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Més espais verds 
per a la ciutadania

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

Sant Joan Despí incrementa el 
nombre de places i parcs per 
millorar la qualitat de l’espai públic

Es faran habitatges 
protegits als edificis a mig 

construir de l’av. Barcelona
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El passat mes de gener va ser més 
fred de l’habitual, i això en part és 
notícia perquè l’últim mes per sort 
de la mitjana va ser el febrer de l’any 
passat. Durant tot el mes hi va haver 
bastants alts i baixos en les tempe-
ratures, en aquest sentit es pot dir 
que el gener va ser força dinàmic, 
però amb domini de nits una mica 
gèlides i dies no gaire freds, sense 
haver tingut cap episodi de suavitat 
exagerada. En canvi, el mes ha estat 
bastant eixut, i només cal destacar 
la pluja del dia 20, la qual va deixar 
la major part de la precipitació total 
mensual. Després d’un 2018 molt 
plujós, aquest hivern està sent molt 
i molt sec. 

GENER
2019

Temperatura mitjana: 
8,6ºC
Temperatura màxima: 
18,1ºC el dia 31
Temperatura mínima:
0,3ºC el dia 25
Precipitació total: 
23,8 mm; dia més plujós, 20 
de gener amb 19,5 mm, 3 dies 
de pluja

Gabriel Salvà 
meteosjd.blogspot.com
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Ajuntament Sant Joan Despí

@AjSJDespi

@ajuntamentsantjoandespi

Post amb més m’agrades 

6.401 persones assolides

2.944 reproduccions del vídeo

333 reaccions, comentaris i 
vegades que es va compartir

Piulada amb més seguiment

75 piulades 

29,5 K impressions de piulades

1.067 visites al perfil

135 mencions

19 nous seguidors

Arribem als 3.000 followers

#santjoandespí a les xarxes socials

sjdespi.catEl més destacat del darrer mes

Ja hem arribat a la xifra de 
3.000 seguidor@s. 
Moltíssimes gràcies per 
seguir-nos!!!
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E l espacio público siempre ha sido para el Ayuntamiento que 
presido una prioridad. Tener calles bien cuidadas, anchas, 
accesibles y verdes mejoran la calidad de vida y favorecen la 

convivencia; invitan al paseo, incentivan las actividades del mun-
do asociativo y potencian el comercio urbano. Sant Joan Despí es 
un municipio con un alto nivel en cuanto a su espacio urbano, 
que va ganando año tras año nuevas plazas y zonas abiertas a la 
actividad ciudadana.

En las próximas semanas veremos nacer dos nuevas plazas públi-
cas, en los terrenos del antiguo edificio ilegal –construido en zona 
verde– de la avenida de Barcelona (entre paseo del Canal y calle 
de Francesc Macià), que hemos derribado para hacer posible un 
nuevo espacio con juegos infantiles y zona verde; y delante del 
nuevo centro de personas mayores de Les Planes también hace-
mos una nueva plaza para los vecinos y vecinas del barrio. Igual-
mente, en el eje de la avenida de Barcelona,   pronto tendremos 
un nuevo espacio verde en una parte del terreno que ocupaba la 
antigua fábrica Metalarte, y el nuevo sector de les Begudes, ahora 
en proceso de urbanización, tendrá cuatro zonas verdes.

A pesar de ser una ciudad pequeña en extensión, trabajamos para 
seguir ganando estos espacios que hagan de Sant Joan Despí un 
municipio que invite a vivir de acorde con nuestro modelo de ciu-
dad Y por eso, también apostamos por garantizar vivienda públi-
ca que sea una alternativa a la desmesura de precios que pide el 
sector privado, inasumibles para la gran mayoría de economías. 
Por eso que empezamos ya a dar forma al Plan de vivienda pú-
blica 2018-2020 que presentamos hace algunas semanas, con la 
próxima apertura del plazo para la presentación de solicitudes de 
los primeros 48 pisos de alquiler en la calle de la Generalitat, que 
ya están en fase avanzada de construcción. Y por eso también ha-
cemos operaciones importantes como el inicio del proceso de ex-
propiación del edificio que se quedó a medio construir en la calle 
Fontsanta y en el cual crearemos 115 nuevas viviendas protegidas.

L’espai públic sempre ha estat per a l’Ajuntament que presi-
deixo una prioritat. Tenir carrers ben cuidats, amples, ac-
cessibles i verds milloren la qualitat de vida i afavoreixen 

la convivència; conviden al passeig; incentiven les activitats del 
món associatiu, i potencien el comerç urbà. Sant Joan Despí és 
un municipi amb un alt nivell pel que fa al seu espai urbà, que 
va guanyant any rere any noves places i zones obertes a l’activitat 
ciutadana. 

Les properes setmanes veurem néixer dues noves places públi-
ques, als terrenys de l’antic edifici il·legal –construït en zona ver-
da– de l’avinguda de Barcelona (entre passeig del Canal i carrer 
de Francesc Macià), que hem enderrocat per fer possible un nou 
espai amb jocs infantils i zona verda; i davant el nou centre de 
gent gran de les Planes, on també fem una nova plaça per als veïns 
i veïnes del barri. Igualment, també a l’eix de l’avinguda de Barce-
lona, aviat tindrem un nou espai verd en una part del terreny que 
ocupava l’antiga fàbrica Metalarte, i el nou sector de les Begudes, 
ara en procés d’urbanització, tindrà quatre zones verdes.

Tot i ser una ciutat petita en extensió, treballem per seguir gua-
nyant aquests espais que facin de Sant Joan Despí un municipi 
que convidi a viure d’acord amb el nostre model de ciutat. I per 
això, també apostem per garantir habitatge públic que sigui una 
alternativa a la desmesura de preus que demana el sector privat, 
inassumibles per a la gran majoria d’economies. És per això que 
comencem ja a donar forma al Pla d’habitatge públic 2018-2020 
que vam presentar fa algunes setmanes, amb la propera obertu-
ra del termini per a la presentació de sol·licituds dels primers 48 
pisos de lloguer al carrer de la Generalitat, que es troben ja en 
fase avançada de construcció. I per això també fem operacions 
importants, com l’inici del procés d’expropiació de l’edifici que es 
va quedar a mig construir al carrer Fontsanta, en el qual crearem 
115 nous habitatges protegits.

Noves places públiques per seguir 
construint un model de ciutat amb més 

espais oberts per a la ciutadania

Antoni Poveda, l’alcalde

Espais de vida per a 
una ciutat de futur

AntoniPovedaSJD@AntoniPovedaSJD antonipoveda

Nuevas plazas públicas para seguir 
construyendo un modelo de ciudad con 

más espacios abiertos a la ciudadanía
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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí trabaja en la creación de nuevos espacios 
abiertos a la ciudadanía y calles con prioridad para los peatones

El Ayuntamiento continúa apos-
tando por un desarrollo urbano 
que favorezca un espacio público 

más sostenible, con más zonas verdes y 
para los peatones. Existen numerosos 
estudios que evidencian cómo la plani-
ficación urbanística incide en la salud 
de los ciudadanos y ciudadanas. Pro-
mover un desarrollo urbanístico más 
verde, con más espacios para caminar 
y descansar, reduciendo el uso del co-
che y potenciando una movilidad más 
sostenible, son acciones que ayudan a 
reducir la contaminación del aire y el 
ruido, y por tanto, incrementan nues-
tra calidad de vida y bienestar.
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
apuesta por estas políticas como mo-
delo de ciudad. Un claro ejemplo lo 
encontramos en el desarollo del sector 
Metalarte, junto a la avenida de Barce-
lona. En este entorno, el Ayuntamiento 
ya ha comenzado a remodelar la calle 
Rius i Taulet, donde se ampliarán las 
aceras, y cuando finalicen las obras de 

Nuevas plazas y zonas verdes
Acciones que potencian una ciudad con calidad de vida

Así será la nueva zona ajardinada de uso público una vez finalice la construcción de viviendas en el sector Metalarte, junto a la avenida de Barcelona

De edificio ilegal a nuevo punto
de encuentro familiar

construcción de las viviendas se crea-
rá una nueva zona ajardinada, pro-
movida por el Ayuntamiento, desde la 
avenida de Barcelona hasta la actual 
plaza Rosa Sensat. Gracias a la inter-
vención, el entorno  concentrará tres 

zones verdes y espacios de descanso 
si sumamos la plaza del Consell de 
l’Infant (antiguo parque Mercè Ro-
doreda). Árboles, parterres, bancos 
y otros elementos que ayudarán a se-
guir creando una ciudad más verde. 

El derribo del edificio ha permitido iniciar los trabajos de una nueva zona de recreo

 EL TEMA
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Trias de Bes, más amable con el peatón

Cerca de 20.000 m2 de zonas 
verdes y plazas en les Begudes

Espacios para la ciudadanía
Por otro lado, el Ayuntamiento ya ha 
empezado a transformar la pastilla de 
terreno situada entre la avenida de 
Barcelona, el paseo del Canal y la ca-
lle Francesc Macià para convertirla en 
un nuevo punto de encuentro ciuda-
dano. Tras el derribo del edificio ilegal 
existente, ahora el espacio recupera el 
uso de zona verde que contempla el 
Plan General Metropolitano. Parte 
de este inmueble, construido en los 
50, era utilizado por la Associació de 
Veïns i Veïnes de El Pi que ahora se ha 
trasladado a un local habilitado por el 
Ayuntamiento en la calle Previsió.
El espacio, de 5.000 m2, contempla 
una zona de juegos, una plaza con par-
terres enjardinados y otros elementos 
de mobiliario urbano, como bancos, 
además de una zona de aparcamien-
to con capacidad para alrededor de 
18 vehículos. Además, el tramo de la 
calle Francesc Macià junto a la nueva 
plaza, tendrá una plataforma elevada 
que favorecerá la movilidad de los 
peatones. También se prolongará, en 
calzada, el carril bici de la avenida de 
Barcelona hasta el paseo del Canal. 
También se mejorará la iluminación, 
que será más eficiente.

Mejoramos la movilidad
A las nuevas zonas verdes y plazas se 
suman otras actuaciones que favore-
cen la movilidad. Este es el caso de la 
calle Trias de Bes donde, además de 
reasfaltar la calle, se ha construido 
una plataforma elevada en el tramo 
de la plaza del Carme, frente a la igle-
sia. Esta intervención facilita el paso 
de los peatones, a la vez que “frena” la 
circulación rodada cuando el vehícu-
lo se incorpora al tramo, reduciendo 
la velocidad. Con este mismo objeti-
vo se ha construido, en el cruce con 
la calle Mare de Déu de la Mercè, un 
espacio central elevado. Además de 
estas mejoras, se ha aprovechado para 
soterrar los contenedores de la plaza, 
plantar árboles y arbustos e instalar 
un aparcabici. 
Por último, en el sector de Les Begu-

des, en la actualidad en pleno creci-
miento, ya se comienzan a apreciar, 
además de los nuevos viales, las fu-
turas zonas verdes, parques y plazas 
que se están urbanizando. 
En total 20.000 metros cuadrados 
de zonas verdes donde destacará un 

gran parque ubicado junto a Soli-
dança, además de una plaza al pie de 
la masía de Can Codina. 
Espacios para el ocio, el paseo o el 
deporte que harán de Sant Joan Des-
pí una ciudad aún más verde y soste-
nible para la ciudadanía.

El desarrollo del nuevo sector aumentará las zonas verdes de la ciudad

La calle Trias 
de Bes, con el 
nuevo tramo 
elevado frente 
a la plaza del 
Carme, permite 
a los peatones 
moverse con más 
seguridad
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El Ple aprova una modificació del Pla General Metropolità que permetrà 
l’expropiació dels dos immobles per construir-hi 115 habitatges 

L’alcalde de Sant Joan Despí, An-
toni Poveda, va proposar al Ple la 
modificació del Pla General Me-

tropolità (PGM) que permetrà iniciar 
el procés d’expropiació dels blocs mig 
acabats situats entre l’avinguda de Bar-
celona i el carrer Fontsanta per conver-
tir-los en habitatge protegit. La sessió 
plenària extraordinària del 12 de febrer 
va acordar inicialment i per unanimitat 
aquesta modificació. L’Ajuntament ar-
gumenta l’interès general d’aquesta ope-
ració degut a l’alta demanda d’habitatge 
protegit a la ciutat. Segons ha explicat 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, “l’Ajuntament no podia perme-
tre mantenir aquesta situació durant 
més temps. Ha estat impossible arri-
bar a un acord amb els propietaris, 
que en reiterades ocasions han desatès 
les seves responsabilitats. Ara podrem 
transformar-los en 115 habitatges 
protegits per als nostres ciutadans i 
ciutadanes”. 

400 pisos protegits
Quan es recuperin els blocs, 
l’Ajuntament  disposarà d’uns 10.000 
metres quadrats que permetran la cons-
trucció de 115 habitatges amb protecció 
oficial (HPO), que sumats als 280 que 
contempla el Pla d’Habitatge Municipal 
posarà a l’abast de la ciutadania uns 400 
pisos. Aquest primer pas obre un pro-
cés administratiu que es pot allargar 
aproximadament un any, fins arribar a 
l’expropiació que culminarà amb la re-
construcció dels edificis. La previsió és 
que els pisos puguin estar enllestits en 

L’Ajuntament promourà pisos protegits 
als blocs a mig edificar de l’avinguda 

Barcelona amb el carrer Fontsanta

els propers dos anys. L’Ajuntament ha 
realitzat diferents estudis tècnics per 
comprovar que l’estructura estigui en 
bon estat, i els resultats han estat posi-
tius, de manera que es podran aprofitar.

De pisos de luxe a habitatge protegit
Les estructures dels edificis han es-
tat motiu de preocupació per part de 
l’Ajuntament. Ara, i gràcies a aquesta 
intervenció, aquesta promoció que es 
venia com a pisos d’alt standing enmig 
d’un entorn privilegiat i que va quedar 
inacabada per problemes econòmics, 
es convertirà en pisos HPO. Els edificis 
es van començar a construir l’any 2008, 
però la crisi va fer que els propietaris 
desistissin de continuar l’edificació tot 
abandonant-los. En l’actualitat, un 56% 

L’alcalde, Antoni Poveda, i la tinenta d’alcalde 
d’Urbanisme, Belén García, van presentar la 
proposta davant dels mitjans de comunicació. A 
la dreta, l’alcalde amb l’edifici al fons

dels drets hipotecaris d’aquests blocs 
estan en mans de la SAREB, i la resta, 
pertanyen a dos propietaris més. 
El procediment iniciat és el punt final 
d’un llarg procés en què l’Ajuntament 

LA CIUTAT
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A la primavera s’obre el període de presentació 
de sol·licituds dels pisos de lloguer de Torreblanca

Sant Joan Despí continua execu-
tant el Pla d’Habitatge Municipal 
que dotarà la ciutat amb 280 nous 
habitatges amb protecció. Una 
aposta per oferir habitatges a preus 
assequibles que passa per la cons-
trucció de pisos tant de venda com 
de lloguer. Aquesta primavera està 
previst que s’obri el període de pre-
sentació de sol·licituds dels 48 pisos 
de lloguer que l’empresa municipal 
ADSA està construint a l’avinguda 
de la Generalitat, mentre que al 
llarg d’aquest 2019 s’iniciarà una 
nova promoció, de 60 habitatges, al 
sector de les Begudes.

280 pisos 
en set promocions

· 48 pisos de lloguer (avinguda de 
la Generalitat)

· 65 pisos de lloguer (carrer de 
Torreblanca)

· 18 pisos de venda (avinguda de 
Barcelona, sector Metalarte)

· 32 pisos de venda (av. de 
Barcelona/c. Fontsanta)

· 36 pisos de venda (av. de Barce-
lona, antiga paperera)

· 21 pisos de venda (sector les 
Begudes-FCB)

· 60 pisos de venda (espai cen-
tral, sector les Begudes-FCB)

Un cop acabada la reconstrucció, els blocs es convertiran en 115 pisos protegits

El Pla Municipal d’Habitatge 2018-2020 continua avançant

ha hagut de litigar amb els propieta-
ris des de diferents fronts. En un pri-
mer moment, i un cop s’abandona la 
construcció, l’Ajuntament va exigir als 
propietaris que retiressin una grua de 
grans dimensions que va quedar aban-
donada, que acabessin de refer la part 
de vorera afectada per les obres i que 
procedissin, per motius de seguretat, 
al tancament del recinte. Finalment, va 
ser l’Ajuntament, amb els fons de l’aval 

d’execució subsidiària, qui es va enca-
rregar de portar a terme aquests tre-
balls per garantir la seguretat. 

La transformació de l’avinguda 
de Barcelona
Aquestes noves promocions seran un 
pas més en la transformació del carrer 
de Fontsanta i l’avinguda de Barcelo-
na en un eix més integrat en la trama 
urbana, amb la reconversió de magat-

zems en desús en terrenys per edificar 
habitatges i altres usos terciaris, com 
ara oficines. En els darrers anys, aquest 
eix està adquirint un caràcter més urbà 
amb la construcció d’habitatges, una 
bona part dels quals protegits. De fet, 
a la mateixa pastilla de terreny on estan 
ubicats els blocs inacabats, l’empresa 
municipal ADSA va construir una pro-
moció de 25 habitatges que es van lliu-
rar l’any 2012.
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Se ha invertido cerca de un millón de euros en 26 comunidades del barrio de les 
Planes donde se han realizado actuaciones en las estructuras y de accesibilidad

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
y la Generalitat de Catalunya han 
subvencionado con 963.266 euros 

las obras de mejora de elementos comú-
nes en edificios de 26 comunidades de 
vecinos y vecinas de les Planes, gracias a 
una partida incluida en la Ley de barrios 
destinada a la rehabilitación de edificios. 
Estas ayudas ha permitido a unas 100 fa-
milias ahorrar una media de un 60% en la 
ejecución de las obras, ya que el importe 
subvencionable variaba en función de las 
características de la intervención. El coste 
total de las rehabilitaciones ha ascendido 
a 1,5 millones de euros. 
La tipología de intervención se ha cen-
trado en ámbitos como el refuerzo es-
tructural de los edificios; la mejora de las 
instalaciones eléctricas o de saneamiento 
comunitarios; la accesibilidad (instala-
ción de ascensores); la rehabilitación de 
fachadas y cubiertas incluyendo mejoras 
en las condiciones de aislamiento térmico 
que incrementan la eficiencia energética. 
En la mayoría de comunidades, 17 en to-

tal, el diagnóstico técnico previo ha cen-
trado la intervención en elementos co-
múnes, mientras que en 6 edificios se ha 
requirido de una intervención de refuerzo 
estructural y en otras 3 se han instalado 
ascensores. 
Unas mejoras que han beneficiado a 
aproximadamente 400 vecinos y vecinas, 
y con un impacto económico que ha re-
percutido también en la economía local, 
ya que para realizar una buena parte de 
los proyectos se ha contado con construc-
tores de la ciudad o cercanos.
Pero además de incrementar el bienestar, 
el equipo técnico encargado de asesorar 
en todo el proceso a los vecinos y vecinas, 
destaca la experiencia positiva y relacio-
nal que ha representado para las comuni-
dades aunar esfuerzos y dialogar para un 
bien común: mejorar sus condiciones de 
habitabilidad. 

Culminando los proyectos
En 2009, el Ayuntamiento de Sant Joan 
Despí y la Generalitat de Catalunya firma-

ron un convenio para incluir a les Planes 
en la Ley de barrios e invertir 10,4 millo-
nes de euros para mejorar la calidad de 
vida de este barrio en diferentes aspectos 
como el entorno urbano, la rehabilitación 
de edificios o el desarrollo de políticas so-
ciales y de igualdad de género. La crisis 
llevó a la Generalitat a aparcar los proyec-
tos incluidos en esta ley –en el caso de les 
Planes, los proyectos se acabarían de eje-
cutar en 2012– que años después fueron 
retomados por los ayuntamientos donde 
se desarrollaban, entre ellos Sant Joan 
Despí, con el compromiso del gobierno 
autonómico de hacer frente a las subven-
ciones acordadas. 
La Ley de barrios contemplaba que el pre-
supuesto de los proyectos sería financiado 
por las dos administraciones al 50%. 
Además de estas mejoras, ejecutadas en el 
último año y medio, otro de los proyectos 
más destacados es la construcción de un 
centro para personas mayores cuya edifi-
cación se encuentran en la actualidad en 
la recta final.

Un centenar de familias mejoran sus 
condiciones de vida gracias a la ley de barrios

Una buena parte de los 
vecinos y vecinas ha 
optado por rehabilitar las 
fachadas de sus edificios

Rehabilitaciones en el parque de viviendas de la ciudad
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“Gracias a las mejoras ahora 
duermo más tranquila”

Más allá del ahorro económico que han supuesto las ayudas para mejorar 
las comunidades, detrás de cada reforma hay una historia personal difícil 
de cuantificar. Una de estas historias es la de Nunilona Solà, que con 85 
años, operada de prótesis en la rodilla izquierda y la espera de la misma 
intervención pero en la derecha, salir de casa le era complicado hasta que 
gracias a la instalación de un ascensor “ahora sale de casa siempre que 
puede”, explica Maria Jesús Tristante, su hija y presidenta de la comuni-
dad de vecinos de la calle Sitges, 8. “Su vida ha cambiado por completo. 
Intentamos instalar un ascensor pero no veían viabilidad técnica. Aún 
así, el coste habría sido inasumible. Estamos muy contentos”, afirma 
Maria Jesús. 
En el mismo sentido se expresa Pilar Nieto, de la comunidad de vecinos 
Indústria, 12 donde se ha rehabilitado por completo la fachada exterior e 
interior, además de un bajante y la claraboya. “Cuando supe que podía-
mos hacer la obra porque teníamos la subvención vi el cielo abierto. En-
traba agua por la fachada y era un sufrimiento, siempre pendiente del 
tiempo. Ahora duermo mucho más tranquila”. Pilar concluye que este 
tipo de obras son costosas y si añadimos el impago por parte de algunos 
inquilinos por diferentes circunstancias la reforma se convierte en misión 
imposible. Otra de las vecinas del barrio que ha visto como mejoraba la 
habitabilidad de su comunidad es Encarna Pérez, del bloque de la calle 
Sant Antoni, 7. Los daños en la cubierta ponían en riesgo la estructura del 
edificio, de hecho, en una de las viviendas había una habitación apuntalada 
por riesgo de hundimiento. Encarna señala que el montante de las obras 
hacía casi imposible la reforma “sólo somos cuatro vecinos, y claro, era 
muy caro hacer estas obras. Ahora estamos muy contentos”.

Los beneficiados explican cómo ha mejorado 
su vida después de las actuaciones

Reconeixement de bones pràctiques al govern municipal
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Fundació Pi i Sunyer 

d’Estudis Autonòmics i Locals han reconegut l'Ajuntament amb el certifi-
cat de bones pràctiques dels governs locals per dues iniciatives en l'àmbit 

de la dinamització comercial i de la participació ciutadana.
L'Ajuntament ha rebut el distintiu pel procés participatiu SJD 2025 que 

va comptar amb l'opinió de la ciutadania per tal de definir les línies 
estratègiques del desenvolupament de la ciutat, i un altre per la campanya 
comercial de Nadal del 2017 impulsada amb els ajuntaments de Sant Feliu 

de Llobregat i de Sant Just Desvern per potenciar el comerç local i donar 
a conèixer l’oferta comercial de proximitat. 

El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals és un servei de detecció 
i difusió d’experiències innovadores de govern i gestió municipal. 

Nunilona Solà, comunidad Sitges, 8

Pilar Nieto, comunidad Indústria, 12

Encarna Pérez, comunidad Sant Antoni, 7

La tinenta d'alcalde de Serveis Generals, Judith Riera, ha 
rebut el distintiu de mans del president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Xavier Amor, 



El Consorci Metropolità obre una convocatòria 
d’ajudes per millorar els habitatges

Les ajudes es destinaran a la millora energètica i de sostenibilitat, l’adaptació de la 
mobilitat o a la normativa vigent sobre instal·lacions

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge

El Consorci Metropolità de l'Habitatge ha posat en 
marxa una nova línia de subvencions per a actuacions 
d'adequació i millora d'habitatges individuals. Els 

veïns i veïnes poden optar als ajuts que subvencionen un am-
pli ventall d'actuacions, com ara millores en l'accessibilitat, 
les instal·lacions de suministrament o l'aïllament. Els ajuts 
estan destinats a propietaris i llogaters d'habitatges indivi-
duals. L'objectiu és millorar les condicions d'habitabilitat, el 
confort i la qualitat de vida de la ciutadania, tot fomentant la 
rehabilitació del parc privat d'habitatges.
Es poden acollir als ajuts els habitatges de titularitat priva-
da construïts abans de l'any 1996, que han de constituir el 
domicili habitual dels seus propietaris o llogaters. En cas 
d’habitatges buits, es podran acollir als ajuts sempre que 
s’incorporin a la Borsa d'habitatge de lloguer per un període 
no inferior a 5 anys. 

Subvencions de fins a un 40% 
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Sant Joan Despí fins al 31 d'octubre de 2019, 
si bé l'admissió es pot tancar abans en cas que s'esgoti la do-
tació pressupostària. La quantia màxima de la subvenció per 
habitatge és del 40%, fins a un màxim de 3.000 euros. En cas 
que l’habitatge s’incorpori a la borsa de lloguer, la subvenció 
pot arribar als 6.000 euros.
L'Oficina Local d'Habitatge de Sant Joan Despí va tramitar 
74 expedients a l'anterior convocatòria d'ajuts, l’any 2018. 
Dels expedients que ja han estat resolts, s'han destinat 82.390 
euros a intervencions de millora en habitatges de la ciutat.

· Actuacions destinades a assolir les condicions 
mínimes d'habitabilitat legalment exigides

·  Adaptació a la normativa vigent de les 
instal·lacions individuals (xarxa d'aigua, llum, 
gas, telecomunicacions, sanejament, punts de 

recàrrega per a vehicles elèctrics...)

·  Millores energètiques i de sostenibilitat: canvi 
de tancaments (finestres, portes), substitució de 

làmpades per altres de més rendiment ener-
gètic, il·luminació led, millora de l'aïllament 

energètic i acústic

·  Adaptació de la mobilitat: instal·lació 
d'aparells elevadors; substitució de banyera per 

dutxa; eixamplament de portes, passadissos, 
habitacions, cambra higiènica, cuina...

Per a quines actuacions puc 
demanar una ajuda?

Més informació al web del Consorci 
Metropolità de l’Habitatge:

www.cmh.cat/

Nou horari de l’Oficina 
Local d’Habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge, ubicada al Centre 
Miquel Martí i Pol, ha modificat aquest 2019 
el seu horari d’atenció a la ciutadania. El nou 
horari és els dimarts, dijous i divendres de 9.30 
a 13.30 h, i els dilluns i dimecres, de 15.30 a 19 
h. L’oficina informa i assessora sobre tot tipus 
de qüestions relacionades amb l’habitatge.

El Centre Jujol Can Negre ha 
renovat el distintiu de Compro-
mís per la Sostenibilitat Turística 
Biosphere, un programa impulsat 
per la Diputació de Barcelona amb 
el suport de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i del Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat.
Aquest distintiu vol estendre la 
cultura de la sostenibilitat als serveis 
turístics del territori. A la imatge, 
el regidor de Turisme de Sant Joan 
Despí, Àlex Medrano, recollint el 
distintiu.
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Nuevas subvenciones municipales para 
incentivar la economía local

El Ayuntamiento abre una línea de ayudas a la contratación de personas 
desempleadas y para la modernización del tejido comercial

Se pueden solicitar hasta el 31 de octubre

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha abierto una 
nueva convocatoria de subvenciones para impulsar 
y promover la actividad económica en la ciudad 

desde diferentes líneas de actuación. Aunque una bue-
na parte de las ayudas se centran en la dinamización del 
comercio local, también se destinarán fondos a la con-
tratación directa de personas en situación de desempleo.

Ayudamos a contratar
En el caso de la subvención destinada a la contratación, 
el Ayuntamiento ofrece a las empresas (pueden estar 
ubicadas en el Àrea Metropolitana de Barcelona, aunque 
serán prioritarias las que tengan su domicilio fiscal en 
Sant Joan Despí) hasta un máximo de 2.500 euros por 
la contratación de personas desempleadas residentes en 
Sant Joan Despí. La gestión de la oferta tiene que hacerse 
a través de la Bolsa de Trabajo de Promodespí y las per-
sonas tienen que ser contratadas, como mínimo, durante 
seis meses. Se priorizará a personas mayores de 45 años, 
en concreto aquellas que hayan agotado la prestación por 
desocupación y no perciban subsidios, las personas pa-
radas de larga duración, mujeres y jóvenes. 

Subvenciones para dinamizar el comercio local
Además de estas ayudas, el Ayuntamiento ha previsto 
un paquete de subvenciones para dinamizar el tejido co-
mercial desde diferentes aspectos. Por un lado, se ofre-
cen hasta un máximo de 300 euros para subvencionar el 
50% del pago de la tasa de apertura de nuevas activida-
des (también en el caso de cambio de titular). En el caso 
concreto del barrio de les Planes, la subvención será del 
100% con un máximo de 300 euros. 
El paquete de medidas destinadas a promover la dinami-
zación comercial también se amplía a aquellos negocios 
que realicen obras de mejora y de modernización. En 
este caso, la subvención será del 50%, con un importe 
máximo de 300 euros, para ayudar a sufragar la tasa de 
licencias urbanísticas e impuesto de instalaciones, cons-
trucciones y obras (ICIO) para la adecuación y la mo-
dernización del establecimiento. Por último, el Ayunta-
miento también ha previsto un paquete de ayudas para 

El objetivo del Ayuntamiento es mejorar la actividad económica dando 
apoyo a la contratación y al tejido comercial de la ciudad

incentivar la modernización de las paradas de los mercados 
municipales de les Planes y del Centre. En este apartado, el 
importe máximo de la subvención será del 75% del coste de 
la inversión (IVA no incluido) con una aportación máxima 
de 750 euros. En este caso, las ayudas se destinan a la mejo-
ra de la imagen exterior e interior o a aspectos relacionados 
con la gestión del negocio (proyectos web, programas de e-
commerce, etc.).
De manera general las ayudas se destinan a actuaciones o con-
trataciones que tengan lugar desde el 1 de noviembre de 2018 
hasta el 31 de octubre de 2019. Las ayudas se pueden presen-
tar hasta el 31 de octubre y para conocer con más detalle los 
requisitos se pueden consultar las bases completas en la web 
promodespi.sjdespi.net.
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Els nous agents que s’han incorporat recentment al cos policial tindran una 
presència molt destacada als carrers de la ciutat

En servei una nova unitat de la policia 
local de proximitat a la ciutat

A la imatge, l’alcalde, Antoni Poveda, i els tinents d’alcalde, Belén García i Agustín Gascón, emb els 
agents que formen part de la nova unitat de proximitat de la Policia Local de Sant Joan Despí

Està formada per deu agents, un caporal i un sergent

La Policia Local ha creat una nova 
unitat de proximitat que patrulla 
pels carrers amb l'objectiu de ser 

a la vora de la ciutadania, les entitats 
i el comerç; conèixer de primera mà 
les seves demandes i necessitats, i en-
fortir la prevenció. La unitat està for-
mada per un sergent, un caporal i deu 
agents i reforçarà el model de policia 
de proximitat amb què ja treballa la 
policia. La unitat tindrà una presència 
molt destacada als carrers, a les vies 
comercials i als llocs on es concentren 
més persones, i també s'encarregaran 
del contacte amb comerços, empreses, 
equipaments i entitats. 
Tot plegat per copsar les principals 
peticions, dubtes i demandes a peu de 
carrer, generant confiança i facilitant 
l'assistència policial.  

Aprofundir en aquest model de po-
licia de proximitat permet també 
potenciar la tasca policial de caire 
preventiu i enfortir la seguretat ciu-
tadana, el civisme i la convivència. La 
creació de la nova unitat de proximi-

tat es produeix gràcies a l'ampliació 
de la plantilla, que ha sumat deu nous 
agents. A banda de la formació cor-
responent al cos de policia, aquests 
nous agents han fet formació especí-
fica en policia de proximitat.

L’alcalde i vicepresident de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, 
a la presentació del servei

L’e-Bicibox entra en servei a Sant Joan Despí
L‘Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va posar en marxa, el 12 de febrer, 
el servei e-Bicibox, la bicicleta elèctrica pública compartida, que funciona a 
Sant Joan Despí i en uns altres deu municipis de l’entorn. Les estacions de Sant 
Joan Despí estan ubicades al carrer de Francesc Macià (al costat de l’estació de 
Rodalies), al davant del Centre Cultural Mercè Rodoreda, al carrer de Rubió i 
Tudurí, al carrer d’Antoni Gaudí amb avinguda de Josep Tarradellas i al costat 
del Centre Cultural Miquel Martí i Pol. A la ciutat hi ha 34 bicicletes distri-
buïdes en cinc mòduls. El vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB i 
alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha explicat que “amb aquest nou 
servei l’AMB segueix ampliant l’oferta de serveis públics de mobilitat, i ho 
fa de manera sostenible”.  
Les persones interessades es poden registrar a través del web www.bicibox.cat, 
on també poden consultar tots els detalls de les estacions, preus, etc. El preu 
de l’abonament és de 30 euros anual, la primera mitja hora és gratuïta i a partir 
dels 30 minuts s’aplica una tarifa segons franges temporals.
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Accions que afovereixen la mobilitat
Més zones d’aparcament i actuacions als carrils bici, exemples que ens 

ajuden a desplaçar-nos millor i amb més seguretat

En marxa la nova línia de bus exprés E30

L’Ajuntament ha realitzat diferents 
actuacions per millorar i afavo-
rir una mobilitat més sostenible 

a la ciutat. D’una banda, s’ha ampliat 
la zona d’aparcament del recinte firal, a 
l’avinguda de la Mare de Déu de Montse-
rrat, que ara té 300 places, més del doble 
que fins ara. Les places s’han senyalitzat i 

pintat i estan destinades a turismes i fur-
gonetes petites. També s’ha intervingut 
a l’aparcament de l’avinguda de la Ge-
neralitat, on s’ha fet una reserva de dues 
places per a persones amb mobilitat re-
duïda (PMR) i s’ha creat un aparcament 
per a 10 motos. També s’ha aprofitat per 
millorar la xarxa ciclable i s’ha fet un pas 

de vianants elevat. Un altre dels punts 
d’actuació ha estat el carril bici de la ram-
bla Josep Maria Jujol, on s’ha instal·lat 
un nou paviment. Però les millores en la 
mobilitat no s’acaben aquí, ja que també 
han entrat en servei una nova línia ex-
pres, l’E30, que uneix el barri de Residen-
cial Sant Joan amb la Diagonal.

En les darreres set-
manes s’han fet ac-
tuacions per millorar 
la mobilitat: un nou 
aparcament al recinte 
firal; reordenació de 
l’aparcament i pas 
de vianants elevat 
a Torreblanca, i nou 
paviment al carril bici 
de la rambla Josep 
Maria Jujol

E30, nova línia de bus directa a la 
Diagonal des de Residencial Sant Joan

El 5 de març es va posar en marxa la 
nova línia d’autobús exprés E30, que 
connecta Residencial Sant Joan amb 
la Diagonal de Barcelona. El nou bus, 
que també ens connectarà amb Sant 
Just, té tres parades al barri: als carrers 
de Jacint Verdaguer (davant de l’accés 
a l’hospital); de Josep Trueta i de Sant 
Martí de l’Erm. La freqüència és de 20 
minuts els dies feiners (de 5.15 a 22.30 
h, sentit Barcelona, i de 5.30 a 22.45 h, 
sentit Sant Just). Dissabtes, diumenges 
i festius i els feiners d’agost la freqüèn-
cia és de 30 minuts.
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Escoles i insitituts han obert les portes dels centres per donar a conèixer a les 
famílies els seus projectes educatius de cara al període de preinscripció

Educació de qualitat sense sortir 
de Sant Joan Despí

Els centres educatius públics i concertats de Sant 
Joan Despí realitzen aquests dies les jornades 
de portes obertes, pas previ a l’inici del procés 

de preinscripció del proper curs 2019-2020. Du-
rant el mes de febrer i març, les famílies han pogut 
conèixer les instal·lacions, els projectes educatius 
i resoldre els dubtes davant un dels moments més 
crucials en l’educació dels seus fills i filles: escollir 
escola. El Departament d’Educació de la Generalitat 
ha anunciat que el període de preinscripció als cicles 
infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) es 
realitzarà del 29 de març al 9 d’abril. Encara, però, 
no s’han anunciat les dates de la matrícula. En el cas 
dels ensenyaments postobligatoris, la preinscripció 
de batxillerat i cicles de grau mitjà de formació pro-
fessional es farà del 14 d’abril al 21 de maig, i del 29 
de maig al 5 de juny la dels cicles de grau superior de 
formació professional. 
La xarxa de centres educatius de Sant Joan Despí 
està formada per vuit escoles d’infantil i primària i 
quatre de secundària (obligatòria i postobligatòria) 
tant públiques com concertades, a més a més de 
tres escoles bressol municipals i una de la Genera-
litat. Uns centres preparats per afrontar el repte que 
representa avui dia l’educació dins i fora de les aules, 
on les ciutats i les iniciatives municipals per assolir 
l’èxit educatiu són més que mai necessàries en tot 
l’acompanyament de l’infant, des de l’escola bressol 
fins l’institut.

Treballar per la igualtat d’oportunitats
A més dels projectes que desenvolupen de manera 
autònoma cada centre, l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí segueix treballant per incorporar noves inici-
atives, com ara el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que 
es va posar en  marxa el curs passat mitjançant un 
conveni de corresponsabilitat educativa entre el De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament. El PEE treballa per l’èxit educatiu de 
tot l’alumnat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió 

Al març, preinscripció als ensenyaments obligatoris

Preinscripció als ensenyaments d’infantil, primària i 
secundària obligatòria (ESO)

Preinscripció batxillerat i cicles de grau mitjà de 
formació professional

Del 29 de març al 9 d’abril

Del 14 d’abril al 21 de maig

Preinscripció cicles de grau superior de formació 
professional

Del 29 de maig al 5 de juny
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social i neix amb la voluntat de ser una oportunitat per 
donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra 
societat. Aquest pla potencia el treball en xarxa amb 
cinc objectius claus: aconseguir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat; potenciar l’educació en valors i el compromís 
cívic; potenciar la implicació de les famílies; millorar 
l’ús social del català, i potenciar el treball i l’aprenentat-
ge en xarxa.
Precisament, al mes de gener es va reunir la comissió 
representativa-institucional del PEE en què s’ha pre-
sentat, entre altres, accions que es treballaran aquest 
curs escolar, com ara activitats per dinamitzar les asso-
ciacions de mares i pares per tal de potenciar la relació 
de les famílies i l’àmbit educatiu. 

Assolir l’èxit educatiu
Una altra actuació és el projecte ‘Queda-t’hi’, amb una 
comissió que treballa per atendre directament els joves 
que tenen perill de fracàs escolar i d’abandonar els 
estudis en acabar l’ESO. Aquest programa es com-
plementa amb altres iniciatives municipals, com ara 
l’Acompanyament a l’estudi, que es va posar en marxa 
el curs 2011-2012 per oferir eines per combatre el 
fracàs escolar entre l’alumnat de primària i secundària. 
Aquestes sessions, enfocades a ajudar els infants i els 
joves a milorar el seu rendiment acadèmic, es realitzen 
a les biblioteques Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol 
en un exemple més de com la ciutat i els seus equipa-
ments ajuden a educar. També emmarcada en el PEE, 
aquest curs s’ha dut a terme un programa de benvin-
guda educativa, per atendre de manera coordinada 
l’acollida de les famílies que arriben a la ciutat, i una 
activitat vinculada a l’Any Jujol140 conjuntament entre 
tots els centres educatius.
 
La ciutat també transforma
El proper curs tindran continuïtat altres programes 
que formen part del Pla Educatiu d’Entorn, però que 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí ja havia posat en 
marxa o s’activen durant aquest curs, com la mostra de 
lectura ‘Despí en veu alta’ i ‘Nadales al carrer’, el taller 
d’estudi assistit, la Comissió del Pla de Prevenció de 
l’Absentisme Escolar, els consells d’infants i d’adoles-
cents o la realització de serveis comunitaris per part 
d’alumnes dels instituts d’educació secundària.
Paralel·lament, l’Ajuntament continuarà oferint a 
les escoles i instituts el Catàleg de Serveis Educatius 
que posa a l’abast dels centres prop d’un centenar de 
propostes fora de les aules per complementar la tasca 
qdocent. Teatre en anglès, visites al patrimoni moder-
nista, descoberta mediambiental dels parcs de la ciutat, 
sessions d’anellament científic... i un llarg etcètera de 
propostes per educar en el sentit més ampli.

Sant Joan Despí compta amb una xarxa 
d’escoles bressol, i centres educatius 
públics i concertats de qualitat 

El Pla Educatiu d’Entorn treballa per l’èxit 
educatiu de tot l’alumnat, la 
igualtat d’opotunitats i la cohesió social

Al centre, l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, durant la presen-
tació de les primeres accions que s’han dut a terme en el marc del Pla 
d’Educatiu d’Entorn
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Escola Joan Perich Valls
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15
Estudis: infantil i primària

Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 373 24 04
Estudis: infantil i primària

Escola Pau Casals
C/ de Pau Casals, s/n
Tel. 93 373 34 60
Estudis: infantil i primària

Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01
Estudis: infantil i primària

Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15
Estudis: infantil i primària

Escoles públiques

Institut Jaume Salvador i Pedrol
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 4
Tel. 93 373 06 12
Estudis: ESO i batxillerat

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
Avinguda de la Generalitat, 30
Tel. 93 373 16 11
Estudis: ESO, batxillerat i cicles formatius de 
grau mitjà i superior

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel. 93 373 17 16
Estudis: infantil, primària, ESO i 
batxillerat

Institució Educativa Gran Capità
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
Estudis: infantil, primària i ESO

Escola El Brot
C/ Major, 41
Tel. 93 373 02 15
Estudis: primària i ESO

Instituts públics

Centres concertats

Escola Bressol Municipal 
El Timbal
Carrer del Tambor del Bruc, 2
Tel. 93 373 09 44

1 d’abril (17.30 h)

Escola Bressol Municipal 
Sol Solet
Rambla Josep Maria Jujol, 5
Tel. 93 373 64 84

8 d’abril (17.30 h)

Escola bressol municipal 
El Gegant del Pi
Carrer Fontsanta s/n, cantonada 
Marquès de Monistrol
Tel.93 477 15 61

10 d’abril (17.30 h)

Llar d’Infants La Pomera
(Generalitat)
Passeig del Canal, 18
Tel. 93 373 47 54

3 d’abril (9.30 h) i 4 d’abril 
(15 h)

Llar d’infants l’Estel (centre privat)
Passeig del Canal, 26, tel. 93 373 58 66   3 d’abril (17.30 h)

EDUCACIÓ
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Com és l’administració més propera a la ciutadania? Al mes de gener han tornat les visites de l’alumnat de tercer de primària 
a l’Ajuntament. En el marc de l’activitat ‘Coneguem l’Ajuntament’, l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, els rep a la Sala de 
Plens, on cada mes es prenen les decisions més importants que afecten a la ciutat, i contesta totes les preguntes i dubtes que puguin 
tenir respecte al funcionament d’un Ajuntament. Aquesta activitat apropa els nens i les nenes al funcionament de l’Administració 
local, la més propera a la ciutadania. Les visites continuaran fins al segon trimestre de l’any.

L’alumnat de primària coneix l’Ajuntament

Pau Casals

Ateneu Instructiu

Els nous corresponsals d’institut posen fil a l’agulla
Els instituts de Sant Joan Despí ja tenen els seus nous corres-
ponsals. El 28 de gener, l’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora de 
Joventut, Núria Ros, van participar en l’acte de relleu dels antics 
als nous corresponsals d’institut en una cita que també va servir 
per intercanviar impressions sobre les necessitats de la gent jove. 
Aquesta figura informa d’activitats i campanyes d’interès per a 
aquest col·lectiu al pati dels seus respectius centres (cada ins-
titut aporta dos corresponsals i s’impliquen en la dinamització 
d’activitats als espais de referència per a la gent jove, com ara el 
Casal de Joves El Bulevard i l’Oficina Jove, o altres actes de ciutat. 
Aprofitant que ara se celebren 20 anys de la posada en marxa 
d’aquest programa, l’alcalde els va encarregar organitzin diferents 
activitats commemoratives. 

L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i la regidora de 
Joventut, Núria Ros, amb els corresponsals que s’han incorporat i 
els que ho acaben de deixar
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Com és i com serà 
Sant Joan Despí

La ciutadania descobreix l’evolució de la ciutat i els 
projectes de futur a través de l’exposició de la maqueta

Els ciutadans i ciutadanes han descobert l’evolució de la ciutat i els projectes de futur 
a l’exposició itinerant de la maqueta de Sant Joan Despí que ha visitat tots els barris. 
Atrets per contemplar la ciutat des d’una altra perspectiva, a petita escala, els veïns i 
veïnes van veure in situ alguns projectes que aviat seran una realitat com el centre de 
gent gran, el desenvolupament del sector de les Begudes o la passarel·la que connec-
tarà aquesta zona amb Pla del Vent-Torreblanca. Durant l’exposició també es van fer 
trobades d’intercanvi de cromos de l’àlbum Jujol i Sant Joan Despí i activitats infantils.

La direcció de Gallina Blanca i 
els treballadors i treballadores de 
la planta de Sant Joan Despí han 
assolit un acord, ratificat en as-
semblea i comunicat pels sindicats 
(CCOO i UGT). La resolució pre-
veu jubilacions agrupades entre els 
58 i 61 anys, la recol·locació de 10 
persones als centre de l’Hospitalet 
i de Rubí, indemnitzacions de 60 
dies per any amb el límit de 42 
mensualitats, més un lineal de 
1.000 euros per any d’antiguitat, 
així com la possibilitat alternativa 
de mantenir l’ocupació a Ballobar 
(Osca), amb les mateixes condi-
cions que en l’actualitat. 

Declaració institucional
El 31 de gener el Ple va aprovar 
per unanimitat una declaració 
institucional de suport als tre-
balladors, a favor de l’ocupació i 
d’una indústria viable i de futur 
a Sant Joan Despí davant l’anunci 
del tancament. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament va voler expressar 
la solidaritat de la ciutat amb els 
treballadors i la implicació en la 
defensa dels seus drets laborals. 

Acord assolit amb els 
treballadors de 
Gallina Blanca

Un taller de cuina al Foodieslab amb membres de les entitats Tastidis i de la Re-
sidència Mas i Dalmau han posat el punt final a la XIV edició d’aquestes jornades 
que han posat de relleu les múltiples capacitats de les persones amb diversitat 
funcional.  A més d’aquests tallers, al gener es va fer l’exposició Capacit-Art-S 
Compartides, amb obres realitzades per artistes de la Residència Mas i Dalmau i de 
l’Associació Estel i la segona edició del Capaciclem, una jornada lúdica per mostrar 
les capacitats de les persones amb diversitat funcional per anar en bici.

L’exposició ens ha donat l’oportunitat de descobrir projectes que aviat seran una realitat, com el 
centre de la gent gran. En una de les fotos, l’alcalde, Antoni Poveda, resol els dubtes d’una ciutadana

Punt final a les 
jornades de la 
discapacitat

D’esquerra a dreta, una imatge de la segona edició 
del Capaciclem; l’exposició Capaci-Art-S Comparti-
des i el taller de cuina al foodieslab



19

Març, el mes reivindicatiu de les dones
Les entitats del Consell de Dones i l’Ajuntament es mobilitzen amb motiu de la 

commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març

Sant Joan Despí prepara un bon gra-
pat d’activitats per reivindicar la 
igualtat real entre dones i homes 

coincidint amb la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, el 8 de març. 
Les entitats del Consell de Dones animen 
la ciutadania a implicar-se en les activitats 

i en altres accions reivindicatives, com 
guarnir els balcons i els aparadors dels 
comerços amb teles liles o tot participant 
en la vaga feminista del 8 de març. Serà 
difícil escollir entre una programació tan 
àmplia, amb tallers, espectacles, xerrades, 
el Lila Cabaret... Una de les cites més des-

tacades, però, serà la Diada de Dones que 
omplirà la plaça de l’Ermita amb tallers, 
demostracions i accions reivindicatives el 
9 de març. A més de les activitats progra-
mades, els dies 9 i 10 de març, les entitats 
esportives lluiran braçalets i pancartes rei-
vindicatives per demanar la igualtat.

Divendres, 8 de març, 12 h, plaça de l’Ermita
Concentració amb motiu de la vaga convocada pel col·lectiu femi-
nista. A les 17.30 h, a l’estació de Rodalies, punt de trobada per anar a 
la manifestació a Barcelona.

Dissabte, 9 de març, de 10 a 14 h, plaça de l’Ermita
Diada de Dones, classes obertes i mostra de tallers de country, sevilla-
nes, zumba, sardanes, danses, lectura de poemes, batucada, reparació 
de bicis, autodefensa, migas, henna... Racó de lletres liles: concurs de 
microrelats, signatura de llibres, racó de lectura... A les 12 h, activitat 
teatralitzada pels carrers amb la Josefa Romeu i Engràcia Balet. A les 
13.30 h, lectura del manifest  i anunci de les guanyadores del III con-
curs de Microrelats.

Diumenge 10 de març, 10.30 h, plaça de l’Ermita
Xocolatada i ballada de sardanes, amb la Colla Sardanista

11, 12 i 13 de març, de 10 a 14 h, Promoció Econòmica
Taller Dones que ho podem tot. Canvi i recerca de feina després dels 45

Dissabte, 16 de març, 11 h, Centre Cívic Les Planes
Taller Toca’t els ovaris, a càrrec d’Aquelarre, grup de joves feministes

22 h, Teatre Mercè Rodoreda
Lila Cabaret, mostra de dones artistes

Dissabte, 23 de març, 21.30 h, Centre Cívic Les Planes
Sopar de dones. Compra de tiquets del 4 al 15 de març a l’Àrea

17 h, Biblioteca Mercè Rodoreda
Marató de contes per la igualtat, l’organitza l’Esplai El Nus

Dimecres, 27 de març, 18 h, Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
Presentació del llibre Avui prenem la paraula, recull de relats del 
Racó de Dones Escriptores

Dissabte, 30 de març, 8 h
Excursió cultural a Peratallada. organitza l’Associació de Dones Pro-
gressistes (inscripcions al correu donesprogressistesdespi@gmail.com).

18.30 h, Àrea de Serveis a la Persona
Xerrada Dones migrades, organitza a càrrec de l’Associació de Dones 
Marhaba

*Consulteu al programa que rebreu a casa totes les activitats

Dia Internacional de la Dona
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Sant Joan Despí torna a l’època modernista
El 16 i 17 de març s’organitza la Fira Modernista amb motiu de l’Any Jujol140

La pluja va obligar a suspendre la Fira 
Modernista prevista per al cap de 
setmana del 27 i 28 d’octubre que 

finalment se celebrarà els dies 16 i 17 de 
març. Durant dos dies reviurem amb di-
ferents activitats com era la vida a prin-
cipis del segle XX en el marc d’una nova 
activitat emmarcada en la commemo-
ració de l’Any Jujol140. Durant aquestes 

dues jornades, a la plaça de Catalunya i als 
carrers Torrent d’en Negre i del Bon Viat-
ge (tram de vianants) descobrirem oficis 
artesanals, com el de ferrer o terrissaire, 
molt vinculats a l’obra de Jujol; sabrem 
com jugaven els infants d’aquesta època i 
ens endinsarem en l’esperit modernista a 
través de la música i el ball. Fins i tot ens 
podrem vestir d’època el diumenge 17 de 

març, dia en què tothom està convocat a 
portar complements, com barrets o moca-
dors, per passejar per la fira acompanyats 
de dos personatges disfressats de Jujol i 
d’Engràcia Balet, qui va encarregar, junta-
ment amb Pere Negre, la restauraciió de 
la masia de Can Negre en la casa que avui 
dia coneixem. També es faran visites guia-
des a Can Negre i l’itinerari Jujol.

Imatge d’arxiu de la festa d’inauguració que es va fer quan es va inaugurar la restauració de Can Negre amb veïns i veïnes vestits d’època

F I R A  M O D E R N I S TA
16 i 17 de març, plaça de Catalunya i carrers del Bon Viatge i Torrent d’en Negre
Dissabte, d’11 a 21 h i diumenge, d’11 a 20.30 h

MERCAT D’ARTESANS (horari de la fira), c/ Torrent d’en Negre i plaça 
de Catalunya

ESPAI DE JOCS, c/ del Bon Viatge (zona de vianants)

JOCS DE FUSTA GEGANTS, dissabte i diumenge, d’11.30 a 13.30 i de 
17 a 20.30 h) 
Jocs artesanals tradicionals: 4 en ratlla, menja boles, ri d’anelles, pes-
ca, enigma, taula de pius, tir de boles, jocs d’enginy, trencaclosques...

JOCS DE CUCANYA, dissabte i diumenge, de 18 a 18.30 h
Jocs tradicionals: menjar poma penjada d’un fil sense mans, trencar 
l’olla...

TALLERS D’OFICIS ANTICS, pl. de Catalunya, dissabte i diumenge 
d’11.30 a 14 i de 17 a 20.30 h
Espai tèxtil: teixirem un xal per als Gegants de Sant Joan Despí, taller 
de terrissaire, demostració del ferrer...

LA PIANOLA D’EN PEP, pl. de Catalunya, diumenge d’11 a 14 h
Escoltem la música com es feia a principis del s. XX

ACTUACIONS, dissabte i diumenge
Cercavila musical amb el grup Xarop de Canya i l’home anunci (11.30 
h); Rondallaire (12, 13, 17.30 i 19.15 h); la roda de la fortuna (12.30 h); 
cercavila musical amb l’Engràcia i en Josep Maria Jujol (13.30 h); cerca-
vila musical a pedals (17 h); la roda de la fortuna i la dama del paraigua 
(19 h); cercavila musical final de fira (20 h)

PLANTADA DE GEGANTS (dissabte i diumenge en horari de fira)

TOTHOM VESTIT MODERNISTA!, diumenge a les 12 h

PORTES OBERTES A CAN NEGRE, dissabte i diumenge, de 10.30 a 14 
i de 17 a 21 h

VISITES GUIADES CAN NEGRE (dissabte a les 11 i les 18 h, i diumenge 
a les 18 h) i ITINERARI JUJOL (diumenge a les 10.30 i les 12 h). En tots 
dos casos, cal inscripció prèvia al Centre Jujol-Can Negre

PHOTOCALL: a la façana de Can Negre us podreu fer fotografies amb 
els vostres guarniments modernistes. A càrrec del Consell d’Infants.
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@Jujol140 Jujol140 @Jujol140www.jujol140.cat

Del 7 al 25 de març, la ciutadania podrà votar quin és el seu aparador preferit

La Torre de la Creu, epicentre del misteri

El comerç local torna a sumar-se a la commemoració de l’Any 
Jujol140 amb una nova proposta, un concurs d’aparadors on els 
elements modernistes seran els protagonistes. Així, del 6 al 25 
de març, els establiments que s’han sumat a la iniciativa guarni-
ran els aparadors i la ciutadania podrà votar, del 7 fins al 25 de 
març, quin és el seu favorit. Totes les fotografies dels comerços 
participants estaran penjades a la pàgina de Facebook Viu el Co-
merç i serà a través d’aquesta xarxa social i d’urnes instal·lades 

als centres cívics on la ciutadania podrà votar el millor aparador 
decorat. El comerç amb més vots rebrà com a reconeixement 
l’assessorament d’una professional aparadorista que l’ajudarà a 
fer el disseny i muntatge d’aparador en una campanya que es rea-
litzi aquest any, i un assessorament individual en altres aspectes. 
Fins ara 127 comerços de la ciutat s’han adherit a l’Any Jujol i 
més d’un centenar ha participat en la campanya de lliurament de 
cromos de l’àlbum Jujol. 

Més visites escolars a la Tarragona ‘jujoliana’. L’alumnat de les escoles Roser Capdevila i Sant Francesc d’Assís han visitat diferents 
arquitectures de Josep Maria Jujol al Camp de Tarragona dins de les excursions que organitza l’Ajuntament perquè coneguin l’obra tarragonina 
de l’arquitecte. Els petits i petites han conegut la Casa Bofarull, el Teatre Metropol o l’església de Vistabella.

El comerç local vesteix els aparadors amb motius modernistes

L’Ajuntament organitza quatre room 
escape durant el març i l’abril

La commemoració de l’Any Jujol140 no deixa de 
portar-nos noves activitats per conèixer més sobre 
un dels artistes més rellevants del segle XX a casa 

nostra, Josep Maria Jujol. Ara arriba el moment de jugar 
amb  una divertida iniciativa adreçada ciutadans i ciu-
tadanes de més de 16 anys: els room escape de la Torre 
de la Creu. Pel que ens han pogut avançar, sembla que 
els intrèpids investigadors i investigadores, formats en 
grups, han de trobar una de les relíquies més buscades 
del món, la Santa Creu que fins ara tothom ubicava a la 
Sagrada Família. Aquest és el misteri que han de trobar 
els participants en les sessions programades els dies 23 
i 30 de març, i 6 i 13 d’abril en cinc torns, a les 18, 19, 
20, 21 i 22 hores. El preu de l’activitat és de 6 euros i les 
inscripcions ja estan obertes al Centre Jujol-Can Negre.

L’activitat està adreçada a persones de més de 16 anys

Room 
escape 
a la Torre 
de la Creu

23 i 30 de març
18, 19, 20, 21 i 22 h

Inscripcions
 al Centre Jujol-Can Negre

6 i 13 d’abril
18, 19, 20, 21 i 22 h
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A més d’aquest certamen d’arts escèniques de proximitat, els escenaris 
santjoanencs aixequen el teló a altres propostes teatrals i musicals

Aterra a Sant Joan Despí 
l’innovador Festival Zero 

La Biblioteca Mercè Rodoreda està d’enhorabona ja que ha 
estat una de les 300 guanyadores del Premio María Moliner de 
Animación a la Lectura pel projecte Engresca’t a llegir sobre els 
clubs de lectura juvenil. Aquest premi, d’àmbit estatal, conce-
deix una subvenció de 1.700 euros per a la compra de llibres. 
D’altra banda, la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí ha 
rebut una subvenció de la Generalitat de 10.500 euros per a la 
compra de llibres en establiments de la ciutat.

Venda d’entrades al web: teatresdespi.cat

La Biblioteca Mercè Rodoreda guanya un 
concurs pel foment de la lectura 

La temporada d’espectacles continua al març amb 
noves propostes, com la segona edició del Festival 
Zero impulsat per Teatres en Xarxa, que proposa 

una programació d’espectacles que tenen com a eix comú 
la proximitat física amb el públic i que interpel·len sobre 
noves formes de gaudir de les arts escèniques. Aquest 
festival, que girarà per diversos teatres de Barcelona, 
arriba a Sant Joan Despí el 9 i 10 de març. El primer dels 
espectacles serà A mí no me escribió Tennessee Williams 
(porque no me conocía), una peça amb incursions en la 
dansa, el teatre gestual, la cançó en directe o la perfor-
mance. El mateix dia es representarà Painball, amb Clara 
i Ariadna Peya, de Les Impuxibles, una reflexió sobre la 
llibertat que fusiona música i moviment amb altres dis-
ciplines. El darrer espectacle serà Espera, una proposta 
de circ de carrer participatiu on desapareix el límit entre 
l’escenari i el públic. 
Les propostes per al març continuaran amb El Llibertí, 
una comèdia profunda i divertida dirigida per Joan Lluís 
Bozzo i interpretada per Abel Folk i Àngels Gonyalons, 
entre altres; el festival de dones artistes Lila Cabaret a 
més a més de les propostes infantils. La cita amb l’humor 
serà a l’escenari de l’Auditori Miquel Martí i Pol en el 
marc de les Nits de Comèdia amb un convidat de luxe, 
Godoy. Per últim, el grup local Tabü actuarà a la Sala Bu-
levard el 29 de març. 

La temporada de teatre, al març
Teatre Mercè Rodoreda
FESTIVAL ZERO, 9 de març: A mi no me 
escribió Tennessee Williams (porque no me 
conocía), de la cia. Roberto G. Alonso i Marc 
Rosic (a la Sala Aloma,19 h), i PAINBALL, amb 
Les Impuxibles (21 h), i 10 de març, ESPERA, 
amb la cia. de circ EIA (18 h).

EL LLIBERTÍ, divendres 15 de març, 21 h

LILA CABARET,  dissabte 16 de març, 22 h

Cinema en català: ENTRE DUES AIGÜES, 
dijous 21 de març, 20 h

TEMPS DE LLUM, a càrrec de cia. Clar de Lluna, 
diumenge 24 de març, 11 i 12.30 h (teatre 
infantil)

LA GALLINA DELS OUS D’OR, amb Zum Zum 
Teatre, diumenge 31 de març, a les 12 h (teatre 
infantil)

Auditori Miquel Martí i Pol
MONÒLEG AMB GODOY, divendres 22 de març, 
21 h 

Sala Bulevard
Concert amb TABÜ, divendres 29 de març, 22 h

Painball, pro-
tagonitzat per 
Clara i Ariadna 
Peya, de Les 
Impuxibles, es 
representarà 
el 9 de març 
en el marc del 
Festival Zero

El club de lectura juvenil afavoreix l’interès per la lectura
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sjdespi.cat/agenda

EXPOSICIONS

L'AGENDA  
la ciutat, al dia  

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi

fins al 28 d’abril
‘Jujol, grans dibuixos’
obres de l’Arxiu Jujol
Centre Jujol-Can Negre

Les jornades ens proposaran reflexionar al 
voltant de la dona a l’Àfrica com a motor 
de desenvolupament,  i sobre la situació a 
la frontera sud, amb el drama de les perso-
nes que han de migrar per buscar una vida 
millor. Per endinsar-nos en aquestes realitats 
es farà l’exposició Fandema, formació i ocu-
pació per a dones a Gàmbia, de Solidança 
(Biblioteca Miquel Martí i Pol del 22 al 29 
de març), i una sessió de l’hora del conte a 
càrrec de Solidança que posarà en escena El 
conte de la nevera el 25 d’abril a les 18 h, a 
la Biblioteca Miquel Martí i Pol. Les jornades 
debatran a l’abril sobre la situació a la Me-
diterrània amb l’exposició A pie de valla, del 
fotoperiodista Antonio Sempere (de l’1 al 12 
d’abril a la biblioteca Mercè Rodoreda) i un 
sopar-col·loqui (4 d’abril, 20 h, Sala Aloma 
del Centre Cultural Mercè Rodoreda) amb 
membres de l’entitat Proactiva Open Arms.

Un nou tast 
gastronòmic, 
del 7 al 24 de març

Després de les Jornades Gastronò-
miques Jujol, on vam poder tastar la 
cuina feta amb productes de proximitat 
del Baix Llobregat, ara arriba el Quin-
totapa Sant Joan Despí·Km0, una ini-
ciativa de l’Associació de Gastronomia 
i Turisme del Baix Llobregat (AGT) 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, que tindrà lloc del 
7 al 24 de març. 16 bars de la ciutat 
oferiran per 3,5 euros un quinto ECO 
i tapa Km0 amb producte de tempora-
da, i un quinto i tapa de la casa al preu 
de 3 euros (en tots dos casos la beguda 
també pot ser un refresc o aigua).  Tas-
tar les tapes té premi ja que es podrà 
participar en un concurs per escollir les 
tapes d’or i argent amb xecs regals de 
300 i 100 euros. També hi ha un con-
curs a la xarxa social Instagram. Tots 
els restauradors han estat assessorats 
per un xef de l’AGT. Recolliu en dife-
rents punts de la ciutat (Ajuntament, 
biblioteques...) la guia amb tots els 
restauradors que hi participen.

Jornades solidàries 
Utopies concretes

del 20 al 29 de març
‘Imatges del Concurs 
Fotogràfic dels Tres Tombs’
Inauguració i entrga de premis, el dia 20, 19 h 
(CC Mercè Rodoreda). Del 29 de març al 12 d 
‘abril, al CC Miquel Martí i Pol

del 22 al 29 de març
‘Fandema, formació i 
ocupació per a dones 
a Gàmbia’, de Solidança
Biblioteca Miquel Martí i Pol
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 8  divendres
  
	 12	hores
																																				CONCENTRACIÓ 8 DE MARÇ
                  Plaça de l’Ermita
                 
	 18	hores
	 TALLER: CUINA PERUANA 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb Juli Alcoriza i Joshué Alvarado.Inscripció a Can Negre.

 18	hores
	 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
 ‘FÚTBOL B’   
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 de l’exfutbolista professional Jacinto Elá 

      9  dissabte
 

 9	hores
 TRIANGULAR FEMENÍ 
 D’HOQUEI LÍNIA 
 Poliesportiu del Mig

 10	hores
	 PEDALS AL PARC  
 Parc de la Fontsanta
 Inscripció al correu activmuseuciencies@bcn.cat  
 o al telèfon  93 256 22 20.

	 De	10	a	14	hores
 TROBADA D’ENTITATS I DONES 
 Plaça de l’Ermita
 en el marc del Dia Internacional de les Dones.  
 Més informació a la pàgina 19. 

 11	hores
	 TALLER DE CUINA: GYOZES I 
 YAKISOBA 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb Víctor Rodríguez. Inscripció a Can Negre.

	 18.30	hores
 PETITS MOMENTS MUSICALS
 Centre Jujol-Can Negre
 l’organitza l’Escola de Música Enric Granados

 19	i	21	hores
 FESTIVAL ZERO
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 A mi no me escribió Tennessee Williams (19 h)  
 i a les 21 h, Painball, de Les Impuxibles. 

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat

 10 diumenge 
 
	 De	10	a	14	hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 venda de fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 10.30	hores
 XOCOLATADA I BALLADA 
 DE SARDANES
 Plaça de l’Ermita
 Dia Internacional de les Dones.

	 18	hores
 FESTIVAL ZERO
 Centre Cultural Mercè Rodoreda
 la companyia de circ EIA presenta l’espectacle de   
 circ participatiu ‘Espera’. Venda d’entrades:   
 teatresdespi.cat

 11 dilluns
 
	 18	hores
 CONFERÈNCIA: ‘MITES DE LA 
 SEGONA GUERRA MUNDIAL’  
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 amb Daniel Sam, divulgador de la Segona   
 Guerra Mundial i veí de Sant Joan Despí.

 12 dimarts
 
	 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN PEL   
 BAIX LLOBREGAT 
 Àrea de Serveis a la Persona

  13 dimecres
 
	 17	hores
 AULA CULTURAL: ‘LLUMS, PLANXES   
 I NEVERES A LA BARCELONA DELS 30’
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Jordi Ferran Boleda, llicenciat en ciències físiques.

   14 dijous
 17.30	i	18.30	hores
 TALLER TERAPÈUTIC AMB GOSSOS  
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 cal inscripció prèvia. 

 15 divendres
 

 18	hores
 TALLER DE CUINA: ANEM DE TAPES   
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)  
 amb Elena de Alós. Inscripció, a Can Negre.

 21	hores
 TEATRE: EL LLIBERTÍ
 Teatre Mercè Rodoreda
 dirigida per Joan Lluís Bozzo, i interpretada per   
 Abel Folk, Àngels Gonyalons o Elena Tarrats,   
 entre altres, 

 Venda d’entrades a teatresdespi.cat

 

 16 dissabte
 

 d’11	a	21	hores	(diumenge,	fins	les	20.30	hores)
 FIRA MODERNISTA 
 Plaça de Catalunya i carrers del Bon Viatge i  
 Torrent d’en Negre
 dissabte i diumenge Sant Joan Despí serà  
 escenari d’una Fira Modernista en el marc de  
 l’Any Jujol140. Més informació a la pàg. 20.

	 Matí	i	tarda
 PORTES OBERTES I VISITA GUIADA 
 Centre Jujol-Can Negre
 jornada de portes obertes (de 10.30 a 14 h i de 17 a  
 21 h), i visites guiades a les 11 i a les 18 h

 11	hores
 TALLER: CUINA DE 
 MERCAT PER INICIAR FOODIES
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb Víctor Rodríguez. Inscripció prèvia a Can Negre.

 11	hores
 TALLER DE TEATRE-COS: TOCA’T 
 ELS OVARIS
 Centre Cívic les Planes
 L’organitza Aquelarre.

 11.30	i	12.30	hores
 DISSABTE DE CONTE EN ANGLÈS:  
 ‘FARMYARD’
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 a càrrec de Kids&Us. Cal recollir invitació a la  
 biblioteca

 22	hores
 LILA CABARET
 Teatre Mercè Rodoreda
 mostra de dones artistes. 

 Venda d’entrades: teatresdespi.cat

  17 diumenge
 De	10	a	14	hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 venda de fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 

 Matí	i	tarda
 PORTES OBERTES I VISITA GUIADA
 Centre Jujol-Can Negre
 portes obertes (de 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h), i  
 visita guiada a les 18 h.

 A	les	10.30	i	a	les	12	hores
 VISITES GUIADES ITINERARI  
 JUJOL
 Punt de trobada, Can Negre
 cal fer inscripció prèvia al 

 Centre Jujol Can Negre.

17



25

 
 

 

    19 dimarts
 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN PEL  
 BAIX LLOBREGAT 
 Àrea de Serveis a la Persona

	 18	hores
 ESPECTACLE DE MÀGIA 
 PER A INFANTS
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 L’aforament és limitat i cal recollir invitació prèvia

 20 dimecres
 17	hores
 AULA CULTURAL:  MODIGLIANI, EL  
 PRÍNCEP DE MONTPARNASSE
 Àrea de Serveis a la Persona
 amb Imma Fontanals, historiadora de l’art i escriptora.

    

     21 dijous
 20	hores
 CINEMA CATALÀ: ENTRE DUES AIGÜES 
 Teatre Mercè Rodoreda
 venda d’entrades, al web teatresdespi.cat

    22 divendres
 10	hores
 TALLER DE CREIXEMENT 
 PERSONAL PER A DONES
 Àrea de Serveis a la Persona
 Sessions conduïdes per una psicòloga.

 18	hores
	 TALLER: CUINA TENDÈNCIES. POKE  
 HAWAIÀ I CEVICHE 
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre)
 amb Víctor Rodríguez. Inscripció a Can Negre.

 21	hores
 MONÒLEG: GODOY Y YO
 Auditori Miquel Martí i Pol
 batalletes, anècdotes i històries meitat veritat,  
 meitat fantasia amb Godoy. Venda d’entrades  
 al web teatresdespi.cat.

   23 dissabte
 De	9	a	19	hores
 VISITA A L’ARQUITECTURA  
 JUJOL A TARRAGONA
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

 11	hores
 CLASSES OBERTES PÀDEL FEMENÍ
 Tennis Despí

	 11	hores
 ZUMBA 50 ANYS DEL CASTANYOT
 Plaça del Sol Solet
 sessió de zumba infantil (d’11 a 12 h) i una  
 altra per a adults (de 12.30 a 13.30 h).

 17	hores
 MARATÓ DE CONTES PER 
 LA IGUALTAT 
 Biblioteca Mercè Rodoreda
 
	 21	hores
 CONCERT ANY JUJOL140
 Església de Sant Joan Baptista
 l’Escola de Música Enric Granados i  
 l’orquestra Laud’Ars.

 21	hores
 SOPAR DE DONES
 Centre Cívic Les Planes
 venda de tiquets a l’Àrea de Serveis a la Persona

 

 24 diumenge
 De	10	a	14	hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca

	 11	i	12.30	hores
 TEATRE PER A NADONS:  
 TEMPS DE LLUM
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb la companyia Clar De Lluna. 

	 11	hores
 PASSEJADA PEL CANAL 
 DE LA INFANTA
 Punt de trobada, Can Negre
 Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

 25 dilluns
 18	hores
 DIA MUNDIAL DE LA POESIA
 Sala Camèlies (CC Mercè Rodoreda)
 amb El Semillero Azul. 

    26 dimarts
 9.15	hores
 PASSEJADA DE LA GENT GRAN 
 PEL BAIX LLOBREGAT 
 Àrea de Serveis a la Persona
 fem salut tot passejant 

 27 dimecres
 17	hores
 AULA CULTURAL: CANÇONS 
 DE CINEMA 
 Àrea de Serveis a la Persona
 a càrrec de Jaume Torres Rodríguez, professor  
	 de	filosofia	i	història	de	l’art.
	
	 17.15	hores
 TALLER DE POESIA 
 Sala d’actes del Centre d’Empreses Fontsanta
 impartit per la poeta Sònia Moll i organitzat pel  
 Servei Local de Català

 

 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
 AVUI PRENEM LA PARAULA
 Sala Camèlia (CC Mercè Rodoreda)
 a càrrec del Racó de Dones.

 28 dijous
 19	hores
 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
 ZOODÍACAS 
 Sala Camèlies (Biblioteca Mercè Rodoreda)
 de l’escriptora santjoanenca Pepa Mayo.

 29 divendres
 18	hores
 TALLER DE CUINA: POSTRES 
 EN GOTS   
 Espai Foodieslab (Mercat del Centre) 
 amb Elena de Alós. Inscripció, a Can Negre.

  31 diumenge
 De	10	a	14	hores
 MERCAT DE PAGÈS
 Parc de Torreblanca
 venda de fruites i hortalisses del Parc Agrari.

 

 11	hores
 VISITA GUIADA ITINERARI  
 MODERNISTA JUJOL
 Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
 Inscripcions al Centre Jujol-Can Negre

 12	hores
 TEATRE INFANTIL: LA GALLINA  
 DELS OUS D’OR
 Teatre Mercè Rodoreda
 amb la companyia Zum Zum Teatre. venda  
 d’entrades al web teatresdespi.cat
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 EN IMATGES

Caminar per una bona 
causa. 784 ciutadans i 
ciutadanes es van sumar 
a la 2a Caminada per la 
Diabetis que va organitzar 
la Comissió de la Cami-
nada a Montserrat el 27 
de gener. En total es van 
recollir 5.915 euros entre 
inscripcions i donatius 
que es destinaran a la 
Fundació DiabetesCERO i 
al Centre d’Innovació per 
a la diabetis de infantil de 
l’Hospital Sant Joan de 
Déu. 
A la imatge, mosaic del 
cercle blau, símbol univer-
sal d’aquesta malaltia.

El Jujol dibuixant. Fins al 28 d’abril, el Centre Jujol-Can Negre 
acull l’exposició Jujol, grans dibuixos, una mostra elaborada 
per l’Arxiu Jujol que presenta dibuixos inèdits de gran format 
obra de l’arquitecte i artista multidisciplinari Josep Maria Jujol. 

La mostra, que va ser inaugurada pel director de l’Arxiu Jujol i fill 
de l’emblemàtic artista, Josep Maria Jujol Jr (a la dreta, amb el 
regidor de Cultura, Àlex Medrano), està formada per dibuixos ori-
ginals d’esgrafiats i vidrieres que mai havien sortit de l’Arxiu Jujol.

Dones literàries. La creativitat literària de les dones santjoanen-
ques es fa palesa pràcticament cada mes amb la presentació de 
nous llibres. D’una banda, l’autora Cristina Busto Busto va presen-
tar el 18 de gener Quiero guasavi –fotografia inferior–, mentre 
que el dia 25, el Racó de Dones Escriptores va presentar el llibre Un 
trayecto, una historia amb relats de les autores santjoanenques 
Concepción Mostazo, Cristina Martín i Ana López Artiaga.

A punt per a l’ESO. Un gran nombre de famílies van participar 
a la xerrada sobre l’ESO (educació secundària obligatòria) que 
organitzen els instituts públics i l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’informar sobre el pas de sisé de primària a primer de l’ESO. 
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Els Tres Tombs. La festa va omplir 
els carrers del barri Centre en 
aquesta activitat vinculada a la 
festivitat de Sant Antoni Abat, patró 
dels animals. Darrere de l’abanderat 
–aquest any, el bar Marqués– els 
carros, carruatges i bèsties van fer 
les tres tradicionals voltes on no va 
faltar la benedicció dels animals. La 
rua d’aquest any va comptar amb 
un convidat especial, el gegant Juol 
que la Colla de Geganters va fer 
desfilar en un carruatge.

50 anys d’El Castanyot. El grup d’esplai continua celebrant el 
seu mig segle de vida amb diferents activitats que es clouran 
aquest mes de juny. El 16 de febrer, l’entitat va fer un acte a la seva 
seu per retre homenatge a totes aquelles persones que han estat 

vinculades a l’entitat en aquestes cinc dècades. En la fotografia 
superior, foto de grup dels participants, i a la dreta, l’alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, lliurant a l’entitat un regal, un 
val per adquirir cadires i taules per als nois i noies d’El Castanyot.

1a Festa del Consell d’Adolescents. Com no podia 
ser d’altra manera, el Casal de Joves El Bulevard va 
ser escenari de la 1a Festa del Consell d’Adolescents. 
L’objectiu de la festa, una iniciativa que va sorgir del 
mateix consell, era donar a conèixer entre el jovent 
què és aquest consell i quines són les seves funcions. 
Durant la festa es van fer tornejos  de futbolí, de ping-
pong, entre altres.

27
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agenda

Taller jove de tapes
Dilluns 11 de març, 
a les 18.30 h

Taller de transfer 
amb fusta
Dimecres 13 de març, 
a les 18.30 h 

Taller de cuina 
amb flors
Dilluns 18 de març, 
a les 19 h

Taller cactus amb 
trapillo XL
Dimarts 19 de març, 
a les 19 hores

Tallers al 
Casal de Joves 
El Bulevard

ASSESSORIA LABORAL
Dilluns 11, 18 i 25 de març,
de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE SALUT
Dimarts12 i 19 de març, de 16 a 20 h

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimecres 20 de març, 
de 16 a 20 h

ASSESSORAMENT ACADÈMIC
Demana cita al telèfon 93 477 17 62

Assessories
Cal cita prèvia
Oficina Jove

Música made in Sant 
Joan Despí

Les bandes santjoanenques protagonitzaran 
les actuacions musicals del Casal de Joves 
El Bulevard aquest mes de març. El punk 
progressiu del grup santjoanenc Membrana 
Sozial i del punk dels Subterranean Rats (Mo-
lins de Rei), sonaran el divendres 22 de març 
a les 22 hores, mentre que el dia 29 –també 
a les 22 h– serà el torn dels Tabü, que tornen 
als escenaris repassant els tres àlbums de la 
seva discografia. En la seva llarga trajectòria, 
més de 12 anys, ha compartit cartell amb 
grups com Obús, Bonfire, The Poodles, King 
Kobra o H.E.A.T. Podeu comprar les entrades 
al web teatresdepi.cat. El concert dels Mem-
brana Sozial és gratuït.

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
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Les instal·lacions municipals posen a l’abast de la ciutadania 
un ampli ventall d’espais i serveis

Matrícula gratuïta als poliesportius 
i al Tennis Despí fins al 31 de març

Els poliesportius municipals Salvador Gimeno i Francesc Calvet ofereixen 
programes de dinamització familiar que permeten fer activitats conjuntes 

entre els infants i els seus pares.
La dinamització de l’espai aigua del Salvador Gimeno, en horari de diu-
menge al matí, de 10 a 14 hores, ofereix moments de diversió de forma 

controlada i sota la tutela d’una persona encarregada del bon funcio-
nament. La tècnica planteja l’ús d’un material i el desenvolupament de 

continguts que permeten a pares/mares potenciar l’evolució integral dels 
infants. El Francesc Calvet, per la seva banda, ofereix activitats fami-

liars com ara l’Aquafamily i el Fit family els diumenges d’11 a 14 hores.  
L’Aquafamily és per a infants de 6 a 14 anys i els seus pares. Està guiada per 

un tècnic i permet treballar diferents tipus d’exercicis per a la millora de 
la força, resistència i coordinació, tot mitjançant el joc a l’aigua. Fit family  
és  per a infants de 6 a 16 anys també amb els pares i guiada per un tècnic. 
S’aprenen moviments com els llançaments, la carrera, els arrossegaments, 

els salts, càrrega d’objectes, tot mitjançant el joc o seqüències d’exercicis.

Els poliesportius programen activitats familiars els diumenges

Les possibilitats de pràctica esportiva són molt amples

Els diumenges, les famílies poden gaudir d’una activitat di-
namitzada de 10 a 14 hores al poliesportiu Salvador Gimeno

DESPÍESPORT

L’Ajuntament fa una campanya d’hivern en la qual totes 
les inscripcions que es facin als poliesportius Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno i al Tennis Despí abans del 31 

de març, tindran matrícula gratuïta.
En aquestes insta·lacions hi ha una àmplia oferta d’espais i ser-
veis esportius, amb molta varietat d’horaris i activitats, i tot 
això al costat de casa.
La inscripció als poliesportius municipals dona la possibilitat 
de gaudir de dos magnífics poliesportius al preu d’un. Amb el 
carnet es pot accedir, indistintament, a les dues instal·lacions.
Les possibilitats de pràctica esportiva són molt àmplies i diver-
ses. Hi ha cinc piscines, dues sales de fitness, set sales d’activitats 
dirigides (una de despinning i una altra de despiwalking), cinc 
pistes de pàdel i una zona de wellnes (spa) de 350 m2.
També s’ofereixen 288 classes dirigides setmanals, tant a sala 
com a piscina, i algunes sortint a córrer pels nostres parcs, com 
és el cas del duatló i el triatló. La varietat d’activitats també és 
molt gran: pilates, tai-txi, zumba, body pump, body combat, fit 
dance, aiguagym, postural, steps, fitness aquàtic, etc.
Destaquen també les activitats esportives de caràcter familiar 
que es fan el cap de setmana, com ara l’Aqua Family i el Fit Fa-

mily, ideal per a fer esport i activitat física en família.
D’altra banda, si el que agrada són els esports de raqueta, hi ha 
l’opció del Tennis Despí, que disposa de nou pistes de tennis 
(green set), nou pistes de pàdel (aviat n'hi haurà quatre més, 
que actualment estan en construcció), una sala de fitness i dues 
sales d’activitats dirigides. A més, a la instal·lació funciona una 
escola de tennis i una altra de pàdel, per a totes les edats.
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El passat 22 de gener la Unión De-
portiva San Pancracio va celebrar 
una de les primeres activitats del 

seu 50è aniversari. Una trobada en què 
es va anunciar un recull d’activitats per 
celebrar l’efemèride.  Va ser presentada 
per José Luis Muñoz, president del club.
Els actes i activitats organitzades pel 
club es  van començar a celebrar a finals 
de 2018 i seguiran durant tot el 2019. 

Hi haurà una exposició fotogràfica de la 
història del club; el lliurament de ma-
terial gràfic històric a l’Ajuntament per-
què  estigui a disposició de tothom; la 
presentació del llibre Fútbol  B escrit 
per l’exjugador  Jacinto  Elá; difusió de 
l’aniversari a mitjans de comunicació, 
un partit de futbol sala, el torneig anual 
Progreso Carrasco; l’entrega de sama-
rretes del 50è aniversari...

A l’acte van acudir representants de 
l’Ajuntament, encapçalats per l’alcalde 
Antoni Poveda; la delegada comarcal de 
la Federació Catalana de Futbol, Paqui-
ta Linares, i  Sergio Santos en represen-
tació del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 
L’acte va comptar també amb la presèn-
cia de directius i exdirectius,  jugadors 
i exjugadors, i nombrosos socis i sim-
patitzants. 

La Unión Deportiva San Pancracio 
presenta els actes del 50è aniversari

Ampli ventall d’activitats per celebrar l’efemèride d’una entitat emblemàtica

Un 2019 dedicat a celebrar cinc dècnades d’història

Bon paper dels nens del Club 
d’Escacs a la fase comarcal del 
Campionat de Catalunya

A la foto de l’esquerra, 
els participants santjoa-
nencs: Magí Belvis, Ignasi 
Puig, Alan Aguilella i Jordi 
Ventosa. A la superior, un 
instant de la competició en 
el Centre Cívic Les Planes.

Del 19 de gener al 9 de febrer, durant quatre dissabtes, 
es va celebrar el Campionat de Catalunya d’Edats, fase 
del Baix Llobregat, en quatre seus, Sant Feliu, Sant Joan 
Despí, Olesa i Sant Boi. Van participar-hi un total de 89 
jugadors des dels sub-8 fins als sub-16. Els representants 
del Club d’Escacs Sant Joan Despí van ser dos sub-8 i dos 
sub-10. En els sub-8, per tercer any consecutiu, el club de 
la nostra ciutat va aconseguir tenir un representant entre 
els tres primers classificats, en aquesta ocasió va ser Jordi 
Ventosa, que va quedar segon. En els sub-10, Magí Belvis 
va quedar quart empatat amb el tercer.

En la imatge superior, un instant 
de la presentació. A la dreta foto de 
grup de les persones assistents amb 
l’alcalde, Antoni Poveda, al mig
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L’Estadi Johan Cruyff, que s’està construint 
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, es troba 
en una fase molt avançada. La instal·lació, 

amb un aforament per a 6.000 espectadors, aco-
llirà els partits de Barcelona B, del  juvenil A  i de 
l’equip femení. 
El 13 de febrer va tenir lloc una visita d’obres, 
amb una àmplia delegació encapçalada pel presi-
dent del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el 
vicepresident i comissionat de l’Espai Barça, Jordi 
Moix i l’alcalde, Antoni Poveda. Va asistir-hi Su-
sila Cruyff, presidenta de la fundació que porta el 
nom del seu pare, en representació de la família 
Cruyff.
La comitiva va fer un recorregut pels principals 
de la instal·lació que destaca perquè és un con-
cepte d’estadi modern, eficient i funcional. Està 
previst que estigui acabat a finals d’abril i, des-
prés d’un període de verificació del bon funcio-
nament, s’inauguri al juny, tal com va avançar el 
president barcelonista, que va qualificar l’Estadi 
Johan Cruyff com ‘la joia’ de la Ciutat Esportiva. 
Així, els equips que en faran ús, podran començar 
a disputar els seus partits la temporada vinent.
Josep Maria Bartomeu va assenyalar que “estem 
molt contents i satisfets de com està quedant 
l’estadi i ens omple d’orgull”. El comissionat de 
l’Espai Barça va apuntar que l’estadi “consolida la 
Ciutat Esportiva, que creix un 25% en superfí-

El nou Estadi Johan Cruyff 
s’inaugurarà al juny

En la fotografia, cedida pel diari El Periódico, l’alcalde, Antoni Poveda, la tinenta 
d’alcalde, Belén García,  la filla d’en Crutff, Susila Cruyff, i el president del FC Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu. 

El 13 de febrer va tenir lloc una visita d’obres a la instal·lació
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Serà la nova joia de la corona de la Ciutat Esportiva Joan Gamper

cie, ajuda a endreçar diversos serveis d’aquesta instal·lació i, a més, 
ha contribuït a la consolidació d’un nou barri a Sant Joan Despí”.  
L'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va destacar com “el FC 
Barcelona ha estat una locomotora per consolidar aquesta nova 
zona de Sant Joan Despí, on està prevista la construcció de 800 ha-
bitatges, una part dels quals amb protecció. Serà un nou barri, amb 
zones verdes i sector terciari”. L'alcalde també va posar en relleu els 
temes relatius a la mobilitat: “a més de l'aparcament amb capacitat 
per a 800 vehicles, la zona compta amb altres serveis de transport 
públic com les línies E43, 78 i L52, i molt a prop el TRAM i l’estació 
de Renfe“.

Ferran Nadeu/El Periódico



3232
32

L’esport santjoanenc, en imatges

El passat 27 de gener, les patinadores 
del Grup Xou Júnior del Club Patinatge 
Artístic  Sant Joan Despí van participar en 
el Campionat de Barcelona de Grups Xous 
celebrat a Vilanova, amb la coreografia 
que portava per títol “Agafa’t a la vida”. 
La quarta posició aconseguida els va 
permetre classificar-se per al Campionat 
de Catalunya que va tenir  lloc a Reus el 
dia  17 de febrer, on van quedar vuitenes 
amb la mateixa coreografia.

Agafa’t a la vida, coreografia exitosa del grup Xou de patinatge

Nova junta directiva al Club 
Ciclista Sant Joan Despí

Exhibición del Sprim-do en su 40 aniversario
El gimnasio Sprim-do de nuestra ciudad realizó el 
pasado 23 de febrero, en el Teatre Mercè Rodoreda, 
una exhibición de artes marciales con motivo de 
sus 40 años de existencia. El acto constó de dife-
rentes demostraciones  y se proyectaron vídeos en 
los que el alumnado y sus familiares comentaron 
la efemérides. El evento finalizó  en el escenario 
con todos los participantes luciendo una camiseta 
conmemorativa.  
Por la noche se celebró una cena, en el transcurso 
de la cual se proyectó una película resumen de 
la trayectoria del gimnasio y se hizo entrega de 
trofeos a  que llevan los 40 años en el club.

Presentación del libro ’ Fútbol B’,
 de Jacinto Elá

El Club Ciclista Sant Joan Despí té, des del 9 de 
febrer, nova junta directiva. Òscar Cerezo és el nou 
president en substitució de James Salter. El gruix de 
la junta anterior es manté excepte dos vocals nous. 
Cerezo apunta que la línia de treball serà continuis-
ta, ja que “m’he trobat un club en ple creixement, 
cada any guanyem socis i  la nostra tasca primor-
dial serà continuar apropant el club a la gent i que 
el soci tingui el màxim protagonisme”. 

El 8 de marzo, a las 18 h, el 
Centre Mercè Rodoreda acogerá 
el acto de presentación del libro 
‘Fútbol B’, escrito el exfutbolista 
profesional Jacinto Elá. Jacinto 
se inició en la cantera del RCD 
Espanyol y, entre otros equipos, 
jugó en el Southamton inglés y 
en el Hércules de Alicante.  
En el libro da su punto de 
vista acerca de 28 asuntos 
relacionados con el fútbol desde 
un prisma más íntimo del que 
nos tienen acostumbrados 
los profesionales y los medios 
de comunicación. El acto se 
enmarca en las actividades con-
memorativas del 50 aniversario 
de la UD San Pancracio.
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grup mpal. SiSePuede/SiQueEsPot grup municipal ERC-MES-AM

El proper 8 de març, Dia Interna-
cional de la Dona, els i les socia-
listes apostem clarament per les 
polítiques d’igualtat com a instru-
ment per millorar, no només la 
vida de les dones, sinó també de 
tota la ciutadania.
Actualment, estem veient com 
Vox, acompanyat del PP i de Ciu-
tadans, intenten retrocedir en els 
drets de les dones i les llibertats 
individuals que col·lectivament 
havíem aconseguit fins ara des de 
la recuperació de la democràcia.
Les dones pateixen discrimina-
ció en els diferents àmbits. És en 
l’entorn laboral on es produeixen 
més desigualtats. És imprescindi-
ble lluitar contra la bretxa salarial 
i la discriminació per raó de sexe.
En la desigualtat entre dones i 
homes hi ha l’arrel de la violèn-
cia de gènere, que al nostre país 
ha acabat amb la vida de 984 do-
nes des de l’any 2003. Per posar fi 
a aquesta situació, cal dotar-nos 
d’instruments específics com ara 
la Llei de violència de gènere, que 
s’ha de desenvolupar profunda-
ment en lloc de frenar-la i reduir 
els pressupostos per combatre la 
violència que mata les dones.
A Sant Joan Despí, des del govern 
municipal hem impulsat políti-
ques d’apoderament de les dones 
i les famílies contribuint així a la 
igualtat efectiva en tots els àmbits 
de la nostra ciutat.
Continuarem avançant en aques-
ta línia.

grup municipal PSC-CP

Sí, fins a les acaballes de la legislatura, 
el grup Municipal d’ERC tot i estar a 
l’oposició, continuem treballant en 
positiu. La darrera moció, aprovada 
per unanimitat, inclou al nostre ca-
tàleg de patrimoni local una escultu-
ra (així com d’altres elements que els 
tècnics considerin de valor) que re-
presenta 4 dones, situada a l’interior 
de l’empresa Gallina Blanca, que fins 
ara no tenia cap   mena de protecció 
ni catalogació. Aquest fet evitarà una 
possible destrucció en una possible 
actuacio urbanística futura a l’interior 
de la zona.
És evident, d’altra banda, que els pro-
pers mesos estaran marcats per les 
eleccions del 28 d’abril i del  26 de 
maig. Enmig, la campanya electoral i 
la possible aprovació dels pressupos-
tos de la  Generalitat.
Fa poc, els pressupostos  de l’Estat van 
ésser rebutjats. Des de diferents par-
tits han acusat a ERC d’anar en contra 
d’uns pressupostos socials, bons per 
a Catalunya, de fer  un error històric, 
etc.
Els pressupostos de la Generalitat, 
recentment presentats, sí que són 
uns pressupostos socials. 3 de cada 
4 euros es destinen a polítiques so-
cials (més que als pressupostos de 
l’Estat), es recuperen els valors precri-
si del 2010, augmenta l’aportació de la 
renda garantida, a les llars d’infants, 
s’incrementa el nombre de treballa-
dors públics a Ensenyament, Interior, 
etc. 
Caldrà veure, doncs, quins arguments 
s’utilitzen per rebutjar uns pressupos-
tos que no només reverteixen les re-
tallades del 2010, sinó que incremen-
ten significativament moltes partides 
llargament reivindicades per diferents 
sectors socials.

Fins al darrer moment

El pasado trece de febrero se anunció, en 
rueda de prensa, el inicio de los trámites 
para expropiar los edificios inacabados de 
la avenida de Barcelona y convertirlos en 
pisos protegidos. La propuesta se aprobó 
el día anterior, en Pleno extraordinario, 
con el voto favorable de todos los grupos 
municipales. Los grupos municipales no 
fuimos invitados a la rueda de prensa.
Desde marzo de 2012 no se había realiza-
do ninguna actuación en estos edificios. 
Meses después de nuestra llegada al 
Ayuntamiento, en el Pleno de abril de 
2016, formulamos una pregunta en la que 
mostrábamos nuestra preocupación por 
la situación en que se encontraban. La 
respuesta fue que esta cuestión estaba en 
el juzgado en espera de resolución
Seguimos insistiendo, en reuniones y Ple-
nos sobre la situación de estos edificios y 
advirtiendo de la peligrosidad que supo-
nía para la ciudadanía. La respuesta que 
se nos dio siempre fue la misma, la ante-
riormente expuesta. 
Hasta días antes de la celebración del Ple-
no extraordinario, cuando se nos informó 
escuetamente de la posibilidad de una 
solución que se puso en marcha en aquel 
Pleno.
Nueve años después de la paralización de 
la obra, y tres años después de que nues-
tro grupo comenzara a insistir en buscar 
una solución, parece que ha llegado, po-
dría haber sido antes. Una muestra clara 
de que desde nuestro trabajo de oposición 
también se puede, se debe, incidir en la 
gestión municipal, aunque no nos lo pon-
gan nada fácil.
Por otro lado, el 8 de marzo se celebra 
el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. 
Desde los movimientos feministas se pro-
mueve, este año también, la Huelga Femi-
nista. Esperamos que supere el gran éxito 
alcanzado en la convocatoria del año an-
terior. Desde aquí os animamos a todas y 
a todos a secundarla  y a participar en las 
movilizaciones y acciones que se lleven a 
cabo en torno a este día. Esperamos que 
este año desde el Ayuntamiento nadie se 
otorgue el papel que no le corresponde.

Desde la oposiciónNi un pas enrere!

TRIBUNA POLÍTICA
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Nos aproximamos a un periodo masivo de 
elecciones: elecciones generales, municipa-
les, autonómicas (en la mayoría de comu-
nidades autónomas) y elecciones europeas. 
El ególatra del Presidente Okupa decidió 
que él y su ego merecían una jornada in-
dependiente de votación, aunque eso nos 
costara millones de euros al conjunto de 
ciudadanos. Como siempre, los paganinis 
somos los perjudicados.
Iremos a las urnas conociendo que la pri-
mera gran decisión del Okupa fue cambiar 
el colchón de Rajoy. La segunda es por to-
dos conocido, pedir el Falcon o el helicóp-
tero ….
Sin duda el Okupa pasará a la historia por 
ser el peor presidente del Gobierno de la 
historia de España. Y también por ser el 
que mayor vergüenza ajena nos hacen pa-
sar sus declaraciones públicas. Pedro ha 
convertido a Zapatero en un estadista.
Llegó a Moncloa diciendo que convocaría 
elecciones y no lo hizo. Dijo que presenta-
ría presupuestos y después dijo que no, y 
después dijo que sí y después volvió a decir 
que si pero que no… y a todas estas a vuel-
tas con Franco, ese dictador que parece que 
algunos necesitan mencionar a diario para 
darle sentido a su vida.
Ahora tenemos la opción de votar con 
todas nuestras fuerzas. De defender con 
orgullo aquello que nos une y demostrar 
con nuestro voto que nuestra nación no se 
negocia. Los socialistas (o mejor dicho, los 
Pedristas) se pensaban que los españoles 
permaneceríamos calladitos y sin protes-
tar cuando el Presidente Okupa entregara 
la nación a los Rufián y Torra de turno? 
Desde el Partido Popular os decimos: no lo 
permitiremos jamás.
No hay mejor opción que Pablo Casado 
para Presidente del Gobierno. Casado es 
una persona preparada, capacitada, con 
experiencia de gestión y lo más impor-
tante: un patriota. Y tendremos que llegar 
a acuerdos, como hemos hecho en An-
dalucía, pero serán acuerdos que seguro 
mejorarán la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. Lo que está claro es que con 
los enemigos de la nación no hay mucho 
que negociar, por no decir nada. Con ellos 
el Okupa de Moncloa se entiende mejor… 

Adiós Sánchez

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

Cuando todo parecía destinado a pre-
parar unas elecciones municipales en 
el mes de mayo el gobierno socialista 
de Pedro Sánchez acorralado por la si-
tuación se ha visto en la obligación de 
convocar elecciones generales para el 
mes de abril.
Cuando todo parecía destinado a de-
cidir en las urnas de Sant Joan Despí 
sobre el futuro de nuestra ciudad nos 
disponemos un mes antes a decidir so-
bre el futuro de España y del gobierno 
de la nación, por extensión sobre el fu-
turo de la situación grave que vivimos 
en Cataluña.
En mayo decidiremos sobre las defi-
ciencias del Hospital Moises Broggi, 
sobre el centro de día del Barrio de Las 
Planas que no acaba de llegar, sobre los 
barracones del Instituto .Jaume Sal-
vador i Pedrol, sobre los trabajadores 
de la Gallina Blanca, sobre los proble-
mas de aparcamiento, sobre la segu-
ridad ciudadana, sobre la tibieza del 
Sr.Poveda con los independentistas…
.y otras tantas cosas…
De momento en abril tocará decidir 
sobre el futuro de España, tocará deci-
dir sobre quien gobierna un país que 
puede seguir instalado múltiples pac-
tos con aquellos que quieren salirse del 
marco constitucional o por el contrario 
poner fin a 40 años de bipartidismo y 
optar por decirle a Pedro Sánchez y a 
Quim Torra que España es de TODOS 
y que tenemos un proyecto para nues-
tro país.
El 28 de abril en Ciudadanos salimos 
a ganar.
Puedes contactar con el grupo muni-
cipal de Cs Sant Joan Despí en nuestro 
WhatsApp 617309215 o enviando un 
email a cs@sjdespi.net

Nos vemos en las urnas 
(y dos veces)

ICV-EUiA, fa prop de 20 anys que go-
vernem al capdavant de la Regidoria 
d’Acció Social i Igualtat i alhora  acom-
panyem a la ciutadania a peu de carrer. 
Ho fem a través d’Acords de Govern, 
basats en els eixos estratègics del nostre 
programa, que té l’objectiu de fer un go-
vern municipal més plural i d’esquerres 
i influir en la construcció de la ciutat, 
millorant la vida de la gent.
Tal i com recollia l’acord signat fa 4 anys 
hem avançat en drets socials i nacio-
nals; el foment de l’ocupació, el comerç 
i l’economia; l’habitatge, l’educació, la 
salut, el lleure i la cultura; la sostenibili-
tat i el transport públic; els feminismes i 
les violències masclistes; la governança 
des de la participació i la transparència. 
Posant especial atenció a les persones i 
els col·lectius més vulnerables.
Orgulloses de tanta feina feta, de la gent 
d’ICV, d’EUiA i de Sant Joan Despí en 
Comú, que en coherència amb els nos-
tres valors, sempre posem per davant 
dels rendiments partidistes, l’interès 
general i les necessitats de les persones .
La política ha de servir per resoldre els 
problemes de la gent, i per això cal ser 
valent, exercint els drets democràtics. 
Governar forma part d’aquesta res-
ponsabilitat. Acceptant les limitacions, 
les contradiccions, negociant, pactant, 
influint, construint la ciutat i can-
viant la societat. Des de la comoditat 
de l’oposició et pots permetre criticar 
i ser pur ideològicament, però des del 
govern, per sobre de tot som útils a la 
ciutat i els nostres veïns i veïnes. La so-
cietat és plural, l’esquerra és plural i el 
govern ha de reflectir aquesta pluralitat
Des d’ICV-EUiA i Sant Joan Despí en 
Comú seguirem treballant sense perdre 
la vocació de transformació i servei. En 
política no ets sols un programa o un 
eslogan, ets el que aconsegueixes per 
canviar la vida de la gent.
#VagaFeminista8M
 

La política és 
aportar solucions

TRIBUNA POLÍTICA
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grup municipal CiU

El passat dimecres 20 de febrer, vàrem 
realitzar un col·loqui sobre transsexuali-
tat.  En aquest acte vam comptar amb la 
presència de la Núria Ramon, directora 
executiva de l’Institut Català de les Do-
nes; de la Marta Ordóñez, de l’associació 
Chrysallis; de la Clara Palau, i del Nico 
Fernández.
La transsexualitat és un tema present 
en la nostra societat, però malaurada-
ment encara és força tabú. El que volíem 
i vàrem aconseguir va ser parlar amb 
normalitat i de manera íntima i emotiva 
sobre els aspectes més quotidians dels 
transgèneres.
Començant pel lèxic, per saber parlar 
amb propietat i continuant per les seves 
vivències personals. Com viure el dia a 
dia, com confiar en la parella o la família 
per poder explicar com et sents i fer el 
trànsit social, com saber i acceptar que la 
teva filla té una identitat sexual diferent 
al seu sexe registral, o senzillament qui-
nes traves administratives hi ha per fer 
els canvis corresponents en els organis-
mes oficials.
Més enllà de continuar treballant, com 
fa la Generalitat de Catalunya, per acon-
seguir que el col·lectiu LGTBI tingui els 
mateixos drets i oportunitats com qual-
sevol altra persona, des del col·lectiu 
Chrysallis treballen per totes aquelles 
famílies amb menors transsexuals. Una 
gran feina, tenint en compte que encara 
hi ha gent que considera la transsexuali-
tat com una patologia i no pas com una 
diversitat humana.
Des de Junts per Sant Joan Despí, consi-
derem que és molt important poder acos-
tar als nostres veïns i veïnes tots aquells 
temes que encara estan discriminats, 
d’una manera pròxima i natural perquè, 
entre tots, puguem fer un pas més cap a 
la normalització. Voleu saber com? Con-
tacteu amb nosaltres. Fem-ho Junts!

Transsexualitat

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió ordinària de gener de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 31 de gener de 
2019 en sessió ordinària, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària anterior i de la sessió extraordinària del 28 de desembre de 2018 i 

amb la lectura de les resolucions de l’Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics muni-
cipals de Convergència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens.
En l’àmbit relatiu a l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, 
Convivència i Serveis Generals, el Ple va aprovar per unanimitat la declaració 
institucional del Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí contra el tan-
cament de Gallina Blanca i a favor de l’ocupació i d’una indústria viable i de futur 
a Sant Joan Despí i al Baix Llobregat. Amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, 
Cs, ERC, SQP i PSC i l’abstenció de PP es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació de 
la plataforma metropolitana d’aparcament. Per unanimitat de tots els grups van 
sortir endavant l’aprovació de la xifra de població oficial de Sant Joan Despí a data 
1.1.2018, que era de 34.084 persones, i l’aprovació d’increment de les retribucions 
dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs 
electes. Finalment, el ple va donar llum verda a l’aprovació del protocol d’adhesió 
al Consell de Salut del Baix Llobregat i nomenar el representant de l’Ajuntament, 
amb els vots favorables de CiU, PP, ICV-EUiA, Cs, SQP i PSC i l’abstenció d’ERC.
En l’apartat de control, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de 
PSC-PM de suport a les mesures del pacte d’estat contra la violència de gènere, 
amb els suports de CiU, PP, ICV-EUiA, ERC, SQP i PSC i l’abstenció de Cs.
En l’apartat de precs i preguntes, ERC va preguntar per la continuïtat del servei de 
‘carsharing’ a Sant Joan Despí, per les estadístiques de furts i robatoris a la ciutat 
i per si l’Ajuntament ha convocat reunions amb comunitats de veïns sobre l’estat 
de la ciutat. Per la seva banda, PP va preguntar per la visita dels gegants Jujol i 
Creació a Lledoners; i Cs va preguntar per un panell lluminós amb càmera de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’avinguda de Barcelona i per la regulació de 
l’aparcament del carrer Major.
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.

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
sessió extraordinària de febrer de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dimarts 12 de febrer de 2019 
en sessió extraordinària, va tirar endavant per unanimitat l’aprovació incial 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 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 favorables dels grups municipals de Conver-
gència i Unió (CiU), Partit Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC), Síqueespot/Sísepuede (SQP) i Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC).

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



No et faltarà 
energia 
per moure’t 
per la 
metròpolis.
Apunta’t a bicibox.cat

la bicicleta elèctrica metropolitana


