C. de Trias de Bes 
Pl. de Sant Joan 
C. de Pi i Suñer 
C. de J.F. Kennedy 
Pl. d’Espanya
C. d’Extremadura

19.10 h 
Residencial Sant Joan

Entrada al barri pel parc de la 
Fontsanta  (cantonada c. Sant 
Martí de l’Erm amb av. del Baix 
Llobregat) 
C. de Sant Martí de l’Erm

19.50 h 
Pla del Vent-Torreblanca

C. de Vallespir
Av. de la Generalitat 
Av. de Lluís Companys 
Pl. de Maria Aurèlia Capmany 
Av. de Torreblanca 
Av. de la Generalitat

20.15 h 
Barri Centre 

C. de la Creu d’en Muntaner 
C. de Catalunya 
C.  de Jacint Verdaguer 
C. de les Torres 
C. de Rius i Taulet
Av. de Barcelona 
C. del Bon Viatge 
C. del Torrent d’en Negre 
Pl. de Catalunya

Es llençaran uns 
3.000 kilos de cara-
mels sense gluten

Social

ACCÉS
INCLUSIU

A l’arribada dels Reis 
hi haurà espai reservat 
per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
Aneu-hi amb temps per 
incorporar-vos sense 
dificultat. Cal presentar 
targeta de discapacitat 
i DNI. L’espai reservat 
estarà al costat de 
l’escenari
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La encendida de luces, en los ejes comerciales de les Planes y del Cen-
tre, representó el inicio de la campaña comercial de Navidad, que 
un año más Sant Joan Despí realiza junto a Sant Feliu de Llobregat y 

Sant Just Desvern. Bajo el lema Aquí Comerç, los tres municipios han or-
ganizado actividades como el Sant’s Market, un mercado al aire libre en el 
parque de Torreblanca, además de animación durante los fines de semana 
de diciembre. Para ambientar los ejes comerciales, el Ayuntamiento ha 
instalado luces navideñas en una quincena de calles y en equipamientos, 
además de cinco grandes árboles de Navidad iluminados en diferentes 
barrios de la ciudad. 

Ofertas en los mercados municipales
Los mercados municipales se suman a las promociones para hacer más 
atractivas las compras: el 21 de diciembre se realiza el sorteo de tres pre-
mios de 200 euros en el del Centre, mientras que en el de Les Planes, cada 
viernes hasta el 31 de diciembre, se sortean vales de compra valorados en 
50 euros, y el día 3 de enero se realizará el último, dos vales valorados en 
20 euros cada uno. Por último, el 27 de diciembre y el 3 de enero, habrá 
talleres infantiles de manualidades de 17 a 19 h en ambos mercados.

Comercio navideño al lado de casa
La encendida de luces inicia de manera oficial la campaña comercial · Cinco grandes 

árboles de Navidad, en las plazas de Sant Joan Despí

Per Nadal Aquí Comerç es el eslogan de la campaña navideña conjunta que un 
año más han organizado los Ayuntamientos de Sant Joan Despí, Sant Feliu de 
Llobregat y Sant Just Desvern para poner en valor el comercio de proximidad 
también durante estas fiestas. Entre las diferentes acciones, el sábado 21, en 
los ejes comerciales de los barrios de Les Planes y el Centre habrá animación 
musical con Gumbo Jass Band y el sábado 28, en Residencial Sant Joan y 
Torreblanca, pasacalles de “pastorets”

Viernes y sábados, compras navideñas con aminación

Sant’s Market Edició Regal. El 1 de diciembre, el comercio 
local calentó motores para la temporada navideña con 
un mercado al aire libre en el parque de Torreblanca que 
obtuvo una gran respuesta de público.
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En 2020, la T-jove reduce su precio en un 25% pasando de 105 a 80 euros

Los nuevos títulos beneficiarán a quien 
más utilice el transporte público
La T-usual, que sustituye a la TMes, pasará de costar 54 a 40 euros • Se crea la 
T-familiar, un título multipersonal de ocho viajes

La Generalitat, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y el 
Ayuntamiento de Barcelona han presentado el nuevo modelo 
tarifario del transporte público que entrará en vigor el 1 de ene-

ro de 2020. El sistema nace con la mirada puesta en el futuro, con títu-
los más sencillos y concentrados, en el que las personas usuarias que 
utilizan con más frecuencia el transporte serán las más favorecidas. 
Así, a partir del 1 de enero se estrenará la T-usual, que sustituye a la 
TMes, con viajes ilimitados durante 30 días y de carácter personal. El 
precio será un 25% más barato que el título al que sustituye, pasando 
de 54 a 40 euros. También hay que destacar la reducción, en un 25%, 
del precio de la T-jove que pasa de 105 a 80 euros. Otra novedad será 
la T-casual, un tarjeta unipersonal, pensada para personas que hacen 
un uso menos intensivo del transporte y que sustituirá a la T-10. La 
tercera tarjeta de nueva creación es la T-grup, un título multipersonal 
que permitirá hacer 70 viajes en 30 días consecutivos. Por último, a 
partir de marzo se incorporará la T-familiar, un título multipersonal 
que permitirá realizar 8 viajes durante 30 días consecutivos. Esta tar-
jeta permitirá que varios usuarios puedan viajar juntos con el mismo 
título de transporte.
Durante la presentación, Antoni Poveda, vicepresidente de Mobilitat, 
Transport i Sostenibilitat del AMB,  ha señalado que “el objetivo es 
facilitar e impulsar un cambio de hábitos, fidelizar usuarios y benefi-
ciar a los que ya lo son de forma habitual”. 

T-familliar
Título multipersonal
8 viajes • 10 € (1 zona)
A partir de marzo
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La mayoría de las partículas en suspensión que se emiten a la atmósfera 
provienen principalmente del tráfico

La calidad del aire y la salud
Iniciativas para seguir cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030

La calidad del aire de las ciudades 
es fundamental para prevenir una 
larga lista de enfermedades que 

afectan a la población y, sobre todo, a las 
personas más vulnerables, niños y niñas, 
mayores y personas con enfermedades 
crónicas, además del impacto que se pro-
duce en el medio ambiente. 
Sant Joan Despí forma parte de la Zona de 
Especial Protección de la Atmósfera, un 
área formada por 40 poblaciones de la co-
nurbación del Área Metropolitana de Bar-
celona expuesta a la contaminación por 
dióxido de nitrógeno (NO2) y por las par-
tículas en suspensión de diámetro inferior 
a 10 micras (PM10). En los últimos años, 
las diferentes administraciones, Genera-
litat, Àrea Metropolitana de Barcelona y 
Ayuntamiento, trabajan para reducir estas 
emisiones con el objetivo es rebajarlas un 
30% hasta el año 2030, alcanzando de esta 
manera, y de manera gradual, los niveles 
recomendados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 
Los estudios sobre la calidad del aire per-

miten evaluar el nivel de contaminación 
atmosférica de un territorio, y se calcula 
a partir de las inmisiones, es decir, la con-
centración de cada contaminante en un 
punto del territorio. Cuanto más bajo sea 
el nivel de inmisiones, mejor calidad del 
aire. 

¿Cómo se mide la calidad del aire? 
En Catalunya, el responsable de evaluar 
estos niveles es el Servei de Vigilància i 
Control de l’Aire que obtiene los datos a 
través de las estaciones que forman parte 
de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de 
la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
Sant Joan Despí está incluida en la zona 
de calidad del aire del área de Barcelona, 
y además de la evaluación contínua que 
realiza el AMB y la Generalitat, el Ayunta-
miento instala periódicamente unidades 
móviles de vigilancia en diferentes ubica-
ciones para evaluar la calidad del aire. El 
estudio más reciente, relativo a las partí-
culas en suspensión de diámetro inferior 
de 10 micras (PM10), se ha realizado 

entre diciembre de 2017 y enero de 2019, 
gracias a la instalación de una unidad de 
partículas en el tejado de la escuela Sant 
Francesc d’Assís, un lugar céntrico del ba-
rrio Centre.  
El estudio -que se puede consultar ínte-
gramente en el apartado ‘medi ambient’ 
de la web municipal wwww.sjdespi.cat- 
revela que los valores de partículas infe-
riores a 10 micras (PM10) cumplen con la 
legislación vigente respecto al valor límite 
anual y diario de la protección de la salud. 
De media se ha registrado un valor de 27 
μg/m3 , inferior al límite anual de 40 μg/m3  
que recomienda la OMS. 
Entre otras cuestiones, el estudio pone de 
manifiesto que las franjas de 8 a 10 horas, 
a las 12 horas y a partir de las 19 horas, 
son las que acumulan los mayores niveles 
de partículas en suspensión, un hecho re-
lacionado directamente con el incremen-
to de tráfico. La incidencia del tráfico es 
tan determinante que durante los fines de 
semana la emisión de partículas se reduce 
alrededor de un 20%.
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Convenio con el AMB para 
estudiar la creación de 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

292 kg de PM10 al año es lo que 
respiramos el conjunto de la 
ciudadanía del Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. Este cálculo 
proviene de la media anual de 
concentración de PM10 en el 
aire multiplicada por el aire 
respirado por la población del 
área metropolitana. Sería el 
equivalente a 23,36 bombonas 
de butano llenas de PM10.

El dióxido de nitrógeno es uno 
de los principales contaminan-
tes entre los diversos óxidos 
de nitrógeno. Se crea como 
resultado de los procesos de 
combustión a altas temperatu-
ras, como los que tienen lugar 
en vehículos motorizados y 
plantas termoeléctricas. Este 
contaminante es causante 
de problemas respiratorios, 
dificulta el desarrollo cognitivo 
de los niños y presenta efectos 
nocivos en el hígado, el bazo 
y en la sangre. En España se 
atribuyen más de 5.900 muer-
tes prematuras debido a las 
elevadas concentraciones de 
este contaminante.

Las partículas están en sus-
pensión en el aire. La sal ma-
rina, el carbón negro, el polvo 
y las partículas de determi-
nadas sustancias químicas 
pueden clasificarse como PM 
contaminantes. Las partículas 
más pequeñas, de un diáme-
tro inferior a 10 micras, son 
las más perjudiciales para la 
salud.
Más del 80% de la pobla-
ción europea está expuesta 
a niveles de partículas en 
suspensión que superan las 
recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).

Con el objetivo de reducir las emisiones, el Pleno ha aprobado un convenio 
con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para realizar un estudio y 
una prueba piloto para implantar en Sant Joan Despí zonas de bajas emisio-
nes (ZBE). Además, el Ayuntamiento está especialmente preocupado por el 
efecto de la contaminación en las escuelas y estudiará  la implantación de 
caminos escolares así como restricciones sobre la movilidad. En los últimos 
meses, el Ayuntamiento y el AMB han realizado acciones encaminadas a 
la concienciación como por ejemplo la instalación de una pantalla que nos 
avisa si nuestro vehículo es contaminante (en la imagen).

Si circulas con vehículo pri-
vado, compártelo con otros 
ususarios siempre que sea 
posible. Conduce de manera 
eficiente: arranca y frena 
con suavidad, ajusta bien la 
presión de los neumáticos y 
no utilices la climatización 
inútilmente

Las partículas finas penetran 
con facilidad en los pulmones 
y provocan graves efectos 
sobre la salud de las perso-
nas. Son las causantes de 
múltiples problemas en las 
vías respiratorias, enfermeda-
des cardiovasculares, efectos 
sobre el sistema nervioso, 
cáncer de pulmón, etc.
Todo ello representa una 
reducción de 8,6 meses de 
vida. El área metropolitana de 
Barcelona, como otras urbes 
similares, supera en unos 
10 microgramos por metro 
cúbico los 40 recomendados 
por la OMS. 

Más información y 
consejos en:
canvidhabits.amb.cat

Muévete en transpor-
te público, a pie o en 
bicicleta siempre que 
te sea posible

Ahorra energía y reduce emisiones.   
Utiliza bombillas de bajo consumo; 
deja libres las entradas y salidas de 
aire de los aparatos de climatización 
y evita tapar los radiadores; aplica 
aislamientos térmicos en puertas y 
ventanas para disminuir las pérdidas 
de aire y ajusta los termostatos a las 
temperaturas recomendadas.

Consejos para tener un aire limpio
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La ribera del riu guanya nous arbres 
i arbustos gràcies al jovent

Més de 350 alumnes de secundària participen en la iniciativa Un arbre per Europa 
que té com a objectiu augmentar la consciència sobre la sostenibilitat

Més de 350 estudiants de pri-
mer i segon curs d'educació 
secundària dels instituts de 

Sant Joan Despí han plantat més d'un 
centenar d'arbres i arbustos al costat de 
la zona de lleure del riu Llobregat. Amb 
aquesta acció, Sant Joan Despí se suma a 
la iniciativa ‘Un Arbre per Europa’ que 
té com a objectiu augmentar la cons-
ciència social sobre la sostenibilitat en 
l’àmbit local i fomentar la col·laboració 
dels joves a l’hora de promoure el des-
envolupament sostenible.
La plantada s'ha fet a l'àrea de lleure del 
riu Llobregat, on antigament hi havia 
una gravera que s'ha anat recuperant per 
a l'ús social com a zona d'estada a la vora 

del riu. De fet, ara fa poc més d’una dè-
cada la primera plantada del Bosc dels 
Infants es va fer en aquest mateix espai.
Gràcies a la nova plantació, el bosc de 
ribera del riu Llobregat continua el seu 
procés de regeneració amb 120 nous ar-
bres i arbustos, com ara freixes, alzines, 
àlbers, pollancres, lledoners, tamarius o 
ginestes. A més de la plantació, els i les 
joves han participat en tallers per conèi-
xer la flora i la fauna de l'entorn del riu 
i han col·laborat en la pintura d'un mu-
ral amb motius ambientals a la caseta de 
l'àrea de lleure.
“Amb aquesta actuació, ens sumem a la 
iniciativa 'Un Arbre per Europa', que ens 
convida a fomentar el desenvolupament 

sostenible i a fer-ho conjuntament amb 
els joves; i ho fem en una setmana en 
què la Cimera del Clima fa més evident 
que mai la importància que les ciutats 
siguin avantguarda en la lluita contra el 
canvi climàtic”, ha explicat l'alcalde, An-
toni Poveda, que ha visitat la plantada 
d'arbres.
El manifest 'Un Arbre per Europa' sor-
geix arran d'una proposta del president 
del Parlament Europeu en què demana 
als alcaldes i alcaldesses que assumeixin 
el compromís de plantar un arbre al seu 
municipi i visibilitzar d’aquesta mane-
ra la importància del desenvolupament 
sostenible en l'àmbit local tot involu-
crant-hi el jovent.

En la fotografia superior, l’alcalde, Antoni Poveda, amb un dels grups que va participar en la plantada. Els i les joves no només van plantar arbres, 
sinó que també van ajudar en la confecció d’un mural a la caseta de la zona de lleure 
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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí contratará a 35 
personas gracias a nuevos programas de ocupación 
subvencionados por el Servei d’Ocupació de Catalun-

ya (SOC), la Diputació de Barcelona y el Ayuntamiento. 
Por un lado, y gracias a los programas Enfeina’t y Treball i 
Formació del SOC se contratarán a 16 personas con perfiles 
profesionales de auxiliar administrativo, operarios de limpie-
za y conserges. En este caso, la incorporación se realizará a 
finales del mes de diciembre. 
Por otro lado, otras 19 personas serán contratadas y empeza-
rán a trabajar a partir de enero para desarrollar trabajos de 
community manager, de auxiliar administrativo, de peón de 
brigada de mantenimiento y de operario de limpieza gracias 
a fondos del Ayuntamiento y de la Diputació de Barcelona. 
En este caso, las personas empleadas serán contratadas du-
rante 12 meses.  
Los planes de empleo están preferentemente dirigidos a per-
sonas desempleadas de larga duración, mujeres o personas 
que perciban la renta mínima garantizada, entre otros per-
files.
Durante 2019, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, a través 
de fondos propios o de otras administraciones como la Ge-
neralitat, el Àrea Metropolitana o la Diputació de Barcelona, 
ha contratado, a través de planes de empleo, a 100 personas 
que han trabajado en diferentes departamentos municipales. 
Por último, durante este año se han contratado a 48 jóvenes 
menores de 30 años en el marco de los programas ocupacio-
nales municipales Work Experience y Jove Treballa al Nadal.

Una nueva convocatoria de planes de 
empleo permitirá contratar a 35 personas

Los nuevos programas permiten la contratación de personas con perfiles 
profesionales muy variados como peones de brigada o auxiliares administrativos

En 2019 han sido contratadas 148 personas

Formación, una apuesta por el futuro 
Las personas interesadas en mejorar su currículum pueden inscribirse 
en los siguientes cursos:

Programas de ocupación 2019

148 personas 
contratadas

73 hombres
75 mujeres

59 personas menores de 
30 años, 65 de entre 30 y 
54 y 24 mayores de 55 

n Inglés A2 (190 horas). Inicio previsto enero de 2020
n Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales  (470 horas). 

Inicio previsto: febrero 2020. Certificado de profesionalidad
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Fórums comercial y empresarial, puntos 
encuentro de los sectores económicos

En las imágenes, la primera 
tenienta de alcalde de Sant Joan 
Despí, Belén García, con los 
representantes de las empresas 
que este año se han puesto en 
marcha con el asesoramiento de 
Promodespí (arriba, a la izquier-
da) y con los nuevos comercian-
tes (abajo a la izquierda). Arriba a 
la derecha, Joan Riera, presidente 
de Active Development, durante 
su charla

Noviembre ha sido clave en las 
agendas de comerciantes, em-
presarios y emprendedores de 

Sant Joan Despí con la organización del 
Fòrum de Comerç y el Fòrum Empresa-
rial, espacios de encuentro, interelación y 
conocimiento que favorecen la colabora-
ción entre estos sectores económicos.
Por una parte, el 6 de noviembre se cele-
bró el Fòrum Comercial, una cita que se 
aprovecha para explicar a los comercian-
tes las principales novedades de cara a la 
campaña navideña, la más importante del 
año para el sector, a la vez que para ofre-
cer una charla de interés para este colecti-
vo. En esta ocasión, Franc Ponti, profesor 
de Innovación a EADA Bussiness School 
y autor diversos libros, ha ofrecido la 
conferencia Dos i dos són més que quatre? 
La innovació col·laborativa aplicada al 
comerç, en la que ha profundizado en la 

aplicación de la innovación en el comer-
cio de proximidad. Durante su interven-
ción, la primera tenienta de alcalde, Belén 
García, ha destacado cómo “el comercio 
local es clave en el dinamismo y la gene-
racion de actividad económica en la ciu-
dad. En Sant Joan Despí apostamos por 
este modelo, integrado en la ciudad y en 
sus barrios, que ayuda a promover la vida 
social, es cercano, integrador y sosteni-
ble”. Durante el fórum se hizo un acto de 
reconocimiento a los nuevos comercios 
puestos en marcha a lo largo de 2019 y 
que forman parte de sectores tan diversos 
como la alimentación, la restauración o la 
moda.

Sector empresarial sólido
Por otro lado, el 28 de noviembre se orga-
nizó el Fòrum Empresarial que reunió en 
el Centre Cultural Mercè Rodoreda a una 

buena parte del sector empresarial de la 
ciudad. El fórum reflexionó sobre el lide-
razgo y la gestión de equipos de la mano 
Joan Riera, presidente de Active Develop-
ment, consultoría de innovación, ventas y 
expansión. Riera puso el acento en cómo 
la actual revolución tecnológica, donde 
ya se están haciendo más que habituales 
conceptos como la inteligencia artificial o 
el Internet de las cosas, están cambiando 
el mundo de una manera vertiginosa. Pa-
labras que reafirmó la tenienta de alcalde 
de Promoció Econòmica i Ocupació, Ju-
dith Riera, durante su intervención, en la 
que añadió como es de necesario seguir 
adaptándose a los cambios  vertigionosos 
que estamos viviendo en esta nueva era. 
El fórum se aprovechó para reconocer a 
las empresas de nueva creación que han 
estado asesoradas por el servicio munici-
pal de Promodespí.

Coincidiendo con la organización de ambas actividades se hizo un reconomiento a 
las personas emprendedoras que han puesto en marcha su negocio este año

Espacios de encuentro y de intercambio de ideas y experiencias
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En marcha el servicio de asesoramiento al colectivo LGTBI

Nuevo sistema semáforico 
para priorizar el paso del bus

El primer semáforo de estas características, en el cruce de la calle Fontsanta con Marqués de Monistrol

Elecciones a las 
Cortes Generales: 
El PSC gana en Sant 
Joan Despí con un 
28,96% de los votos

El PSC, con un 28,96%, ha sido la 
candidatura más votada en Sant Joan 
Despí en las elecciones a las Cortes 
Generales que se celebraron el 10 de 
noviembre. Los socialistas consiguie-
ron un total de 5.723 votos. 
ECP-Guanyem el canvi ha sido la 
segunda fuerza más votada con 
un 18,24% de los votos (3.605, en 
total), seguido de ERC; (un 16,95%, 
y 3.349 votos), el PP (un 7,81% y 
1.544 votos); Ciutadans (un 7,40% 
y 1.462 votos); Junts per Catalunya 
(un 6,78% y 1.340 votos) y Vox (un 
6,52% y 1.289 votos). El resto de 
partidos obtuvieron menos del 5% 
de votos. 
La participación, de un 77,96%, se 
redujo en cerca de cinco respecto a 
la registrada en los comicios gene-
rales del 28 de abril de este mismo 
año, que fue de un 82,58%.  En total 
se emitieron en la ciudad 19.853 
votos, de un censo formado por 
25.466 ciudadanos y ciudadanas y se 
registraron 129 papeletas en blanco y 
91 nulos.

El Ayuntamiento ha creado el nuevo Servicio de Atención Integral (SAI) para garan-
tizar los derechos de las personas LGTBI, atender situaciones de discriminación y 

sensibilizar sobre la diversidad afectiva, sexual y de género. 
El SAI realizará campañas de sensibilización y garantizará la formación y sensibili-

zación de profesionales del Ayuntamiento que realizan tareas en ámbitos como la sa-
lud, la educación, los servicios sociales o la seguridad. Por otra parte, el SAI incluye 

la asesoría LGTBI, un servicio de asesoramiento para aquellas personas que nece-
siten apoyo o información. Esta asesoría ofrece apoyo psicológico a personas que 

sufren LGTBIfòbia; asesoramiento para la presentación de denuncias por discrimi-
nación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género e 
información sobre otros recursos. El horario de atención de la asesoría es los martes 

por la tarde en la Oficina Jove. Para pedir visita hay que enviar un correo a oficina-
jove@sjdespi.net o llamar al 93 477 17 62. Además, el Ayuntamiento dispone de un 

buzón de sugerencias, denuncias e información a  través del correo lgtbi@sjdespi.net

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha instalado dos semáforos (uno para cada senti-
do) en el cruce de las calles Fontsanta con Marqués de Monistrol que prioriza el paso del 
autobús, una prueba piloto realizada de forma conjunta con el Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). El semáforo dispone de un cabezal extra con un receptor que permite 
al conductor del autobús activarlo mediante un mando a distancia para que el semáforo 
se ponga en verde y reducir de esta manera el tiempo de espera. En el cabezal se visua-
liza un número 1 o 2 (cada número representa el sentido del autobús) que se mantiene 
de manera fija cuando funciona con normalidad, sin la intervención del conductor; de 
manera intermitente cuando ha sido modificado por el autobusero o sin luz cuando se 
pone en verde y no ha sido activado por el conductor.
Esta actuación permite mejorar la velocidad comercial y la frecuencia de paso de todas 
las línias que pasan por esta intersección. 

Prueba piloto para priorizar el transporte público  con 
un nuevo sistema de regulación semafórica

El nuevo servicio se ha presentado en el marco de una 
jornada sobre el colectivo LGTBI. En el centro, la conce-
jal de Igualtat i Polítiques LGTBI, Judith Riera
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Des de fa cinc anys, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de la mà de la comuni-
tat educativa, promou la Setmana de la Ciència amb l’objectiu de despertar 
l’interès per la ciència. Amb activitats realitzades en totes les etapes educa-
tives (incloses les escoles bressol públiques) i partint de la part més pràctica 
de les múltiples disciplines que formen part de la ciència, l’alumnat ha ex-
perimentat com n’és d’important i de decisiva en la transformació del món 
des de múltiples vessants.

Una setmana per 
descobrir la ciència

La ciència obre les portes del coneixement. Les activitats programades han estat enfo-
cades a despertar la curiositat de l’alumnat per la ciència en disciplines com la geometria, les 
matemàtiques, la genètica o la química. En les imatges, alumnes de tots els cicles participant 
en les activitats de la Setmana de la Ciència, una d’elles (a baix, a la dreta), ha estat la xerrada 
“Viatge al cervell”, de la científica santjoanenca Meritxell Teixidó.

Gairebé 4.000 alumnes participen en activitats que 
han despertat el seu esperit científic

La ciutadania ha participat en activitats com el 
‘Corner científic’ (sobre aquestes línies) amb una 
observació del sol amb telescopi amb l’astrofísic 
santjoanenc Edgar Molina, i partides d’escacs
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Sant Joan Despí, Ciutat Educadora

Transformem la ciutat amb la veu dels 
Consells d’Infants i d’Adolescents

Eescoltar la ciutat per transfor-
mar-la. Aquest és el lema que l’As-
sociació Internacional de Ciutats 

Educadores, de la qual Sant Joan Despí 
forma part, ha fet servir aquest any per 
difondre com la participació i visió ciu-
tadana són autèntiques eines transfor-
madores en els nous models de ciutat. 
Sant Joan Despí compta amb dos òrgans 
consultius, el Consell d’Adolescents i el 
d’Infants, que donen veu a les propostes 
de nois i noies per millorar i integrar les 
seves inquietuds al creixement de la ciu-
tat. 
El 12 de novembre es va constituir la 
nova promoció del Consell d’Adoles-
cents format per un representant de 2n i 
un de 3r de l’ESO dels centres educatius 
de secundària obligatòria de Sant Joan 
Despí. La primera tinenta d’alcalde, Be-
lén García, els va encarregar que apor-
tessin la seva visió i les seves idees en 
l’àmbit de la mobilitat i la sostenibilitat, 
especialment les relatives a la recollida 
de residus. La primera tinenta d’alcalde 
va posar en valor el treball que estan fent 
les i els adolescents liderant iniciatives 
socials a escala mundial per lluitar cont-
ra el canvi climàtic. 

Treballar per la igualtat de gènere
 i l’Agenda 2030
D’altra banda, el 26 de novembre, es 
va renovar el Consell d’Infants, format 
per alumnes de 5è i de 6è de primària 
de totes les escoles de la ciutat. La pri-
mera tinenta d’alcalde, Belén García, 
en aquesta ocasió els va proposar dos 
encàrrecs: propostes per  aplicar els cri-
teris de l’agenda 2030 en l’àmbit de la 
infància, i treballar la igualtat de gènere 
a les escoles. L’Agenda 2030, aprovada al 

Els dos òrgans consultius aportaran idees per millorar la sostenibilitat; lluitar contra 
el canvi climàtic i treballar per  la igualtat de gènere, entre d’altres

El Consell d’Adolescents –a dalt– i el Consell d’Infants del curs 2019-2020 ja ha començat a 
treballar. Durant la constitució del Consell d’Infants, es van lliurar les Maletes Liles, un lot de 
llibres coeducatius amb l’objectiu de promoure un fons bibliogràfic feminista als centres

2015 per les Nacions Unides, fixa 17 ob-
jectius de desenvolupament sostenible 
que persegueixen la igualtat entre les 
persones, protegir el planeta i assegu-
rar la prosperitat com a part d’una nova 
agenda de desenvolupament sostenib-
le. Tal i com va assenyalar: “aquesta 
agenda aspira a ser un nou contracte 
social global que no vol deixar ningú 
enrere; tothom, governs, entitats, ciu-
tadania, etc. hem de lluitar per acon-

seguir aquesta fita en la qual, la vostra 
veu serà fonamental”. Tanmateix, els 
infants treballaran per aportar les seves 
propostes sobre la igualtat de gènere, 
un dels objectius de l’Agenda 2030. 
Per últim, coincidint amb la constitució 
del Consell d’Infants, es va fer el lliu-
rament de la Maleta Lila, un lot amb 
7 llibres coeducatius amb l’objectiu de 
promoure un fons bibliogràfic feminis-
ta per a les biblioteques escolars. 



18

No rotundo 
a las violencias machistas

La ciudadanía y la Comissió de Dones de Sant Joan 
Despí, formada por las entidades de mujeres y el 
Ayuntamiento, han dedicado buena parte del mes 
de noviembre a conmemorar el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con 
actividades de concienciación que han puesto de ma-
nifiesto la preocupación, cada vez mayor, respecto a 
esta auténtica lacra social. Jornadas de reflexión, una 
marcha comarcal que sumó a centenares de mujeres 
y hombres en el parque de Torreblanca, o el acto No 
t’oblido, a cargo de la Asociación Violeta, han sido al-
gunas de las actividades más destacadas.

Actividades reivindicativas. Noviembre ha vuelto a ser un mes marcado 
por todo tipo de actividades orientadas a luchar y concienciar contra las 
violencias machistas. De arriba a abajo, la VII Marcha del Baix Llobregat 
contra las violencias machistas; la segunda Jornada feminista en el Centre 
Cívic Les Planes; el acto de la Associació Violeta para visibilizar a las muje-
res asesinadas -este año, recordando especialmente al millar de mujeres 
muertas desde que se disponen de estadísticas oficiales-; lectura del mani-
fiesto, este año a cargo de representantes del Grup d’Espai El Castanyot, CE 
El Nus i CE El Tricicle, y por último, cinefórum organizado por la Associació 
de Dones Progressistes.
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Enseñemos nuestras 
capacidades

En las fotografías superiores, espectáculo del Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad y actividad 
en silla de ruedas. En la inferior, triangular de futbol sala

La Taula Inclusiva per les dis-CAPACITATS, que aglu-
tina a las entidades que trabajan por la inclusión de las 
personas con diversidad funcional y al Ayuntamiento, 

ha presentado nuevo programa de actividades. La hasta ahora 
Comissió de la Discapacitat evoluciona con nuevas propuestas 
para visibilizar la realidad de estas personas y continuar dando 
pasos hacia una inclusión social real. Por un lado, el 1 de 
diciembre, el Teatro Mercè Rodoreda se llenó hasta la bandera 
para ver los espectáculos protagonizados por el grupo de teatro 
de Tastidis, por miembros de la Associació Estel y por personas 
de la residencia Mas i Dalmau. Actividades deportivas en silla 
de ruedas con jóvenes de secundaria; marionetas dirigidas al 
alumnado de primaria o un triangular entre miembros de la 
entidad Tastidis y del Sant Joan Despí Club de Futbol Sala, son 
solo algunos de los ejemplos de un programa que se alargará 
hasta el mes de mayo.

El programa de la Taula Inclusiva per les 
dis-CAPACITATS se inicia con actividades de 
sensibilizació, espectáculos y deporte

Festes Disco
10 de enero y 15 de mayo, 17.30 h
Casal de Joves El Bulevard

III Capaciclem
14 de marzo, 9 h
Parc Ciclista del Llobregat
Fiesta de la diversidad con diferentes 
tipos de bicicletas adaptadas. 

Conferencia
1 de abril, 17 h
Àrea de Serveis a la Persona

IV Exposición 
Capacit-art-s Compartides
Del 16 de abril al 10 de mayo
Centre Jujol-Can Negre. 
Inauguración, el dia 16 a las 18.30 h 

Próximas actividades 

Antoni Poveda, reelegido 
como presidente de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta

A partir del 2 de enero del próximo año, las 
escaleras del tramo peatonal de la calle Baltasar 
d’Espanya no se podrán utilizar ya que se 
procederá a su derribo para continuar con los 
trabajos de construcción de una escalera me-
cánica. Como alternativa, se recomienda a  los 
peatones utilizar las calles paralelas.

Itinerario alternativo a causa 
de las obras de derribo de la 
escalera de Baltasar d’Espanya 

El alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de 
Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, 
ha sido reelegido como presidente de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta. Poveda ha renovado el 
cargo volviendo a poner al Àrea Metropolitana 
de Barcelona a la cabeza de esta entidad estatal. 
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La XIV edició de la Diada d’Entitats, celebrada el cap de setmana del 
19 i 20 d’octubre a Sant Joan Despí, ens ha tornat a deixar imatges que 
demostren la salut de ferro del nostre teixit associatiu. Prop d’una 
setantena d’entitats culturals, esportives, socials o juvenils ens van 
donar cita ensenyant-nos la seva feina als estands i tot organitzant 
activitats per engrescar un cap de setmana dedicat a les entitats.

D’esquerra a dreta, i de dalt a 
baix, alguns dels estands de les 
entitats que van participar a la 
Diada i que van omplir el passeig 
del Canal mostrant la seva feina; 
l’espai gastronòmic de ‘foodtrucks’, 
un dels grans reclams de la Diada; 
l’actuació dels Abrakapum i, per 
últim, l’alcalde, Antoni Poveda, i el 
tinent d’alcalde, Cristian Rastrojo, 
observen una partida d’escacs

L’aparador de la feina 
de les entitats

Per l’escenari de la Diada van desfilar un munt d’entitats (a les imatges, Ball-
despí, Dansadespí o la flashmob de Freedom Dance), tot i que la música també 
es va poder sentir a estands com el de l’Escola de Música Enric Granados. Sobre 
aquestes línies, la família Piquer, guanyadors del concurs Sant Joan Despí una 
finestra oberta al món, amb l’alcalde, Antoni Poveda.
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Sant Joan Despí se ha sumado, por quinto año consecutivo, al festival 
de arquitectura 48H Open House BCN, una iniciativa que acerca el 
patrimonio a la ciudadanía abriendo espacios que normalmente no se 
pueden visitar. Una de las novedades de la edición de este año, celebrada 
el fin de semana del 26 y 27 de octubre, ha sido la visita del Estadi Johan 
Cruyff, uno de los lugares más visitados por el público. La edición 2019 
ha contado con 3.036 visitas, un 4,80% más que en 2018.

Patrimonio
abierto

Dos jornadas de puertas abiertas. Este año, 
el 48H Open House BCN ha contado con más de 
3.000 visitantes. En las imágenes, algunos de los 
espacios que se podían visitar como Can Negre, 
la Torre de la Creu, las masías Cal Tous y Can Po 
Cardona o el Estadio Johan Cruyff. La edición de 
este año ha puesto en valor la figura de las muje-
res arquitectas, por este motivo, se organizaron 
dos visitas guiadas de la mano de Engracia Balet 
y Josefa Romeu, mecenas de Jujol

LA CULTURA
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Teatre Mercè Rodoreda

Divendres, 7 de febrer, 21 h
LA PARTIDA D’ESCACS,
amb Jordi Bosch

Nova temporada d’arts escèniques

Teatre adult Teatre infantil

Divendres, 21 de març, 21 h
COBERTURA,
amb Clara Segura i Bruno Oro

Divendres, 3 d’abril, 21 h
LAPÒNIA,
de Cristina Clemente

Divendres, 29 de maig, 21 h
SOLITUD,
dirigida per Alícia Gorina

Diumenge, 26 de gener, 12 h
LA NENA DELS PARDALS,
a càrrec de cia. Teatre al Detall
6

Diumenge, 16 de febrer, 12 h
MAL DE CLOSCA,
a càrrec de cia. Farrés Brothers

Diumenge, 29 de març, 12 h
EL POT PETIT AL TEATRE
a càrrec d’El pot petit

Diumenge, 26 d’abril, 12 h
ADEU PETER PAN,
a càrrec de cia. Festuc Teatre

Teatre per a nadons i primera infància

Diumenge, 19 de gener, 
11 i 12.30 h
L’ERUGA VOLADORA,
a càrrec de cia. Pea Green Boat

Diumenge, 9 de febrer, 
11 i 12.30 h
KL’AA,
a càrrec de cia. Inspira Teatre

Diumenge, 22 de març, 
11 i 12.30 h
CUID’A’L,
a càrrec de cia. Fes-t’ho 
com vulguis

Diumenge, 19 d’abril, 
11 i 12.30 h
SON SONETA,
a càrrec de cia. Daquidallà
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Teatre Mercè Rodoreda

Festival Zero 

Divendres, 13 de març, 21 h
ELS DIES MENTITS, 
a càrrec de Flyhard 
Productions

Diumenge, 15 de març, 17 h
PEIX, a càrrec de la 
cia. Hotel Locandi
(pati del Diamant)

Diumenge, 15 de març, 18.30 h
REBOTA, REBOTA Y EN TU 
CARA EXPLOTA,
interpretada per Agnès Mateus

Cicle Gaudí de cinema

Dijous, 16 de gener, 20 h
EL VIAJE DE MARTA
dirigida per Galder 
Gaztelu-Urrutia

Dijous, 20 de febrer, 20 h
LA HIJA DE UN LADRÓN
dirigida per Belén Funes

Sala Bulevard

Divendres, 28 de febrer, 22 h
TRIBUT A NIÑA 
PASTORI  AMB EL GRUP 
NIÑA PASTORA

Auditori Miquel Martí i Pol

Dissabte, 25 de gener, 21 h
MONÒLEG AMB 
EL SEVILLA

Divendres, 17 d’abril, 21 h
MONÒLEG AMB 
SANTI RODRÍGUEZ

Dissabte, 7 de març,  22 h
Mostra de teatre, circ, 
música, màgia, comèdia i 
dansa  a càrrec de dones

VIII Lila Cabaret 
Teatre Mercè Rodoreda

Teatre Mercè Rodoreda

Altres formats

Diumenge, 22 de març, 
11 i 12.30 h
CUID’A’L,
a càrrec de cia. Fes-t’ho 
com vulguis

Diumenge, 19 d’abril, 
11 i 12.30 h
SON SONETA,
a càrrec de cia. Daquidallà

Aquest 
Nadal 

regala 
cultura

gener-maig 2020

Teatre Mercè Rodoreda Teatre Mercè Rodoreda
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 EN IMATGES

Sant Joan Despí, ciutat solidària. Aquesta tardor, diferents entitats 
i col·lectius de la ciutat han organitzat activitats per recollir fons i 
destinar-los a diferents causes solidàries. En les fotografies superiors, 
a l’esquerra, membres d’Alaya Solidaris al festival que van realitzar 
per recollir diners que destinaran a un equip de bàsquet femení de 
Burquina Faso i, al costat, l’Associació Contra el Càncer de Mama 

Dacma, que va fer una marató de zumba per recaptar fons per à a la 
investigació d’aquesta malaltia. En les inferiors, a l’esquerra, imatge 
del dinar solidari organitzat per famílies de la ciutat i el Centre d’Esplai 
El Nus, a l’escola Sant Francesc d’Assís, i festival benèfic de l’AV de les 
Planes i l’Escuela de Danza Loly Peláez, que van recaptar fons per a la 
Taula Social de Sant Joan Despí.

Una sèrie 100% santjoanenca. L’equip de Producciones La Hormi-
gonera, que aplega un munt d’artistes i col·laboradors de la ciutat, es 
va posar de gala per l’estrena al Teatre Mercè Rodoreda d’Equánime, 
una websèrie de ciència-ficció amb molt d’humor i crítica social gra-
vada íntegrament a la ciutat.  Podeu seguir-la al web: 
https://equanimeserie.wordpress.com i també al canal Youtube.

Homenatge a Teresa 
Pàmies. En el marc de 
les activitats contra 
la violència masclista 
i l’Any Teresa Pàmies, 
la biblioteca Mercè 
Rodoreda va acollir 
una representació 
teatralitzada de textos 
d’aquesta escriptora 
feminista i activista.

Hocus Pocus estrena El Apagón. La companyia de 
teatre local ha presentat al Teatre Mercè Rodoreda el seu 
darrer muntatge, El Apagón, que ha tancat la temporada 
d’espectacles amb el teatre ple.

Nou llibre de Sandra Colavidas. A mi hijo Jan 
és el títol del darrer llibre de l’escriptora santjoa-
nenca Sandra Colavidas. A la foto, l’autora, que 
recentment ha publicat dos llibres de contes, 
amb el regidor de Cultura, Àlex Medrano.

24
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Infants conscienciats. Una festa (fotografies superiors) va tan-
car les activitats al voltant de la commemoració dels Drets de 
l’Infant, que oficialment se celebra el 20 de novembre. La festa 
va comptar amb tota mena d’activitats, entre les quals hi havia, 
la lectura d’un manifest a càrrec del Consell d’Adolescents. 
Aquesta no ha estat l’única activitat, ja que en les darreres 
setmanes 1.250 alumnes dels centres de primària han treballat 
aquests drets i han confeccionat una exposició que hem pogut 
veure a les biblioteques. Aquest any la commemoració ha coinci-
dit amb el 30è aniversari de la Convenció sobre Drets de l’Infant i 
amb el 60è aniversari de la Declaració dels Drets de l’Infant.

Voluntariat per la Llengua. El Servei Local de Català ha format 14 noves 
parelles lingüístiques en el marc del programa Voluntariat per la llengua. 
Aquestes 14 parelles  se sumen a les 10 que actualment ja estan en funciona-
ment a la ciutat. El programa posa en comú persones voluntàries que parlen 
català fluidament amb persones que tenen coneixements bàsics de la llengua 
i que volen millorar les seves competències orals. 

Façana artística a l’escola Pau Casals. El centre ha “reinventat” una de les 
seves façanes que ara, més que mai, estarà lligada a dos grans artistes, Jo-
sep Maria Jujol i Pau Casals. Gràcies al projecte FEM ESCOLA, subvencionat 
per l’Ajuntament, tota la comunitat educativa (infants, famílies, personal 
docent...) ha ajudat a redecorar una de les façanes amb un trencadís. Elena 
Ramos, mestra d’arts plàstiques del centre, ha estat la creadora del disseny.

Festes de la Tardor a l’Eixample. Castanyes, mercat de 
segona mà i d’intercanvi, actuacions de les entitats de la 
ciutat, futbol de botons... i molt més, han estat algunes 
de les activitats d’una de les cites de la tardor més espera-
des, les festes de l’Eixample que organitza l’associació de 
veïns i veïnes.

 Intercanvi educatiu. Fins al 17 de desembre hem pogut 
visitar la mostra que el Grup d’Art 94 ha preparat per com-
memorar els seus 25 anys de trajectòria i l’Any Jujol140. 
Els 24 artistes s’han inspirat en el genial artista per dur a 
terme aquesta mostra en la qual, com no podia ser d’altra 
manera, el color ha estat un dels grans protagonistes.
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Al juny de 2018 es donava el tret de 
sortida a la commemoració de 
l’Any Jujol140 amb la presenta-

ció d’un ambiciós programa d’activitats 
amb un objectiu clar: posar en valor i 
difondre el llegat d’un dels artistes més 
polifacètics del darrer segle, Josep Maria 
Jujol. L’Ajuntament de Sant Joan Despí 
iniciava així més d’un any d’activitats 
per commemorar el 140è aniversari del 
naixement de Jujol tot obrint la porta a 
la participació d’institucions, personali-
tats o entitats, entre d’altres. 
Durant aquests mesos s’han organitzat 
un centenar d’activitats que han comp-
tat amb 231.832 participants; destaquen 
les més de 80.000 persones que han vi-
sitat l’exposició Jujol, l’arquitectura del 
color al Palau Güell de Barcelona. Con-
ferències, exposicions, xerrades, publi-
cacions de llibres, visites culturals, jor-
nades, activitats educatives o concerts 
que han servit per difondre la seva obra 
i figura, dins i fora de la nostra ciutat, 
molt especialment amb la col·laboració 
de poblacions tarragonines, terra natal 
de Jujol i on l’artista també va deixar la 
seva petjada.

Atreu més de 
231.000 
persones

Jujol140@Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Activitats organitzades
100

Participants
231.832

Adhesions d’ajuntaments, institucions, 
personalitats, entitats i comerços
184

Signatures de suport al Manifest Jujol
5.204

Activitat amb més participants
80.716 persones a l’exposició Jujol, l’arquitectura del color, 
Palau Güell, Barcelona

Publicacions en mitjans de comunicació (premsa, 
ràdio, televisió, agències i mitjans digitals)
152

Intervencions en l’espai públic:
Mural de l’artista Ampparito a la plaça de l’Ermita
8 escultures de la J Jujol realitzades per alumnat de les escoles 

L’Any Jujol140, tot un 
èxit de participació

les xifres
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@Jujol140

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

sjdespi.cat/agenda Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Aules d’estudi a les biblioteques
Les biblioteques obren les aules d’estudi perquè els estu-
diants disposin d’un espai tranquil per poder preparar 
els seus exàmens. D’una banda, la biblioteca Mercè Ro-
doreda obrirà els dissabtes fins al 25 de gener de 2020 
de 16 a 22 h, mentre que la Miquel Martí i Pol obrirà els 

diumenges fins al 26 de gener de 10 a 14 h i de 16 a 22 
h, tret del diumenge 5 de gener que l’horari serà de 10 
a 14 h. Els estudiants disposen d’aquest horari especial 
per als caps de setmana a més de l’horari habitual de la 
xarxa de biblioteques.

fins al 6 de gener
63a Exposició de 
Pessebres
Seu de l’Associació de Pessebristes 
(c. Rius i Taulet,5)

fins al 4 de gener
Estimats Reis Mags...
Centre Jujol-Can Negre (50è aniversari 
de la Comissió de Reis)

del 16 de gener al 
9 de febrer
La matèria com a 
principi i fi
Centre Jujol-Can Negre. 
Exposició col·lectiva d’escultura
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20 divendres
   
 
  10 hores
 Taller de creixement personal 
 Àrea de Serveis a la Persona
 El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les   
 Dones) ofereix sessions conduïdes per una   
 psicòloga on es parla de l’autoestima, la soledat,  
	 els	conflictes,	les	relacions	de	parella,	la		 	
 comunicació, la salut...

  17 hores
 Ball de Nadal
 Foment Cultural i Artístic
 pica-pica i ball de Nadal a càrrec de l’Associació  
 de Gent Gran Amigos del Baile.

 
   De 17 a 20 hores
            Fira de Nadal
 Pl. del Mercat/C. John F. Kennedy
 espais de venda d’artesania i productes   
	 nadalencs,	jocs	familiars,	taller	d’oficis	i		 	
 d’entreteniments, photocall, i espectacles amb  
 els titelles de Sebastià Vergès, contacontes   
 amb Xarop de Canya i cercaviles musicals. Per  
 als més petits i hi haurà carrusel amb tatanets  
 reciclats i una sínia de fusta, contes (17.15 h i 
 18 h), cercavila (17.30 h i 19 h) i tallers del terris- 
 saire al torn, de pintura, de siluetes nadalenques,  
 d’espelmes i de maquillatge (de 17.30 h a 19.30  
 h).	La	fira	també	es	farà	dissabte	21	i	diumenge	22.	
 

 

 

 18 hores
 Taller de cuina: Tapes 
 vegetarianes creatives
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a	càrrec	de	Víctor	Rodríguez.	Preu	12	€.	Cal	inscripció		
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 18.30 hores
 Campionat de ping-pong
 Casal de Joves El Bulevard
 podràs guanyar dues entrades per anar al cine- 
 ma. Preu: gratuït. Cal inscripció prèvia a 
 www.despijove.cat

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 21 dissabte
   
  
   10 hores
            Caga tió a Can Maluquer
 Casal de la Gent Gran Can Maluquer
 a càrrec de l’Associació de Can Maluquer.
 
   
  D’11 a 13.30 hores
 Tió popular
 Pl. del Mercat 
 els infants passaran una bona estona fent   
 cagar el tió i també hi haurà una xocolatada   
 popular, tallers, cançons, balls, gegants...
 

   D’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores
            Fira de Nadal
 Pl. del Mercat/C. John F. Kennedy
 espais de venda d’artesania i productes   
	 nadalencs,	jocs	familiars,	taller	d’oficis	i		 	
 d’entreteniments, photocall, i espectacles amb  
 els titelles de Sebastià Vergès, contacontes   
 amb Xarop de Canya (17.15 h i 18.30 h)
  i cercaviles musicals (17.30 i 19 h). Per   
 als més petits i hi haurà carrusel amb   
 tatanets reciclats i una sínia de fusta   
	 (d’11.30	a	13.30	h	i	de	17	a	20	h),	contes	
 (17.15 h i 18 h), cercavila (17.30 h i 19 h), 
 demostració del terrissaire al torn, tallers de   
 pintura de siluetes nadalenques, d’espelmes, 
 de dibuix 3D i de maquillatge    
	 (d’11.30	a	13.30	h	i	de	17.30	a	20	h).

   17 hores
 Torneig de ràpides de Nadal  
 Centre Cívic Antoni Gaudí
 torneig de partides d’escacs a cinc minuts més  
 dos segons d’increment per jugada. Premi   
	 als	tres	primers	classificats.	L’Organitza:	Club		
 d’Escacs Sant Joan Despí.

  17 hores
 Animació nadalenca al carrer 
 Eixos comercials Bon Viatge i John F. Kennedy
 en el marc de la campanya nadalenca de co-  
 merç hi haurà animació al carrer amb la Gumbo  
 Jass Band (activitat itinerant).

22 diumenge
 De 10 a 14 hores
 Mercat i esmorzar de pagès 
 Parc de Torreblanca
 aquest dia, si vas al mercat de pagès, per una  
 compra superior a 10 euros, podràs gaudir   
 d’un esmorzar de pagès de brou calent amb   
	 pilotilles	(fins	a	esgotar	existències).	A	les		 	
	 12	h	s’organitza	un	taller	de	brous	i	ranxos.

 10 hores
 Taller per a dones: Aprendre 
 a anar en bici 
 Parc Ciclista del Llobregat
 adreçat a dones més grans de 18 anys. Els   
 fons recaptats es destinaran a la Marató de   
 TV3. El preu de la inscripció és de 3 euros. 

 

   D’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores
            Fira de Nadal
 Pl. del Mercat/C. John F. Kennedy
 espais de venda d’artesania i productes   
	 nadalencs,	jocs	familiars,	taller	d’oficis	i		 	
 d’entreteniments, photocall, i espectacles amb 
 els titelles de Sebastià Vergès La caputxeta   
 vermella (17.30 h) i El Nadal dels 3 porquets   
 (18.45 h), contacontes amb Xarop de   
	 Canya	(12,	13	i	18.15	h)	i	cercaviles	musicals	
 (11.30 i 13.30 h). Per als més petits i hi haurà  
 carrusel amb tatanets reciclats i una sínia 
	 de	fusta	(d’11.30	a	13.30	h	i	de	17	a	20	h),	 	
 demostració del terrissaire al torn, tallers de   
 pintura de siluetes nadalenques, d’espelmes, 
 de dibuix 3D i de maquillatge.

   19 hores
 Nadal Big Band, Gemma Brié  
 & Vicens Martín   
 Teatre Mercè Rodoreda
 un espectacle que recull algunes de les nadales 
 tradicionals catalanes més conegudes, les passa  
 pel sedàs dels arranjaments de Vicens   
 Martin, i versiona ritmes i melodies amb un aire  
 mediterrani.
 venda d’entrades: www.teatresdespi.cat

 

23  dilluns
 

 17 hores
 Pare Noel 
 Local av. Les Planes (C. Josep Maria Pi i Sunyer, 8, baixos)
 festa de Nadal amb el Pare Noel al local de l’Associació  
 de Veïns i Veïnes de les Planes.

25  dimecres
 

 22 hores
 Ball de Nadal 
 Foment Cultural i Artístic
 música en viu amb el duet Valparaiso per gaudir  
	 de	la	nit	del	dia	25	de	desembre.

26  dijous 
 
 11.30 hores
 Ballada de sardanas
 Plaça de l’Ermita
 amb la Colla Sardanista i la Cobla Principal del  
 Llobregat.

27 divendres
   
  
  17 hores
 Tallers infantils als mercats  
 Mercat de les Planes i del Centre

 tallers de manualitats.

28  dissabte
 
 
  11 hores
 Animació nadalenca al carrer 
 Barris Residencial Sant Joan i Torreblanca
 en el marc de la campanya de Nadal de co-  
 merç hi haurà una activitat itinerant de pastors  
 nadalencs.

  
 17 hores
 La màgia de l’astròleg 
 Sadurní    
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de casa  
 seva i ens informarà de les darreres notícies   
 sobre l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags  
	 d’Orient.	Podreu	fer	un	circuit	per	la	casa,	mirar		
 per la porta estrellada i moltes sorpreses més.  
 Aquest any es podran fer reserves per estalviar  
 fer cua (més informació a la pàg. 7). L’activitat  
	 es	fa	els	dies	28,	29	i	30	de	desembre.

 

 

  
 17 hores
 Ball de Cap d’Any i pica-pica  
 Can Maluquer
 ball obert a tots els socis de l’Associació per   
 acomiadar l’any.

29 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca
 fruites i verdures de proximitat.
 

 11 hores
 Itinerari modernista Jujol 
 Punt de trobada, Centre Jujol Can Negre
 itinerari per les obres més destacades que   
 l’arquitecte Josep Maria Jujol va deixar a Sant  
 Joan Despí. Cal inscripció prèvia al correu   
 electrònic: cannegre@sjdespi.net.

 
 17 hores
 La màgia de l’astròleg 
 Sadurní    
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de casa  
 seva i ens informarà de les darreres notícies.  
 

DESEMBRE
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 sobre l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags  
	 d’Orient.	Podreu	fer	un	circuit	per	la	casa,	mirar		
 per la porta estrellada i moltes sorpreses més.  
 Aquest any es podran fer reserves per estalviar  
 fer cua (més informació a la pàg. 7).

 
 18 hores
 Representació dels Pastorets 
 Local del GE El Castanyot (c. Jacint Verdaguer, 24-26)
 tradicional representació nadalenca organitzada  
 pel GE El Castanyot amb la col·laboració de   
 Creu Roja Joventut.   30 dilluns
   
  
  17 hores
 La màgia de l’astròleg 
 Sadurní    
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de casa  
 seva i ens informarà de les darreres notícies   
 sobre l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags  
	 d’Orient.	Podreu	fer	un	circuit	per	la	casa,	mirar		
 per la porta estrellada i moltes sorpreses més.  
 Aquest any es podran fer reserves per estalviar  
 fer cua (més informació a la pàg. 7). 

31 dimarts
   
  
 D’1 a 4 de la matinada
 Ball de Cap d’Any   
 Foment Cultural i Artístic
 música en viu amb el duet Mediterráneo. 

1 dimecres
 
 19 hores
 Concert d’Any Nou
 Església de Sant Joan Baptista
 a càrrec de Societat Coral de Flora.

3 divendres
 17 hores
 Tallers infantils als mercats  
 Mercat de les Planes i del Centre
 tallers de manualitats. 

 17.30  hores
 Entrega de cartes als
 patges reials  
 Davant de l’Àrea de Serves a la Persona
 

28  dissabte
 
 
  11 hores
 Animació nadalenca al carrer 
 Barris Residencial Sant Joan i Torreblanca
 en el marc de la campanya de Nadal de co-  
 merç hi haurà una activitat itinerant de pastors  
 nadalencs.

  
 17 hores
 La màgia de l’astròleg 
 Sadurní    
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de casa  
 seva i ens informarà de les darreres notícies   
 sobre l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags  
	 d’Orient.	Podreu	fer	un	circuit	per	la	casa,	mirar		
 per la porta estrellada i moltes sorpreses més.  
 Aquest any es podran fer reserves per estalviar  
 fer cua (més informació a la pàg. 7). L’activitat  
	 es	fa	els	dies	28,	29	i	30	de	desembre.

 

 

  
 17 hores
 Ball de Cap d’Any i pica-pica  
 Can Maluquer
 ball obert a tots els socis de l’Associació per   
 acomiadar l’any.

29 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca
 fruites i verdures de proximitat.
 

 11 hores
 Itinerari modernista Jujol 
 Punt de trobada, Centre Jujol Can Negre
 itinerari per les obres més destacades que   
 l’arquitecte Josep Maria Jujol va deixar a Sant  
 Joan Despí. Cal inscripció prèvia al correu   
 electrònic: cannegre@sjdespi.net.

 
 17 hores
 La màgia de l’astròleg 
 Sadurní    
 Torre de la Creu
 l’astròleg Sadurní ens obre les portes de casa  
 seva i ens informarà de les darreres notícies.  
 

 

 Els patges reials i els seus ajudants us esperen  
 per recollir en mà tots els vostres desitjos. Els  
 trobareu al tendal màgic, acompanyats de   
 l’astròleg Sadurní que els explicarà les darreres  
 aventures dels Reis Mags en el seu camí 
	 fins	a	Sant	Joan	Despí.	Venda	de	xocolata		 	
 a càrrec del CE El Nus. L’activitat també es farà  
 el dia 4 de gener.

   4 dissabte
 17.30  hores
 Entrega de cartes als
 patges reials  
 Davant de l’Àrea de Serves a la Persona
 els patges reials i els seus ajudants us esperen  
 per recollir en mà tots els vostres desitjos. Els  
 trobareu al tendal màgic, acompanyats de   
 l’astròleg Sadurní que els explicarà les darreres  
 aventures dels Reis Mags en el seu camí 
	 fins	a	Sant	Joan	Despí.	Venda	de	xocolata		 	
 a càrrec del CE El Nus. 

  5 diumenge
 
 De 10 a 14 hores
 Mercat de pagès 
 Parc de Torreblanca
 fruites i verdures de proximitat.

 17.15 hores
 Arribada màgica dels Reis 
 Esplanada central Parc de la Fontsanta
 ens acompanyaran l’Astròleg Sadurní, els pat-
 ges i infants reials i els grups de percussió   
 Abra-Kpum i Atabalats. En aquesta   
 ocasió, Sadurní estarà acompanyat del físic i  
 divulgador Dani Jiménez i els seus ajudants de  
 Creaciència. No us descuideu de portar l’element  
 màgic que heu fet durant el lliurament de cartes!

 18.15 hores
 Cavalcada dels Reis Mags   
 d’Orient
 Sortida des del carrer Fontsanta i recorregut 
 pels barris de la ciutat 
 Melcior, Baltasar i Gaspar començaran el se-  
	 guici	reial	pel	barri	de	les	Planes	(18.25	h
 carrer del Gran Capità) per arribar a Can Negre,  
 on l’alcalde els entregarà la clau que obre totes  
	 les	portes	de	la	ciutat,	aproximadament	a	les	21		
 hores. Consulta el recorregut de la Cavalcada al  
 plànol de la pàgina 7 d’El Butlletí.

GENER
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El poliesportiu municipal Salvador Gimeno, amb la recent ampliació,  ha
 augmentat considerablement en espai i maquinària per fer esport, assolint 

un nivell de qualitat tecnològica equiparable als millors 
centres esportius d’aquestes característiques

El poliesportiu Salvador Gimeno 
es transforma amb nous espais i 

material d’última tecnologia

 ESPORTS
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Nova sala boutique d’entrenament 
i renovació total de les sales 
d’spinning i fitness

Nova sala d’activitats dirigides
Al Salvador Gimeno es va obrir també una nova sala d’activitats dirigides, 
un espai més gran on poder realitzar les diferents  activitats de Les Mills, 
zumba etc.  Amb aquest canvi la sala 3 del poliesportiu s’ha transformat 
en una nova sala boutique d’entrenament funcional. L’entrenament fun-
cional es basa a integrar tots els aspectes del moviment del cos a la nostra 
rutina d’exercicis diaris. És a dir, no s’entrenen un grup de músculs aïllats, 
sinó que són rutines d’exercicis  on s’entrena tot el cos en conjunt. 
Per fer una comparativa amb el CrossFit, que està molt de moda i que es 
coneix més, es pot dir que el CrossFit és una pràctica molt més exigent  pel 
que respecta a tècnica i esforç. En canvi l’entrenament funcional s’adapta a 
la forma física, edat i sexe, amb un nivell mitjà- alt d’intensitat.  

La sala s’ha transformat per tal de donar l’espai adient i els elements neces-
saris  per desenvolupar aquesta activitat. S’ha canviat el terra, s’hi ha posat 
nova il·luminació, s’ha instal·lat una estructura que conté diferents ele-
ments per desenvolupar l’ activitat i s’han incorporat dues noves màquines 
de fitness, la Max Trainer i la Octane Fitness. Tot amb el suport de la plata-
forma digital i interactiva Funxtion, un sistema que fa que  l’entrenament 
sigui divertit, motivador,  efectiu i accessible a qualsevol nivell de fitness.

Arriba l’E-Fitness 
A la sala de fitness s’han substituït totes les màquines amb una gamma 
d’última tecnologia de la marca BH.  S’ha augmentat el nombre de màqui-
nes  de càrdio, amb dotze cintes de córrer, sis  el·líptiques, cinc  bicicletes 
estàtiques, tres bicicletes estàtiques reclinables, una stepper, una elípti-
ca de pas variable i sis bicicletes d’spinning, a més de les màquines de 
musculació per treballar els diferents grups musculars, juntament amb la 
zona de pes lliure.
La gran novetat és la connectivitat de les màquines. En el cas de les de 
càrdio  amb una pantalla de 21“ i tecnologia tàctil, l’usuari podrà tenir 
accés a tota mena de contingut  i als seus entreteniments en alta resolució 
via Internet. Tot això fa que l’activitat física sigui més amena i agradable. 
Les màquines de musculació,  també amb connectivitat, faciliten el treball 
realitzat i a través d’una app es pot tenir la pròpia rutina i acumular la 
càrrega de treball. 
Pròximament, la sala es complementarà amb  vuit màquines més de mus-
culació del sistema egym. Aquest sistema disposa d’aparells totalment 
electrònics per treballar els principals grups musculars i les seves aplica-
cions personalitzen i adapten l’entrenament als objectius de l’usuari. 

Les màquines de la sala de fitness 
són del màxim nivell tecnològic 
amb connectivitat

Molt més que spinning
El passat 14 de novembre es va posar en marxa la renovada sala d’spinning 
del poliesportiu Salvador Gimeno, que ha sofert  una transformació to-
tal. El centre disposa ara d’una nova tarima per tenir dos nivells a te-
rra i millorar la visibilitat dels usuaris, alhora s’han renovat les bicicletes 
d’alta gamma de BH Fitness i s’ha implantat el software per a  sessions 
d’spinning . Aquest sistema dona suport  tecnològic i  audiovisual amb la 
instal·lació de dues noves pantalles de 72”. El monitor pot dissenyar i per-
sonalitzar les sessions  d’spinning amb elements motivacionals de la seva 
pròpia creació  o classes dissenyades pels millors  instructors experimen-
tats, amb vídeos de rutes ciclistes. També s’ha susbtituït la il·luminació 
per una de leds que pot ambientar la sala canviant de colors.

Bicicletes d’alta gamma amb monitor 
per personalitzar les sessions i classes 
dissenyades a la sala d’spinning
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L’entitat, amb 21 equips, està apostant fort pel futbol sala femení

El 27 d’octubre va tenir lloc la presen-
tació del Sant Joan Despí CFS, una 
entitat que continua creixent any 

rere any i es consolida com un dels clubs 
de futbol sala més grans de quant al volum 
d’equips, jugadors, jugadores i tècnics. Ac-
tualment el club compta amb 21 equips, 
17 de masculins i 4 de femenins, que su-
men un total de 212 esportistes. 

El Sant Joan Despí CFS està fent una apos-
ta molt gran per potenciar i fer créixer el 
futsal femení. En dues temporades s’ha 
passat d’un equip a quatre. Només falta un 
equip sènior per completar totes les cate-
gories femenines.
Com cada any, es va fer coincidir la pre-
sentació amb una xocolatada solidària per 
recaptar fons per a la Marató de TV3 i un 

partit d’exhibició entre els tècnics i dele-
gats del club contra l’equip de veterans 
del San Pancracio en l’any del seu 50è ani-
versari. A part d’això, també es van vendre 
polseres Candela a l’entrada del poliespor-
tiu Ugalde, que estava ple de gom a gom, 
amb més de 700 persones. Es van recaptar 
667€ que aniran destinats a la Marató, i 
també 380 € amb la venda de les polseres. 

El Sant Joan Despí CFS es consolida com 
un dels clubs grans del futbol sala català

PRESENTACIONS DE TEMPORADA: SANT JOAN DESPÍ CFS i CLUB TENNIS TAULA ATENEU

Vol incrementar els participants de l’escola i ser un referent a Catalunya

El Club Tennis Taula Ateneu, a reafirmar-se 
a la Segona Divisió Nacional

El Club Tennis Taula Ateneu 1882 va fer la seva presentació oficial de la 
temporada el 22 de novembre.  El club, que compta en aquest exercici amb 
105 jugadors i jugadores, té com a principals objectius mantenir el seu pri-
mer equip a la Segona Divisió Nacional i, en l’àmbit de l’escola, consolidar 
l’augment de participants.La històrica entitat santjoanenca vol incremen-
tar la base de l’escola i formar nous palistes perquè accedeixin a les com-
peticions catalanes i nacionals i tenir una base pròpia de jugadors del club 
que li permetin ser un referent en el territori català. El Tennis Taula Ateneu 
participa en els campionats nacionals pràcticament a totes les categories i 
organitza un dels millors i més consolidats opens, l’Open Despí/Eduard 
Planas, que coincideix normalment amb la Festa Major.
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172 chicas en 11 equipos entre club y escuela

El Levante Las Planas presentó sus 
36 equipos y 559 jugadores

CLUB DE FUTBOL LEVANTE LAS PLANAS i CLUB PATINATGE ARTÍSTIC

El 15 de noviembre se realizó la pre-
sentación oficial de los 36 equipos 
del Club de Futbol Levante Las Pla-

nas que compiten en esta temporada. El 
club dispone de un total 559 deportistas, 
387 jugadores y 172 jugadoras.
Después de que la temporada pasada con-
siguieran el ascenso siete de sus equipos, 
entre ellos el amateur A femenino a Pri-
mera Nacional, el objetivo para la tempo-
rada en curso es que vuelva a ser exitosa 

con el reto a largo plazo de que todas las 
categorías tengan un equipo en Prime-
ra. La idea es promocionar los primeros 
equipos masculino y femenino e intentar 
el ascenso en los equipos amateur B y ju-
venil A masculinos y amateur B, juvenil B 
y alevín A femeninos.
Como acontecimientos, la entidad con-
tinuará con los tradicionales torneos de 
Fiesta Mayor, el Partit de la Dona y el 
campus de verano. Además, como pro-

yectos, intentará consolidar el Torneo Fe-
menino Ciutat de Sant Joan Despí y el de 
Comerciantes de Les Planes.
Por otro lado, una relación que avanza 
con paso firme y consiguiendo los obje-
tivos marcados, es la que se tiene con la 
Escola RCD Espanyol en l’Hospitalet. Di-
cha escuela da la oportunidad a jugadores 
de otros equipos para que puedan alternar 
el club en el que juegan con estancias de 
mejora en su escuela de tecnificación. 

El Club Patinatge Artístic Sant Joan 
Despí, que té 11 anys d’existència, dis-
posa ja de 76 patinadors i patinadores 

d’entre 6 i 19 anys, a més d’un staff tècnic 
amb una coordinadora i sis entrenadors. 

Els objectius de l’entitat són anar incre-
mentant progressivament el seu nombre 

d’esportistes; potenciar l’equip de compe-
tició i continuar fomentant els valors de 

l’esport i el treball en equip, sobretot amb 
els conjunts del xou petit i el xou infantil. 

El Club Patinatge Artístic segueix creixent
L’entitat arriba ja als 76 patinadors i patinadores
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L’esport santjoanenc, en imatges

La segona edició de la marxa nòrdica Walking Carabruta, organitzada 
pel Centre Excursionista Sant Joan Despí, es va celebrar el 20 d’octubre, i va 
ser la dotzena prova del Circuit Català de Marxa Nòrdica de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Abans de donar el tret de sortida, una cinquantena  de marxadors es van 
reunir a les 9 del matí al pícnic de la Riera Pahïssa de Sant Joan Despí per 
recollir els seus dorsals i realitzar una classe breu de la tècnica de la marxa 
nòrdica. Tot i que va ploure una mica, la pluja no va ser un impediment 
perquè els excursionistes iniciessin el recorregut de 10 quilòmetres pel Parc 
Agrari del Llobregat fins als aiguamolls de Molins de Rei. 

La Walking Carabruta de marxa nòrdica aplega 50 participants 

Manuel López ganó en Máster 60 
la Marruecos on bike

Èxit del torneig benèfic de pàdel contra el cáncer de mama

Dissabte 19 d’octubre al matí, es va celebrar al 
Tennis Despí un torneig de pàdel benèfic contra el 
càncer de mama, que va ser tot un èxit.
Hi van participar 40 dones de totes les edats: la 
més petita, de 8 anys, i la més gran, de 70. Hi havia 
participant abonades del club i d’altres que no ho 
eren. El preu de la inscripció era de 10 € i la recap-
tació va anar destinada a l’associació DACMA de 
la nostra ciutat. Una matinal molt divertida i per a 
una bona causa.

Joan Ronchera, guía de una atleta 
invidente en la maratón de Valencia

El atleta de Sant Joan Despí Joan Ronchera participó el pasado 1 de  
diciembre en Valencia por decimoprimera vez en una maratón, pero 
esta vez de una forma especial ya que fue corredor guía de la atleta 
invidente Sonia Ramos. La atleta canaria buscaba marca para ir al 
Campeonato del Mundo. Acabó con un buen tiempo, pero a 27 minu-
tos del objetivo.
Para Joan Ronchera la experiencia personal fue “enriquecedora, pero 
a la vez es una labor que requiere que estés al 100% de con-
centración. Has de ir gritando para que los atletas se aparten y 
pendiente de no hacer movimientos bruscos –iban unidos por una 
cuerda-, pendiente de los baches y en los avituallamientos darle 
agua, porque ella no ve”.

El santjoanense Manuel López –a la derecha en la 
foto- se proclamó campeón en la categoría Máster 
60 de la carrera Marruecos On Bike de este año, 
celebrada del 5 al 12 de octubre.
La carrera, que recorría de Norte a Sur el país 
africano, constaba de cinco etapas y un total de 
430 kilómetros de recorrido, casi siempre rondando 
los 40 grados de temperatura. La prueba finalizó 
en Erfoud, una ciudad-oasis en pleno desierto del 
Sáhara.
Participaron y finalizaron la prueba otros dos san-
tjoanenses, Oscar Moya y Joan Babot -a la izquierda 
en la foto- que, con 75 años, fue el participante más 
veterano. 
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Amb el més de desembre arriba el mo-
ment de fer balanç, mirant enrere, però 
il·lusionats amb tots els plans de futur per 
encarar el 2020.  
Aquest any ha estat molt dur emocional-
ment. Si parlem de política, podem cons-
tatar que a Espanya hi ha un gran des-
gavell, i que a hores d’ara no sabem com 
acabarà. Hem hagut de fer dues eleccions 
generals davant la impossibilitat per part 
del PSOE de formar govern, i també s’ha 
confirmat que l’Estat Espanyol no és un 
Estat democràtic i que no hi ha la separa-
ció de poders. La prova la trobem amb la 
greu condemna dels nostres amics i com-
panys presos polítics en ple segle XXI. 
A nivell municipal, hem encetat una nova 
etapa que ja comença a donar els seus 
fruits.  Hem pogut ajudar a millorar les 
ordenances fiscals del 2020 (per exemple 
amb una bonificació de la plusvàlua per 
a un col·lectiu determinat), estem treba-
llant el pla d’emergència climàtica, que a 
nivell de ciutat impulsarem en breu, i a 
hores d’ara estem preparant les esmenes 
oportunes per als pressupostos de l’any 
vinent. Volem constatar que les observa-
cions i consells que ens doneu, són molt 
benvinguts i que us volem donar les grà-
cies per tot el suport que ens esteu donant 
i dir-vos que per tot el que necessiteu, som 
al vostre costat. Perquè la nostra feina és 
precisament aquesta: ser la vostra veu a 
l’ajuntament. 
De cara l’any vinent, tenim moltes pro-
postes per dur a terme i us convidem a 
seguir-nos ja sigui a través de xarxes so-
cial (@juntsxsjd) o de les nostres trobades, 
i que en participeu, perquè la nostra ciu-
tat, la fem entre tots i totes. Ens trobareu a 
hola@juntsxsantjoandespi.cat i al telèfon 
674 59 08 50. 
Que tingueu molt bones festes, envoltats 
de família i amics, i que l’alegria del Nadal 
ens abraci a tots plegats.

Bones festes!

TRIBUNA POLÍTICA

Hem assistit, durant dues setmanes, a un 
veritable torrent de paraules dedicades al 
canvi climàtic. Paraules que s’entrellaçaven 
per crear missatges que ens adverteixen de 
la necessitat urgent de posar remei al de-
teriorament climàtic causat per les pràcti-
ques humanes en contra del  planeta.
Ha acabat la cimera COP 25 amb un doble 
fracàs. El primer que no s’hagi pogut fer 
a Xile per la inestabilitat motivada per les 
polítiques en contra de les classes populars. 
El segon per no haver assolit els acords, 
que abans d’iniciar-se els treballs, ens deien 
irrenunciables per salvar el planeta.
Una cimera amb una desmesurada presèn-
cia de multinacionals i grans companyies 
lligades als combustibles fòssils, on les rei-
vindicacions socials han tingut poc impac-
te en els resultats finals. Quan sabem que 
serà el moviment de la justícia climàtica el 
que transformarà el món i no les multina-
cionals i la seva recerca constant d’un bene-
fici econòmic més gran.
Ha acabat la cimera i tots aquests missat-
ges, totes aquestes paraules, aniran a poc a 
poc atenuant-se fins a la propera catàstrofe, 
fins a la pròxima cimera.
Però aquestes acumulacions de paraules, de 
frases, de missatges no només són estèrils 
en els grans discursos davant organismes 
i cimeres internacionals, en l’alta política. 
També ho són en els més reduïts àmbits 
municipals. Es parla, orgullosament, del 
que es fa. S’assenyala el que falta per fer, 
i llavors, arriba la paraula competències, 
per a assenyalar als altres i justificar per 
què no es fan. Sembla que amb aquesta pa-
raula s’acaba tot, quan hauria de posar-se 
un punt i seguit darrere d’ella, buscar so-
lucions i reclamar responsabilitats. Afor-
tunadament les paraules també serveixen 
per transmetre missatges de bons desitjos 
que són els que volem transmetre a totes les 
veïnes i veïns de Sant Joan Despí a aquest 
Nadal i per a l’any 2020.

Paraules

La passada dècada ha estat marcada per 
una crisi que només ho ha estat per als 
de sempre, ja que ha suposat l’augment 
de les desigualtats i el patiment de moltes 
famílies. Mentre es retallaven drets fona-
mentals a la classe treballadora amb taxes 
d’atur altíssimes, els més rics augmenta-
ven els seus salaris i el seu patrimoni. 
No hem recuperat la situació anterior i 
s’anuncia una nova recessió.
Des de Sant Joan Despí En Comú, però, 
encetem la nova dècada dels 20 amb espe-
rança. Treballem per tal que quan llegiu 
aquest article tinguem a Espanya un go-
vern progressista, amb Unidas Podemos-
En Comú Podem, i puguem d’aquesta 
manera aplicar les polítiques que sempre 
hem defensat des de l’ecosocialisme: el 
fil vermell de la justícia social i el treball 
digne, el fil verd en defensa del nostre 
planeta i l’ecologia i el fil violeta del femi-
nisme i per l’equitat de gènere.
La humanitat té per davant grans reptes 
i calen governs d’esquerres arreu per fer-
hi front: l’emergència climàtica, la lluita 
contra les violències masclistes, garantir 
que els drets humans deixin de ser vul-
nerats i que les relacions econòmiques es 
realitzin des de la justícia i la democràcia 
evitant els conflictes bèl·lics que se’n ge-
neren i defensant la pau al món.
Perquè això sigui possible, com a ciuta-
dania ens hem d’implicar més que mai 
per reclamar solucions i comprometre’ns 
individualment, realitzant petits canvis 
personals en els hàbits quotidians  de 
consum, fent-ho de manera més respon-
sable i sostenible, especialment necessari 
en aquesta època de l’any.
Per al nou any les persones que confor-
mem Sant Joan Despí En Comú dema-
nem que el nostre fil roig, verd i violeta 
siguin una realitat. I a tots i totes vosal-
tres que passeu unes bones festes i que els 
vostres somnis es facin realitat.

Verd, Roig i Violeta

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Actualmente se da en España una si-
tuación de grave desequilibrio entre 
ciudadanos que deciden contraer ma-
trimonio y aquellos otros que optan 
por registrarse oficialmente como pa-
rejas de hecho. Esta situación es gene-
rada por las deficiencias que la actual 
legislación en materia de parejas de 
hecho lleva aparejada en cuanto a los 
requisitos de acceso a la pensión de 
viudedad.
Al valorar los ingresos, la Ley no tie-
ne en cuenta si la situación del sobre-
viviente al momento de la muerte, es 
permanente o de carácter meramente 
circunstancial, con lo que únicamente 
se tienen en cuenta los ingresos de la 
del miembro que sobrevive en un pe-
riodo determinado (el año anterior a 
la muerte), convirtiendo la situación 
en completamente injusta para quie-
nes optan por este tipo de unión de 
parejas. 
Por este motivo, en el pasado pleno del 
mes de noviembre presentamos una 
moción, la cual se aprobó por una-
nimidad, para instar al Gobierno de 
España a que  en el plazo máximo de 
un año, apruebe un Proyecto de Ley de 
Parejas de Hecho por el que se incor-
pore en el Código Civil una regulación 
del régimen de la pareja de hecho apli-
cable en todo el territorio nacional.
Desde el Grupo Municipal de Ciuta-
dans Sant Joan Despí siempre traba-
jaremos para lograr la igualdad entre 
ciudadanos, uno de los pilares funda-
mentales en nuestras políticas.
Si tienes alguna duda o sugerencia 
para mejorar nuestra ciudad, puedes 
contactar con el grupo municipal de 
Cs Sant Joan Despí en nuestro Whats-
App 617.30.92.15, enviando un email 
a cs@sjdespi.net o presencialmente en 
nuestro despacho en el Ayuntamiento.

Parejas de hecho

Avui dia, ningú amb dos dits de seny, 
dubta de l’existència del canvi climàtic. 
És un fet que no podem negar i que si no 
hi posem remei ara mateix, en viurem 
les conseqüències en un futur no gaire 
llunyà.
A Sant Joan Despí, al setembre passat, 
es va aprovar per unanimitat una mo-
ció per instar el reconeixement de l’estat 
d’emergència climàtica i prendre les me-
sures que se’n derivin.
Estem convençuts que l’equip de govern 
està per la lluita contra el canvi climàtic, 
però precisament el passat 27 de setem-
bre, el dia de la vaga mundial pel clima, 
i després que s’hagués aprovat en el ple 
l’anterior moció, en el sopar de dones 
organitzat per l’Ajuntament es van fer 
servir plats, coberts i gots de plàstic d’un 
sol ús.
Per aplicar mesures concretes, el passat 
mes d’octubre el grup municipal d’ERC 
–AM vam presentar una moció instant 
l’Ajuntament que en tots els actes orga-
nitzats pel consistori es facin servir ma-
terials compostables i s’abandonin els 
plàstics d’un sol ús. Igualment, també 
vam demanar que en tots els sistemes de 
puntuació o per a qualsevol adjudicació, 
es tingui en compte aquest aspecte. Tots 
els grups municipals van donar suport a 
la nostra proposta al ple municipal i es 
va aprovar per unanimitat.
Ja hem vist en diferents actes al carrer 
gots compostables i a l’Ajuntament s’han 
repartit ampolles de vidre per reomplir 
i gots compostables, d’aquesta mane-
ra s’han eliminat les ampolles i gots de 
plàstic d’un sol ús. Comencem a cami-
nar en la direcció correcta. Ens felicitem 
per haver fet la nostra petita aportació 
per aconseguir que Sant Joan Despí sigui 
una mica més sostenible.
Aprofitem aquest escrit per desitjar-vos 
bones festes i un feliç Any Nou.

Gràcies a ERC, Sant Joan Despí 
serà una mica més sostenible

La Conferencia sobre el cambio climá-
tico (Madrid COP25) aportará sensi-
bilidad, reflexión y datos al diseño de 
políticas de sostenibilidad en los países 
y las ciudades para los próximos años.
Ante la constatación científica de que 
debemos cambiar nuestros hábitos de 
consumo, de movilidad, de reciclaje,… 
parece que algo se mueve y algunas 
acciones que parecían descabelladas 
hasta hace poco, ahora se consideran 
necesarias.
Los efectos de la contaminación sobre 
la salud de las personas, sobre todo de 
los niños y niñas, el cambio climático 
que marcará el futuro de nuestros hijos 
e hijas han pasado a ser temas priori-
tarios en las agendas políticas de los 
gobiernos.
Pero la responsabilidad no recae sólo 
sobre los gobiernos, también en nues-
tro día a día, todos y todas tenemos la 
fuerza y la posibilidad de, a través de 
pequeños gestos, realizar cambios que 
contribuyan a tener aire más limpio, 
reducir los índices de contaminación o 
mejorar los índices de reciclaje.
En el Ajuntament de Sant Joan Despí, el 
PSC lo ha tenido claro desde hace tiem-
po: carriles bici potenciando la movi-
lidad sostenible, apuesta por un trans-
porte público no contaminante, calles 
comerciales pacificadas, mantenimien-
to y ampliación de zonas verdes,… 
hace una semana, los y las alumnas de 
los institutos de secundaria participa-
ron en la acción “Un árbol por el clima” 
como muestra del compromiso de las 
personas por la Tierra y la capacidad 
que tenemos los ciudadanos y ciuda-
danas para contribuir a resolver esta 
crisis. Nuestro compromiso, desde el 
gobierno municipal es el de seguir apli-
cando políticas que contribuyan a me-
jorar el planeta y con él, nuestro futuro. 

Compromiso 
con el futuro

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
Àrea de Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Promodespí 93 480 80 50
Emergències 112
CatSalutRespon 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Centre cívic Les Planes 93 477 01 37
Centre cívic Sant Pancraç 93 477 12 11
Centre cívic Antoni Gaudí 93 477 31 34
Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68
Biblioteca Miquel Martí i Pol 93 477 12 82
Biblioteca Mercè Rodoreda 93 267 57 02
Centre d’Empreses Jujol 93 267 57 01
Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63
Oficina Jove 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliespor. Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida mobles i olis  93 480 60 40
OMIC 93 480 8050
Tramvia metropolità 900 70 11 81 
Renfe 902 24 02 02
BaixBus (Oliveras, Mohn, Rosanbus) 902 02 33 93
TMB (Transports Metropolitans) 902 07 50 27
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

OCTUBRE 2019

Temperatura mitjana: 
19ºC

Temperatura 
màxima: 

26,5ºC, el dia 2

Temperatura 
mínima: 

10,6ºC, el dia 16

Precipitació total: 
66,2 mm 

(4 dies de pluja, 2 amb 
tempesta. 

Màxima precipitació en 24 
hores, 56,1 mm, el dia 22)

NOVEMBRE 2019

Temperatura mitjana: 
12,8ºC

Temperatura 
màxima: 

25,6ºC, el dia 2

Temperatura 
mínima: 

2,6ºC, el dia 20

Precipitació total: 
54,8 mm 

(6 dies de pluja, 1 amb tem-
pesta.  Màxima precipitació 

en 24 hores, 33,7 mm, el 
dia 14)

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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El Butlletí
de Sant Joan Despí

Ja és habitual que el mes d’octubre 
sigui poc tardorenc i encara es pugui 
gaudir d’un ambient més propi de 
final d’estiu, com és el cas d’enguany. 
No vàrem tenir un octubre rècord pel 
que fa a les temperatures, però sí que 
va ser un dels més càlids dels últims 
20 anys. Pel que fa a la precipitació,  
el mes va ser relativament sec: tenint 
en compte que l’octubre és el mes 
més plujós de l’any, un total de 66 
mm no és gaire. En altres mesos de 
l’any aquesta quantitat seria signifi-
cativa. A més a més, aquest any bona 
part de la pluja de l’octubre va caure 
en un sol dia, quan es van produir els 
terribles aiguats (històrics) que van 
afectar punts de Tarragona i el sud de 
Lleida.
El novembre, en canvi, ha estat dins 
dels paràmetres normals de tempe-
ratura i precipitació mitjana. Segura-
ment molts deveu tenir la sensació 
que al novembre va fer molt de fred, i 
així ha estat: a mitjans de mes la tem-
peratura va ser de ple hivern, però 
com que finals de mes va ser relativa-
ment suau i, sobretot, els primers dies 
van ser gairebé stiuencs, una cosa va 
compensar l’altra.
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Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
 #santjoandespí

#santjoandespí a les xarxes socials

3.461 persones assolides

237 reaccions

178 m’agrades

99 piulades 

57,8 mil impressions de 

piulades

1.366 visites al perfil

91mencions

25  nous seguidors

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessions extraordinària i ordinària octubre 2019)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dilluns 14 d’octubre de 
2019 en sessió extraordinària, va aprovar el dictamen d’aprovació provisional 
de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020, amb els vots a 
favor dels grups municipals de Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú) i Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC), l’abstenció de Junts per Sant Joan Despí 
(JxSJD), Podemos i Ciutadans (Cs) i el vot en contra d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC).

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 31 d’octubre de 
2019 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de 26 de setembre i de la sessió extraordinària de 14 d’octubre i amb la 
lectura de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. 
Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, 
Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre diferents 
propostes i dictàmens.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona, el Ple va aprovar per unanimitat 
el dictamen de nomenament del representant municipal en l’Associació 
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, per unanimi-
tat de tots els grups es van aprovar la modificació de l’Ordenança de Trans-
parència i Administració Electrònica de Sant Joan Despí i la modificació del 
sistema d’elaboració de les actes del Ple municipal a través del sistema de 
vídeo acta digital.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, el Ple va 
aprovar per unanimitat la pròrroga pel període d’una anualitat del contrac-
te formalitzat amb l’empresa Multiserveis Ndavant SL per a la prestació 
del servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament. També 
es va tirar endavant l’aprovació de la modificació del contracte formalitzat 
entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat mercantil Multiserveis 
Ndavant SL per a la prestació del servei de neteja dels edificis munici-
pals i les dependències de l’Ajuntament, amb els vots a favor de Podemos, 
SJDEnComú, Cs, ERC i PSC i l’abstenció de JxSJD, i l’aprovació provisional de la 
modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del PGM relativa 
a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic, amb el suport de JxSJD, 
Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i l’abstenció de Cs. Per unanimitat, tots els 

grups van donar suport al dictamen de ratificació de l’aprovació inicial de la 
modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. El 
Ple també va donar llum verda al dictamen d’aprovació inicial de l’ordenança 
municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o asso-
ciacions cannàbiques a Sant Joan Despí, amb els vots a favor de Podemos, Cs, 
ERC i PSC i l’abstenció de JxSJD i SJDEnComú, i la proposta d’aprovació inicial 
d’assignació de nous noms i numeració de carrers i places del municipi, amb 
els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC i el vot en contra d’ERC.
En l’apartat de control, es va aprovar per unanimitat la moció del grup muni-
cipal d’ERC sobre la restricció de l’ús del plàstic en les activitats organitzades o 
gestionades per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, mentre que el Ple va rebutjar 
la moció presentada pel grup municipal de JxSJD de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació, que va rebre els vots a favor 
de JxSJD i ERC i els vots en contra de Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC; la moció 
presentada pel grup municipal Podemos per la pau i el diàleg, de rebuig a la 
violència i de condemna a la brutalitat i la repressió, que va rebre els vots a favor 
de Podemos i SJDEnComú, l’abstenció de JxSJD i ERC i el vot en contra de Cs i 
PSC; la moció presentada pel grup municipal de SJDEnComú en relació amb la 
sentència als representants polítics i socials de l’independentisme, que va rebre 
el suport de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, l’abstenció d’ERC i el rebuig de Cs i 
PSC; la moció presentada pel grup municipal d’ERC de rebuig a la sentència del 
judici als i les representants polítics i socials de l’independentisme, que va rebre 
els vots a favor de JxSJD i ERC, l’abstenció de Podemos i SJDEnComú i el vot en 
contra de Cs i PSC; la moció presentada pel grup municipal de Cs per la implan-
tació de màquines de reciclatge amb bonificacions, que va obtenir els vots a 
favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú i Cs, l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
de PSC; i la moció presentada pel grup municipal de SJDEnComú sobre la llei de 
contractes de serveis a les persones “Llei Aragonès”, que va rebre el suport de 
Podemos i SJDEnComú, l’abstenció de PSC i Cs i el vot en contra de JxSJD i ERC.  
En l’apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar sobre el servei de restauració 
de la Biblioteca Mercè Rodoreda, sobre la vigilància a les seus dels partits polítics 
i sobre la situació al voltant de la passarel·la Torreblanca-les Begudes. Com és 
costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les 
dones assassinades el darrer mes a l’Estat, víctimes de violència masclista.
Podeu consultar l’acte i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i Youtube Despi TV.

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

6.869 Ajuntament Sant Joan Despí
2.134 @AjSJDespí
4.187  @ajuntamentsantjoandespi

Seguidors 
a les xarxes
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