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Obrint pas
al futur

L’atenció a les persones, 
la sostenibilitat i l’habitatge, 

claus del pressupost 
municipal de 2020, 

que suma 51,4 milions
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Hace más de 20 años el Ayuntamiento de Sant Joan Des-
pí creó la Regidoria d’Igualtat. Más de dos décadas 
aplicando políticas dirigidas a incidir en un cambio 

de paradigma que nos acerque a una sociedad que abando-
ne la estructura patriarcal y machista en favor de un modelo 
de igualdad real entre las personas: sean hombres o mujeres, 
amen como amen, y se sientan como libremente se quieran 
sentir. Se han hecho avances, pero el camino aún es muy lar-
go: la violencia de género sigue siendo una lacra (hemos em-
pezado el año con un horrible suceso en la vecina ciudad de 
Esplugues), las discrimanciones por razón de género son una 
evidencia en casi todos los ámbitos sociales y la diversidad aún 
genera rechazo. Incluso hay ciertos síntomas de que los dere-
chos alcanzados pueden estar en peligro con voces de involu-
ción que empiezan a tener cierto espacio político y mediático.

Ahora, coincidiendo con la llegada de los años 20 del siglo XXI, 
damos un nuevo y decisivo paso adelante. Este mes de enero 
hemos presentado el Plan de Equidad de Género de Sant Joan 
Despí, un conjunto de estrategias que toma el relevo al ante-
rior plan de igualdad y que surge a raíz de la declaración Sant 
Joan Despí 100% feminista aprobada por el Pleno municipal. 
Este nuevo conjunto de acciones y de políticas apuestan aún 
con más fuerza y   contundencia por la aplicación de políticas 
de género de forma transversal y participativa.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí quiere ser una institu-
ción comprometida en la transformación de nuestra ciudad, 
donde queremos que haya más igualdad, respeto y libertad. 
Y para alcanzar esta meta necesitamos la complicidad de la 
sociedad civil y la ciudadanía en general.

F a més de 20 anys l’Ajuntament de Sant Joan Despí va 
crear la Regidoria d’Igualtat. Més de dues dècades 
aplicant polítiques adreçades a incidir en un canvi 

de paradigma que ens acosti a una societat que abando-
ni l’estructura patriarcal i masclista en favor d’un model 
d’igualtat real entre les persones: siguin homes o dones, es-
timin com estimin, i se sentin com lliurement es vulguin 
sentir. S’han fet avenços, però el camí encara és molt llarg: la 
violència de gènere continua sent una xacra (hem començat 
l’any amb un horrible succés a la veïna ciutat d’Esplugues), 
les discrimancions per raó de gènere són una evidència en 
gairebé tots els àmbits socials i la diversistat encara genera 
rebuig. Fins i tot hi ha certs símptomes que els drets assolits 
poden estar en perill amb veus d’involució que comencen a 
tenir cert espai polític i mediàtic.

Ara, coincidint amb l’arribada dels anys 20 del segle XXI, 
fem un nou i decisiu pas endavant. Aquest mes de gener 
hem presentat el Pla d’Equitat de Gènere de Sant Joan Des-
pí, un conjunt d’estratègies que agafa el relleu a l’anterior pla 
d’igualtat i que sorgeix arran la declaració Sant Joan Des-
pí 100% feminista aprovada pel Ple Municipal. Aquest nou 
conjunt d’accions i de polítiques aposten encara amb més 
força i contundència per l’aplicació de polítiques de gènere 
d’una manera transversal i participativa.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí vol ser una institució com-
promesa en la transformació de la nostra ciutat, on volem 
que hi hagi més igualtat, respecte i llibertat. I per assolir 
aquesta fita necessitem la complicitat de la societat civil i la 
ciutadania en general.

Presentem un conjunt d’accions i 
polítiques per transformar la societat cap 

a un model més lliure i igualitari

Antoni Poveda
l’alcalde

Volem més 
igualtat, respecte 
i llibertat

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Presentamos un conjunto de acciones y 
políticas para transformar la sociedad hacia 

un modelo más libre e igualitario
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L’Ajuntament presenta el Pla Municipal d’Equitat de Gènere (PMEG), un document 
que marcarà les estratègies feministes fins al 2022

L’Ajuntament de Sant Joan Despí con-
tinua fent passos per assolir la plena 
igualtat entre dones i homes. Una de 

les darreres iniciatives ha estat l’elaboració 
del Pla Municipal d’Equitat de Gènere 
2019-2022 (PMEG), un document amb 88 
mesures orientades a l’impulsar les políti-
ques de gènere dels propers anys i que es va 
presentar a l’Àrea de Serveis a la Persona el 
16 de gener.
El Pla Municipal d’Equitat de Gènere 2019-
2022. Estratègies feministes a Sant Joan 
Despí és fruit d’un procés que ha comp-
tat amb la participació de persones, enti-
tats, organitzacions, institucions, comer-
ços i empreses, amb l’objectiu d’impulsar 
l’equitat a la ciutat. Un repte en el qual fa 
molts anys que l’Ajuntament treballa i que 
ara fa un nou pas endavant amb aquest do-
cument, que en marcarà les pautes en els 
propers quatre anys. 
Durant la presentació del pla, la primera 
tinenta d’alcalde i coordinadora del go-
vern, Belén García, va posar de manifest 
el compromís de “treballar per l’equitat 
amb transversalitat, des del consens so-
cial i polític. Volem construir una ciutat 
amb ulls de dona”. Per la seva banda, la 
tinenta d’alcalde d’Igualtat, Judith Riera, 
va destacar que “les actituds masclistes no 
tenen cabuda en aquesta ciutat: per totes 
les dones que hi som i per les que ja no hi 
són, continuarem lluitant i treballant per 
desenvolupar aquest pla”.
Mitjançant aquest pla, s’estableixen un 
seguit d’objectius per tal d’avançar en 
l’equitat de gènere, entre altres: establir la 
perspectiva de gènere com a acció de go-
vern, incloent totes les àrees municipals; 
educar en valors d’equitat des de la prime-
ra infància i al llarg de la vida; promoure 
l’educació sobre noves masculinitats; ga-
rantir la presència de les dones facilitant-

Camí cap a una ciutat igualitària

.

88 mesures per orientar les polítiques de gènere

La primera tinenta d’alcalde i coordinadora del go-
vern, Belén García, i la tinenta d’alcalde d’Igualtat, 
Judith Riera, durant la presentació del Pla Muni-
cipal d’Equitat de Gènere 2019-2022 a l’Àrea de 
Serveis a la Persona 

ne la seva incorporació en tots els àmbits; 
vetllar per la igualtat d’oportunitats en el 
món laboral; garantir la qualitat de vida de 
les dones; erradicar qualsevol tipus de vio-
lència masclista, i augmentar els recursos 
destinats a les mesures contra les violèn-
cies que pateixen les dones i els seus fills 
i filles.

Noves accions que ja són visibles
Precisament amb l’objectiu de seguir 
avançant en l’equitat i la perspectiva de gè-
nere, aquest 2020 es potenciarà  el Servei 
Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
que crearà un servei d’atenció piscològi-
ca per a infants de dones ateses en aquest 
servei i ampliarà l’horari d’atenció del ser-
vei jurídic i d’atenció a la dona.
Un dels àmbits on més s’està incidint per 

aconseguir l’equitat és en l’educatiu amb 
propostes com la ‘Maleta Lila’ -lectures 
coeducatives amb perspectiva de gènere- 
o els tallers de prevenció de les violències 
masclistes destinats a l’alumnat de batxi-
llerat. 
Les 88 accions previstes es desenvolupa-
ran sota el paraigua de sis eixos d’actuació: 
la transversalitat de gènere; la transforma-
ció cap a una ciutat feminista; la participa-
ció inclusiva; la coresponsabilitat, treballs 
i usos del temps; la qualitat de vida, i la 
intervenció integral contra les violències 
masclistes.  
Aquest pla marcarà el camí cap a l’equitat 
entre dones i homes, i marcarà el camí de 
la distribució justa i equitativa dels drets, 
les oportunitats i els recursos entre tots 
dos sexes. 

Podeu consultar el Pla 
Municipal d’Equitat de Gènere 
al web municipal sjdespi.cat



5

.

6 vies per assolir l’equitat

EIX 1• TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

EIX 2 • TRANSFORMACIÓ CAP A UNA CIUTAT FEMINISTA

EIX 3 • PARTICIPACIÓ INCLUSIVA

EIX 4 • CORRESPONSABILITAT, TREBALLS I USOS DEL TEMPS

EIX 5 • QUALITAT DE VIDA

EIX 6 • INTERVENCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

8 Creació de la figura de l’agent d’igualtat.
8 Formacions específiques per al personal tècnic i polític de l’Ajuntament.
8 Incorporació  de criteris d’igualtat en en l’adjudicació de serveis municipals.

Accions més destacades que es duran a terme fins al 2022

8 Estudi incorporació de sancions sobre publicitat no sexista 
a les ordenances municipals.
8 Promoció de plans d’igualtat entre el teixit associatiu, comercial i empresarial.
8 Promoció i creació de la certificació ‘Espai Lila’ entre entitats, organitzacions, 
centres educatius, empreses i comerços.
8 Foment d’espais, jocs i joguines per als patis de les escoles amb una mirada de 
gènere.
8Tallers dirigits a homes en matèria de conciliació, corresponsabilitat i trencament 
d’estereotips de gènere.

8 Creació de la Xarxa Transversal d’Igualtat.
8 Introducció de temes d’equitat en els fòrums, taules i consells municipals.
8 Creació de clàusules en les subvencions que puntuïn extra els projectes amb 
perspectiva de gènere. 

8  Creació de la Xarxa Municipal de Dones Emprenedores. 
8 Promoció de la creació de Plans d’Igualtat a les empreses.
8  Creació d’una comissió que impulsi un pacte local per conciliar el temps de cura, 
treball assalariat i temps personal que afavorexin la corresponsabilitat.

8 Promoció de xarxes de voluntariat i sororitat amb mirada de gènere.
8Anàlisi i inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic 
i de la mobilitat.
8Augment dels recursos dels SIAD.

8Reforç i avaluació de les actuacions del Circuit Local de Violència.
8Difusió i ampliació dels serveis i recursos  per a dones víctimes de violència masclista 
i els seus fills i filles.
8Creació d’una xarxa d’homes implicats a combatre les violències masclistes.
8 Prevenció i atenció de les agressions sexistes en espais d’oci, 
per garantir una ciutat segura i lliure d’agressions.
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La distribución se ha reorganizado para ganar nuevos espacios y servicios, 
además de mejorar la iluminación y cambiar buena parte del mobiliario

La biblioteca Miquel Martí i Pol 
reabre con espacios renovados

El equipamiento puso en marcha parte de los servicios a finales de diciembre

MÁS MODERNA, 
FUNCIONAL Y DIGITAL

Planta primera
Este espacio alberga el fondo 
documental de novela, revistas, 
prensa, cómics además de CD y 
DVD, y dos de las nuevas zonas que 
más han cambiado el aspecto de la 
biblioteca: una lounge con butacas 
y sillones que invitan a la lectura y la 
relajación, y otra dirigida al público 
más juvenil. El espacio joven dispo-
ne de unas estructuras de madera, 
una con mesa y bancos, y otra con 
unas gradas, donde la gente joven 
puede preparar trabajos, estudiar, 
etc. Las estructuras están dotadas 
con enchufes para poder cargar 
cualquier dispositivo móvil.

Planta inferior
En esta planta se concentran las 
mesas de estudio y el fondo docu-
mental de conocimiento, además 
de un aula multimedia, dos salas 
de trabajo y dos espacios infantiles: 
uno abierto y diáfano destinado a 
niños y niñas de más de nueve años, 
y otro cerrado para los más pe-
queños. En esta planta también se 
ubica el despacho de dirección. 

La biblioteca Miquel Martí i Pol ya vuelve a funcionar a pleno rendimiento, 
y lo hace totalmente renovada. Aunque el centro reabrió parte de las insta-
laciones a finales del mes de diciembre para que pudiera ser utilizada como 

sala de lectura, consulta de documentos y aula de estudio, ya están en marcha 
todos los servicios, incluido el préstamo.
La reforma de la biblioteca Miquel Martí i Pol ha servido para redistribuir los 
espacios y ofrecer una visión más integral y adaptada al modelo de biblioteca 
contemporánea. Los trabajos de mejora también han servido para dotar a la bi-
blioteca de nuevos espacios y servicios como un aula multimedia, salas de trabajo 
en grupo, un espacio lounge, con butacas, y otro destinado a los más jóvenes, 
además de zonas infantiles diferenciadas por edades. Las obras también han per-
mitido la reforma integral del techo con una nueva iluminación, más eficiente, la 
renovación de parte del mobiliario y la modernización de la red digital del centro. 
A partir de ahora, la biblioteca Miquel Martí i Pol abrirá los lunes y los jueves por 
la mañana (hasta ahora lo hacía los martes y los jueves) de 10 a 14 horas. El nuevo 
horario permite que, junto a la Biblioteca Mercè Rodoreda, Sant Joan Despí dis-
ponga de este servicio las mañanas de lunes a sábado.

La biblioteca Miquel Martí i Pol, inaugurada hace 25 años por el poeta 
que le da nombre, se ha puesto al día con una reforma de espacios que 
mejorará los servicios que ofrece a las personas usuarias

NUEVO 
HORARIO

De lunes a viernes
15.30 a 20.30 horas
Lunes, jueves y sábados
10 a 14 horas
(horario de invierno)
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El Ayuntamiento se marca como objetivo mantener el nivel de servicios públicos a 
la vez que apuesta por políticas de atención social, vivienda y sostenibilidad en el 
presupuesto municipal de 2020, aprobado el pasado diciembre.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí seguirá apos-
tando en 2020 por mantener el nivel de calidad 
de los servicios y equipamientos de la ciudad, 

además de los programas de atención a las personas y 
la promoción de la vivienda pública gracias al presu-
puesto municipal aprobado en sesión plenaria el 19 de 
diciembre. El presupuesto de 2020, que asciende a 51,4 
millones de euros, se aprobó con los votos favorables de 
PSC y Sant Joan Despí En Comú, mientras que el resto 
de formaciones con representación municipal votaron 
en contra.

El presupuesto municipal consolidado asciende a 
51.418.052 euros, de los que 43.319.944 euros corres-
ponden al presupuesto ordinario; 5.279.000 euros a 
inversiones, mientras que la empresa municipal ADSA 
–que está desarrollando un ambicioso plan de vivienda 
protegida– destinará 4.330.359 euros al desarrollo de 
políticas de vivienda y aparcamiento. El área de gestión 
a la que se destinarán más recursos, 20 millones de eu-
ros, es la de espacio público, equipamientos y servicios, 
mientras que el área de Servicios a las Personas alcanza 
los 18,1 millones de euros y el ámbito económico-finan-
ciero, los 10,5 millones de euros. Respecto al 2019, el 
presupuesto de 2020 sube un 11%. Este presupuesto es 
fruto de la aprobación previa de las ordenanzas fiscales 
para el nuevo año. Impuestos, tasas y precios públicos 
que mantendrán estable la presión fiscal en el muncipio.

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, explicó, 
durante la audiencia pública de la propuesta presupues-
taria, que “el objetivo es continuar trabajando para 
hacer frente a las necesidades de nuestra ciudad y 
mantener el nivel de calidad de los equipamientos y 
servicios que se prestan a la ciudadanía en todos los 
ámbitos, deportivo, educativo, cultural, social, etc. 
Continuaremos desarrollando políticas que, aunque 
no nos corresponden, son muy importantes para la 
ciudadanía, como el acceso a una vivienda pública a 
un precio asequible”.

Respuestas para nuevos retos

Las cifras
Ayuntamiento: 

44,5 millones de euros
Presupuesto ordinario +

43,3 M€

Empresa municipal ADSA: 4,3 M€

Inversiones
5,2 M€

PRESUPUESTO TOTAL 
CONSOLIDADO

51,4 M€*
*descontando transferencias internas

PRESUPUESTO MUNICIPAL2020

Audiencia pública. El alcalde y la primera teniente de alcalde expli-
caron a entidades y ciudadanía el presupuesto municipal,a la vez que 
escucharon y recogieron opiniones y sugerencias

Gastos:  Personal 12,5 M€ • Compras, bienes y servicios: 24,2 
M€ • Transferencias, ayudas y subvenciones: 4,3 M€ • Plan de 

inversiones: 5,2 M€ • Gastos financieros: 2,4 M€
Ingresos:  Impuestos 19,5 M€ • Tasas, precios públicos y otros: 

11,3 M€ • Transferencias y patrimonio: 13,4 M€ • 
Ámbito financiero: 4,4 M€

El presupuesto, al detalle, en sjdespi.cat
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Inversiones: 5,2 millones
para mantener y mejorar
Sant Joan Despí

El equilibrio financiero del Ayuntamiento permite continuar 
desarrollando una política activa de inversiones en la ciudad.
De cara al año que acabamos de estrenar, se rehabilitarán las 
dependencias de Promoción Económica; se crerará una nueva 
sala de entrenamiento funcional en el polideportivo Fran-
cesc Calvet; se construirá un carril bici en la calle Creu d’en 
Muntaner; mejorarán los parques públicos de La Fontsanta, y 
Torreblanca, y estrenaremos el de Marta Mata (Les Begudes); 
se mejorará el puente de la B23-Camí del Mig; tendremos 
nuevos huertos urbanos en el exterior de Centro Cívico Les 
Planes, y se realizarán diversas mejoras en equipamientos cul-
turales (centros cívicos de Les Planes y Sant Pancraç, auditorio 
y biblioteca Martí i Pol).

Nuevos programas en favor de la cohesión social

Vivienda pública. Nueva promoción de 65 pisos de alquiler protegidos en 
la calle Torreblanca y entrega de los 48 pisos públicos, también de alquiler, 
que se construyen en la avenida de la Generalitat. También está previsto 
que se inicien y continúen las obras de otras 5 promociones con vivienda 
protegida, en este caso de venta.
Cultura. Se potenciarán las actividades de la Escuela Municipal de Arte 
y la programación teatral y de conciertos de calidad, se fomentarán los 
grupos y artistas locales y se apostará por la consolidación de la Feria 
modernista.
Promoción Económica y Empleo. Q de Calidad en el polígono Fontsan-
ta; se impulsará la Red de Emprendimiento de Sant Joan Despí; se creará el 
servicio de coach ocupacional y se harán nuevas contrataciones a través de 
planes de empleo.
Medio Ambiente. Desarrollo del programa Plástico Cero; planes de Miti-
gación y Adaptación al Cambio Climático y zonas de bajas emisiones. Tam-
bién se fomentará el bienestar animal y los productos de kilómetro cero.
Ciudad Feminista y LGTBI. Se ampliarán los servicios de atención a las 
mujeres y al colectivo LGTBI. Nuevo centro integral de recursos para las 
mujeres e incorporación de los puntos lilas. Talleres sobre la diversidad 
afectiva, sexual y de género y creación de un Consejo LGTBI.
Políticas Sociales. Proyecto ‘Puja i baixa’, para ayudar a las personas 
mayores con dependencia y movilidad reducida sin ascensor, o la iniciativa 
‘Vincles’, contra el aislamiento o la soledad no deseada.
Educación, Infancia y Familia. Avanzar en Ciudad Educadora, con 
programas que garanticen la igualdad de oportunidades y la educación 
inclusiva.
Deportes. Se potenciará la práctica deportiva al aire libre en los parques 
y en el entorno del río y se creará una Oficina de Atención a las Entidades 
Deportivas.
Cooperación. Plan de Acción para la Interculturalidad y la Inclusión de 
las Personas Migrantes y Refugiadas, entre otros.
Comercio, Consumo y Mercados. Acciones para dinamizar y consolidar 
el comercio local y la ciudad como área de consumo; se incorporarán más 
criterios de sostenibilidad; se mejorará el formato de Firadespí, así como la 
consolidación de los ejes comerciales.
Promoción Asociativa. Apoyo a las entidades a través de la firma de 
convenios y formación específica con talleres monográficos.
Sanidad. Se continuará implementando el Plan de Salud Municipal; el 
fomento de hábitos saludables así como talleres en los institutos sobre 
enfermedades de transmisión sexual, sexualidad y afectividad.

EMPLEO: reforma de Promodespí

VIVIENDA: más pisos de venta y alquiler protegidos

MEDIO AMBIENTE: parque Marta Mata

ATENCIÓN: centro de día para las personas mayores

FUTURO: plan contra el cambio climático
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La unidad de la Policía Local 
de Proximidad amplía sus servicios

La unidad de tráfico, de nueva creación, dará apoyo a la de proximidad

Más cerca de la ciudadanía
La unidad reforzará aún más su acercamiento al ciudadano, y gracias a herramientas 
como unas tablets recién adquiridas, las gestiones serán más eficientes (fotografía 
pequeña). Otra de las acciones que potenciará son las charlas a colectivos concretos. 
En la imagen, la responsable de la unidad realizando una charla dirigida a personas 
usuarias del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) para darles consejos de seguridad 
en casa. Consejos útiles y sencillos destinados a un colectivo vulnerable.

La Unidad de Proximidad de la Policía Local de 
Sant Joan Despí llega al primer año de vida con 
la mirada puesta en nuevos retos y en la consoli-

dación del trabajo realizado a lo largo del pasado 2019. 
Después de un año a pie de calle en los cuatro barrios 
de la ciudad de lunes a sábado, la unidad y el servicio de 
la Policía Local mejorará con la creación de una unidad 
específica de tráfico, una patrulla destinada a dar apo-
yo en problemáticas relacionadas con este ámbito como 
control de transporte escolar, disciplina viaria u otros 
controles del Servei Català de Trànsit. 
Este 2020 también se consolidará el servicio de educa-
ción viaria. Dos agentes de la unidad serán las encarga-
das de realizar charlas y otras actividades en los centros 
educativos que se irán ampliando con nuevas propuestas 
en el próximo curso escolar. Está previsto que este 2020 
estas propuestas abarquen a otros colectivos.
Otro de los retos de la unidad es potenciar y ampliar su 
servicio de mediación a la comunidad, llevando a cabo 
con éxito diversos procesos de mediación formal duran-
te el 2019. Uno de los objetivos principales de la Unidad 
de Proximidad es la resolución de problemas analizan-
do las demandas vecinales de forma personalizada. En 
2019 se dio respuesta a 140 servicios de esta tipología, 
sobre todo los relacionados con la convivencia y el civis-
mo, realizando un seguimiento individual de cada caso 
y utilizando la mediación formal para llegar a acuerdos. 

Incorporación del agente tutor
En esta línea estratégica de potenciar la mediación, este 
2020 verá la luz la figura del agente tutor, un servicio 
de especial protección a los jóvenes que atraviesan di-
ferentes dificultades. Además de aumentar servicios, la 
Unidad de Proximidad continuará con su trabajo ha-
bitual estableciendo en los barrios una figura policial 
cercana, en contacto directo con la ciudadanía, y muy 
especialmente con el tejido asociativo, comercial y edu-
cativo. Tan intenso ha sido el primer año que la unidad 
ha realizado más de 4.000 servicios relacionados con la 
prevención de actos incívicos, la seguridad ciudadana, 
reuniones con las asociaciones o atención ciudadana, un 
trabajo que será aún más eficiente este año con la incor-
poración de tablets.

Se creará la figura del agente tutor para ayudar a jóves problemáticos
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Las ordenanzas fiscales de 2020
 garantizan servicios y cohesión social
Otro de los impuestos que mejora en bonificaciones es la plusvalía por herencia

Se mantienen ventajas fiscales entre los vehículos ECO y Cero Emisiones

L’alcalde rep els i les escolars de la ciutat. Tornen les visites de l’alumnat de tercer de primària a l’Ajuntament en el marc de 
l’activitat ‘Coneguem el nostre Ajuntament’. Aquestes visites acosten els nens i les nenes a l’administració més propera i els ajuden 
a comprendre molt millor què representa i quina és la feina que s’hi fa. Aquests són rebuts per l’alcalde, Antoni Poveda, a la Sala de 
Plens, on els contesta totes les preguntes i dubtes que puguin tenir respecte el funcionament d’un ajuntament. En les imatges, els 
infants amb les seves mestres, l’alcalde i la regidora d’Educació, Infància i Família, Núria Ros.

L’alumnat de primària coneix l’Ajuntament
Escola Pau Casals

El Pleno del pasado mes de di-
ciembre aprobó las ordenan-
zas fiscales que regirán durante 

este año 2020. Las nuevas ordenanzas 
muestran la línea estratégica de man-
tenimiento de los servicios y actua-
ciones municipales para garantizar la 
cohesión social siguiendo la filosofía 
de los presupuestos que se aprobaron 
en el mismo plenario.
Así pues, y de manera general el tipo 
impositivo del IBI pasará del 0,439% 
al 0,45%, aunque en el caso del IBI 
no residencial y de otros usos (co-
mercial, industrial, oficinas, hostele-
ría y deportivo) y sólo en el caso del 
10% de mayores valores catastrales, 
se aplicará un incremento del 0,945% 

al 0,97%. También se gravará, en un 
50%, el IBI de los pisos que estén per-
manentemente desocupados.

Bonificiaciones en plusvalías
Otros de los impuestos que mejora 
las bonificaciones es el de la plusva-
lía por herencia cuando se trata de 
una vivienda habitual. Se ha amplia-
do el descuento del 90% al 95% y se 
ha eliminado la edad respecto a las 
personas que heredan. Hasta ahora se 
beneficiaban de esta bonificación los 
mayores de 60 años y los menores de 
21 pero a partir de ahora estos límites 
se eliminan beneficiando a los cónyu-
ges, ascendentes o descendientes. 
Respecto al impuesto de circulación 

se mantienen las bonificaciones a los 
coches menos contaminantes, Eco y 
Cero Emisiones, con reducciones de 
entre el 25% y el 75% en función de la 
clasificación ambiental del vehículo. 
Por último, la tasa de basuras pasa de 
los 75 a los 77 euros anuales. 
Las ordenanzas se pueden consultar 
íntegramente en la página web muni-
cipal, sjdespi.cat, así como el calenda-
rio de pago y la fracción de determi-
nados impuestos para facilitar el pago 
a la ciudadanía. 
Las tasas, impuestos y precios públi-
cos contaron con el apoyo de PSC y 
En Comú SJD, la abstención de Junts 
per Sant Joan Despí, y el voto en con-
tra de ERC, Ciutadans y Podemos.
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Objectiu: reciclar el 55% de residus el 2025

Tot i que el percentatge de recollida 
selectiva de Sant Joan Despí, un 
36,1%, està per sobre la mitjana 

metropolitana (35,5%), la ciutat encara 
té molt per fer si vol assolir el 55%, el 
2025, que marca el Programa de Metro-
polità de Prevenció i Gestió de Recursos 
i Residus Municipals 2019-2025 (PRE-
MET25) aprovat ara fa un any per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Malgrat aquestes dades, similars a les de 
la majoria de ciutats de l’entorn, hem fet 
passos que han estabilitzat les xifres en 
la darrera dècada, fet que ens ha permès 
no retrocedir. En els darrers cinc anys, la 
generació de residus ha baixat un 0,5% a 
Sant Joan Despí, mentre que als munici-
pis de l’àrea metropolitana ha augmentat 
un 8%. 
Segons les dades de l’AMB, el 2018, cada 
habitant de Sant Joan Despí va generar 
405,3 Kg de residus –per sota dels 459,7 
de mitjana que es genera a l’AMB– dels 
quals 259,1 kg han anat a parar al con-
tenidor del rebuig, és a dir, que no s’han 
separat. No obstant això, les dades de 
2018 respecte a l’any anterior mostren un 

augment o manteniment de la recollida 
selectiva en totes les fraccions i, fins i tot 
en alguns casos, com la recollida de vo-
luminosos (mobles i trastos vells), s’ha 
duplicat. Encara, però, ens queda molt 
per fer, no només per augmentar els ni-
vells de recollida selectiva sinó també 
per millorar la manera com ho fem. A 
tall d’exemple, un 10% del que es recull 
al contenidor marró té contingut no or-
gànic. 

Noves accions 
Més enllà de les xifres, l’Ajuntament no 
ha deixat de posar en marxa serveis per 
reforçar la conscienciació. En els dar-
rers anys s’ha incrementat la presència 
d’informadors ambientals al carrer per 
tal d’informar sobre les millores que su-
posa el reciclatge per al medi ambient i 
la qualitat de vida de les persones. Du-
rant aquest any, comptarem amb quatre 
informadors a peu de carrer que tam-
bé faran accions en sectors en els quals 
s’ha detectat la necessitat de reforçar la 
conscienciació, com ara els comerços 
d’alimentació, restauració o menjadors 

escolars pel que fa a la recollida de la 
fracció orgànica.

Descomptes a les deixalleries
L’ampliació, ara fa poc més d’un any, del 
servei de deixalleria al primer diumenge 
de mes i els festius és una de les iniciatives 
per millorar la recollida de residus per 
als quals no hi ha un contenidor especí-
fic, com ara els electrodomèstics.. Aquest 
servei es complementa amb la deixalleria 
mòbil que visita tots els barris per facili-
tar que la ciutadania pugui deixar residus 
especials. A més, els usuaris freqüents de 
les deixalleries poden accedir a una boni-
ficació en la taxa metropolitana de trac-
tament de residus, que pot arribar fins al 
14% (en podeu trobar més informació al 
web sjdespi.cat).
Reciclar de manera selectiva els residus 
és un pas important i necessari per tenir 
cura del medi ambient, del nostre planeta 
i de la nostra salut, però és evident que 
hem d’anar molt més enllà i aplicar el cri-
teri de les tres R (reciclar, reduir i reuti-
litzar) per seguir lluitant contra el canvi 
climàtic de manera encara més efectiva.

Tot i que Sant Joan Despí recicla un 36,1% dels residus, una mitjana superior a 
la metropolitana, encara som lluny d’assolir el percentatge del 55% marcat pel 

Programa Metropolità de Prevenció i Gestió dels Recursos (PREMET25)
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Les xifres de la 
recollida selectiva a Sant Joan Despí
quilos per habitant i any

Recollida de mobles
El servei funciona de dilluns a diumenge i s’ha de sol·licitar 
prèviament a  l’Ajuntament trucant al telèfon 93 480 60 40. 
Els mobles s’han de treure a partir de les 19.30 h al contenidor 
més proper. 

La recollida es realitza els dimecres a la tarda de 15 a 19 h per part 
de la Brigada Municipal. S'ha d'avisar prèviament a l'Ajuntament 
trucant al telèfon 93 480 60 40.

Recollida d’oli a domicili

Els residus especials, a les deixalleries

Deixalleria Fontsanta 
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, dissabtes de 9 a 14 h i 
primer diumenge de mes de 9 a 14 

Deixalleria mòbil
Dimecres al matí i dijous a la tarda, als barris 
Centre, Les Planes, Residencial Sant Joan i Pla del Vent-Torreblanca

Tant a la deixalleria fixa com a la mòbil, hi podeu portar petits electrodomèstics, 
piles, fluorescents, bombetes, olis, aerosols...

El 90% del contingut dels 
contenidors  de la resta són 

materials recicables que haurien 
d’anar en contenidors diferents.

Un 38% dels municipis 
metropolitans estan 

entre el 35% i el 50% de 
recollida selectiva.

Deixalleries i altres 
recollides 

24 kg
Voluminosos  

(mobles vells)
14 kg
Poda 

11 kg
16 kg259 kg 29 kg 18 kg 34 kg 

Altres deixalles
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Centres públics de secundària

* Cal trucar abans per concretar visita

Del 23 de març a l’1 d’abril, preinscripció als ensenyaments 
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO)

Institut Jaume 
Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
2 de març (17.30 h): 1r i 2n de l’ESO 
(xerrada explicativa al Teatre Mercè 
Rodoreda i visita als mòduls, al carrer 
Creu d’en Muntaner, 1B)

4 de març (17.30 h): 3r i 4t de l’ESO i 
batxillerat a l’institut.

Centres concertats

Escola Ateneu Instructiu*
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
3 i 10 de març (15 h) i 5 de març (9.30 
h) per a infantil, primària i ESO. 

Institució Educativa 
Gran Capità*
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
3 de març (10.30 h) i 5 de març (15.15 h) 
per a infantil i primària, i 11 de març 
(15.15 h) per a l’ESO

Escola El Brot
Carrer Major, 41
Tel. 93 373 0215
13 de març de 15.30 a 17.30 h i 14 de 
març de 10 a 13 h

Centres públics d’educació infantil i primària*

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
6 de març (15.15 h) i 11 de març (9.15 h)

Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
10 i 11 de març, de 17 a 18.30 h7

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
17 i 19 de març, 17 h

Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de DÉu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
3 i 4 de març, 15 h

Escola Roser Capdevila
C/ dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
2 de març, 9.15 h

Portes obertes a escoles i instituts

XERRADA

 informativa per a les famílies 

amb fills
 i fill

es que comencen 

estudis de l’ESO

18 de febrer, 19 h

al Centre Cívic Les Planes

Institut Francesc 
Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
25 de febrer, 17.30 h (ESO), i 28 d’abril,  
17.30 h (batxillerat i cicles formatius)
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Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
6 de març (15.15 h) i 11 de març (9.15 h)

Con la colaboración de la Diputació de Barcelona y el Servei d’Ocupació de Catalunya

El Ayuntamiento contrata a 35 personas 
gracias a diferentes planes y programas

El Ayuntamiento de Sant Joan Des-
pí ha contratado a un total de 35 
personas que estaban en situación 

de paro gracias a nuevos programas y 
planes de ocupación subvencionados 
por el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), la Diputació de Barcelona y el 
Ayuntamiento. Estos programas han 
permitido la contratación de personas 
con perfiles profesionales variados que 
ya han comenzado a trabajar en di-
ferentes departamentos municipales, 
como la Oficina de Atención a la Ciu-
dadanía, el Área de Servicios a la Per-
sona, la Escuela de Adultos, Promoción 
Económica, Medio Ambiente, Recur-
sos Humanos o la brigada de manteni-
miento. 
Por un lado, mediante los programas 
Enfeina’t y Treball i Formació del SOC 
se han contratado a 16 personas que 
se incorporaron a finales del mes de 

Los profesionales contratados realizan su trabajo en áreas como la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía, el Àrea de Servicios a la Persona o Promoción Económica

Las personas contratadas trabajarán entre seis meses y un año en diferentes departamentos

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, y el presidente de 
la Associació de Comerciants Activa Despí, Juan Luis Blanco, 
han firmado el convenio de colaboración que anualmente 
rubrica el consistorio con la entidad para dar apoyo a la dina-
mización del comercio local. El convenio permitirá contratar a 

una dinamizadora que potencie, aún más, las actividades que 
desarrolla la entidad a lo largo del año. Por otro lado, en las 
fotografias pequeñas, cuatro de los ganadores de los 10 lotes de 
productos navideños que la entidad sorteó entre los clientes de 
los comercios adheridos las pasadas fiestas.

diciembre para desarrollar tareas de 
auxiliar administrativo, operario de 
limpieza y conserje. Por otro lado, a 
principios de enero se incorporaron 
las 19 personas seleccionadas en la 
primera convocatoria de los planes de 
ocupación municipales del año 2020, 
que desarrollan trabajos de auxiliar 

administrativo, community manager, 
recepcionista, conserje, informador, 
peón de brigada de mantenimiento 
y operario de limpieza. Este plan de 
ocupación está subvencionado por el 
Ayuntamiento y por la Diputació de 
Barcelona y las contrataciones serán de 
doce meses de duración. 

Apoyando al comercio local
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Els serveis municipals de manteniment i la Policia Local realitzen més d’un centenar 
d’actuacions, la majoria centrades en caigudes d’arbres

L’Ajuntament actua amb rapidesa 
davant els efectes del temporal

Les fortes ratxes de vent i la pluja fan caure prop d’un centenar d’arbres

Els efectes de la borrasca bateja-
da amb el nom de Glòria, que 
va assotar bona part de Cata-

lunya i Espanya durant la setmana 
del 20 de gener, també es van deixar 
notar a Sant Joan Despí. Les pluges, 
i sobretot les fortes ratxes de vent, 
van provocar diverses destrosses, es-
pecialment entre l’arbrat i en edificis 
privats.  La Policia Local i els serveis 
municipals de manteniment van rea-

litzar diferents actuacions per garan-
tir la seguretat i la mobilitat de la ciu-
tadania amb el suport dels Bombers.  
Entre la nit del 19 de gener i el dime-
cres 22 de gener, es van gestionar més 
d’un centenar de serveis. La majoria 
de serveis amb motiu del temporal de 
vent i pluja van estar per afectacions 
en edificis privats (despreniments en 
façanes, cobertes, antenes...), i en el 
cas de l’espai públic, la llevantada va 

afectar l’enllumenat públic i, sobre-
tot, l’arbrat amb la caiguda de prop 
d’un centenar d'arbres. Al tancament 
d’aquest Butlletí l’Ajuntament avalua-
va tots els danys causats. El dia amb 
una major incidència de serveis va 
ser el dimarts 21 de gener, quan la lle-
vantada va assolir el seu punt màxim 
de virulència.
Tot i que en el cas de Sant Joan Despí 
les afectacions del temporal no van 
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El temporal va arrencar de soca-rel molts arbres. A baix, a 
la dreta, l’arbre que va caure sobre la catenària del tren a 
l’estació i que va interrompre la circulació durant unes tres 
hores. Al costat, a l’esquerra, el riu Llobregat  ple a vessar al 
seu pas per Sant Joan Despí

ser tan greus com en poblacions veï-
nes no ens vam salvar d’incidències 
en el transport públic, amb retards 
en les línies del TRAM i dels auto-
busos. L’afectació més greu en aquest 
àmbit es va produir el dimarts 21 de 
gener al migdia quan un arbre va 
caure sobre la catenària de l’estació 
de Rodalies de Sant Joan Despí pro-
vocant la interrupció de la circulació 

durant aproximadament tres hores. 
A la zona agrícola, molts dels camps 
es van inundar afectant les collites, 
mentre que la passera del riu que ens 
connecta amb Sant Boi es va cobrir 
per complet. Protecció Cívil va acti-
var el Pla Inuncat degut a l’augment 
del cabal del riu Llobregat, sobretot, 
en el seu tram final. Afortunadament 
no es va produir cap dany personal. 

101 mm de pluja en un dia. La lle-
vantada va deixar a Sant Joan Despí 
129 mm de pluja amb una dada molt 

remarcable: el dimarts 21 de gener 
van caure 101 mm, la sisena pluja més 

important en un sol dia dels últims 
23 anys, segons les dades que ens ha 
facilitat el meteoròleg i col·laborador 

d’El Butlletí, Gabriel Salvà.
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L’àlbum de Nadal

1 2

5 6

Dies plens de 
màgia i d’il·lusió

Moments màgics. La visita a l’espectacular laboratori d’en Sadurní, la recollida de cartes, l’arribada dels Reis, la Cavalcada... dies plens d’il·lusió

9 10
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1. Concert de Nadal 
de l’Escola de Música 
2. Exposició de 
Pessebres
3. Pessebre de 
ganxet a la Bibliote-
ca Mercè Rodoreda
4. Gala de patinatge 
per la Marató
5. Festa de la Gent 
Gran
6. Nadales al carrer
7. Campanya de 
recollida de 
joguines

8. Dansa solidària 
per la Marató
9. Concert d’Any Nou 
10. Trobada 
de Nadales ‘Rocieras’
11. Els Pastorets
12. Torneig de pàdel 
per la Marató
13. Membres de la 
Comissió de Reis, que 
enguany celebra el 
seu 50è aniversari
14. Partit FC 
Barcelona per la 
Marató

3 4

7 8

14

Dies plens de 
màgia i d’il·lusió

Primera Fira de Nadal. Malgrat la ventada que va obligar a suspendre la tercera jornada de la fira, molts veïns i veïnes hi van participar

13

11 12
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12 FEBRER MAHATMA  GANDHI
 LAURA BENGUEREL, doctorada en Història de l’Art L’ÀREA

19 FEBRER CÈSAR MARTINELL,constructor del mercat municipal del Centre 
 JAUME GONZÁLEZ CUADRAT, historiador de l’art L’ÀREA

26 FEBRER EL COLESTEROL
 CARLES PAYTUBÍ GARÍ, metge especialista en medicina interna L’ÀREA

4 MARÇ NEUS CATALÀ, seguim aprenent de tu 
 ROSA VENDRELL MIRET, periodista L’ÀREA

11 MARÇ FRIDA KAHLO
 LAURA BENGUEREL, doctorada en Història de l’Art L’ÀREA

18 MARÇ BERTHE MORISOT, el talent impressionista
 IMMA FONTANALS I AYMERICH, historiadora de l’art L’ÀREA

25 MARÇ CHAVELA VARGAS  
 GIANNI GINESI, doctor i professor de Musicologia a l’Escola Superior de Música de Catalunya L’ÀREA

01 ABRIL LES DISCAPACITATS, REPTES ACTUALS PER A UNA SOCIETAT INCLUSIVA L’ÀREA

 FUNDACIÓ ECOM

15 ABRIL EL SEXE A L’ANTIC EGIPTE
 M. ROSA VALDESOGO, historiadora i experta en el món egipci L’ÀREA

22 ABRIL AL VENT, textos de Raimon
  MICRO CORNELLÀ TEATRE PATI DEL DIMANANT (CC MERCÈ RODOREDA)

29 ABRIL LA MEDICINA I LA MÚSICA, les malalties dels grans compositors 
 CARLES PAYTUBÍ GARÍ, metge especialista en medicina interna L’ ÀREA

06 MAIG LA MORT, UNA QÜESTIÓ DE VIDA, els drets de les persones al final de la vida
 ISABEL ALONSO, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament-Catalunya L’ ÀREA

13 MAIG MARGARIDA XIRGU I GARCÍA LORCA, passió pel teatre 
 ROSA VENDRELL MIRET, periodista L’ ÀREA

20 MAIG QUÈ CAL SABER SOBRE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL
 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA EN COL·LABORACIÓ AMB CATSALUT L’ ÀREA

27 MAIG VISITA A PENELLES, el poble pintat, i al Castell del Remei 
 Hora i lloc de sortida: 8.15h, Àrea de Serveis a la Persona
  Les inscripcions a la sortida es faran els dies 13 i 20 de maig abans de començar les conferències 
 (places limitades)

2020

P R O G R A M A

Espai de formació 
permanent que organitza 
conferències setmanals i 
visites guiades.
És important fer forma-
ció al llarg de la vida i, 
no només en un moment 
puntual. L’Aula Cultural 
ens ajuda a aprofundir en 
diferents temes d’interès 
sociocultural. Us hi espe-
rem els dimecres a les 17 
hores.

Horari de les conferències: dimecres, de 17 a 18 h
Sortides: inscripcions a l’Aula Cultural una setmana abans
Es poden produir canvis d’última hora en la programació de les sessions
      gent gran

FEBRER-MAIG

Aula Cultural
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FEBRER-MAIG

Abierto el plazo para 
solicitar la exención del 
pago de la tasa de basuras
Las solicitudes se pueden presentar, hasta el 
próximo 5 de marzo, en el Àrea de Serveis a la 
Persona y en el Centre de la Gent Gran Cirerers

El año pasado 238 personas se beneficiaron de la exención de la tasa de basuras

Las papeleras no son un 
contenedor: acción para 
persuadir a los incívicos

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para que las 
personas mayores de 60 años con menos ingresos puedan pedir la exención en 
el pago de la tasa de basuras. Las solicitudes se pueden presentar, hasta el 5 de 
marzo, en el Àrea de Serveis a la Persona y en el Centre de la Gent Gran Cire-
rers. Para beneficiarse hay que cumplir los siguientes requisitos: ser pensionista 
y tener más de 60 años; vivir solo o sola y no tener ingresos superiores a 537,84 
euros al mes (IMPREM correspondiente al año 2020); en caso de no vivir solo o 
sola, los ingresos totales de la unidad familiar no deben superar los 723,15 euros 
al mes (entendiendo por unidad familiar el conjunto de personas censadas en 
el mismo domicilio, además del solicitante) y no tener más de una vivienda ni 
otros bienes. El año pasado 238 personas se beneficiaron de esta exención que 
pretende contribuir al bienestar de los mayores con menos recursos.

El Ayuntamiento de Sant Joan Des-
pí ha realizado una acción para 
concienciar a los ciudadanos y ciuda-
danas de que no se pueden depositar 
bolsas de basura en las papeleras sinó 
que hay que hacerlo en los contenedo-
res. Desde el mes de diciembre, medio 
centenar de papeleras distribuidas 
en los cuatro barrios incorporan un 
adhesivo que recuerda que tirar las 
bolsas de basura en una papelera con-
lleva una sanción de hasta 300 euros. 
Aunque esta actividad incívica no es 
muy habitual en la ciudad, sí que se 
han detectado algunos puntos conf-
lictivos donde se ha querido incidir a 
través de este tipo de mensajes.

Inscripciones para 
el homenaje de las
Bodas de Oro
Uno de los actos más entrañables de la 
Setmana de la Gent Gran, que se celeb-
rará en mayo, es el acto de homenaje a 
las parejas que celebran 50 años de con-
vivencia. Si este 2020 celebran las Bodas 
de Oro y quieren participar en la acti-
vidad, pueden presentar una instancia 
en el Àrea de Serveis a la Persona hasta 
el 30 de marzo. Junto a la instancia hay 
que presentar una fotocopia del DNI 
de los cónyuges y una fotocopia de la 
primer página del libro de familia. 

Un siglo de vida, ¡felicidades! 
José Vázquez Rodríguez cumplió el pasado 18 de diciembre 100 años, una cifra que bien 
merece una celebración. José, participante activo del taller de memoria del Centre de la 
Gent Gran Cirerers, recibió la visita de familiares y de la concejal de Gent Gran, Francesca 
Estradé, en un día tan especial.
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La commemoració dels 125 anys de la invenció del cinema en serà la protagonista 

Un carnaval de cine

Aactualment es considera que el cinema 
va néixer el 28 de desembre de 1895. 
Aquell dia, els germans Lumière van 

dur a terme, a París, la primera projecció en pantalla en una sessió pública d’una 
pel·lícula... Aquelles primeres imatges mostraven la sortida d’uns obrers d’una 
fàbrica de Lió, captades pels Lumière amb un giny inventat per ells mateixos, un 
cinematrògraf, que podia gravar i alhora projectar les imatges. 125 anys després, 
per commemorar aquesta efemèride, el Carnaval de Sant Joan Despí retrà home-
natge al cinema, fent-lo servir d’inspiració.
El nostre Rei Joan Despitoltes arribarà el 20 de febrer acompanyat d’una gran 
estrella de Hollywood! Ens han avisat que aquell dia faran un gran càsting per a 
una nova pel·lícula... així que no hi podeu faltar. Us esperem a la plaça del Mercat 
a partir de les 17.30 h. Després de l’arribada d’en Joan Despiltoltes, l’agenda carna-
valesca continuarà el divendres 21 al Casal de Joves El Bulevard amb el Carnaval 
Fluor’s Party i el Carnaval de Superherois i Superheroïnes, i amb els balls de Car-
naval de la Gent Gran al Centre Cívic de les Planes i al Foment Cultural i Artístic.
Una de les cites més esperades serà la Rua que aquest any comptarà amb 15 com-
parses d’entitats, a més dels grups i ciutadans que se sumin a la riuada de colors, 
que sortirà a les 17 h de la rambla Josep Maria Jujol. Està previst que hi participin 
més de 2.000 persones. I per a la gent més jove, Gran Festa Jove al poliesportiu 
del Mig a partir de les 23 h. Les entrades es posaran a la venda el 12 de febrer a 
l’Oficina Jove i el Casal de Joves El Bulevard. El Carnaval es clourà amb una festa 
de comiat el dimecres 26 de febrer a la plaça de l’Emita. 

Etiqueta les teves fotos amb #carnavaldecineSJD i participa al concurs

Dijous 20 de febrer, 17.30 h, pl. del Mercat
Gran Festa d’arribada de Joan Despitoltes
Música, cançons, ball, xocolatada, regal sorpresa i, 
el més esperat, l’arribada d’en Joan Despitoltes que 
enguany vindrà acompanyat d’una convidada molt 
especial. Animació infantil amb Xarop de Canya.

Divendres 21 de febrer, 18 h, El Bulevard 
Carnaval Fluor’s Party
Vine disfressat o disfressada amb colors fluores-
cents. Hi haurà DJ,  elements led per a tots els assis-
tents i maquillatge fluorescent per les millors selfies. 
Activitat gratuïta tot i que cal recollir la invitació a El 
Bulevard. Adreçada a joves de 12 a 17 anys.

22 h, El Bulevard 
Carnaval Superherois i Superheroïnes
Zumba Fitnes amb Marta Formoso i més instructors. 
Concurs de disfresses i moltes sorpreses. Activitat 
gratuïta, tot i que cal recollir la invitació a El Bulevard 
o demanar-la als instructors.

Dissabte 22 de febrer, 17 h,  rambla Josep M. Jujol
Gran RUA de Carnaval
Concentració de comparses a la rambla Josep Maria 
Jujol a les 16.15 h. Itinerari de la rua: rambla Josep 
Maria Jujol, carrers de Frederic Casas, Camí del Mig, 
Jacint Verdaguer, Bon Viatge, av. de Barcelona, Gran 
Capità, Sant Antoni, Mare de Déu de la Mercè, Àngel 
Guimerà, J.F. Kennedy, pl. d’Espanya, carrer Joan 
Maragall, pl. de Sant Joan, carrer de Marquès de 
Monistrol, Fontsanta i parc de la Fontsanta, on rema-
tarem la festa amb molta música i ballaruga amb el 
grup d’animació infantil Pentina el Gat.

23 h, poliesportiu del Mig
Gran Festa Jove de Carnaval
Gaudirem de la Festa Luppiter, amb música i diversió. 
A més, podreu participar en el concurs de disfresses. 
Les entrades es posen a la venda el 12 de febrer a 
l’Oficina Jove i al Casal de Joves El Bulevard.

Dimecres 26 de febrer, 17.30 h, plaça de l’Ermita 
Gran Festa Final i Comiat de Joan Despitoltes
Ens acomiadarem del nostre Rei Carnestoltes i gau-
direm d’una sardinada popular a càrrec de la Colla de 
Geganters. 

Altres cites del Carnaval
Balls de Carnaval de la Gent Gran (20 de febrer, 16.30 h al 
Centre Cívic Les Planes, i 21 de febrer, 16.30 h, al Foment 
Cultural i Artític) i Festa de Carnaval per als més petits (23 
de febrer, 17 h, al poliesportiu del Mig).

Comparteix les teves fotos amb el hashtag 
#carnavaldecineSJD 
i guanya un premi de cine
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L’exposició ha assolit més de 80.000 visites durant la seva estada a Barcelona

La mostra Jujol, l’arquitectura del color 
arriba a Can Negre després del Palau Güell

Es podrà visitar del 19 de febrer a l’11 d’abril

Una de les peces que podrem contemplar a la mostra, el model de sant 
Jaume a cavall per a la capella de Can Negre

El Centre Jujol-Can Negre ens dona una nova oportu-
nitat per gaudir de l’art de Jujol amb l’exposició Jujol, 
l’arquitectura del color que el Palau Güell de Barcelo-

na ha acollit fins el passat mes d’octubre amb un especta-
cular èxit de visitants: 80.716. A Sant Joan Despí, però, en 
veurem una versió més reduïda però no menys interessant 
ja que, fins i tot, s’hi afegiran noves peces, com ara plànols 
conservats a l'arxiu municipal de la ciutat. 
La mostra, concebuda com una exposició monogràfica, 
reconstrueix la trajectòria de Jujol, ens endinsa en la vida 
i l’obra d’un artista que, tot i haver caigut en un cert oblit, 
en l’actualitat s’ha resituat com una de les figures pioneres 
del modernisme català i, en general, de l’arquitectura con-
temporània.

Jujol, un enamorat del color
Entre les 49 peces que podrem admirar del 19 de febrer a 
l’11 d’abril trobem originals i reproduccions de plànols de 
projectes en què havia treballat Josep Maria Jujol a Sant 
Joan Despí i que es conserven a l’arxiu de l’Ajuntament; 
tres escultures cedides per l‘Arxiu Jujol, una marededeu 
del Roser, un sant Josep i un sant Jaume procedents de di-
ferents edificis, així com una cadira diferent respecte de la 
que vam poder veure a l’exposició al Palau Güell.  També 
podrem admirar els canelobres de la capella de Mas Ca-
rreras (Roda de Berà), i també el dibuix preparatori del re-
taule daurat de l’Anunciació, cedit per l'Arxiu Jujol. A més 
d’aquest arxiu i del municipal, també hi ha col·laborat el 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb l’aportació de di-
buixos i reproduccions digitals de l’artista.
L’exposició té com a fil conductor el color, un dels trets més 
característics de la producció de Jujol, un artista que va 
portar al límit l’experimentació cromàtica. El groc, el ma-
ragda, els tons àcids, els ocres brillants i els blaus purs són 
algunes de les seves tonalitats predilectes. Jujol experimen-
ta i cerca combinacions per generar nous colors que defi-
niran la seva producció, com l’anomenat 'blau Jujol'. Què 
millor que una joia cromàtica com Can Negre per acollir 
aquesta mostra.

Cursos i tallers per a totes les edats i gustos
Els equipaments municipals ofereixen una àmplia oferta 
d’activitats, cursos i tallers, tant de caire formatius com de 
lleure. Amb l’arribada d’un nou any s’obre també una nova 
programació. D’una banda, els centres cívics Antoni Gau-
dí i Torreblanca ofereixen activitats trimestrals d’idiomes, 
dansa, música, fotografia, ioga, informàtica, zumba, pilates, 
cinema... També hi trobareu tallers per a joves i per a in-
fants, l’espai familiar i l’espai nadó. Paral·lelament, als cen-
tres cívics s’organitzen tallers monogràfics de caire puntual. 

Si el que voleu és desenvolupar la creativitat, a Sant Joan 
Despí disposeu de l’Escola Municipal d’Art, amb cursos de 
ceràmica, moda i patronatge, fotografia, dibuix i pintura, 
ioga i cuina. A més, hi ha una secció infantil i juvenil amb 
un taller de pintura, dibuix, experimentació i expressió 
plàstica per als més petits. 
Per últim, el casal de joves El Bulevard també ha obert les 
inscripcions per als seus tallers. Consulteu la disponibilitat 
de places en cadascun dels equipaments.

CENTRES CÍVICS • ESCOLA MUNICIPAL D’ART • CASAL DE JOVES EL BULEVARD
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El Foment Cultural i Artístic, que aquest any celebra el seu centenari, serà l’abanderat 
en una edició que comptarà amb un centenar d’animals, carros i carruatges

8 i 9 de febrer: Tres Tombs, la festa 
més agrícola de la ciutat

La Colla dels Tres Tombs ja ho té tot 
a punt per celebrar, els dies 8 i 9 de 
febrer, una nova edició d’aquesta ac-

tivitat que té el seu origen de la festivitat 
de Sant Antoni Abat, patró dels animals. 
Aquest any l’abanderat serà el Foment 
Cultural i Artístic, entitat dedicada a la 
difusió cultural que aquest any arriba als 
100 anys d’existència. Dissabte 8 es farà 
l’entrega de la bandera, i l’endemà tindrà 
lloc la rua pels principals carrers del barri 
Centre amb aproximadament un cente-
nar d’animals, carruatges i carros. 
Aquest any la festa arriba amb novetats, 
ja que la Colla dels Tres Tombs recupera 
l’antiga bandera que feia servir el Sindi-
cat de Pagesos a començament del segle 
XX. D’aquesta manera es visualitza també 
una nova etapa d’aquesta festa que, a par-
tir d’ara, estarà organitzada per la Colla 
dels Tres Tombs. Aquesta nova entitat 
sorgeix del si de la Colla de Geganters, 
que fins l’any passat s’havia encarregat 
d’organitzar-la.

Dissabte 8 de febrer, 17 h
Entrega de la bandera 
(sortida des del local de la Cooperativa de Pagesos) i 
cercavila pels carrers del Bon Viatge, Torrent d’en Ne-
gre, Previsió, Baltasar d’Espanya, Bon Viatge, Vicomicià 
i carrer Major, on es farà l’entrega al Foment Cultural i 
Artístic (17.30 h).

Ball dels Tres Tombs amb l’orquestra Aura, 
Foment Cultural i Artístic  (19.30 h)

Diumenge 9 de febrer, 12 h
Rua dels Tres Tombs
Sortida des del recinte firal, av. de Barcelona, 
carrer Major, recollida de la bandera davant del 
Foment (degustació de coca i vi dolç), seguint pels 
carrers de Baltasar d’Espanya, del Bon Viatge, parada a 
les 12.45 h per a la benedicció dels animals davant de 
l’església i continuació pels carrers de Jacint Verdaguer, 
les Torres i l’avinguda de Barcelona (primera volta), 
i carrer del Bon Viatge, Jacint Verdaguer, les Torres i 
avinguda de Barcelona (segona i tercera volta).

Teatre Mercè Rodoreda
Divendres 7 de febrer, a les 21 h

LA PARTIDA D’ESCACS
amb Jordi Bosch

TEATRE INFANTIL

Diumenge 16 de febrer, a les 12 h

MAL DE CLOSCA, 
A càrrec de la cia. Farrés 
Brothers

MÚSICA a la Sala Bulevard 

Divendres 28 de febrer, a les 22 h

TRIBUT A NIÑA PASTORI  
AMB EL GRUP NIÑA PASTORA
Tabita

Dijous 20 de febrer, a les 20 h

LA HIJA DE UN LADRÓN
Dirigida per Belén Funes

TEATRE ADULT
CINEMA. CICLE GAUDÍ al Teatre Mercè Rodoreda 

Diumenge 9 de febrer, a les 11 i a les 12.30 h 

KL’AA
a càrrec de la cia. Inspira Teatre

PRIMERA INFÀNCIA

PROGRAMACIÓ 
TEATRESDESPÍ 

FEBRER  
2020

Després de la pel·lícula, col·loqui amb Belén 
Funes, i Marçal Cebrian, guionista



25

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Jordi Bosch, Clara Segura i Bruno Oro 
encapçalen la temporada de teatre a Sant Joan Despí
Un espectacle de titelles per a la primera infància, L’eruga 
voladora i la pel·lícula El viatge de la Marta han donat el 
tret de sortida a la nova programació de TeatresDespí. 
Fins al mes de maig, la temporada ens oferirà gairebé 
una trentena d’espectacles de teatre, cinema i música, als 
escenaris de la ciutat, amb propostes de gran qualitat per 
a diferents tipus de públic i per a tots els gustos.

Però això només és el començament. Pel que fa al teatre 
per a adults, al Teatre Mercè Rodoreda podrem veu-
re els espectacles La partida d’escacs, interpretada per 

Jordi Bosch (divendres 7 de febrer). Amb una original 
posada en escena i sota la direcció d’Iván Morales, un 
soberbi Bosch encarna tots els personatges que  pugen a 
l’escenari en una obra que no deixarà ningú indiferent. 
Per al públic més petit, la companyia Inspira Teatre 
portarà el delicat espectacle KL’AA (9 de febrer) adreçat a 
infants de 0 a 5 anys.

Però encara n’hi ha més! Al març tindrem l’oportunitat 
de veure de nou junts a sobre de l’escenari Clara Segura i 
Bruno Oro, que interpretaran Cobertura.

del 19 de febrer 
a l’11 d’abril
Jujol, l’arquitectura 
del color
Centre Jujol-Can Negre

fins al 9 de febrer
La matèria com a 
principi i fi
Centre Jujol-Can Negre. 
Exposició col·lectiva d’escultura

FEBRER 2020
Ajuntament Sant Joan Despí

sjdespi.cat/agenda
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 1 dissabte
   
  11 hores
 Taller de cuina: Cuina sense foc 
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

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

    3 dilluns   
  
  19 hores
 Taller d’autodefensa feminista 
 Centre Cívic Les Planes
 dirigit a dones més grans de 18 anys.Activitat   
 gratuïta. Sessions: els dilluns, del 3 de febrer al 9   
 de març. Inscripcions al correu donesdespi@sjdespi.net.

 4 dimarts   
 
  9.15 hores
 Passejada de la Gent Gran 
 Àrea de Serveis a la Persona
 fent salut tot caminant per la ciutat.

   7 divendres   
 
  10 hores
 Taller de creixement personal 
 Àrea de Serveis a la Persona
 tema de la sessió: Què és la programació neuro-  
 lingüística? No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.

  18 hores
 Taller de cuina: Bombons de 
 Sant Valentí  

 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

  21 hores
 Teatre: ‘La partida d’escacs’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 interpretada per un dels actors més destacats de  
 l’escena catalana, Jordi Bosch.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 8 dissabte
   
  11 hores
 Taller de cuina: Menú italià  
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec Víctor Rodríguez. Preu 12 €. Cal                         
 inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
   

   12 hores
 Festival d’esbarts Infantils 
 Teatre Mercè Rodoreda
 organitza, l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí.

  17hores
 Tres Tombs: entrega 
 de la bandera   
 Sortida, local de la Cooperativa de Pagesos
 sortida des del local de la Cooperativa de Page- 
	 sos	(carrer	Baltasar	d’Espanya)	fins	al		Foment		
 Cultural i Artístic. La comitiva farà el següent  
 recorregut: carrer de Baltasar d’Espanya, Bon  
 Viatge, Torrent d’en Negre, Previsió, Baltasar  
 d’Espanya, Bon Viatge, Vicomicià i Major, on es  
	 farà	l’entrega	al	Foment	Cultural	i	Artístic.

  19.30 hores
 Ball dels Tres Tombs  
 Foment Cultural i Artístic
 música en directe amb l’orquestra Aura.

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

 A les 11 i a les 12.30 hores
 Teatre primera infància:  
 KL’AA
 Teatre Mercè Rodoreda
 adreçat a infants de 0 a 5 anys.
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 12 hores
 Festa dels Tres Tombs
 Sortida des del recinte firal
 la	comitiva	sortirà	des	del	recinte	firal	
 i farà el següent recorregut: primera volta:  
 av. Mare de Deu de Montserrat, av. Barcelo- 
 na, c. Major, recollida de la bandera davant  
	 del	Foment	(degustació	de	coca	i	vi	dolç),		
 c.Baltasar d’Espanya, c. Bon Viatge -a les  
 12.45 h, benedicció dels animals, davant de  
 l’església de Sant Joan Baptista- c. Jacint  
 Verdaguer, c. lesTorres, av. Barcelona;  
 segona volta: c. Bon Viatge, c. Jacint Verda 
 guer, c. les Torres, av. Barcelona i tercera  
 volta: c. Bon Viatge, c. Jacint Verdaguer, c. les  
	 Torres,	av.		Barcelona,	final	de	rua.

11 dimarts   
 
   9.15 hores
 Passejada de la Gent Gran
 Àrea de Serveis a la Persona
  fent salut tot caminant pel Baix Llobregat.

12 dimecres   
 
  17 hores
 Aula Cultural: Mahatma Gandhi
 Àrea de Serveis a la Persona
  xerrada de Laura Benguerel, historiadora de l’art.

  
   
  17.30 hores
 Taller infantil de Carnaval amb  
 els nostres peluts   
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 una activitat perquè els més petits coneguin, des  
 del respecte i la responsabilitat, els gossos. Cada  
 infant haurà d’anar acompanyat, només, per   
 un adult. A càrrec de la secció de teràpies de  
 l’Associació Catalana d’Excursionisme Caní   
 (ACEC). Cal inscripció prèvia al correu elèctronic
 b.st.joand.mr@diba.cat) o al telèfon 93 267 57 02.

 14 divendres
 18 hores
 Taller de cuina: Sopar de 
 Carnestoltes amb productes de  
 temporada 
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena de Alós. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre.
 

15 dissabte   
 
  11 hores
 Taller de cuina: Receptes 
 amb calçots    
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena Matencio. Preu 12 €. Cal inscripció  
 prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 
   
  11 hores
 Dissabte de conte en anglès  
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
 a càrrec de Kids & Us. Recomanada per a infants a  
 partir dels 3 anys.

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

 12 hores
 Teatre infantil: ‘Mal de Closca’
 Teatre Mercè Rodoreda
 a	càrrec	de	la	companyia	Farrés	Brothers.	Mal  
 de closca és un espectacle per reviure, amb humor  
 i tendresa, les angúnies d’un infant quan ha d’anar  
 al metge. Per fer-ho, juguem amb el poder ex - 
 pressiu dels objectes i la seva transformació en  
 personatges, i també amb la música de les   
 paraules: la repetició, la cantarella i la capacitat  
 d’acaronar amb la veu. Recomanada per a infants  
 a partir dels 3 anys. 
 venda d’entrades: teatresdespi.cat
 

17 dilluns
   
   18 hores
 Poesia romàntica   
 Sala Camèlies (Centre Cultural Mercè Rodoreda)  
 a càrrec de Semillero Azul.

18 dimarts   
 
   9.15 hores
 Passejada de la Gent Gran 
 Àrea de Serveis a la Persona
 fent salut tot caminant per la ciutat.

    18 hores
 Conte i taller: Com fer un 
 herbari    
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 vine a descobrir el món de les plantes remeieres  
 amb el follet Joan i la remeiera Tupinambur-  
 ga. Edat recomanada: a partir de 4 anys. Cal  
 inscripció prèvia al correu elèctronic        
 b.st.joand.mr@diba.cat) o al telèfon 93 267 57 02.

19 dimecres
   17 hores
 Aula Cultural: Cèsar Martinell,  
 arquitecte del Mercat 
 Municipal del Centre 
 Àrea de Serveis a la Persona
   xerrada a càrrec de Jaume González  Cuadrat,  
   historiador de l’art. 

20 dijous
  16.30 hores
 Ball de Carnaval de la 
 Gent Gran
 Centre Cívic Les Planes
   organitza ADEGGPI.

  17.30 hores
 Gran Festa d’Arribada 
 de Joan Despitoltes
 Plaça del Mercat
   Música, cançons, ball, xocolatada, regal sorpresa  
   i, el més esperat, l’arribada d’en Joan Despitoltes,  
   que enguany vindrà acompanyat d’una convidada  
   molt especial. Animació infantil amb Xarop de   
   Canya. Comença el Carnaval!

  18 hores
 Dijous de conte: ‘Amb Petit o   
 gran?’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
   a càrrec de la companyia Albert Vinyes. Edat   
   recomanada: infants de 0 a 6 anys.

 
   20 hores
 Cinema: ‘La hija de un ladrón’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 guardonada amb tres premis Gaudí millor   
 pel·lícula de parla no catalana, direcció i guió,  
 La hija de un ladrón és el primer llargmetrat-  
	 ge	de	Belén	Funes.	Després	de	la	projecció,			
 col·loqui amb la directora i amb Marçal Cebrian  
	 que,	juntament	amb	Funes,	és	guionista		 	
	 d’aquest	film.	
 venda d’entrades: teatresdespi.cat
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21 divendres   
 
  10 hores
 Taller de creixement personal 
 Àrea de Serveis a la Persona
 tema de la sessió: Què és l’autocura? 

    16.30 hores
 Ball de Carnaval de la 
 Gent Gran
 Foment Cultural i Artístic 
   ho organitza l’Associació Amigos del Baile

  22 dissabte
   11 hores
 Taller: ‘Com cuidar-se quan   
 estem cuidant’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
  cal inscripció prèvia.

  17 hores
 Gran Rua de Carnaval
 Sortida, rambla Josep Maria Jujol
  rambla	Josep	Maria	Jujol,	carrers	de	Frederic		 	
  Casas, Camí del Mig, Jacint Verdaguer,   
  Bon Viatge, av. de Barcelona, Gran  Capità, Sant  
  Antoni, Mare de Déu de la Mercè, Àngel Guimerà,  
	 	J.F.	Kennedy,	pl.	d’Espanya,	carrer	Joan	Maragall,		
  pl. de Sant Joan, carrer de Marquès de Monistrol,  
	 	Fontsanta	i	parc	de	la	Fontsanta,	on	rematarem		
  la festa.

   23 hores
 Gran Festa Jove de Carnaval  
 Poliesportiu del Mig
 enguany	gaudirem	de	la	Festa	Luppiter,	amb			
	 música,	llum	i	molta	diversió.	Fes-te		 	
	 una	magnífica	disfressa	i	participa		 	
 al concurs en qualsevol de les seves  
 modalitats: individual (primer premi, 200 €   
 i segon, 125 €); parella o trio (primer premi,   
 250 €, i segon, 175 €) i grup (primer   
 premi,    375 €, i segon, 300 €). A    
 partir  el 12 de febrer, venda d’entrades al Casal  
	 de	Joves	El	Bulevard	i	l’Oficina	Jove.

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

 11 hores
 Itinerari modernista Jujol
 Lloc de trobada, Centre Jujol-Can Negre 
 visita guiada per Can Negre, la Torre de la Creu,  
 façanes de la Torre Jujol, Casa Serra-Xaus,   
 Casa Rovira, porta del manyà Josep   
 Oliver i església parroquial, per conèixer l’obra  
 de l’arquitecte Josep Maria Jujol. Cal reserva  
 prèvia: al telèfon 93 373 73 63 o al correu      
 electrònic cannegre@sjdespi.net.   
	 Una	magnífica	oportunitat	per	descobrir	l’obra		
 que el genial artista Josep Maria Jujol va deixar  
 a Sant Joan Despí.

18 dimarts   
 
   9.15 hores
 Passejada de la Gent Gran 
 Àrea de Serveis a la Persona
 fent salut tot caminant per la ciutat.

    18 hores
 Conte i taller: Com fer un 
 herbari    
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 vine a descobrir el món de les plantes remeieres  
 amb el follet Joan i la remeiera Tupinambur-  
 ga. Edat recomanada: a partir de 4 anys. Cal  
 inscripció prèvia al correu elèctronic        
 b.st.joand.mr@diba.cat) o al telèfon 93 267 57 02.

19 dimecres
   17 hores
 Aula Cultural: Cèsar Martinell,  
 arquitecte del Mercat 
 Municipal del Centre 
 Àrea de Serveis a la Persona
   xerrada a càrrec de Jaume González  Cuadrat,  
   historiador de l’art. 

20 dijous
  16.30 hores
 Ball de Carnaval de la 
 Gent Gran
 Centre Cívic Les Planes
   organitza ADEGGPI.

  17.30 hores
 Gran Festa d’Arribada 
 de Joan Despitoltes
 Plaça del Mercat
   Música, cançons, ball, xocolatada, regal sorpresa  
   i, el més esperat, l’arribada d’en Joan Despitoltes,  
   que enguany vindrà acompanyat d’una convidada  
   molt especial. Animació infantil amb Xarop de   
   Canya. Comença el Carnaval!

  18 hores
 Dijous de conte: ‘Amb Petit o   
 gran?’
 Biblioteca Miquel Martí i Pol
   a càrrec de la companyia Albert Vinyes. Edat   
   recomanada: infants de 0 a 6 anys.

 
   20 hores
 Cinema: ‘La hija de un ladrón’ 
 Teatre Mercè Rodoreda
 guardonada amb tres premis Gaudí millor   
 pel·lícula de parla no catalana, direcció i guió,  
 La hija de un ladrón és el primer llargmetrat-  
	 ge	de	Belén	Funes.	Després	de	la	projecció,			
 col·loqui amb la directora i amb Marçal Cebrian  
	 que,	juntament	amb	Funes,	és	guionista		 	
	 d’aquest	film.	
 venda d’entrades: teatresdespi.cat

 

 12 hores
 Visita guiada exposició ‘Jujol,  
 l’arquitectura del color’ 
 Centre Jujol-Can Negre 
 cal reserva prèvia: al telèfon 93 373 73 63 
 o al correu electrònic cannegre@sjdespi.net. 

 10 a 14 hores
 Festa de Carnaval 
 per als més petits
 Poliesportiu del Mig
 ho organitza GE El Castanyot.

25 dimarts
  9.15 hores
 Passejada de la Gent Gran  
 Àrea de Serveis a la Persona
  fent salut tot caminant pel Baix Llobregat.

26 dimecres
  17 hores
 Aula Cultural: El colesterol 
 Àrea de Serveis a la Persona
  xerrada amb Carles Paytubí Garí, metge 
  especialista en medicina interna.

    17.30 hores
 Gran Festa final de Carnestoltes 
 Plaça de l’Ermita
 espectacle infantil amb el Grup d’animació infantil     
 Xip Xap, comiat d’en Joan Despitoltes i sardinada.

28 divendres
 18 hores
 Taller de cuina: Pastissos 
 saludables 
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec d’Elena de Alós. Preu 12 €.                                
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre.

29 dissabte
  11 hores
 Taller de cuina: Cuina marinera  
 Foodieslab (espai culinari del Mercat del Centre)
 a càrrec de Víctor Rodríguez. Preu 12 €.                    
 Cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre. 

  18 hores
 Festival del Dia d’Andalusia  
 Auditori Miquel Martí i Pol
 el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre     
 un festival de cant i ball en commemoració del  
	 Dia	d’Andalusia,	que	se	celebra	oficialment									
 el dia 28 de febrer. 
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agenda

ASSESSORIA LABORAL/
ACADÈMICA
Dilluns 3, 10, 17 i 24 de febrer, 
de 16 a 20 h

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Oficina Jove
Casa Rovira
Carrer Jacint Verdaguer, 27
Tel. 93 477 17 62
oficinajove@sjdespi.net

Casal de Joves El Bulevard
Av. de Barcelona, 83-85
Tel. 93 373 91 07
elbulevard@sjdespi.net

www.despijove.cat

 

Oficina Jove SJD637 026 565

elbulevardsjd
@oficinajove_sjd

@elbulevardsjd

Taller de lettering avançat 1, 
dilluns 3 de febrer, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció 
al web despijove.cat

Taller ‘Diari d’Alícia’, 
dimecres 5 de febrer, 19 h,
Preu: 5 euros. Cal inscripció 
al web despijove.cat

Taller de xocolata,  
dilluns 10 de febrer, 18.30 h, 
Gratuït. Adreçat a joves de 12 
a 17 anys. Cal inscripció al
web despijove.cat

Taller ‘Làmina decorativa per 
enamorar-te’, dimecres 12 
de febrer, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció 
al web despijove.cat

Taller ‘Maquillatge Disney Fantasy’, 
dilluns 17 de febrer, 19 h, 
Preu, 5 euros. Cal inscripció 
al web despijove.cat

Taller de sexualitat i afectivitat, 
dimarts 18 de febrer, 18 h, 
Gratuït. Cal inscripció al 
web despijove.cat.

Taller de croquetes divertides, 
dilluns 24 de febrer, 18.30 h, 
Gratuït. Adreçat a joves de 12 
a 17 anys. Cal inscripció al 
web despijove.cat

Taller de lettering avançat 2 ,
 dimecres 26 de febrer, 19 h, 
Preu: 5 euros. Cal inscripció 
al web despijove.cat

El Carnaval al Bulevard

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts 4, 11, 18 i 25 de febrer, 
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE  MOBILITAT
INTERNACIONAL
Dimecres 5 i 26 de febrer, de 16 a 20 h

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

Taller a l’Oficina Jove
Tot i que el Casal de Joves és l’espai referència 
dels tallers de la gent jove, l’Oficina Jove també en 
programa. El proper taller es farà el dia 19 a les 
18 hores i serà al voltant dels camps de treball i de 
solidaritat. 

Divendres 21 de febrer, 22 h 
CARNAVAL 
SUPERHEROIS I 
SUPERHEROÏNES
Zumba Fitnes amb Marta 
Formoso i més instruc-
tors i instructores. Amb 
concurs de disfresses i 
moltes sorpreses més. 
Entrada: per accedir-hi 
cal recollir invitació a El 
Bulevard o demanar-la 
als instructors.

Divendres 21 de febrer, 18 h
CARNAVAL FLUOR’S 
PARTY 
Vine disfressat o disfres-
sada amb colors fluo-
rescents. Hi haurà DJ, 
elements led per a tots 
els assistents i maqui-
llatge fluorescent per a 
les millors selfies. Edat: 
de 12 a 17 anys. Entrada: 
per accedir-hi cal recollir 
invitació a El Bulevard.



29

Participació de luxe al torneig del 
Club d’Escacs Sant Joan Despí

Dissabte 21 de desembre es va disputar el clàssic torneig de Nadal que organitza el Club 
d’Escacs Sant Joan Despí. Va haver-hi una participació de 47 jugadors, entre els quals un 
mestre de la FIDE (Federació Internacional d’Escacs),  tres mestres catalans i la campio-
na sub-16 de Catalunya i tercera d’Espanya. El campió del torneig va ser Jesús Carrasco, 
del Barberà; el segon, Javier García, del Martorell, i tercer, Bernat Fuertes, del Barcelona.
D’altra banda, el campió del torneig social de ràpides va se Álex José Iraeta; el segon, Mi-
guel Angel Murillo, i el tercer César Varela. Pel que fa al torneig social clàssic, el guanya-

dor ha estat Miguel Angel Murillo; el segon, Alberto Arroyo, i el tercer, Pau Granada.

En temporada d’hivern sempre 
ens baixen una mica els bio-
ritmes i ens costa una miqueta 

més sortir de casa. Tenim més tendèn-
cia a la vida sedentària i el nostre cos 
ho nota.
Per evitar això, per no baixar el nos-
tre ritme d’activitat física, i per facilitar 
les nostres relacions socials, els polies-
portius municipals i el Tennis Despí 
t’ofereixen una opció molt especial per 
motivar-te: la matrícula gratuïta.
Pots gaudir de la millor i més àmplia 
oferta d’espais i serveis esportius amb 
molta varietat d’horaris i activitats.
La inscripció als poliesportius muni-
cipals de Sant Joan Despí et dona la 
possibilitat de gaudir de dos magnífics 
poliesportius pel preu d’un. Amb el 

carnet d’abonat/da pots accedir, indis-
tintament, a les dues instal·lacions.
Les possibilitats de pràctica esportiva 
són molt àmplies i diverses. D’una ban-
da, es posen a la teva disposició cinc 
piscines, dues sales de fitness, cinc sa-
les d’activitats dirigides (despinning i 
despiwalking), una sala d’entrenament 
funcional, cinc pistes de pàdel i una 
zona de wellnes (spa) de 350 metres 
quadrats. A més, també s’ofereixen 300 
classes dirigides setmanals, tant a sala 
com a piscina, i algunes sortides a có-
rrer pels nostres parcs (duatló i triatló). 
La varietat d’activitats és molt gran: pi-
lates, taitxí, zumba, body pump, body 
combat, fit dance, aiguagim, gimnàs 
postural, steps, fitnes aquàtic, sessions 
d’entrenament funcional, etc.

Tindràs l’oportunitat de gaudir dels 
nous espais, de la nova sala de fitnes, 
de la nova sala de despinning i dels 
nous espais d’entrenament funcional.
D’altra banda, si ets amant dels esports 
de raqueta, el Tennis Despí és el teu 
club. Posa a la teva disposició nou pis-
tes de tennis (green set), 13 pistes de 
pàdel, una bufona sala de fitnes i dues 
sales d’activitats dirigides. A més a 
més, es disposa d’una escola de tennis i 
una altra de pàdel, per a totes les edats 
i amb diferent nivell de tecnificació. I a 
l’estiu, amb accés gratuït a les piscines 
recreatives Fontsanta.
No valen les excuses, cal aprofitar 
aquesta oportunitat de cuidar-se i 
posar-se en forma... i tot, al costat de 
casa.

Matrícula gratuïta als poliesportius 
municipals i al Tennis Despí

A l’hivern, no et quedis a casa, fes esport i fes salut a Sant Joan Despí!

Nova sala d’entrenament funcional al poliesportiu Salvador Gimeno

ESPORT
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Tercera edició del torneig júnior celebrat al poliesportiu Francesc Calvet

La Unió Esportiva Sant Joan Despí va presentar el 13 de des-
embre els seus 30 equips, que sumen un total de 411 jugadors 
i jugadores. L’equip blanc-i-vermell té marcat  com a gran ob-
jectiu  aconseguir la permanència del seu primer equip a Sego-
na Divisió Catalana. L’entitat té en el punt de mira que, en un 
futur no molt llunyà,  els jugadors de la pedrera siguin els que 

componguin el primer equip, l’amateur B i els juvenils. A més, 
té com a objectiu fomentar el futbol femení, treballant des de 
la base. Fora de les lligues, la Unió Esportiva Sant Joan Despí 
continuarà organitzant els seus tornejos Vila de Sant Joan -Ce-
brià Benages- i el femení, i l’any que ve participarà novament 
en les seves accions per a la Marató de TV3.

La UE Sant Joan Despí presenta els seus 30 equips i 411 jugadors

PRESENTACIONS DE TEMPORADA: UNIÓ ESPORTIVA SANT JOAN DESPÍ

El Joventut de Badalona guanya el 
‘Vila de Sant Joan’ de bàsquet

El mes de desembre de 2019, durant 
els dies 6, 7 i 8, el Francesc Calvet es 
va omplir de gom a gom durant la dis-
puta dels 18 partits que es van dispu-
tar durant el 3r Torneig Junior “Vila 
de Sant Joan Despí”. En aquesta edició 
es feia un autèntic torneig 2x1, ja que 
es va disputar, per una banda, un tor-
neig del més alt nivell competitiu del 
bàsquet espanyol, el Torneig Blau; i de 
l’altra, el Torneig Taronja, amb equips 
del Campionat de Catalunya Interte-
rritorial, on juga l’equip junior ‘A’ de 
l’entitat. 
El Torneig Blau va comptar amb la 
presència dels millors equips de Cata-

lunya, com el Barça, el Joventut de Ba-
dalona, el Manresa o l’Hospitalet, i hi 
van participar altres pedreres d’equips 
ACB, com el Valencia i el Zaragoza. 
Es va poder veure un bàsquet de molt 
alt nivell, amb jugadors que ja han de-
butat professionalment. En una final 
trepidant, el Joventut de Badalona va 
aconseguir el títol de campió, impo-
sant-se a un Zaragoza que havia fet un 
torneig extraordinari.
Pel que fa al Torneig Taronja, l’equip 
local, després d’una fase de grups molt 
igualada, es va classificar per a la final 
i es van endur el torneig en un gran 
partit davant dels Escolapis de Sarrià.
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Jugadors i tècnics de l’Handbol Sant Joan, presents al 
Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques
Del 2 al 7 de gener s’ha dut a terme el Campionat d’Espanya de 
seleccions autonòmiques d’handbol en categories de base (infan-
til, cadet i juvenil), a Santander i d’altres poblacions de Cantàbria.
Catalunya, federació amb més llicències de tot l’estat, ha tingut un 
paper destacat en aquesta competició. A les categories d’infantil, 
cadet i juvenil masculí ha assolit la medalla d’or, i a la categoria 
infantil femenina, la d’argent.
Un total de sis membres de l’Handbol Sant Joan Despí, entre ju-
gadors i tècnics, han format part de la selecció catalana. Com a 
jugadores: Carla González i Laia Lozano (selecció cadet femeni-
na), Elena Rodríguez i Alma Pérez (campiones de Copa amb la 
selecció juvenil femenina); com a tècnic: David López (entrena-

dor de la selecció juvenil masculina), i Xavi Aros, com a fisiote-
rapeuta oficial de la delegació catalana.
Finalment, per completar aquesta representació, hi va participar 
Alex Ugalde (campió d’Espanya amb la selecció infantil masculi-
na), que milita actualment al FC Barcelona, però fins a la catego-
ria aleví ha format part dels equips de l’Handbol Sant Joan Despí.
D’altra banda, l’equip aleví expert del club de la nostra ciutat es va 
proclamar campió del prestigiós torneig de Nadal organitzat pel 
FC Barcelona, en el qual van participar 28 equips. L’equip san-
tjoanenc va resultar guanyador de les successives eliminatòries 
fins arribar a la final davant de l’Handbol Garbí de Palafrugell, al 
qual va superar amb un avantatge de sis gols.

El 15 de desembre, la jove san-
tjoanenca Elisabet Cesáreo  es 
va proclamar subcampiona del 

món amb la selecció espanyola feme-
nina absoluta d’handbol al Campionat 
del Món disputat al Japó. Les “guerre-
res”, com es coneix el combinat espan-
yol femení, no van poder culminar el 
seu somni i es van haver de conformar 
amb la medalla d’argent en perdre a la 
final amb els Països Baixos per 29-30, 
amb un gol de penal de les neerlande-
ses a l’últim segon. El mèrit del segon 

lloc, però, és indiscutible. 
Eli Cesáreo, que ara té 20 anys i és la 
més jove de la selecció, es va iniciar 
com a jugadora als sis anys a l’escola 
d’handbol de la nostra ciutat. Fins als 
15 anys va formar part  dels diferents 
equips de l’Handbol Sant Joan Despí, 
fins que va fitxar per l’Handbol Sant 
Vicenç i posteriorment va debutar 
a Divisió d’Honor femenina amb el 
B.M. Aula de Valladolid. Actualment, 
milita a l’equip més potent de la lliga 
espanyola femenina, el Bera Bera de 

San Sebastián. Ha passat per totes les 
categories de les seleccions espanyo-
les, fins a arribar al primer equip, amb 
el qual últimament és titular, fins i tot 
en la final de Japó.
Una de les entrenadores que va tenir a 
l’Handbol Sant Joan, Gisele Guerrero, 
en destaca que “en edat aleví ja apun-
tava  maneres, destacava físicament, 
ja era molt  forta. Es divertia jugant 
i li agradava entrenar i treballar. 
L’esforç sempre té la seva recompen-
sa i aquest n’és un clar exemple”.

La santjoanenca Eli Cesáreo,
una de les “guerreres”
Ha format part de la selecció espanyola femenina absoluta 
d’handbol que es va proclamar subcampiona del món al Japó
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Si una cosa caracteritza la nostra ciutat, 
són les persones que hi vivim. Un teixit 
que, amb les vivències, ens omple de ri-
quesa, personalitat i ens fa créixer. I un 
dels objectius de Junts per Sant Joan Des-
pí és ajudar-vos a fer créixer la ciutat i les 
persones que en formem part, procurant 
dur a terme els nostres compromisos elec-
torals i les vostres aportacions. 
Durant el passat ple del més de desembre, 
Junts per Sant Joan Despí vam proposar 
una moció dirigida als estudiants de la 
ciutat, la qual es va aprovar per unanimi-
tat. En concret vam sol·licitar que durant 
les èpoques d’examen els centres cívics 
ampliessin l’horari i disposessin d’un equi-
pament adequat per a sales d’estudi indivi-
dual i de treball col·lectiu, tal com tenen 
les dues biblioteques.  
Des de Junts per Sant Joan Despí creiem 
necessari que això sigui una realitat ja 
que a vegades el servei que s’ofereix queda 
col·lapsat, a banda que tenim dos barris on 
el desplaçament a les biblioteques és més 
dificultós. 
Així doncs, durant la propera època 
d’exàmens del mes de maig, i gràcies a la 
moció de Junts per Sant Joan Despí, ja dis-
posarem dels centres cívics adequats com 
a sales d’estudi, sempre que se sol·liciti prè-
viament. 
També vam preguntar al govern sobre el 
canvi de nom dels carrers del barri Resi-
dencial Sant Joan (TV3), per tal de saber 
quan es duran a terme i els tràmits que cal 
seguir per part dels afectats. La resposta 
que se’ns va donar va ser que les finques 
afectades ja disposaven de la informació 
pertinent.  
Si no fos així, ens ho podeu comunicar al 
correu electrònic hola@juntsxsantjoan-
despi.cat o al telèfon mòbil 674 59 08 50 i 
mirarem d’ajudar-vos, ja sigui sobre aquest 
tema o sobre qualsevol altra preocupació o 
dubte que tingueu. El grup municipal de 
Junts per Sant Joan Despí estem a la vostra 
disposició. 

El nostre compromís: 
les persones 

TRIBUNA POLÍTICA

Después de un largo periodo de bloqueo, 
iniciamos el año avanzando. El acuerdo a 
nivel del Estado, entre Unidas Podemos y 
PSOE para conformar, con el respaldo de 
otras fuerzas, un gobierno de coalición pro-
gresista, ha permitido comenzar 2020 con 
un nuevo gobierno después de año y medio 
de inestabilidad y dos elecciones generales.
Un gobierno que en dos semanas ha subido 
las pensiones, los sueldos del personal de la 
administración pública y ha dejado claro 
cuáles son sus compromisos con la igual-
dad, el cambio climático y con las trabaja-
doras y trabajadores.
Esta semana hemos  anunciado un princi-
pio de acuerdo en Catalunya para los presu-
puestos del 2020, los últimos aprobados lo 
fueron en 2017.  Hemos conseguido arran-
car 818 millones en educación, 900 millo-
nes en sanidad pública y 1400 profesiona-
les más en Atención Primaria o una rebaja 
del 30% en las tasas universitarias, en unos 
presupuestos que evidentemente no son los 
nuestros, pero que sirven para luchar contra 
la desigualdad.
Acuerdos, a nivel estatal, con quienes  com-
partimos carácter progresista, y a nivel 
autonómico, con quienes estamos en las 
antípodas ideológicas. Acuerdos para el 
desbloqueo, para poder avanzar. El bloqueo 
no lleva a ninguna parte y solo perjudica a 
los más desfavorecidos. Acuerdos con un 
denominador común, Podemos.
Hace seis años que nacimos y desde el pri-
mer día hemos defendido que solo es po-
sible avanzar desde el dialogo. Lo hemos 
propuesto, lo hemos hecho y aquí están los 
resultados.
Debemos profundizar en la cultura del dia-
logo, debemos hacerlo para avanzar más y 
mejor. Y deberíamos hacerlo también desde 
las mayorías absolutas. También desde Sant 
Joan Despí. Así, quizás, nunca más tendría-
mos que pasar meses y meses trabajando 
para conseguir el desbloqueo.

Desbloqueo

La vocació de les persones que formem Sant 
Joan Despí En Comú és que la política ser-
veixi per millorar la vida de la gent comuna. 
I aquestes últimes setmanes estem especial-
ment satisfetes d’aconseguir-ho, a la nostra 
ciutat, a Catalunya i també a l’Estat.
Al desembre, vam aprovar des del govern 
municipal el pressupost per al 2020, que 
continua avançant en temes mediambien-
tals, d’educació, d’atenció a la gent gran, de 
feminisme, seguretat ciutadana, comerç, 
ocupació i també en polítiques socials, en les 
quals la partida augmenta un 5%. Tot plegat 
amb una pressió fiscal molt sostinguda.
D’altra banda, estem orgulloses d’haver 
assolit el govern de coalició a Espanya, en 
què participem Unidas Podemos–En Comú 
Podem. Una fita històrica que en pocs dies 
implementa  mesures com l’augment de les 
pensions, dels sous de funcionaris, la pujada 
a 950 € del salari mínim interprofessional i 
també la declaració de l’emergència climàti-
ca. Un govern progressista, rigorós, obert al 
diàleg i que ha passat a l’acció amb propostes 
de millora per a la majoria de la  ciutadania.
I també a Catalunya, En Comú Podem hem 
signat un acord de pressupostos que, des-
prés d’una dècada d’austeritat, ens permetrà 
revertir les retallades i blindar els serveis 
públics. Amb un petit augment dels impos-
tos a les rendes de més de 90.000 € i amb 
3.000 milions més, s’augmenta la partida 
d’educació un 17% amb 800 M: 65,5 M, per a 
equipaments i retirada de barracons; 70 M, 
per a escoles bressol (hem passat de 0 a 70 
M); 17,2 M, per a l’escola inclusiva, més pro-
fessorat, la reducció d’un 30 % de les taxes 
universitàries... En sanitat s’augmenta 900 
M, per reduir llistes d’espera 20M i 1.400 
professionals més.
Aquests són alguns dels exemples del que 
serà possible i per això volem eleccions a 
Catalunya, que permetin també un govern 
progressista i poder seguir obrint finestres 
d’esperança per a la gent treballadora.

Fem política útil

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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Nuestro mensaje va dirigido a esos ciudadanos 
preocupados por el gobierno de pesadilla, en 
palabras del propio Sánchez, que ha salido con 
los votos de populistas, nacionalistas y los he-
rederos políticos de ETA, Bildu. 
Empieza pues una etapa de concesiones a los 
nacionalistas como las que ya hemos conocido.
En Cs hemos sido el único partido capaz de 
ofrecer una alternativa y de intentar evitar 
hasta el último momento este gobierno con el 
PNV, ERC y Podemos decidiendo por todos 
los españoles. 
Podría haber hecho como se ha hecho en Eu-
ropa para aislar a los nacionalistas y a los po-
pulistas del Gobierno de España, pero Sánchez 
ha despreciado a los votantes constituciona-
listas y hoy se queda impasible cuando ERC 
insulta a los jueces y al Rey. Sánchez ha roto 
todos los puentes con el constitucionalismo. 
Nadie  ha votado a Sánchez para hacer lo que 
ha hecho.
De decir que iba a detener a Puigdemont ha 
pasado a presionar a los jueces para pedir in-
munidad para los golpistas.
A Sánchez le votaron muchos españoles cuan-
do dijo que iba a tipificar el delito de referén-
dum ilegal y hoy regala a ERC una consulta 
solo en Cataluña.
De decir que no dormiría tranquilo con un go-
bierno con Podemos a meterlos en el Consejo 
de Ministros.
De criticar que Podemos hable de presos po-
líticos a quedarse callado e impasible cuan-
do ERC habla de presos políticos y humilla a 
nuestra democracia y que hoy le dicen en la 
cara que les importa un comino la gobernabi-
lidad de España. 
Es vergonzoso que el PSOE no entienda que 
hay millones de españoles preocupados por la 
deriva económica de un gobierno con minis-
tros reconocidos comunistas, con las cesiones 
intolerables al nacionalismo. 
Pactar con Bildu, PNV, ERC y trocear la igual-
dad no es progresismo, es sanchismo. 
Es indignante que no entiendan en el PSOE 
que cuando se pisotean los símbolos de nues-
tro país es una manera de atacar y debilitar 
nuestra democracia, que es lo que hacen todos 
sus socios.
Per a qualsevol suggeriment o aclariment po-
den contactar amb nosaltres en el nostre email 
cs@sjdespi.net o al telèfon 617.309.215.

Gobierno 
pesadilla

Esquerra, amb la seva abstenció, ha permès 
la investidura de Pedro Sánchez, facilitant 
la formació d’un govern del PSOE i Unidas 
Podemos. Coneixem les crítiques a aquesta 
decisió, però quines alternatives presenten 
els crítics? La resposta és senzilla: cap.
Esquerra, que mai no deixarà de banda 
l’objectiu de l’alliberament nacional del país 
i que compleix amb un programa electoral 
avalat amb contundència a les urnes, força 
una taula de negociació amb l’Estat. Tot 
això sense apartar-se ni un mil·límetre dels 
objectius sobiranistes; i ho fa des del realis-
me més ambiciós i tenint molt clar que ni 
del PSOE, ni de l’Estat espanyol, no se’n pot 
esperar gran cosa. Tanmateix, s’obre una 
finestra d’oportunitats. Un nou paradigma 
que permiti parlar de tot entre iguals, des-
judicialitzar la política, frenar a la dreta, so-
bretot a l’extrema dreta i l’ultradreta, i que 
permeti activar pressupostos i, per tant, po-
lítiques socials que millorin les condicions 
de vida de la ciutadania des de tots els àm-
bits, també del municipal que ens pertoca 
directament.
A Esquerra som pioners, obrim camins, gai-
rebé sempre se’ns critica amb contundèn-
cia, però, ben aviat, fins i tot els més crítics 
abracen les nostres tesi. Com va dir el MHP 
Puigdemont al Parlament Europeu :”S’ha 
de trobar una solució política mitjançant el 
diàleg i la negociació.”
Seguirem treballant per la llibertat de les 
persones injustament preses, exiliades i re-
presaliades, per l’alliberament nacional, pels 
drets fonamentals i la democràcia, i per una 
Catalunya lliure i pròspera per a tothom.
Pel que fa a ERC Sant Joan Despí, continua-
rem treballant per una ciutat millor. Volem 
aprofitar per animar-vos a contactar amb 
nosaltres per correu electrònic erc@sjdes-
pi.net, per WhatsApp al 617 309 209 o a la 
nostra seu local, al carrer Previsió. Atendre 
les vostres queixes, dubtes o suggeriments 
és part de la nostra tasca.

Esquerra s’absté en la 
investidura de Pedro Sánchez

Comença l’any i comença amb un 
nou govern a l’Estat, un govern 
d’esquerres i progressista liderat 
pel President Pedro Sánchez, que el 
primer que ha fet ha estat l’augment 
de les pensions. Però no s’atura 
aquí,en poques setmanes es preveu 
l’aprovació d’una nova llei educativa, 
una llei que concep l’educació com 
la veritable eina política d’igualtat 
d’oportunitats per a tothom. 
I darrera aquestes dues iniciatives 
legislatives n’hi haurà més. Inicia-
tives i polítiques públiques que te-
nen l’objectiu de millorar la vida de 
tota la ciutadania i fer evident que la 
igualtat és molt més que una parau-
la.
A la nostra ciutat, aquestes han es-
tat i seguiran essent la nostra mar-
ca d’identitat. I l’educació com eina 
d’igualtat d’oportunitats. Igualtat de 
tots i totes en tots els àmbits, públics 
i privats. 
A la nostra ciutat, l’any 2020 l’hem 
iniciat amb el nou pressupost, un 
pressupost que apunta a una ciutat 
sostenible, que té cura del medi am-
bient, eficient energèticament, amb 
serveis de qualitat accessibles per a 
tothom, i que té en l’esport, la cultu-
ra i el modernisme una gran part de 
la seva identitat.
Un pressupost que manté la pressió 
fiscal a les famílies i que farà inver-
sions en habitatge protegit, accessi-
bilitat, millores en els equipaments i 
espais municipals,  nous carrils bici 
i una clara aposta per complir els ob-
jectius de desenvolupament sosteni-
ble que marquen les Nacions Unides 
amb programes com Plàstic Zero.

Comencem un 2020 
ple de reptes

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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Encetem un nou any i deixem enrere 
un 2019 càlid i normal pel que fa a 
pluges. Un important temporal de 
pluja que ens va afectar els dies 4 i 
5 de desembre va contribuir de ma-
nera important a l’assoliment de la 
precipitació mitjana climàtica anual. 
Si aquest temporal “d’última hora” 
no s’hagués produït, el 2019 hagués 
acabat sent sec. Però així és el nostre 
clima mediterrani: uns quants dies 
de precipitació a l’any poden deixar 
caure més de la meitat de tota la pre-
cipitació de l’any. A més del temporal 
esmentat (amb prou feines va tornar 
a ploure la resta de mes) cal remarcar 
la suavitat de temperatures del mes 
de desembre, amb un ambient més 
propi de principis de primavera. De 
fet, molts dies de novembre va fer 
més fred que en tot el mes de des-
embre, un detall que ens evidencia 
fins a quin punt el desembre de 2019 
ha estat francament càlid. Això ha 
estat així pel domini de vents suaus 
de l’oest i sud-oest durant bona part 
del mes, i en algunes ocasions amb 
ventades fortes que van afectar el 
nostre municipi, com per exemple la 
ventada de la nit del 21 de desembre.  

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ

DESEMBRE 2019

Temperatura mitjana: 
12,2ºC

Temperatura 
màxima: 

20,1ºC el dia 13

Temperatura 
mínima: 

4,4ºC el dia 28

Precipitació total: 
104,4 mm 

(5 dies de pluja)

Màxima precipitació 
en 24 hores:

81,5 mm el dia 4

Temperatura mitjana 
anual any 2019:

 17,0ºC

Precipitació total 
any 2019: 

614,6 mm

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

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
Centre Gent Gran Cirerers 93 749 73 97 
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
Tennis Despí 93 477 12 00
Oficina Local d’Habitatge 93 373 07 61
ADSA 93 477 03 11
Recollida de 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
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària desembre 2019)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 19 de desem-
bre de 2019 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària anterior 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 Territori, Espai Públic i Medi Ambient, es va 
aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació provisional de la modi-
ficació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de les parcel·les 
UA4.2 i UA4.3 del Pla de Millora Urbana del Polígon d’actuació UA4, 
de la modificació del PGM al sector av. Barcelona, av. Baix Llobregat 
i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers, de Sant Joan Despí. Amb els 
vots a favor de SJDEnComú i PSC i els vots en contra de JxSJD, Podemos, Cs 
i ERC, va tirar endavant l’aprovació inicial del pressupost general per a 
l’exercici de 2020. El Ple també va aprovar el dictamen de desestimació 
d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació d’ordenances 
fiscals 2020 amb el suport de SJDEnComú i PSC, l’abstenció de JxSJD, i el 
rebuig de Podemos, Cs i ERC. Per unanimitat de tots els grups, el Ple es va 
adherir al manifest UnÁrbolPorEuropa.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament Local, es van 
aprovar per unanimitat els dictàmens d’aprovació de la relació de llocs 
de treball per a l’any 2020 i d’aprovació de la plantilla de personal 
exercici 2020.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Serveis a la Persona, per unanimitat de tots 
els grups va tirar endavant l’aprovació inicial de l’establiment del servei 
municipal de centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí i del 
seu reglament regulador.

En l’apartat de control, tots els grups municipals van donar suport a la 
moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Joan Despí per a 
la obertura dels centres cívics en èpoques d’exàmens, a la moció presen-
tada pel grup municipal de Ciutadans per a l’ampliació de horaris de les 
biblioteques municipals durant les èpoques d’exàmens i a la moció pre-
sentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per a la participació i 
promoció del dia especial “Let’s clean up Europe” a Sant Joan Despí. També 
es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per 
a la reprovació i dimissió de l’actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb 
els vots a favor de Cs i PSC, l’abstenció de SJDEnComú i els vots en contra 
de JxSJD, Podemos i ERC. Per la seva banda, el Ple va rebutjar la moció del 
grup municipal de Junts per Sant Joan Despí en contra del Decret Digital, 
que va rebre el suport de JxSJD i ERC, l’abstenció de Podemos i SJDEnCo-
mú i el vot en contra de Cs i el PSC. Finalment, per via d’urgència, es va 
sotmetre a votació la moció del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya sobre l’aplicació de la sentència del TJUE sobre la immunitat 
d’Oriol Junqueras, que va quedar rebutjada en rebre els vots a favor de 
JxSJD, Podemos, SJDEnComú i ERC i els vots en contra de Cs i el PSC.
En l’apartat de Precs i preguntes, JxSJD va preguntar sobre l’atenció a les 
persones sense sostre i sobre el canvi de nom de diferents carrers i els 
tràmits vinculats, i va demanar que se celebrin reunions per explicar els 
pressupostos per àrees. Per la seva banda, Cs va fer un prec sobre la cele-
bració del Belén Viviente.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura 
del nom de les dones assassinades en el darrer mes a l’Estat, víctimes de 
violència masclista.

Podeu consultar l’acta i el vídeo del Ple a sjdespi.cat i a 
Youtube DespiTv

Post 
amb més m’agrades 

Piulada 
amb més seguiment

@ajuntamentsantjoandespi
 #ReisSJD20

#santjoandespí a les xarxes socials

4.532 persones assolides

381 reaccions

234 m’agrades

123 piulades 

95,1 mil impressions 

de piulades

2.471 visites al perfil

97 mencions

56  nous seguidors

Ajuntament Sant Joan Despí 

@AjSJDespí

6.932 Ajuntament Sant Joan Despí
2.207 @AjSJDespí
4.321  @ajuntamentsantjoandespi

Seguidors 
a les xarxes

Fotografies premiades al concurs fotogràfic d’Instagram 
amb els hashtags #NadalSJD19 i #ReisSJD20




