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La ciutat,
més verda
El parc de Marta Mata, al barri de les 
Begudes, suma 10.000 metres quadrats 
de zona verda a la ciutat. Sant Joan Despí 
té 170.000 m2 de parcs urbans

@AjSJDespiAjuntament Sant Joan Despí @ajuntamentsantjoandespi
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Sant Joan Despí es una ciudad en constante trans-
formación. La evolución del municipio en las últi-
mas décadas es una evidencia al constatar el nivel 

de servicios públicos, la gran cantidad de equipamien-
tos municipales, la apuesta decidida por las zonas ver-
des y la sostenibilidad, etc. Todo esto ha ido paralelo al 
importante desarrollo experimentado por la sociedad 
civil santjoanenca: entidades, asociaciones e iniciativas 
ciudadanas de diversa índole se han ido multiplicando, 
aportando el combustible necesario para que, junto con 
la gestión municipal, Sant Joan Despí se convierta en lo 
que es hoy en día.

La participación del tejido social siempre ha sido clave en 
la evolución de la ciudad. Desde el gobierno municipal no 
hemos dejado de trabajar de la mano de la ciudadanía, es-
cuchando y valorando sus aportaciones. Así lo seguimos 
haciendo, ahora además incorporando nuevas herramien-
tas de participación ciudadana gracias a la tecnología. El 
recientemente aprobado Plan de Actuación Municipal y 
ahora el proceso que iniciamos de Presupuestos Partici-
pativos permiten a la ciudadanía dar su opinión y apor-
tar ideas de forma fácil y efectiva, y, además, poder seguir 
todo el roceso en sus diferentes estapas. 

Con esta garantía de transparencia ponemos en marcha un 
procedimiento abierto para decidir entre todos y todas el 
destino de 600.000 euros del capítulo de inversiones del 
Ayuntamiento en los próximos tres años. Ahora es el mo-
mento de hacer aportaciones para mejorar tu barrio o la 
ciudad en general. En este número de El Butlletí te expli-
camos cómo hacerlo. Espero tus aportaciones.

Sant Joan Despí és una ciutat en constant trans-
formació. L’evolució del municipi en les darre-
res dècades és una evidència, sobretot en cons-

tatar el nivell de serveis públics, la gran quantitat 
d’equipaments municipals, l’aposta decidida per les 
zones verdes i la sostenibilitat, etc. Tot això ha anat 
paral·lel a l’important desenvolupament experimentat 
per la societat civil santjoanenca: entitats, associacions 
i iniciatives ciutadanes de tota mena s’han multiplicat, 
aportant el combustible necessari perquè, juntament 
amb la gestió municipal, Sant Joan Despí esdevingui 
el que és avui dia.

La participació del teixit social sempre ha estat clau en 
l’evolució de la ciutat. Des del govern municipal no hem 
deixat de treballar de la mà de la ciutadania, escoltant 
i valorant les seves aportacions. Així ho seguim fent, 
ara, a més, incorporant noves eines de participació ciu-
tadana gràcies a la tecnologia. El recentment aprovat 
Pla d’Actuació Municipal i ara el procés que iniciem de 
Pressupostos Participatius permeten a la ciutadania dir 
la seva i aportar idees de forma fàcil i efectiva, i, a més, 
poder seguir i tot el procés en les seves diferents etapes.

Amb aquesta garantia de transparència posem en fun-
cionament un procediment obert per decidir entre tots 
i totes el destí de 600.000 euros del capítol d’inversions 
de l’Ajuntament en els propers tres anys. Ara és el 
moment de fer aportacions per millorar el teu barri 
o la ciutat en general. En aquest número del Butlletí 
t’expliquem com fer-ho. Espero les teves aportacions.

Iniciem ara un procés participatiu 
ciutadà per decidir el destí de 600.000 

euros en inversions municipals

Antoni Poveda
l’alcalde

Iniciamos ahora un proceso participativo 
ciudadano para decidir el destino de 600.000 

euros en inversiones municipales

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD @antonipoveda
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Parc de Marta Mata: 
nova zona verda a les Begudes

Aquest nou espai ciutadà suma prop de 10.000 metres quadrats i 160 arbres 
a les zones verdes de Sant Joan Despí

Els veïns i veïnes de Sant Joan Despí compten amb una 
nova zona verda a la ciutat, el parc de Marta Mata. 
Ubicat a les Begudes, una zona ara en ple creixement 

urbanístic, el parc és el principal espai verd del nou ba-
rri, alhora que esdevé un espai de centralitat per a aquesta 
zona residencial que aviat incorporarà altres places i jard-
ins, així com nous espais d’equipaments i de serveis. 
El parc està delimitat pels  carrers Manuel Vázquez Mon-
talbán, Ana Maria Martínez Sagi i Federica Montseny, i té 
una superfície de 9.964 m2. El seu disseny, amb camins de 
sauló, una zona de jocs infantils i una zona poliesportiva, 
afavoreix el passeig, l’estada en família o simplement, el 
descans. Al parc s’han plantat més de 160 arbres d’espècies 
adaptades al territori, amb una combinació d’arbres caducs 
i perennes, com pollancres, pins, lledoners, alzines, xiprers 
o pruneres. Un nou pulmó verd per a una ciutat que prio-
ritza la creació de zones verdes i la plantació d’arbres, in-
dispensable per matenir la salut de la ciutadania.

L’eficiència energètica també ha estat un dels factors que 
més s’han cuidat amb fanals de tecnologia led, més efi-
cient i sostenible. Amb l’objectiu de reforçar-ne la segu-
retat, properament està prevista la col·locació d’una tanca 
perimetral al parc.

Nous equipaments previstos al barri
A més de noves zones verdes i d’esbarjo, en el futur, el barri 
de les Begudes disposarà d’altres espais ciutadans com la 
plaça Núria Pompeia o la masia de la Torre dels Pardals, 
immoble patrimonial del segle XVI, que l’Ajuntament està 
rehabilitant per tal que aculli serveis municipals per a la 
ciutadania. 
Paral·lelament, l’Ajuntament de Sant Joan Despí continua 
treballant per ampliar el parc d’habitatge protegit de la 
zona, amb promocions com la que ara s’està construint al 
costat de l’estadi Johan Cruyff, a l’entorn de la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper del FC Barcelona.

Un parc amb nom de dona  La pedagoga, política i escriptora, Marta Mata dona nom a aquest nou espai. 
Impulsora de la renovació de l’escola pública en la transició i defensora d’una escola laica, oberta i de qualitat, va ser fundadora 
de l’escola de mestres Rosa Sensat, que va néixer a la clandestinitat amb l’objectiu de formar el professorat i construir una escola 

democràtica i de qualitat amb una renovada línia pedagògica. D’aquesta manera, l’Ajuntament mostra el seu compromís per 
visibilitzar el paper de les dones al llarg de la història
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A tocar del parc, plaça de les 
Begudes i aparcament 

gratuït

Jocs infantils per als més menuts

Pista poliesportiva 
amb cistelles de bàsquet

160 arbres 
caducs i perennes 

com pollancres, pins, lledoners, 
alzines, xiprers o pruneres

eficient i 
sostenible

il·luminació Led

“Un gran espai verd i de centralitat”
L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, destaca l’aposta de 
l’Ajuntament pel desenvolupament d’un barri amb zones verdes i 
d’esbarjo que donin qualitat de vida als veïns i veïnes. “Aquest parc 
esdevindrà un espai de centralitat al barri”, va assenyalar l’acalde 
durant el dia de l’obertura a la ciutadania, diumenge, 28 de febrer.
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Sant Joan Despí tiene cerca 
de 170.000 metros cuadrados 
de parques urbanos con joyas 
naturales como el parque de la 
Fontsanta o el de Torreblanca

Zonas verdes en todos los barrios. Las zonas verdes y parques de 
la ciudad suman más de 241.000 metros cuadrados, siendo el de 
la Fontsanta, con 90.000 metros cuadrados, el parque más extenso 
de Sant Joan Despí.  En los últimos años, tanto el parque de la 
Fontsanta como el de Torreblanca, se han convertido en lugares de 
disfrute en familia o en solitario. Los más pequeños han encontra-
do, en las jugatecas ambientales (domingos, hasta junio) la mejor 
opción para acercarse a la naturaleza, experimentarla y valorarla.

Seguramente, el último año, marcado por con-
finamientos, restricciones y distancia social, 
ha hecho que muchos ciudadanos hayan “re-

descubierto” las zonas verdes y parques de Sant Joan 
Despí. Con la llegada de la primavera, los parques 
y las zonas verdes alcanzan su máximo esplendor 
convirtiéndose en nuestros mejores aliados para 
disfrutarlos. Los espacios verdes aumentan la bio-
diversidad  y reducen el impacto del cambio climá-
tico convirtiendo las ciudades en lugares más soste-
nibles y saludables. Está demostrado que las zonas 
verdes tienen efectos positivos en el bienestar de las 
personas reduciendo el estrés, mejorando su salud 
mental y disminuyendo el riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares o muertes prematuras.
Consciente de sus beneficios, el Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí no ha dejado de aumentar los me-
tros cuadrados de zonas verdes hasta alcanzar los 
casi 170.000 metros cuadrados de parques urbanos, 
a los que se acaban de sumar los casi 10.000 del  
Marta Mata, en les Begudes. Una realidad que hace 
de Sant Joan Despí una de las ciudades más verdes 
del entorno metropolitano. De hecho, las encuestas 
de satisfacción que realiza el Àrea Metropolitana de 
Barcelona para conocer la opinión de la ciudada-
ní respecto a los parques, sitúan a los parques de la 
Fontsanta y el de Torreblanca, entre los mejor va-
lorados. 
La apuesta del Ayuntamiento por fomentar la sos-
tenibilidad como estrategia para mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía, no se limita al cuidado y 
mantenimiento. Proyectos para aumentar la biodi-
versidad como el jardín de mariposas, el hotel de 
insectos, las viñas de la Fontsanta o las cajas nido, 
son sólo algunas de las propuestas que se han de-
sarrollado en los últimos años para mejorar estas 
joyas naturales que hacen de Sant Joan Despí una 
ciudad más saludable.

La ciudad, 
más verde

6



7

Fontsanta (90.000 m2): la apuesta por la biodiversidad

Torreblanca (40.509 m2): de jardín romántico a parque público

Mil·lenari (13.419 m2), Sant Pancraç (14.862 m2) y Marta Mata (10.000 m2): islas verdes en la trama urbana
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Acord perquè la Generalitat pagui 
el deute de les escoles bressol

L’administració autonòmica pagarà més d’1,6 milions d’euros corresponents 
al finançament dels cursos 2013, 2014 i 2015

L’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Departament d’Educació 
de la Generalitat han arribat a un acord perquè el govern 
autonòmic aboni el deute d’1,6 milions d’euros que ha 

acumulat per deixar de finançar les escoles bressol de la ciutat. 
Fins que la Generalitat va deixar de pagar la seva part, les places 
d’escoles bressol es finançaven, a parts iguals, entre l’Ajuntament, 
la Generalitat i les famílies, un 33% respectivament.
L’acord arriba després de la sentència de 15 de desembre de 
2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obli-
ga l’administració autonòmica a pagar el finançament dels cur-
sos 2012-13, 2013-14 i 2014-15. En total, l’Ajuntament rebrà 
1.659.274,45 euros, que corresponen a la part que es va deixar 
sense finançar més els interessos. El pagament es farà en tres ter-
minis: 1 de juny de 2021, de 2022 i de 2023. 
Per l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, l’acord és una 
bona notícia perquè “després de diferents recursos, i d’una 
sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia, la Genera-
litat pagarà la seva part d’un servei públic molt necessari per 
a les famílies”. Durant els cursos en què la Generalitat va deixar 
d’aportar el 33% que li corresponia, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí va assumir aquesta part per tal que l’augment del preu no 
recaigués sobre les famílies.

Per tal de no augmentar el preu a les famílies, l’Ajuntament va 
assumir la part que va deixar d’abonar la Generalitat

Prova pilot d’una aplicació 
metropolitana de navegació i 
serveis vinculats amb la bici
Millorar la informació sobre la infraestructura ciclista, 
els serveis vinculats o la navegació GPS, són alguns dels 
avantatges d’un nou aplicatiu mòbil impulsat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb l’empresa francesa Géo-
vélo, que ha escollit Sant Joan Despí per fer una prova pilot 
per desenvolupar-la. L’aplicatiu, que ja compta amb més de 
250.000 usuaris arreu d’Europa, permet consultar els carrils 
bici,  serveis  de lloguer com el Bicibox i Ebicibox, etc. Tal 
i com ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat, Trans-
port i Sostenibilitat de l’AMB, i alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, “iniciatives com aquestes facilitaran una 
metròpolis més ciclable, més segura, més sostenible i més 
saludable”.

L’alcalde, Antoni Poveda, acompanyat de membres de l’empresa 
Géovélo i tècnics metropolitans, durant la prova pilot per comprovar 
el funcionament del sistema que permet accedir de manera ràpida a 
les rutes ciclistes geolocalitzades
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Demanar menjar per emportar 
o recollir, ara és més fàcil

Al web promodespi.cat podeu consultar els 73 establiments de la ciutat que 
ofereixen aquests serveis, molt demanats arran de la crisi sanitària

La recuperació econòmica continua essent 
una de les prioritats de l’Ajuntament, que tre-
balla amb els sectors més perjudicats impul-

sant accions per deixar enrere aquesta complicada 
situació. Un dels sectors més afectats és el de la 
restauració, que un any després de l’estat d’alarma, 
encara ha d’afrontar restriccions horàries que no li 
permet mantenir el 100% de l’activitat. 
La crisi, però, ha obert una nova manera d’arribar 
al consumidor oferint serveis de recollida o per 
emportar. Això, ha portat l’Ajuntament, en el 
marc de la campanya Ara més que mai, comerç de 
Sant Joan Despí, a impulsar l’acció Del restaurant 
a la teva taula per facilitar a la ciutadania l’accés 
als locals que ofereixen aquests serveis. A través 
del web promodespi.cat es pot consultar els res-
taurants que ofereixen aquests serveis, dades de 
contacte i, fins i tot, les plataformes a través de les 
quals es fan els lliuraments a casa. Per visibilitzar 
els establiments adherits, als aparadors trobareu 
un identificatiu per saber el tipus de servei que 
ofereixen. A més, l’Ajuntament ha enviat un fullet 
amb un codi QR perquè s’hi pugui accedir més 
facilment. La iniciativa ha aconseguit sumar 73 
establiments de restauració de la ciutat.

DEL RESTAURANT

A � �VA
taula

Al web promodespi.cat es pot consultar la relació de bars i restaurants 
que preparen menjars per emportar o bé recollir al mateix local

L’acció municipal 100% Restauració, que promou el sorteig de 100 
targetes carregades amb 100 euros per gastar en els bars i restau-
rants de la ciutat, ha estat tot un èxit de participació. 2.974 veïns 
i veïnes de la ciutat s’han inscrit en el sorteig d’aquest centenar 
de targetes que volen promoure el consum i reforçar la confiança 
en els establiments de restauració locals. L’acció forma part del 
pla ‘Reiniciem Sant Joan Despí’ que impulsa l’Ajuntament per a la 
recuperació social i econòmica de la ciutat.

Prop de 3.000 persones participen en el 
sorteig de 100 targetes de 100 euros a 
gastar en els restaurants de la ciutat
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CENTRE

LES BEGUDES

SANT JOAN DESPÍ

RESIDENCIAL SANT JOAN

PLA DEL VENT-TORREBLANCA

LES PLANES

Veí, veïna, què proposes?
per millorar Sant Joan Despí i el teu barri
DECIDIM ENTRE TOTS I TOTES ELS MILLORS PROJECTES I FEM-LOS REALITAT AMB

600.000 EUROS D’INVERSIÓ
Fes les teves propostes de l'1 de maig al 4 de juny de 2021 a:

decidim-sjdespi.diba.cat    ·    www.sjdespi.cat

P R E S S U P O S T O S  P A R T I C I P A T I U S  2 0 2 1 - 2 0 2 3

Com aportar les propostes?
ON LINE: fent les teves propostes a través de les pàgines web
decidim-sjdespi.diba.cat i sjdespi.cat de l’1 de maig al 4 de juny

Si tens dificultats per fer-ho telemàticament, truca al 93 480 60 00 (Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Joan Despí) o envia un correu a participa@sjdespi.cat
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L’Ajuntament endega al mes de 
maig un procés que deixarà en 
mans de la ciutadania el destí 

d’una partida pressupostària munici-
pal. Es tracta dels anomenats Pressu-
posts Participatius, un mecanisme que 
permet la participació directa  de veïns 
i veïnes en l’elaboració dels pressupos-
tos municipals de 2021, 2022 i 2023. 
L’objectiu és implicar la ciutadania en la 
presa de decisions sobre part dels recur-
sos públics a través d’un procediment 
obert a tothom. En total es destinaran 
600.000 euros al desenvolupament de 
projectes que es duran a terme amb 
els pressupostos de 2021, 2022 i 2023, 
a raó de 200.000 euros en cada exerci-
ci. El 60% es destinarà a projectes per 

a la millora dels barris, i l’altre 40%, a 
idees d’àmbit general de ciutat. Així, es 
poden fer propostes destinades a mi-
llorar quelcom ja existent o fer-nes de 
noves, en àmbits com ara la urbanit-
zació d’espais, la senyalització viària, 
l’enllumenat públic, els parcs, les zones 
enjardinades, etc. o d’altres àrees com 
el desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques, per exemple. 

Com hi puc participar?
Les aportacions i votacions es poden fer 
telemàticament a través de la platafor-
ma ‘Sant Joan Despí Participa’ (al web 
decidim-sjdespi.diba.cat). Com a alter-
nativa a la presentació telemàtica, i per 
arribar al màxim de ciutadans i ciuta-

danes, s’habilitarà un servei de recollida 
de propostes que es canalitzarà a través 
de correu electrònic (participa@sjdespi.
net) o via telefònica (93 480 60 00 Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania). Un cop 
s’hagi sol·licitat fer servir l’alternativa 
no telemàtica, personal municipal 
s’encarregarà de recollir les propostes i 
d’incorporar-les a la plataforma. Cada 
ciutadà pot presentar com a màxim 
dues idees. 
Un cop la ciutadania ha aportat les seves 
propostes, es farà una avaluació tècnica 
i econòmica per part d’una comissió 
municipal per conèixer la seva viabi-
litat, i novament s’obrirà un procés, en 
la mateixa plataforma, per obrir tots els 
projectes seleccionats a votació popular. 

La ciutadania decideix
S’obre el procés dels Pressupostos Participatius perquè la ciutadania proposi 

projectes per a la ciutat i pels barris. Per votació se n’escolliran els millors, que es 
faran realitat gràcies a  una inversió de 600.000 euros en els propers tres anys

Calendari del procés participatiu
Maig-juny 2021: Presentació de propostes per part de la ciutadania
Juny 2021: Avaluació i valoració tecnicoeconòmica de les propostes
Juliol 2021: Votació de la ciutadania de les propostes finalistes
2021, 2022 i 2023: Desenvolupament de les propostes guanyadores
Maig de 2023 Seguiment i avaluació
La ciutadania pot participar en la presentació de propostes; la votació de les 
propostes finalistes i el seguiment i avaluació.

Propostes d’inversions
Es poden fer propostes de qualsevol àmbit de competència municipal, sempre 
que entrin en el capítol d’Inversions. Una inversió és tot allò que l’Ajuntament 
pot construir o adquirir, un bé inventariable permanent en el temps. Millores en 
infraestructures com zones verdes, parcs, actuacions en l’espai públic (enllumenat, 
mobiliari urbà, senyalització, etc.) són exemples de propostes que pot aportar la 
ciutadania. No són inversions activitats, serveis o subvencions. 

Més informació: decidim-sjdespi.diba.cat i sjdespi.cat
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El certificado digital idCAT ya se 
puede obtener en el Ayuntamiento

Este identificador garantiza la identidad en Internet y permite realizar 
trámites ‘on line’ con diferentes administraciones

El Ayuntamiento ya es entidad de registro del certi-
ficado idCAT, el servicio de identificación y firma 
que el Consorcio Administració Oberta de Cata-

lunya (AOC) ofrece a los ciudadanos y ciudadanas para 
tramitar y firmar documentos electrónicos. 
El idCAT es un identificador digital que garantiza la iden-
tidad en Internet y que asegura la integridad y la con-
fidencialidad de las transacciones electrónicas. Con este 
certificado, se pueden hacer trámites que ofrecen nume-
rosas administraciones a través de Internet, como presen-
tar solicitudes en la Sede electrónica del Ayuntamiento, 
tramitar la declaración de la renta, obtener el informe la-
boral de la Seguridad Social, etc. También permite firmar 
documentos electrónicos y formularios web con todas las 
garantías.
Para obtenerlo a través del Ayuntamiento existen dos 
vías: introducir los datos a través del formulario habilita-
do en la web del idCAT, y una vez hecho, validar la soli-
citud en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), o 
bien realizar hacer toda la tramitación directamente en la 
propia OAC (Camí del Mig, 9). En ambos casos, hay que 
pedir cita previa en el teléfono 93 480 60 00.

Mejoras para 
ganar en seguridad
El Ayuntamiento ha comenzado 
los trabajos de reparación del 
pavimento de la pasarela que une 
Torreblanca con les Begudes. La 
pasarela permanecerá cerrada 
para peatones y ciclistas mientras 
se realizan las obras. La inter-
vención permitirá mejorar la 
seguridad del pavimento de esta 
infraestructura que hace más fácil 
la movilidad y permite una mejor 
conectividad entre ambas zonas 
de la ciudad.

En la OAC
El certficado se puede 

tramitar en la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía 
del Ayuntamiento, previa 

solicitud de cita previa  
en el teléfono 

 93 480 60 00
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La nueva promoción de pisos protegidos 
de alquiler, a punto para entregar
El precio de alquiler de las 48 viviendas, ubicadas en la avenida de la 

Generalitat, 2A, oscila entre los 472 y los 597 euros

Aumentar el parque de viviendas de protección 
oficial, tanto de compra como de alquiler, es una 
de las prioridades del Ayuntamiento de Sant Joan 

Despí que continúa avanzando en el Plan Municipal de 
Vivienda con la finalización de las obras de una nueva 
promoción de pisos de alquiler en la avenida de la Gene-
ralitat, 2A, en el barrio de Torreblanca. Con el objetivo de 
que la ciudadanía conociera de primera mano cómo son 
los nuevos pisos, el Ayuntamiento ha organizado unas jor-

nadas de puertas abiertas en el mes de marzo. Está previs-
to que las 48 viviendas se entreguen a sus propietarios el 
próximo verano.
Las viviendas, de dos y tres dormitorios, se distribuyen en 
tres edificios, cuentan con plaza de aparcamiento y tras-
tero (opcional) y su precio oscilará entre los 472 y los 597 
euros en función de la tipología. Todos los pisos disponen 
de precalentamiento de agua con energía solar y reaprove-
chamiento de aguas grises.

Viviendas de alquiler a precios asequibles. La promoción de Torreblanca se suma a los casi 800 pisos que ADSA ha construido en las últimas 
décadas en la ciudad. En las imágenes, diferentes momentos de la jornada de puertas abiertas para conocer las nuevas viviendas, que destacan por 
distribución y por contar con grandes terrazas. A la derecha, abajo, la primera teniente de alcalde, Belén García, mostrado uno de los pisos.

Vivienda social de promoción municipal
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S’obren les inscripcions del nou 
pla de formació municipal

L’Ajuntament ofereix una vintena de tallers i webinars per incrementar les 
oportunitats laborals de la ciutadania millorant les seves competències

El pla ‘Treball als barris’ permet 
la contractació de 26 persones
Aquest mes d’abril, 26 persones aturades s’incorporaran a 
treballar a l’Ajuntment en el marc del projecte ‘Treball als 
barris’, impulsat pel Departament de Treball mitjançant el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Les persones contractades es 
dedicaran durant els propers sis mesos a realitzar tasques de 
peó de paleta, de jardineria o de neteja. Aquestes incorpora-
cions augmenten fins a 65 el nombre de persones contracta-
des a través de diferents plans d’ocupació municipals o amb 
recursos d’altres administracions, com l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació o la Generalitat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aca-
ba d’obrir les inscripcions d’un nou 
pla de formació municipal que ofe-

reix més d’una vintena de propostes per tal 
d’incrementar les competències i les opor-
tunitats en la recerca de feina. El pla recull 
tres grans blocs temàtics en funció del tipus 
de formació: formació professionalitzadora, 
formació per a la recerca de feina i webinars 
(tallers on line de curta durada). L’objectiu 
és oferir una àmplia tipologia formativa que 
s’adapti a les necessitats de les persones inte-
ressades, que poden estar en cerca de feina o 
bé amb intenció de canviar. Tot i que predo-
minen els destinats a millorar les competèn-
cies en l’àmbit digital, com ara l’optimització 
en l’ús de les xarxes socials o l’ús de programes 
informàtics, també hi trobareu cursos sobre 
comptabilitat o excel.
A  la pàgina web promodespi.cat es po-
den consultar els 21 cursos i tallers progra-
mats per a aquest 2021, i els formats en què 
s’imparteixen, on line o presencial. A més, des 
d’aquest web podeu fer la inscripció telemàti-
ca. Aprofiteu per formar-vos de manera gra-
tuïta  i millorar el vostre perfil laboral. 

Properes cites formatives
Formació professionalitzadora

Anglès A2, del 26 d’abril al 22 de juny
ACTIC mitjà, del 13 d’abril al 22 de de juny
Gestor administrativa i atenció al públic, 

del 19 d’abril al 12 de maig

Formació per a la recerca de feina
DBebee, descobreix la nova xarxa professional, 28 d’abril

Webinars
Optimitza el teu perfil de Linkedin, 14 d’abril

Reinventa’t: vols canviar el teu perfil professional?, 
3 de maig 

Inscripcions on line al web promodespi.cat

En el que portem d’any s’han contractat a 65 persones a través de 
diferents plans d’ocupació
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A l’espai fluvial i agrícola, 
actuem amb respecte

Gestors mediambientals, contractats a través d’un pla d’ocupació, informen la 
ciutadania sobre la necessitat de tenir cura d’aquest espai natural ara molt concorregut

L’espai fluvial de Sant Joan Despí conviu en un equilibri 
on tenen cabuda les explotacions agràries privades, i 
espais d’esbarjo que la ciutadania ha de compartir, amb 

respecte, amb la fauna i la flora. Les restriccions de mobili-
tat degudes a la pandèmia, han fet que en l’últim any hagi 
augmentat de manera notable la presència de ciutadans i 
ciutadanes animats a fer esport, passejar i gaudir de la zona. 
Un espai natural que hem de cuidar i protegir plegat ha 
comportat un deteriorament de l’espai que ha requerit un 
esforç conscienciador per part de l’Ajuntament per evitar ac-

tituds incíviques, com el llençament d’escombraries. És per 
això que informadors ambientals, contractats recentment 
per l’Ajuntament a través d’un pla d’ocupació, fan tasques 
de conscienciació tot recordant que cal endur-se la brossa; 
respectar els camps agrícoles (propietats privades); no dur el 
gos sense lligar o controlar els accessos de vehicles no auto-
ritzats. A més d’informar i conscienciar, el personal també fa 
accions puntuals de neteja d’abocaments. Cal ser conscient 
que les explotacions agrícoles són propietats privades i, per 
tant, no es pot entrar ni agafar fruites o verdures.

L'1 D'ABRIL S'ACABA LA MORATÒRIA 

PER A FURGONETES (categoria N1)

INFORMA-TE’N zbe.barcelona

Per gaudir de la 
zona riberenca, 
no oblideu...
8 Respectar la fauna i la flora 
8 Portar el gos lligat
8 No llençar escombraries 
(emportar-se-les) 
8 Fer cas de les normes
8 Respectar les explotacions 
agrícoles (propietats privades)

LA POL·LUCIÓ A LA
METRÒPOLIS DE BARCELONA
ESCURÇA MÉS DE 8 MESOS 
LA VIDA DE LES PERSONES.
No hi ha temps a perdre.
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Reig Jofre comenzará a fabricar 
la vacuna de Janssen en junio

La planta de Sant Joan Despí, con capacidad para producir 250 millones de dosis, 
será la única que fabricará la vacuna de Janssen en España

La planta de la compañía farma-
céutica Reig Jofre comenzará a 
fabricar las primeras dosis de la 

vacuna Janssen contra la COVID-19 
el próximo mes de junio. Así lo ha 
anunciado la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
durante la visita que ha realizado a la 
planta junto al alcalde, Antoni Pove-
da, la coordinadora de Govern, Belén 
García, y el comisario de Mercado 
Interior de la Unión Europea (UE), 
Thierry Breton. La ministra ha des-

tacado que “de esta planta saldrán 
millones de ilusiones para los espa-
ñoles y los europeos”. Por su parte, 
para el comisario europeo “es impre-
sionante la calidad, la implicación y 
la profesionalidad de esta planta. El 
acuerdo de Reig Jofre con Janssen es 
ejemplar”. Tal y como avanzó el vice-
presidente de Reig Jofre, Àlex García 
Reig, en El Butlletí, “la planta tiene 
una capacidad para producir más de 
250 millones de dosis”.
La compañía llegó a un acuerdo con 

Janssen Pharmaceutical Companies 
de Johnson & Johnson (Janssen) para 
la transferencia tecnológica de la pro-
ducción de su vacuna contra la CO-
VID-19 Ad26.COV2-S. La planta será 
la responsable de la formulación, el 
llenado y el envasado de la vacuna, y 
es la única que fabricará la vacuna de 
Janssen en España. 
En 2018, Reig Jofre inició la construc-
ción de una nueva planta de produc-
tos inyectables que permitirá triplicar 
su actual capacidad productiva.

L’alcalde rep al nou comissari en 
cap dels Mossos d’Esquadra de la 
Regió Metropolitana Sud

El alcalde, Antoni Poveda, y la coordinadora de Govern 
Belén García, junto a la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto y el comisario europeo Thierry Bre-
ton durante la visita. En la imagen superior, instalaciones 
de la planta de Reig Jofre en Sant Joan Despí

L’alcalde, Antoni Poveda, va aprofitar la visita del nou comissari en 
cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, per valorar la coordina-
ció entre els cossos policials, i per fer balanç de les actuacions rela-
tives a la seguretat. Durant la reunió es va parlar també de mantenir 
i reforçar els protocols d’actuació davant les ocupacions il·legals, els 
quals han tingut un bon resultat en els darrers mesos.A la dreta, Eduard Sallent, nou comissari en cap dels Mossos
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Lliurament dels Premis Ciutadà 
Bicibox i E-Bicibox 2020

Grisha Domínguez i Judit Sellés han estat els usuaris més actius dels serveis 
Bicibox i E-Bicibox a Sant Joan Despí

Exposició itinerant sobre els 
ocells del riu a Sant Joan Despí

A l’esquerra, l’alcalde i vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de 
l’AMB, amb els usuaris santjoanencs més actius en el servei Bicibox i E-Bicibox

Les escoles de la ciutat tindran la sort d’acollir en les properes setmanes 
l’exposició Els ocells del riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí, del 

Centre Mediambiental l’Arrel. Aquest recorregut pel món ornitològic del 
riu a Sant Joan Despí neix arran de l’Anuari Ornitològic que realitza l’entitat 
des del 2007, una feina que es consolida amb l’estudi de la comunitat d’ocells 

que inspira aquesta exposició. La mostra-itinerant a les escoles es comple-
menta amb un taller i xerrada. Podrem veure la mostra el 8 de maig, Dia 

Internacional de les Aus Migratòries, al tram de vianants del carrer del Bon 
Viatge, i el dia 22, Dia Internacional de la Diversitat Biològica, al tram de 

vianats del carrer John F. Kennedy, de 10 a 20 h.

L’alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de Mobili-
tat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), Antoni Poveda, ha lliurat els Premis 
Ciutadà Bicibox i E-Bicibox que premien els usuaris i 
usuàries més actius de les ciutats amb aquests serveis. La 
pandèmia no va frenar-ne l’ús l’any passat, que va regis-
trar un augment d’usuaris i d’usuàries del 14%, en el cas 
del Bicibox, i d’un 22% pel que fa a l’E-Bicibox. 
La jove Judit Sellés, de Sant Joan Despí, s’ha endut el reco-
neixement a la Ciutadana E-Bicibox 2020, amb 267 usos, 
mentre que Grisha Domínguez, ha estat el ciutadà de Sant 

Joan Despí amb més usos, un total de 431, del Bicibox. 
Durant l’acte, l’alcalde ha comentat que “amb aquests 
premis de l’AMB seguim impulsant i promovent la bici-
cleta com a transport urbà i metropolità habitual. Con-
tinuem avançant cap a una mobilitat més sostenible i 
reduint la contaminació atmosfèrica”.
Segons la darrera enquesta sobre l’ús del servei, en els 
darrers dos anys el nombre d’usuaris que han utilitzat el 
Bicibox per a desplaçaments laborals o d’estudi s’ha in-
crementat un 24%, i ha passat del 42% l’any 2018 al 64 % 
l’any 2020. 

A les escoles es fan xerrades i tallers per explicar la 
riquesa ornitològica del riu Llobregat
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L’Arxiu Municipal rep una donació 
del fons documental de Can Codina
Entre altres documents, hi ha cinc pergamins d’entre els segles XV i XVI, així com 

documentació manuscrita en paper dels segles XVI al XVIII

L’Arxiu Municipal ha rebut la donació més important 
de la seva història: el fons documental de la masia de 
Can Codina, ubicada al barri de les Begudes. L’alcalde 

de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i el propietari actual de 
Can Codina, Honorio Sánchez, han signat la formalització 
de la donació que s’ha fet de manera totalment desinteres-
sada. 
Entre altres documents, la cessió consta de cinc pergamins 
d’entre els segles XV i XVI i de documentació manuscrita 
en paper dels segles XVI al XVIII, que aporten informació 
sobre la masia de Can Codina i sobre el Sant Joan Despí 
d’aquella època. També inclou una col·lecció de prop de 90 
llibres de caràcter religiós dels segles XVII al XVIII i docu-
ments que parlen del possible pas de Sant Francesc d'Assís 
per  aquesta masia. Segons es diu, el 1214 el frare italià va 
fer una parada a Sant Joan Despí tornant de la seva peregri-
nació a Santiago de Compostel·la i va fer nit a Can Codina. 
Com a record d’aquest fet, el fons de la casa conserva un 
conjunt de goigs d’ara fa prop d’un segle, uns poemes tradi-
cionals dels aplecs que s’organitzaven a Can Codina.
Altres documents cedits a l'arxiu són un conjunt de foto-

grafies històriques de principi del segle XX i una col·lecció 
de prop d’un miler de vinils de música clàssica i d’òpera. Tot 
i que la majoria de les fotografies són de caire familiar, hi 
trobem també material històric relatiu a tradicions ja perdu-
des, com ara un aplec datat dels anys vint. El propietari de 
Can Codina, Honorio Sánchez, comenta que ha fet aquesta 
donació “perquè està molt millor a l’Arxiu Municipal, ben 
conservat i cuidat i amb accés per a tota la ciutadania”.

Edifici patrimonial del segle XI
Can Codina és un dels edificis més importants del patrimo-
ni històric de Sant Joan Despí. La masia, situada al costat de 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona, 
té el seu origen al segle XI. Tot i que ha estat transformada 
als llarg dels anys, conserva molts elements antics dels segles 
XVI i XVII, així com una capella dedicada a Sant Francesc 
d’Assís.
L’Arxiu Municipal de Sant Joan Despí anima els ciutadans 
i ciutadanes a aportar documentació històrica relativa a la 
ciutat perquè és la millor manera de conservar la nostra 
identitat i comprendre el que som avui dia.

Testimoni de la nostra història. La masia de Can Codina encara 
es conserva en molt bon estat (a dalt, una de les imatges cedides 
mostra un aplec dels anys vint del segle passat). A la dreta, a dalt, 
Honorio Sánchez, propietari actual, amb l’alcalde, Antoni Poveda, 
i la coordinadora del Govern, Belén García. A sota, part dels 
documents rebuts, com l’escrit que parla del possible pas de Sant 
Francesc d’Assís per aquesta casa el 1214
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Al maig, preinscripció a 
l’educació postobligatòria

Els instituts de la ciutat preparen jornades de portes obertes on line per 
acostar les famílies als projectes educatius de cada centre

Els instituts ja ho tenen tot enllestit per iniciar el procés de la 
preinscripció de l’educació postobligatòria, batxillerat i cicles de 
formació professional, que aquest any es tornarà a fer de manera 
on line degut a la situació sanitària actual. Les famílies podran 
fer el tràmit a través dels webs dels centres o del Departament 
d’Educació de la Generalitat (preinscripcio.gencat.cat). 
Les habituals sessions de portes obertes es faran també de for-

ma virtual, per la qual cosa les famílies hauran d’omplir un full 
d’inscripció als webs dels instituts per participar-hi.  Sant Joan 
Despí compta amb dos instituts públics, Jaume Salvador i Pe-
drol i Francesc Ferrer i Guàrdia, i un centre concertat, l’Ateneu 
Instructiu, que ofereixen estudis de batxillerat i cicles de forma-
ció professional. D’altra banda, l’antiga escola Pascual Cañís és el 
centre de referència de l’alumnat que opta pels estudis de PFI .

Neix una nova entitat: 
Inclusió i Diversitat Funcional

Sant Joan Despí compta amb una nova associació, Inclusió i Diver-
sitat Funcional, que veu la llum amb l’objectiu de treballar per la in-
tegració de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits 
de la societat. Per aconseguir-ho, l’entitat promou tallers, activitats 
i altres iniciatives, com la recerca de recursos perquè la inclusió 
sigui una realitat. Podeu seguir de prop les iniciatives i propostes 
d’aquesta nova associació a les seves xarxes socials.

PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA CURS 2021-2022
Batxillerat i grau mitjà de formació professional: de l’11 al 17 de maig
Grau superior de formació professional: del 25 al 31 de maig
PFI (Programes de formació i inserció): del 10 al 21 de maig

Portes obertes on line: 
Jaume Salvador i Pedrol: 3 de maig, 18 h · Francesc Ferrer i 
Guàrdia: batxillerat (26 d’abril, 18 h) i formació professional 

(28 d’abril, 17 i 19 h) · Ateneu Instructiu (28 d’abril)

Institut Jaume Salvador i Pedrol
 C. Marie Curie, 4  · Tel. 93 373 06 12
web: agora.xtec.cat/iespedrol

Estudis
Batxillerat: humanístic i social,
i científic-tecnològic

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Av. de la Generalitat, 30 · Telf. 93 373 16 11
web: iesffg.cat

Estudis
Batxillerat: humanístic i social, 
i científic-tecnològic

Grau mitjà de formació professional: 
Cures d’infermeria
Emergències sanitàries
Activitat comercial

Grau superior de formació professional: 
Comerç internacional 
Gestió de vendes i espais comercials

Instituts públics de Sant Joan Despí

Centre concertat: Ateneu Instructiu,  passeig del Canal, s/n · Tel. 93 373 17 16 
web: ateneuinstructiu.com
Batxillerat: humanístic i social,i científic-tecnològic

Estudis PFI: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic,  i auxiliar en 
instal·lacions electrotècniques en edificis
C. Orfeó Català 6 · 93 480 80 50 (ext. 1311) · web: sites.google.com/view/pttsantjoan

La preinscripció es farà on line. Consulteu els webs dels centres i del Departament d’Educació de la Generalitat: preinscripcio.gencat.cat. 
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Les escoles bressol públiques 
organitzen portes obertes virtuals

A més de sessions informatives on line per a les famílies, al web sjdespi.cat i als de 
les escoles bressol municipals, podreu veure vídeos que mostren les instal·lacions

Les escoles bressol públiques es pre-
paren per encetar un  nou procés 
de matriculació que començarà 

amb la preinscripció, del 10 al 21 de 
maig. En una situació normal, obririen 
les seves portes perquè les famílies po-
guessin visitar les instal·lacions i conèi-
xer el projecte educatiu que ofereixen. 
La crisi sanitària, però, ho fa inviable, i 
per aquest motiu l’Ajuntament ha bus-
cat el suport digital per convidar les 
famílies a comprovar la qualitat de la 
xarxa d’escoles bressol municipals for-
mada per tres centres de l’Ajuntament: 
Sol Solet, El Gegant del Pi i El Timbal. 
L’oferta pública es completa amb la Llar 
d’Infants La Pomera, gestionada per la 
Generalitat. Les famílies podran fer reu-
nions virtuals amb les direccions i mem-
bres de l’equip (consulteu al quadre les 
dates i horaris), i alhora veure els espais 
i serveis dels centres a través d’un vídeo 
explicatiu que estarà disponible al web 
sjdespi.cat i al canal municipal de You 
Tube (Despí TV), i als webs de les esco-
les bressol. Aquest any, la preinscripció 
es farà on line (sjdespi.cat) i, només en 
casos justificats en els quals sigui impos-
sible fer-ho telemàticament, es podrà 
contactar per telèfon.
Totes les escoles de la xarxa municipal 
segueixen uns criteris pedagògics i orga-
nitzatius comuns, que tenen la finalitat 
de proporcionar a les famílies un servei 
de qualitat a infants des dels 4 mesos fins 
als 3 anys. Un marc educatiu que permet 
el progressiu descobriment i creixement 
personal dels infants; on es promouen 
vincles socials així com l’adquisició de 
normes, valors i hàbits que afavoreixin 
el seu desenvolupament i autonomia.

Matrícula curs 2021-2022
Presentació sol·licituds: del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos. Les 
famílies han de fer la preinscripció on line al web sjdespi.cat. Amb caràcter 
excepcional i justificat, en el cas de famílies que no disposin d’accés per via 
telemàtica, es podrà contactar per telèfon amb el Departament d’Educació 
(93 477 00 51 - Àrea de Serveis a la Persona).

Matrícula: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos i amb hores assignades. 

Podeu consultar tota la normativa que regula el període de matriculació de les 
escoles bressol públiques a l’aplicatiu que estarà disponible al web sjdespi.cat 
dies abans que comenci el procés de matriculació.

Portes obertes virtuals
EBM Sol Solet: 19 d’abril, de 16.30 a 17.30 i de 17.45 a 18.45 h
EBM El Timbal: 26 d’abril, de 16.30 a 17.30 i de 17.45 a 18.45 h
Llar d’Infants La Pomera: 21 i 22 d’abril,  a les 18 h
(Les famílies poden demanar cita prèvia al web sjdespi.cat per participar-
hi. Tot i que la sessió de l’EBM El Gegant del Pi ja s’ha fet, podeu contactar 
amb al centre per tenir-ne més informació).
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Xarxa d’escoles bressol municipals

Escolarització
L’horari lectiu és de 9 h a 12 h 
(matí) i de 15 h a 17 h (tarda). Per 
als infants que es queden a dinar, 
l’horari escolar és de 9 h a 17 h. 

Menjador i berenar
Servei de menjador, com un espai 
i un temps de valor educatiu, atès 
pel personal del centre i reforçat 
amb personal de suport educatiu 
a l’estona de dinar i dormir. Servei 
voluntari per a les famílies. L’horari 
del menjador comprèn l’estona de 
dinar (de 12 a 13 h) i l’estona de 
descans (de 13 a 15 h).

Espais d’ acollida
Ofereixen a les famílies el servei 
complementari d’acollida en 
horari de matí (de 7.30 a 9 h) o de 
tarda (de 17 a 18 h) i poden fer-ne 
ús de manera fixa o esporàdica. 
Aquest servei inclou l’esmorzar en 
aquells infants que realitzin l’horari 
d’acollida entre les 7.30 h i 8.30 h. 

EBM EL TIMBAL
Carrer del Tambor del Bruc, 2
Telèfon: 93 373 09 44
ebmeltimbal@sjdespi.net
www.ebmeltimbal.despientitats.cat

EBM SOL SOLET
Rambla de Josep Maria Jujol, 5
Telèfon: 93 373 64 84
ebmsolsolet@sjdespi.net
www.ebmsolsolet.despientitats.cat

EBM EL GEGANT DEL PI
Carrer Fontsanta, s/n cantonada 
Marquès de Monistrol
Telèfon: 93 477 15 61
ebmelgegantdelpi@sjdespi.net
www.ebmelgegantdelpi.despientitats.cat

Serveis de les escoles
Principis psicopedagògics 

Activitat autònoma, prioritzant la llibertat de 
moviment i la conquesta de l’autonomia basada 
en la iniciativa de l’infant.

Relació afectiva i individualitzada entre 
adult i infant per proporcionar la seguretat 
necessària per al seu desenvolupament. 

El diàleg i la paraula, eixos metodològics 
bàsics de la pràctica educativa com a anticipació 
de les accions amb els infants,  i com a mitjà de 
transmissió dels continguts curriculars. 

Acció educativa individualitzada oferint una 
atenció a cada infant, atenent les seves necessitats 
segons els seu estat evolutiu. 

Afavorir en l’infant la necessitat de ser conscient 
d’ell mateix i del seu entorn a través del respecte 
i promoció de la iniciativa de l’infant en la 
seva vida quotidiana. 

Treball amb la família, primer vincle social 
i afectiu de l’infant. S’aposta per generar una 
bona relació, apropar-los a la realitat del dia a dia 
de l’infant a l’escola i mostrar-los el perquè del 
treball que es fa amb ells, fet que permet dur a 
terme la coeducació dels infants.

VÍDEO AL YOUTUBE DESPÍ TV

LLAR D’INFANTS LA POMERA (gestionada per la Generalitat)
Paseseig del Canal, 1B · Telèfon: 93 373 47 54 · lapomera@gmail.com · lapomeradesantjoandespi.blogspot.com
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Una ciutat compromesa amb la igualtat. Sant Joan 
Despí ha dedicat el mes de març a reivindicar, un cop més, la igualtat 
real entre dones i homes coincidint amb el Dia Internacional de les 
Dones. Les imatges mostren algunes de les activitats presencials que 
s’han pogut dur a terme, tot i la situació sanitària.
En la fotografia superior, una de les corresponsals d’institut fa la 
lectura del manifest, amb la regidora d’Igualtat, Judith Riera, i la 
coordinadora del Govern, Belén García; en la inferior, presentació del 
llibre Imbatibles, la edad de las mujeres, escrit per diferents autores; 
l’activitat Teixim complicitats, de l’associació Montserrat Roig; expo-
sició del col·lectiu Aquelarre; minut de silenci per les dones assassina-
des, organitzat per Violeta, associació de dones contra la violència; 
exposició Revoluciona, i un dels cartells col·locats a les portes de les 
escoles amb el lema “Aquí eduquem en equitat de gènere”.

8 de març, una jornada per 
reivindicar les dones
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El periodista Xavier Aldekoa i el fotoperiodista Alfons Rodríguez presenten al 
Centre Jujol-Can Negre una mostra que parla dels somnis d’11 infants africans

Indestructibles, una mirada 
fotogràfica al futur d’Àfrica

El Centre Jujol-Can Negre acull fins al 30 d’abril 
l’exposició Indestructibles, una mirada a la generació 
del futur d’Àfrica, un recorregut per les històries d’11 

nens i nenes de 10 països africans, que, tot i els entrebancs 
i una realitat marcada per guerres, els efectes del canvi 
climàtic o la fam, lluiten per aconseguir els seus somnis, 
per superar-se. La mostra és obra del fotògraf i realitzador 
documental Alfons Rodríguez, amb una obra reconeguda 
amb diferents premis, i el periodista Xavier Aldekoa, que 
ha desenvolupat la major part de la seva carrera a l’Àfrica, 
on és corresponsal del diari La Vanguardia. 
Una quarantena d’imatges de nens i nenes com la Marce-
lina, la Margaret o Djibrine que parlen de l’Àfrica, la regió 
més jove del planeta, que fugen  de la victimització per 
mostrar-nos una generació amb futur. 
Tal i com explica el periodista i autor dels textos, Xavier 

Aldekoa, “hem volgut acostar-nos a les històries amb 
temps, amb la pausa suficient perquè aflorin les seves 
experiències i no quedar-nos només en la superfície. 
Totes les històries es defineixen pel que els seus prota-
gonistes han fet, no pel que els hi ha passat”. Una idea 
que comparteix Alfons Rodríguez, responsable de les fo-
tografies, que destaca, a més a més, el missatge positiu i 
d’esperança  “clar que a l’Àfrica hi ha drama, però no ens 
volem quedar només en la ferida, sinó que hem volgut 
explicar què fan els joves africans”. 
Indestructibles no es queda només en una exposició, sinó 
que aquest projecte, gestat en dos anys de feina, utiliza al-
tres formats, com un llibre, exposicions interactives adap-
tades a les escoles o un documental (encara per desenvo-
lupar) per donar a conèixer un continent amb capacitat 
de superació i fortalesa que es revolta davant del seu destí.

A dalt, una de les impactants imatges de la mostra, que explica, a través dels testimonis i les fotografies d’11 nens i nenes, com és la seva vida 
a l’Àfrica i com lluiten per superar les adversitats (a través del codi QR podeu accedir al vídeo de Despí TV, un recorregut per la mostra amb les 
explicacions dels autors). A l’esquerra, els primers visitants de l’exposició davant algunes de les instantànies

La mostra es pot veure a Can Negre durant tot l’abril. A l’esquerra, un moment de l’acte d’inauguració. A la dreta, l’alcalde, Antoni Poveda, durant la 
presentació, amb el periodista Xavier Aldekoa, veí de Cornellà, i Alfons Rodríguez, d’Esplugues
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Sant Jordi 
amb seguretat

La situació actual, marcada per la situació sanitària 
provocada pel coronavirus, fa que Sant Joan Des-
pí visqui una Diada de Sant Jordi adaptada a les 

circumstàncies. Si l’any passat vam tenir una festa del 
llibre i de la rosa marcada pel confinament, amb actua-
cions organitzades exclusivament des del món virtual, 
enguany, les mesures ara per ara adoptades per les au-
toritats sanitàries permeten recuperar l’esperit d’un 
Sant Jordi al carrer, lluny encara de la normalitat ante-
rior a l’era Covid-19, però amb activitats que, amb to-
tes les mesures de seguretat i distància, ens permetran 
retrobar-nos al carrer amb la cultura i la tradició pròpia 
d’aquesta data tant significativa.
Els escriptors i escriptores de Sant Joan Despí tornaran 
a ser protagonistes, així com la venda de llibres i roses, 
acompanyats d’una proposta cultural organitzada per 
gaudir des de la distància, però amb tota la intensitat. 

Can Negre lluirà com mai el 23 d’abril
La façana de Can Negre per al dia de Sant Jordi pre-
para una instal·lació artística on la rosa serà la prota-
gonista indiscutible. Una idea a càrrec de l’Escola Mu-
nicipal d’Art que de ben segur sorprendrà a totes les 
persones que el dia de Sant Jordi passin per la plaça de 
Catalunya. Hi haurà també una catifa floral a l’entrada 
de Can Negre.

Concurs de relats breus de dones
El Departament d’Igualtat i Polítiques LGTBI ded 
l’Ajuntament proposa la vint-i-unena edició del Premi 
de Relats Breus amb el propòsit d’oferir un espai de crea-
ció per a les dones de la nostra ciutat, donant visibili-
tat a tota la producció literària femenina de les dones 
santjoanenques. Aquest premi porta el nom de Gabriela 
de Frígola, mestra titular de les escoles nacionals a Sant 
Joan Despí, lluitadora per una ense-nyança digna. Per 
participar-hi, cal consultar les bases que trobareu al web 
municipal sjdespi.cat.

Sant Joan Despí recupera 

certa activitat al carrer amb motiu de 

la Diada de Sant Jordi, sempre 

aplicant la normativa de seguretat 

sanitària i amb propostes culturals

 especialment pensades davant la 

situació pandèmica actual
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Venda de llibres i roses
El 23 d’abril, de 9 a 21 hores, hi hauràn parades de venda de llibres i roses a 
la plaça de l’Ermita i plaça de Catalunya (Centre), al carrer John F. Kennedy 
(les Planes), a la plaça de l’Estatut (Residencial Sant Joan) i a la plaça de Maria 
Aurèlia Capmany (Pla del Vent-Torreblanca). D’altra banda, escriptores i 
escriptors de Sant Joan Despí comptaran amb una carpa on signaran els seus 
llibres als barris Centre i les Planes, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Sempre 
seguint les mesures de distància i seguretat.

Cultura des dels balcons
Balcons i terrasses de la ciutat seran escenari de mini concerts musicals, recitals 
efímers i altres petites actuacions, entre les 18 i les 20 hores del Dia de Sant Jor-
di. Per gaudir-ne, només caldrà passejar pels carrers del Bon Viatge, de Baltasar 
d’Espanya i d’en Torrent d’en Negre, al barri Centre; i per les places d’Antonio 
Machado, de Sant Joan i del Carme, a les Planes. Participen en aquesta expe-
riència –que ja es comença a popularitzar com balconitis– artistes com ara Bár-
bara Sweet, Josep Lluís Blanch, Dani Orviz, Pulmón Beatbox, La Maria Rosa, 
Sara Sansuan i l’Escola de Música Enric Granados.

Aniversari del Centre Mercè Rodoreda: 
espectacle 3D i concursos a la biblioteca
Davant del Centre Cultura Mercè Rodoreda, amb motiu del 10è aniversari, podreu 
gaudir d’una obra artística en forma de pintura 3D realitzada per l’artista Toni Ortiz 
per homenatjar l’aniversari del Centre Cultural Mercè Rodoreda. També, amb mo-
tiu del 10è aniversari de la biblioteca Mercè Rodoreda, la xarxa de Biblioteques de 
Sant Joan Despí organitza un concurs de punts de llibre i un de fotogràfic.

Poesia als aparadors
La poesia és una composició li-
terària, una expressió artística de 
la bellesa a través de la paraula. 
Els comerços de la ciutat ompli-
ran els seus aparadors de poesia 
i fragments de diferents autors i 
autores per fer-nos gaudir de l’art 
de llegir. Els poemes i fragments 
de Mercè Rodoreda, Miquel 
Martí i Pol, Joan Margarit, Joan 
Vinyoli, Felícia Fuster i Carmen 
Laforet inundaran els nostres 
comerços omplint de poesia la 
ciutat del 17 al 30 d’abril.

Presentació de llibres
El pati del Diamant del Centre Mercè Rodoreda acull aquest mes diferents pre-
sentacions literàries. És el cas de ‘Sant Joan Despí desaparegut’ –dilluns, 19 d’abril 
(19h)– un recull de fotografies històriques del municipi acompanyades dels tex-
tos de Raúl Sanz. ‘Ferros’ –dimarts, 20 d’abril (19h)– obra de Josep Maria Mateu, 
ens convida a seguir l’evolució artística i estètica d’aquest escultor santjoanenc, 
i, finalment, dimecres, 21 d’abril (18.30 h) sis escriptores santjoanenques (Anna 
López Artiaga, Irene Funes, Marita Osés, Pepa Mayo, Concepción Mostazo i Ele-
na Miguel) presentaran les seves darreres creacions literàries.

Dos dels llibres que es presenten 
aquests dies a la ciutat, Sant Joan 
Despí desaparegut, de Raúl Sanz 

(arxiver municipal) i Ferros, de 
l’artista local Josep M. Mateu.

SANT
JORDI

SANT JOAN DESPÍ

+
Tots els poemes
de la campanya

Cultura + ComerçCultura + Comerç

Molt he estimat i molt estimo encara.
Ho dic content i fins un poc sorprès
de tant d’amor que tot ho clarifica.
Molt he estimat i estimaré molt més...
Miquel Martí i Pol, “Molt he estimat i molt estimo encara” 
Estimada Marta (1977-78)
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Aparcament
metropolità

Descàrrega gratuïta

A Sant Joan Despí
ja no necessites
els parquímetres

aparcament.amb.cat

Ni a Badalona, Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, 
Montgat, el Prat, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.
Perquè l’app AMB Aparcament metropolità unifica la gestió de 

l’estacionament a la metròpolis de Barcelona.

Descarrega’t 

l’aplicació i 

estalvia temps 
i diners

NOU ANUNCI APP PK AMB.indd   1NOU ANUNCI APP PK AMB.indd   1 1/3/21   13:291/3/21   13:29
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El Centre Jujol-Can Negre posa en servei un sistema de realitat virtual 
augmentada que ens permet conèixer l’edifici modernista de la mà de l’arquitecte Jujol 

i dels propietaris que, fa gairebé un segle, li van encarregar la reforma de la masia

Fins ara, quan es visitava l’edifici modernista de Can 
Negre, havíem de traslladar la ment a l’època en la 
qual l’arquitecte Josep Maria Jujol i els propietaris de 

la casa van transformar la masia original en l’edifici que 
coneixem avui dia. Fotografies, llibres i explicacions dels 
guies ens ajudaven a compondre la imatge. Ara, però, serà 
molt més fàcil gràcies a una proposta que ofereix la pos-
sibilitat de viure una experiència immersiva del Centre 
Jujol-Can Negre. A través de diferents  vídeos en 360 graus 
dels diferents espais de la casa (façana, retaule, escala, ca-
pella, carrossa, habitació dels ocellets i golfes), el visitant 
pot viatjar a través de l’espai i del temps, d’una manera di-
ferent, 100% immersiva.

En cinc idiomes
A través d’uns codis QR i des del telèfon mòbil accedim al 
Can Negre de principis dels anys trenta del segle passat. Ens 
hi esperen l’arquitecte Josep Maria Jujol, acompanyat d’en 
Pere Negre i de l’Engràcia Balet, propietaris de l’immoble. 
A través de diàlegs ficcionats, aquests personatges ens fan 
reviure escenes del primer quart de segle XX, quan els pro-
pietaris van encarregar a l’arquitecte la remodelació de la 
seva casa de camp a Sant Joan Despí.  Aquest recorregut 
virtual es pot seguir, a més, en cinc idiomes diferents: cata-
là, castellà, anglès, francès i japonès.

Can Negre presenta un viatge 
immersiu per la seva història
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Els poliesportius municipals, 
espais segurs per a la 

pràctica esportiva

El Francesc Calvet i el Salvador Gimeno s’han adaptat per garantir la seguretat

Donada la situació sanitària actual, els poliesportius 
municipals Francesc Calvet i Salvador Gimeno seguei-
xen amb els protocols de neteja i desinfecció de les 
instal·lacions per tal d’assegurar el bon desenvolupament 
de l’activitat física i que totes les persones usuàries pu-
guin practicar esport de forma segura.
Ara per ara, l’aforament és del 30% en els espais interiors 
dels poliesportius i tots estan ventilats de forma natural. 
A l’exterior, l’aforament és del 50% i s’han habilitat espais 
per al desenvolupament de les activitats dirigides. Al pàr-
quing del Salvador Gimeno s’ha instal·lat també un tan-

cament nou que quedarà fix per fer activitat esportiva.
D’altra banda, està oberta la zona de wellness del polies-
portiu Francesc Calvet i la sauna i el bany de vapor del 
Salvador Gimeno. Cal tenir en compte que hi ha algu-
nes hores en què la piscina del wellness pot estar ocupa-
da per cursets d’infants. Podeu preguntar a la recepció 
els horaris.
Atès que l’activitat física és necessària per a la salut de 
les persones, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha fet un 
important esforç perquè les instal·lacions esportives mu-
nicipals garanteixin d’una pràctica segura.

L’Escola Esportiva de Futbol Sant Joan Despí-UD San Pancracio 
continua impulsant la seva línia formativa integral amb les i els joves 
membres de l’escola. Al voltant de la pràctica esportiva, l’entitat vol 
vehicular tota una sèrie d’iniciatives en diferents àmbits per contri-
buir al creixement i la formació com a ciutadans de la joventut de 
Sant Joan Despí. En aquesta línia, el 19 de març es va fer la primera 
xerrada de nutrició on line per tal d’acompanyar les i els joves i les 
seves famílies en la importància de l’alimentació. En aquestes xerra-
des, que s’aniran anunciant a les xarxes socials del club, Maria José 
Lloris, nutricionista i mare d’esportistes infantils, donarà consells 
pràctics per a situacions del dia a dia, per tal que l’alumnat de l’escola 
de futbol es desenvolupi de la millor manera possible.

Els poliesportius segueixen els protocols de desinfecció, ventilació natural i distància de seguretat

 Xerrades sobre nutrició
a l’Escola de Futbol SJD-
San Pancracio 



29

Dos jugadoras del Handbol Sant Joan, 
concentradas con la selección española júnior
Dos jugadoras del Club Handbol Sant Joan Despí han participado en la con-
centración de la selección española junior que ha tenido lugar del 15 al 21 de 
marzo en Cantabria. Las jugadoras del Sant Joan Despí que han participado 

en los entrenamientos de preparación son Elena Rodríguez (portera)  y Maria 
Rosado (primera línea) ambas de 18 años y jugadoras del primer equipo del 
club, que milita en la División de Honor Plata, segunda categoría del balon-

mano femenino español. Una primera toma de contacto que el seleccionador 
español de esta categoría, Imanol Álvarez, ha establecido de cara al Campeo-

nato de Europa que se disputará en el mes de julio en Italia (Chieti y Pescara) y 
en el que España ha quedado encuadrada en un grupo en el que tendrá como 

rivales a  Georgia, Israel y Lituania. Maria Rosado, además, ha entrenado pos-
teriormente, del 1 al 4 de abril,  en Málaga con la selección española absoluta 

de balonmano playa. Rosado ya tiene experiencia en esta modalidad, dado que 
fue campeona de Europa juvenil con España hace dos años en Polonia.

Escacs al parc de la Fontsanta

Elena Rodríguez y Maria Rosado, jugadoras 
del primer equipo del Handbol Sant Joan

Els escacs interessen cada cop més gent. Bona 
prova d’això és la bona acollida de la iniciativa 
del Club d’Escacs Sant Joan Despí de promoure 
partides a l’aire lliure. L’entitat ha anunciat que 
portarà a terme periòdicament una activitat que 
va iniciar el passat 28 de febrer: ‘Escacs al parc 
de la Fontsanta’, en la qual es fan servir els tau-
lers instal·lats al parc per a ús ciutadà. L’activitat 
va ser molt ben acollida en aquesta primera ex-
periència, en què van assistir moltes famílies i 
que es van interessar per si se’n farien més. Així, 
l’entitat ha decidit donar-hi continuïtat  altres 
diumenges, anunciant-lo dies abans en les se-
ves xarxes socials.D’altra banda, el club ha am-
pliat l’escola d’escacs als  divendres, de 17.30 a 
19 h, ja que s’hi ha inscrit més alumnat, i amb 
un dia -només obria els dijous- no n’hi havia 
prou, perquè s’ha de tenir cura a l’hora de fer 
els grups reduïts, donada la situació epidemio-
lògica.De cara al mes de maig -segon dissabte-, 
el club té previst també el Torneig ACE (Asso-
ciació de Clubs d’Escacs del Baix Llobregat) que 
es farà virtual i en el qual participaran infants 
des de sub-8 fins a sub-18 anys, i del qual tam-
bé farà difusió dies abans mitjançant les seves 
xarxes socials.

L’experiència-pilot del Club d’Escacs Sant Joan Despí tindrà continuïtat

Els diumenges hi haurà més sessions d’escacs al parc de la Fontsanta
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El deporte local, con el 8-M
Las entidades deportivas de la ciudad se sumaron a la reivindicación igualitaria

Sant Joan Despí es una ciudad que destaca en deporte feme-
nino. Prácticamente todos los clubs disponen de equipos 
de féminas y algunos incluso disputan competiciones a ni-

vel estatal, como es el caso del Club Handbol  Sant Joan Despí i el 
Futbol Club Levante Las Planas.
Entre los actos que se realizaron en torno al Dia de la Dona, las 
entidades referidas incluyeron la lectura del manifiesto por la 
igualdad en sus actividades. El Handbol Sant Joan Despí  lo hizo 
antes de empezar un entrenamiento de sus equipos A y B, y el 
Levante Las Planas antes del inicio del partido que enfrentó al 
primer equipo femenino con el Europa. 

En ambos casos se contó con la participación de la regidora de 
Igualdad, Judith Riera. 

“Pedalem per totes”
El Club Ciclísta Sant Joan Despí, por su parte, organizó una cu-
riosa actividad virtual durante toda la semana. Bajo el lema “Pe-
dalem per totes” se trataba de que las aficionadas a la bicicleta 
publicaran en el Instagram del club una foto realizando cualquier 
actividad en bici.
El reto tuvo una muy buena aceptación, ya que contó con 65 par-
ticipantes, que recibieron un buff para ciclistas de regalo. 

El Handbol Sant Joan y el Levante Las Planas realizaron actos de lectura del manifiesto por la igualdad, que contaron con la presencia de la 
concejal de Igualdad y Políticas LGTBI, Judith Riera

Creat un grup femení de ciclisme de muntanya
El Club Ciclista Sant Joan Despí ha creat un equip femení de BTT que fa sor-
tides, d’iniciació per l’entorn del Baix Llobregat. L’objectiu és gaudir del temps 
en grup i anar millorant la tècnica ciclista.
En el moment de tancament d’aquesta revista, el grup està format per 26 noies, 
que fan sortides tots els diumenges al matí. En l’actualitat, però, a causa de 
la situació sanitària, s’estan fent temporalment les sortides en petit grup. Les 
dones interessades a formar part del grup poden informar-se mitjançant el 
correu electrònic info@ccssjd.org. A les sortides és imprescindible portar casc, 
guants, mascareta, aigua i un petit entrepà per esmorzar.



31

La santjoaneca domina aquesta especialitat de cinc proves atlètiques

L’atleta Mar Vico Ríos, de 25 anys, es va pro-
clamar campiona de Catalunya de pentatló 
(proves combinades), en el Campionat de 

Catalunya Absolut en pista coberta que es va ce-
lebrar el 31 de gener al Palau Sant Jordi de Bar-
celona. La santjoanenca va aconseguir un total de 
3.879 punts.
El pentatló inclou les proves de 60 m tanques, 800 
m llisos, salts d’alçada i longitud i llançament de 
pes.
Per a la Mar, que havia estat campiona de Cata-
lunya fa dos anys i l’hivern passat es va haver de 
conformar amb el segon lloc, “guanyar el títol, 
després d’aquest any tan complicat, m’ha donat 
forces per poder afrontar la resta de la tempo-
rada”.
Al Campionat d’Espanya Absolut, celebrat al po-
liesportiu Gallur de Madrid del 19 al 21 de febrer, 
el primer dia (el pentatló es disputa en una úni-
ca jornada) es va classificar en cinquena posició 
amb 3.824 punts. “Anava –comenta– amb el rep-
te d’igualar o millorar la quarta posició de l’any 
passat. Arribava en el millor estat físic que havia 
aconseguit mai, però no sempre surten les coses 
com esperes i una errada al salt de llargada va 
apartar-me de les opcions de podi. Tot i això, es-
tic molt contenta”.  

“Seguiré lluitant pel podi”
La Mar va contribuir amb els seus punts en aquest 
Campionat d’Espanya al segon lloc assolit pel seu 
club, el FC Barcelona, només superat pel Platges 
de Castelló, i a fer que Catalunya fos la comunitat 
guanyadora, seguida de Madrid i Castella-Lleó.
L’objectiu de l’atleta santjoanenca de cara a la resta 
de temporada és “seguir millorant i mantenir les 
bones sensacions recuperades després d’aquest 
any tan difícil, per tornar a lluitar per les posi-
cions de podi en la temporada d’aire lliure”.

Mar Vico, campiona de Catalunya 
i 5a d’Espanya en pentatló

A dalt, la santjoanenca del FC Barcelona, en la 
prova de 800 llisos al Campionat d’Espanya. A 
les fotografies inferiors, Mar Vico en les proves 
de salt d’alçada i llançament de pes  
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Si parlem del poble català, un dels trets 
diferencials que ens ve al cap són les tra-
dicions i el nostre patrimoni cultural. Un 
patrimoni que generació rere generació 
anem gaudint i cuidant tot i els canvis que 
com a societat vivim.
A Sant Joan Despí, tenim una molt bona 
representació d’aquest patrimoni. Una pe-
tita mostra en són la vuitantena d’entitats 
que tenim al poble, algunes de cen-
tenàries, que any rere any s’encarreguen 
de mantenir vives les tradicions.
Durant l’any 2020, i amb el confinament 
degut a la COVID-19, no hem pogut gau-
dir de moltes de les festes nostrades i que 
les entitats havien preparat amb tota la 
il·lusió i esforç que els caracteritza. Així 
doncs, no vam poder celebrar, per posar 
algun exemple, la Festa dels Tres Tombs, 
la cantada de Caramelles del Cor de Flora, 
el ball de gegants o la celebració del cente-
nari del Foment Cultural i Artístic. I tan-
tes d’altres que voldríem anomenar però 
no tenim prou espai en aquesta columna.
I tampoc es va poder celebrar una de les 
tradicions més singulars, ja no de Sant 
Joan Despí, sinó de tot Catalunya: la diada 
de Sant Jordi. 
Enguany, però, i de mica en mica, anem 
recuperant i adaptant aquestes tradicions, 
si bé algunes encara no es poden dur a 
terme per les mesures sanitàries.
A dia d’avui, principis d’abril, sembla que 
Sant Jordi sí que se celebrarà. Així doncs, 
tornarem a gaudir sortint al carrer per 
poder comprar la rosa, el llibre i passejar 
en un dia especial, que petits i grans ce-
lebrem.
Serà una jornada diferent, ja que haurem 
d’anar amb compte, prendre mesures, i 
a les paradetes de venta de roses i llibres 
haurem de mantenir les distàncies i els 
aforaments.
Tot i això, esperem que tinguem una gran 
diada i que tots en puguem gaudir.

Sant Jordi

TRIBUNA POLÍTICA

Desde Podemos llevamos seis años pidiendo, 
en este Ayuntamiento, Presupuestos Participa-
tivos, una  forma de participación de vecinos y 
vecinas en la gestión municipal.  Por fin parece 
que llegan. Así que nuestro primer sentimien-
to es de satisfacción.
Conseguir la participación de la ciudadanía 
no es tarea fácil.  La ciudadanía es hoy muy 
escéptica y está desencantada de las experien-
cias en las que se les ha invitado a participar, 
opinar o a implicarse y en las que no han visto 
reflejadas  sus solicitudes u opiniones en  los 
resultados finales. 
El documento presentado nos parece inconcre-
to y con algunos déficits, por eso, y con el fin de 
mejorarlo,  hicimos algunas observaciones: 
El documento debería fijar los periodos  en que 
se desarrollarán las diferentes fases del proceso.
También creemos que se debe contar con las 
AVV, incluyéndolas en los procesos participa-
tivos. De esta forma se conseguiría implicar a 
más vecinas y vecinos. 
Se deberían ampliar los mecanismos para la 
recogida de propuestas,  habilitando puntos 
donde las personas interesadas, que no dis-
pongan de medios, puedan hacer llegar sus 
propuestas y poder votar. De otra forma, parte 
de la población podría quedar excluida. 
También creemos que, teniendo en cuenta la 
capacidad de este Ayuntamiento,  200.000 eu-
ros por año es una cantidad muy reducida. 
Creemos que los 120.000 euros totales, para 
propuestas destinadas a los barrios, deberían 
estar definidos y repartidos por barrios, evi-
tando así,  que algún barrio quedase sin pro-
yecto. Los Presupuestos Participativos son 
una forma de participación de las vecinas y 
vecinos en la  gestión de  Sant Joan Despí, y de 
participar en su principal herramienta el pre-
supuesto público.
Con estas propuestas queremos mejorar el 
procedimiento, consideramos imprescindible 
hacerlo bien desde el primer momento para 
no volver a defraudar a la ciudadanía de Sant 
Joan Despí.

Presupuestos 
Participativos

Fa ja unes setmanes que acompanyem a 
l’AVV Les Planes i els veïns i veïnes, els 
dimarts a les 18 h. a la porta del CAP de 
Les Planes en la reivindicació comparti-
da per una atenció primària de qualitat, 
amb els recursos personals i econòmics 
necessaris i per reclamar que desprès d’un 
any de pandèmia cal l’atenció sigui pre-
sencial. Des de Sant Joan Despí en Comú 
i conjuntament amb l’AVV vam dema-
nar el Fòrum Social del Baix Llobregat 
iniciar una mobilització, per demanar 
un Sistema de Salut públic, de qualitat i 
universal i per a que des del Govern de 
la Generalitat reverteixin les retallades. 
Vam concentrar-nos davant del Broggi i 
del nou annex que s’hi construeix doncs 
no tenim les garanties que es dotarà amb 
tot el personal sanitari necessari. 
Des de l’Ajuntament hem treballat per 
aconseguir que la vacunació de les perso-
nes grans es pugui realitzar en el munici-
pi. En relació a la vacunació ha de preval-
dre l’interès general de la ciutadania per 
això des del nostre espai polític propo-
sem alliberar les patents de les vacunes. 
Aquests dies també, moltes famílies han 
realitzat la preinscripció a l’escola dels 
seus fills-es i davant el risc de que la Ge-
neralitat tanqui un aula de P3 a Sant Joan 
Despí estem reclamant juntament amb 
les famílies que no es faci i es prioritzi 
l’escola pública i de qualitat.
Mentre i després de dos mesos de les 
eleccions seguim sense govern. Juntsx-
Cat i ERC bloquejats en batalles com 
durant el mandat anterior. La pandèmia 
ha demostrat que necessitem uns serveis 
públics forts (educació, salut, socials...) 
i l’única manera de donar-hi resposta 
és amb una alternativa d’esquerres i des 
d’En Comú Podem ja ho hem ofert. Amb 
la fórmula de sempre és el país qui perd. 
Feliç Sant Jordi a tots i totes.

Atendre les 
necessitats de la gent

Jordi Elias Rafael Roldán Toni Pérez
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El pasado ocho de marzo se celebró el Día In-
ternacional de la Mujer, es una obviedad que 
el problema existe todos los días del año pero 
es un buen momento para recordar que en la 
lucha contra la violencia machista no sobra 
nadie, sólo los prejuicios.
La violencia machista es una de las peores 
lacras que sufre el mundo moderno, y uno 
de los principales retos a los que nos enfren-
tamos como sociedad. En pleno siglo XXI, 
podemos reforzar la seguridad en nuestras 
calles, blindar los derechos y libertades de los 
ciudadanos con nuestro Estado de derecho, 
garantizar la igualdad entre las personas… 
pero miles de mujeres -madres, abuelas, hijas, 
hermanas- siguen enfrentándose cada día, so-
las e indefensas, a un verdadero infierno en lo 
que se considera su hogar. 
Para colmo, la eclosión de la pandemia, que 
ha recrudecido todos y cada uno de los pro-
blemas que ya padecía nuestro sistema de 
convivencia, ha obligado a estas mujeres a 
confinarse 24 horas con sus agresores, en un 
espacio cerrado, en condiciones que han lle-
vado al límite la estabilidad psicológica de 
víctimas y agresores, y en no pocas ocasiones 
con niños como testigos directos de los malos 
tratos. En lo que llevamos de año, el número 
de mujeres asesinadas a manos de sus parejas 
o ex parejas asciende a 41, lo que eleva a 1.074 
el total de víctimas mortales por violencia 
machista desde enero de 2003.
En Ciudadanos, como no puede ser de otra 
forma, nos tomamos la lucha y erradicación 
de la violencia machista como una prioridad 
absoluta. Para que las mujeres vivan sin mie-
do, para que las familias descansen y para ga-
rantizar la igualdad entre hombres y mujeres 
desde la dignidad y el respeto mutuos. 
Nuestro plan de actuación se asienta en dos 
pilares: por un lado, las políticas públicas, 
con una dotación presupuestaria y unas me-
didas de actuación ambiciosas y, por otro, los 
principios y valores de nuestro proyecto, que 
invitan a sumar fuerzas desde todos los ámbi-
tos para luchar juntos contra esta lacra que ha 
causado, y sigue causando, tanta muerte y tan-
to sufrimiento en el seno de nuestros hogares.
Para cualquier duda o sugerencia puedes con-
tactar con nuestro grupo municipal escribien-
do a cs@sjdespi.net 

No sobra nadie

La nostra és una ciutat que viu 
solidaritat, i no  només  ara per 
aquests temps: fa anys les entitats 
es van coordinar per formar la 
Taula de Coordinació de Serveis 
d’Atenció a les necessitats bàsi-
ques. Formada per Càritas, Esglé-
sia Evangelista, Solidança i Creu 
Roja, reben aliments, productes 
bàsics i aportacions econòmiques 
i es coordinen per repartir-ho a 
les persones més vulnerables de 
la nostra ciutat evitant duplici-
tats i buscant la millor atenció a 
les famílies. Així doncs, podem 
estar satisfets com la Taula i tots 
els seus voluntaris desenvolupen 
projectes propis en els quals em-
preses, entitats i particulars parti-
cipen de forma voluntària.
Més enllà de la Taula, la solidari-
tat batega en la nostra població. 
Tenim comissions, associacions 
de veïns, entitats, comerços i par-
ticulars que s’han organitzat a 
través de les xarxes socials i estan 
donant resposta a altres peticions 
amb el bon resultat que s’han 
creat grups solidaris que s’activen 
per donar suport i ajut quan cal.
Tot sense esperar  res a canvi, 
simplement som solidaris perquè 
busquem el bé de la comunitat i 
de la nostra ciutat.
Tots ells es mereixen el nostre 
aplaudiment i reconeixement, es-
tem orgullosos de tots vosaltres i 
us encoratgem a seguir endavant 
en aquesta tasca amb la fraterni-
tat que us acompanya.
Ens hi trobareu sempre, som i vi-
vim la solidaritat.

Ciutat solidària

A les vinyes del Parc de la Fontsanta 
els comencen a sortir els brots verds, 
que ens anuncien la primavera. Tam-
bé ho fan les zones verdes de la nostra 
ciutat, començant a lluir les flors i re-
cuperant el verd primaveral a tota la 
ciutat. 
Podem dir amb orgull que a la nostra 
ciutat, amb els seus més de 240.000 
metres quadrats de zones verdes (sen-
se comptar amb les 365 hectàrees de 
la zona agrícola) és una ciutat on la 
primavera hi  arriba amb tota la seva 
intensitat. 
La primavera a la ciutat és com un 
despertar. I aquest any més que mai. 
Sembla que els brots verds s’estenen 
a tota l’activitat, després d’un hivern 
pandèmic que no ens ha deixat gaudir 
lliurement de la ciutat. 
Aquests brots verds no són fruït de la 
casualitat, són el reflex de l’impacte de 
mesures que s’han posat en marxa a 
la ciutat per fer front a les conseqüèn-
cies de la Covid19. Mesures com el 
Pla Reiniciem que ha donat suport als 
sector econòmics, a les persones, als 
col·lectius més vulnerables i que ara 
veuen com aquests brots verds també 
els arriben. Més lentament del que to-
tes i tots voldríem veiem brots verds a 
l’economia local, al nostre comerç, a la 
nostra restauració, i també, a la nostra 
cultura.
Ben aviat amb una efemèrides cultu-
ral de primera magnitud: la Diada de 
Sant Jordi, la festa de les roses i els lli-
bres. Enguany la Diada de Sant Jordi 
la podrem tornar a celebrar la carrer 
però amb el màxim respecte a totes les 
mesures de seguretat adients. La diada 
de Sant Jordi la celebrarem amb dis-
tància, protecció i prevenció.
Abril a Sant Joan Despí són brots verds 
i cultura. Bon Sant Jordi a totes i tots!!!

Ciutat i Cultura

José Luis Cerro Josep Bracons Belén García
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El passat mes de març ha des-
tacat per un comportament 
molt regular en la temperatura, 
sense cap fredorada tardana 
però tampoc glopades càlides 
prematures, queda així una mi-
tjana bastant propera als valors 
propis del mes. De fet, el març 
ha estat un xic més fred que el 
passat mes de febrer, la qual 
cosa ens dona una idea de fins a 
quin punt el febrer va ser anor-
malment càlid, tot i tenir molts 
dies ennuvolats. El sol, però, ha 
lluït més dies durant el març, 
però igual que febrer, també ha 
estat un mes molt sec, amb pocs 
dies de pluja i en la majoria de 
casos acompanyada de fang. 
De moment, doncs, aquest inici 
d’any 2021 està arrossegant una 
anomalia seca bastant notable.

MARÇ
2021

Temperatura mitjana: 
12,3ºC

Temperatura 
màxima: 

20,3ºC el dia 17

Temperatura 
mínima: 

4,0ºC el dia 21

Precipitació total: 
48,3 mm 

(4 dies de pluja)

Precipitació total:
8,5 mm (4 dies de pluja)

Gabriel Salvà
meteoròleg 
meteosjd.blogspot.com
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Imprès en paper ecològic 

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

EL TEMPS
SANT JOAN DESPÍ
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CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL (sessió ordinària març 2020)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 de 
març de 2021 en sessió ordinària per via telemàtica, 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, Medi Ambient i 
Hisenda, es va donar compte de la liquidació del pressupost general 
de 2020 i del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària i del 
període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2020. 
Amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i 
l’abstenció de Cs, el Ple va aprovar el dictamen per instar a l’AMB 
a declarar el municipi de Sant Joan Despí com a àrea amb mercat 
d’habitatge tens, a l’efecte d’aplicar els mecanismes de contenció 
i moderació de rendes previstos en la Llei 11/2020 als habitatges 
arrendats del municipi.
Per unanimitat de tots els grups, van sortir endavant el dictamen 
d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a l’adjudicació 
del contracte del servei de neteja i desinfecció dels interiors dels 
edificis i de les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí; el dictamen per declarar les obres i les instal·lacions de 
la nova estació de recàrrega de vehicles elèctrics inclosa al programa 
d’ampliació de la xarxa metropolitana de recàrrega de vehicles elèc-

trics, com d’interès especial i d’utilitat pública, i el dictamen de co-
rrecció d’errors no substancials dels fulls d’apreuament del projecte 
d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques incloses 
en el polígon d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit 
de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea de Governança i Desenvolupament local, el 
Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups el dictamen d’iniciar 
la tramitació per a l’elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Sant 
Joan Despí; el dictamen d’aprovació del procediment de participació 
de la ciutadania als pressupostos participatius 2021-2023, i la con-
formitat a l’acord proposat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a l’execució de sentència d’abonament 
del cofinançament de les llars d’infants de Sant Joan Despí, cursos 
escolars 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
En l’apartat de control, el Ple va rebutjar la moció presentada per 
Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per la millora de la xarxa de 
Vigilància Metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, que va obtenir els vots a favor de JxSJD, Pode-
mos, Cs i ERC, l’abstenció de SJDEnComú i el vot en contra del PSC.
En l’apartat de Precs i preguntes, JxSJD va preguntar per la creació 
d’una taula sobre el canvi climàtic. Per la seva banda, ERC va pregun-
tar per la regulació del llançament de petards durant la revetlla de 
Sant Joan i per l’establiment del servei públic d’activitats d’estiu.
Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura 
del nom de les dones assassinades al darrer mes a l’Estat, víctimes de 
violència masclista.

8.193 6.675 2.859
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