
Viu un Nadal ple de màgia



Un any més ens disposem a viure un 
dels períodes més emotius de l’any, les 

festes nadalenques. Durant aquests dies, 
al costat d’una àmplia programació, la 

màgia en totes les seves vessants prendrà 
els racons de la ciutat.Les entitats i 

l’Ajuntament hem elaborat un programa 
d’activitats prou engrescador i volem que 
les festes tinguin la família i, sobretot, els 

més petits de la casa, com a principals 
protagonistes. Enguany, a més, estem de 
celebració, ja que es commemora el 60è 

aniversari de l’exposició de pessebres i 
el 25è d’una altra clàssica tradició de la 

nostra ciutat, el ‘Belén Viviente’.Són uns 
dies en què es fan més visibles encara 

trets que ens caracteritzen: el dinamisme, 
l’alegria i la solidaritat participant en les 
recollides d’aliments i de joguines per a 
famílies amb pocs recursos econòmics.

Us animo a passar aquestes dates tan 
assenyalades a Sant Joan Despí, que 

sortiu al carrer, que recordeu l’oferta del 
nostre comerç de proximitat i 

que gaudiu, amb la familía 
i els amics, de totes les 

activitats que la ciutat us 
proposa.Us desitjo unes 

molt bones festes i que el 
2017 es compleixin 

tots els vostres 
anhels.

Un año más nos disponemos a vivir 
uno de los períodos más emotivos 
del año, las fiestas navideñas. 
Durante estos días, junto a una 
amplia programación, la magia estará 
presente en toda la ciudad. Las 
entidades y el Ayuntamiento hemos 
elaborado un programa de actividades 
muy interesante y queremos que las 
fiestas tengan a la familia y, sobre 
todo, a los más pequeños de la casa, 
como principales protagonistas. Este 
año, además, estamos de celebración, 
ya que se conmemora el 60 aniversario 
de la exposición de pesebres y el 25 
de otra clásica tradición de nuestra 
ciudad, el ‘Belén Viviente’. Son unos 
días en que se hacen más visibles 
aún rasgos que nos caracterizan: el 
dinamismo, la alegría y la solidaridad 
participando en las recogidas de 
alimentos y de juguetes para familias 
con pocos recursos económicos. 
Os animo a pasar estas fechas tan 
señaladas en Sant Joan Despí, a salir a 
la calle, a recordar la oferta de nuestro 
comercio de proximidad y a disfrutar, 
con la familia y los amigos, de todas las 
actividades que la ciudad os propone. 
Os deseo unas felices fiestas y que 
en 2017 se cumplan todos vuestros 
anhelos.

Antoni Poveda
Alcalde de Sant Joan Despí
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De l’1 de desembre fins al 8 de gener de 2017

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DE PINTURA DEL GRUP 
D’ART 94
Lloc: Centre Jujol – Can Negre. 
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de dilluns a 

dijous de 17.30 a 20 h. Diumenge de 12 a 14 h 
Horari festes de Nadal: tancat els dies 24, 25 i 31  de 

desembre de 2016, 1 i 6 de gener de 2017. El festiu 
26 de desembre obert de 12 a 14 h.

Diumenge 18 de desembre de 2016 

EXPOSICIÓ AL CARRER 
DEL GRUP D’ART 94 PER 
NADAL
Exposició de pintures i altres
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: de 10.30 a 14 h
L’organitza: Grup d’Art 94 de Sant Joan Despí

Del 18 de desembre fins al 8 de gener de 2017

60 EXPOSICIÓ
DE PESSEBRES
L’Associació de Pessebristes prepara una nova 
exposició de diorames amb noves escenes dins de 
carrers, paisatges i interiors.
Lloc: Av. Barcelona, s/n, cantonada c/ Rius i Taulet
Inauguració: Diumenge, 18 de desembre a les 12 h
Horari: Laborables de 18 a 20 h. Dissabtes i vigílies de 

festiu de 18 a 21 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h i 
de 18 a 21 h.Entrada gratuïta.

L’organitza: Associació de Pessebristes de Sant Joan 
Despí

Exposicions



Divendres 16 de desembre de 2016 

TIÓ DE NADAL POPULAR  
BARRI RESIDENCIAL
SANT JOAN DESPÍ
Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats del poble, on els infants passaran 
un per un a fer cagar el Tió. Acompanyat amb una 
xocolatada popular, tallers, cançons, balls...
Lloc: Plaça de l’Estatut. Barri Residencial Sant Joan 
Horari: de 17 h a 20 h
L’organitza: AVV Residencial Sant Joan, AVV Les 

Planes, AVV l’Eixample, Associació Societat 
Gastronòmica, Grup de Fotografia La Finestra, 
Associació Trimatge, Club d’Esplai El Tricicle, 
Centre d’Esplai El Nus i Colla Geganters.

Divendres 16 i dissabte 17 de desembre de 2016

CAP DESPIGAT
PASSANT FRED!
Estand solidari per recaptar fons per poder seguir 
tirant endavant el projecte de Despigat, tota ajuda 
serà benvinguda! Pinso, sorra, llaunes... us hi 
esperem!
Lloc: carrer Baltasar d’Espanya cantonada Bon Viatge 
Horari: de 10 a 20 hores.
L’organitza: Despigat 

Dissabte 17 de desembre de 2016

PATINEM PER TU
Gala de patinatge artístic amb patinadors convidats 
d’arreu de Catalunya, campions de Catalunya, 
Espanya, Europa i mundial
Lloc: Poliesportiu del Mig
Horari: 17 h
Preu: 7e 
Venda d’entrades: el mateix dia
L’organitza: CPA Sant Joan Despí

MELÉ SOCIAL
DEL CLUB PETANCA
PARC TORREBLANCA
Lloc: Pistes petanca Torreblanca
Horari: de 10 a 14 h
L’organitza: Club Petanca Parc Torreblanca

RAL·LI SLOT SOLIDARI /
TRAM DE RAL·LI SLOT
Cursa de Nadal solidària d’Slot. 
Tot els diners recaptats aniran a la Marató de Tv3
Lloc: Seu social Font del Be, 14
Horari: 17 a 21 h
L’organitza: Slot Car Sant Joan Despí

Activitats
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Dissabte 17 de desembre de 2016

TORNEIG DE RÀPIDES
DE NADAL
Torneig de partides ràpides d’escacs, 5 minuts per jugador. 
Màxim 32 jugadors. Premis als 3 primers classificats.
Inscripcions: clubescacssantjoandespi@gmail.com
Lloc: Centre cívic Gaudí
Horari: de 17 a 21 h
L’organitza: Club Escacs Sant Joan Despí

TIÓ DE NADAL POPULAR 
BARRI LES PLANES 
Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats del poble, on els infants passaran 
un per un a fer cagar el Tió. Acompanyat amb una 
xocolatada popular, tallers, cançons, balls, gegants...
Lloc: Plaça del Mercat
Horari: d’11 a 13.30 h
L’organitza: AVV Residencial Sant Joan, AVV Les 

Planes, AVV l’Eixample, Associació Societat 
Gastronòmica, Grup de Fotografia La Finestra, 
Associació Trimatge, Club d’Esplai El Tricicle, 
Centre d’Esplai El Nus i Colla Geganters.

CONCERT DE NADAL
Tradicional concert de Nadal de l’Escola de Música 
Enric Granados amb l’actuació de les corals i del grup 
instrumental.
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Preu de l’entrada: 5e per persona major de 18 anys i 

3e per a majors de 65 anys. Alumnes de l’escola: 
entrada gratuïta.

Venda d’entrades: una hora abans de l’espectacle.
L’organitza: Escola de Música Enric Granados

Diumenge 18 de desembre de 2016 

TALLER DE CANT PARTICIPATIU
Us convidem a viure una intensa experiència amb 
nosaltres, participant en un taller molt enriquidor per 
a tots, on podreu gaudir i aprendre algun dels nostres 
temes del repertori.
Lloc: Auditori Miquel Martí i Pol 
Horari: de 10 a 14 h
Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat o taquilla 
Auditori Miquel Martí i Pol
Preu taller: 5 euros i preu taller + concert: 11 euros 
(consulteu descomptes)

FESTIVAL DE NADAL
FREEDOM DANCE 
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 10 a 15 h
L’organitza: Freedom Dance 

TIÓ DE NADAL POPULAR 
BARRI CENTRE 
Festa de tradició catalana organitzada per una 
comissió d’entitats del poble, on els infants passaran 
un per un a fer cagar el Tió. Acompanyat amb una 
xocolatada popular, tallers, cantada de nadales, balls, 
ball de gegants i grallers...
Lloc: Plaça del Centre Cultural Mercè Rodoreda
Horari: d’11 h a 13.30 h
L’organitza: AVV Residencial Sant Joan, AVV Les 

Planes, AVV l’Eixample, Associació Societat 
Gastronòmica, Grup de Fotografia La Finestra, 
Associació Trimatge, Club d’Esplai El Tricicle, 
Centre d’Esplai El Nus i Colla Geganters.



Diumenge 18 de desembre de 2016 

CONCERT DE NADAL
Les cordes de l’orquestra Laud’Ars vibraran 
de manera intensa, per fer-vos gaudir amb la 
interpretació del repertori alegre i vital que l’ocasió 
mereix.
Lloc: Auditori de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 

Broggi.
Horari: d’11.30 a 13 h
L’organitza: Laud’Ars.
Hi col·labora l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.

VILLANCICOS ROCIEROS
I CERTAMEN DE VILLANCICOS ROCIEROS
Coros participants: Coro Rociero  Rosas de Sant Feliu, Coro 
Rociero Nuevo Amanecer (Terrassa), Coro Rociero Santa 
Eulália (Esparreguera) i Coro Daraja Sant Joan Despí.
Lloc: Centre Cívic Les Planes
Horari: 12 h   Entrada gratuïta.
L’organitza: Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre

CURSA CAMPIONAT 
INFANTIL D’SLOT CAR
Tot els diners recaptats aniran a la Marató de TV3
Lloc: Seu social Font del Be, 14
Horari: de 17 a 21
L’organitza: Slot Car Sant Joan Despí

RAL·LI SLOT SOLIDARI/
TRAM DE RAL·LI SLOT
Tot els diners recaptats aniran a la Marató de TV3
Lloc: Seu social Font del Be, 14
Horari: de 17 a 21 h
L’organitza: Slot Car Sant Joan Despí 

XII DANSA SOLIDÀRIA AMB 
LA MARATÓ DE TV3
Mostra de coreografies dels grups de l’Espai 
Físic. EscolaDeDansa:  iniciació a la dansa, clàssic, 
modern, contemporani i modern-fusió adults. Amb la 
participació de grups i companyies convidades.
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda
Horari: de 17.30 a 20 h
Venda d’entrades: del 12 al 14 de desembre, venda 

restrictiva per a les famílies que hi participen. A 
partir del 15 de desembre, venda oberta a tothom.

Preu: 10e anticipada i 12e el mateix dia.
L’organitza: Associació DansaDespí
Hi col·labora: Comerç local amb aportacions 

econòmiques i amb obsequis per al sorteig.

CONCERT GRUP VOCAL 
ZETZÀNIA, ànima de soul
Jazz, gòspel, funky, soul....des que vam néixer fa més 
de 23 anys hem estat vinculats a la música negra. 
Actualment ens dirigeix i ens acompanya al piano 
l’Oscar García González. Una vintena de cantaires 
componem la formació, oferint un so i harmonies 
complexes i riques. A més, amb la participació dels 
que han realitzat el taller de cant al matí.
Lloc: Auditori Miquel Martí i Pol 
Horari: 18.30 h 
Preus: entrada amb descompte concert 6e
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Dissabte 24 al dimarts 27 de desembre de 2016

PESSEBRE VIVENT / 
BELÉN VIVIENTE
Gaudeix a Sant 
Joan Despí de la 
25a. edició del 
tradicional pessebre 
vivent amb espais 
plens de tradicions, 
de detalls i de 
sorpreses amb més 
d’un centenar de 
personatges.
Lloc: parc Sant 
Pancraç
Horari: de 18.30 a 20.30 h
L’organitza: CC Vicente Aleixandre amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Dilluns 26 de desembre de 2016

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA PRINCIPAL 
DE LLOBREGAT
Lloc: plaça de l’Ermita (si plou, al Foment)
Horari: 12 a 14 h
L’organitza: Colla Sardanista de Sant Joan Despí

Dimarts 27 de desembre de 2016 

TORNEIG PREMINI
FEMENÍ DE BÀSQUET
Torneig de bàsquet premini femení, amb la participació 
de 6 equips
Lloc:  Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 20 h
L’organitza: Bàsquet Club Sant Joan Despí 

LA MILLOR CARTA ALS 
REIS a càrrec de la TREPA
Intèrprets: Mariona Campos, Olga Fañanàs, Gerard 
Flores, Marc Miramunt, Esther Pérez-Ferrer, Xavier 
Soler i la col·laboració de Maria Agustina Solé
Arriben les festes nadalenques. En Jan Bonjan, patge i 
carter reial, vol lliurar a Ses Majestats una única carta 
que sigui especial. En la recerca, el Jan descobrirà que 
cada nen és un món, que hi ha moltes menes de cartes 
i que totes són la millor perquè cada una d’elles guarda 
dintre seu el que no hauríem de perdre mai, el mateix 
que mou el Jan: la il·lusió. Passejarà per diferents 
situacions que ens dibuixen nens i nenes molt diferents 
que volen veure fer realitat el seu somni la Nit de Reis.
Lloc: Teatre Mercè Rodoreda 
Hora: 18 h 
Preu entrada: 7e consulteu descompte.
Venda d’entrades: www.teatresdespi.cat i una hora 

abans a la taquilla del teatre 

Diumenge 1 de gener de 2017 

CONCERT D’ANY NOU
Tradicional concert de nadales del Cor de La Flora
Lloc: Església Sant Joan Baptista. 
Horari: 19 h
L’organitza: Societat Cor de La Flora



Dimarts 3 de gener de 2017

TORNEIG DE PROMESES
Torneig de futbol de categoria promeses
Lloc: Camp de futbol Les Planes
Horari: de 10 a 14
L’organitza: FC Levante Las Planas

MERCAT MENUT
Espai d’intercanvi de joguines per a infants de 3 a 12 
anys. Oferim l’oportunitat de donar una segona vida a 
tot allò que ja no fan servir, fomentant l’intercanvi i la 
negociació autònoma dels infants. Activitat oberta a 
tots els infants del poble.
Lloc: Plaça de l’Ermita
Horari: d’11 a 13 h
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Dijous 5 de gener de 2017

VISITA DE SM ELS REIS 
MAGS D’ORIENT A LA 
RESIDÈNCIA GENT GRAN 
SOPHOS
Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient fan una visita a la gent 
gran de la residència per portar-los regals i saludar-los.
Lloc: Residència Sophos
Horari: de 13 a 15 h
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle en col·laboració 

amb el Departament Gent Gran de l’Ajuntament.

Nit del 5 de gener al 6 de gener de 2017

NIT MÀGICA
La Nit de Reis és una nit especial i plena d’il.lusions 
per a tots els nens i nenes. I volem que els infants la 
recordin sempre.
Lloc: Barris de Sant Joan Despí.
Horari: de 19.30 a 1.30  h
Inscripcions: als centres cívics Les Planes i Antoni Gaudí, 
a partir del 12 de desembre de 2016. Places limitades.
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle

Dissabte 7 de gener de 2017

TORNEIG DE BÀSQUET 
MEMORIAL J. MANUEL CANO
Torneig de bàsquet de categoria premini masculí i 
femení, amb activitats paral·leles.
Lloc: Poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 20 h
L’organitza: Bàsquet Club Sant Joan Despí 

Diumenge 8 de gener de 2017

ELS PASTORETS
DE FOLCH I TORRES
Els periples d’en Lluquet i en Rovelló, dos rabadans 
que van a Natzaret a treballar i que acabaran 
enfrontant-se amb l’infern per salvar el poble de les 
maquinacions de Satanàs. Aconseguirem salvar el 
Nadal amb l’ajut dels àngels?
Lloc: Local G.E. El Castanyot. C/ Jacint Verdaguer, 24-26.
Horari:  12 h
Preu: la voluntat
L’organitza: G.E. El Castanyot.
Es tornaran a representar Els Pastorets de Folch i 

Torres el 14 de gener de 2017, a les 17.30 h.
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RECOLLIDA DE JOGUINES
A partir del dia 7 fins al 29 de desembre (23 
de desembre al Casal de Joves El Bulevard), 
s’establiran punts de recollida de joguines als 
diferents centres cívics Sant Pancraç, Les Planes, 
Torreblanca i Antoni Gaudí.

Divendres 16 de desembre de 2016 

PUNT DE RECOLLIDA 
D’ALIMENTS I JOGUINES 
AL TIÓ DE NADAL DEL 
BARRI RESIDENCIAL
SANT JOAN DESPÍ
Lloc: Pl. de l’Estatut. Barri Residencial Sant Joan
Horari: de 17.45 a 19.30 h
L’organitza: Creu Roja Juventut

Cap nen sense joguines
Dissabte 17 de desembre de 2016 

RÀDIO MARATÓ 
RECOLLIDA DE JOGUINES I PUNT DE 
RECOLLIDA D’ALIMENTS AL TIÓ DE 
NADAL DEL BARRI DE LES PLANES
Lloc: es farà a la plaça de l’Ermita, a la plaça del Mercat, 
a la plaça de la Constitució i al Centre Comercial l’Esclat
Horari: de 10.30 a 13.30 h 
L’organitza: Creu Roja Joventut i Ràdio Despí
 
Diumenge 18 de desembre de 2016

PUNT DE RECOLLIDA 
D’ALIMENTS I JOGUINES 
AL TIÓ DE NADAL
DEL BARRI CENTRE
Lloc: Pl. del Centre Cultural Mercè Rodoreda
Horari: d’11 h a 13 h
L’organitza: Creu Roja Juventut
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Activitats amb infants
CAMPUS ESPORTIU DE NADAL
Activitat lúdicoesportiva adreçada a infants nascuts entre els anys 2004-2012 ambdós inclosos
Les activitats estan organitzades per grups d’edat.
Lloc: poliesportiu Francesc Calvet
Horari: de 9 a 14 h. Horari ampliat: de 9 a 17 h
Servei d’acollida: de 8 a 9 h
Inscripcions: a partir del 21 de novembre, a qualsevol dels dos poliesportius de Sant Joan Despí. Places limitades
L’organitza: DESPIESPORT

Del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017

CASAL D’HIVERN DEL CENTRE D’ESPLAI EL NUS
CASAL D’HIVERN: dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
Activitat dirigida a infants en edat d’escolarització de 3 a 12 anys i joves de 12 a18 anys.
Inscripcions: Des del 21 de novembre fins al 16 de desembre.
Lloc: centre d’Esplai el Nus – centre Cívic Sant Pancraç i centre Cívic Torreblanca.
Horari: casal de matí de 9 h a 14 h - casal de tarda fins a les 17 h 
Menjador: de 14 a 15.30 h. Tardes fins a les 17 h
L’organitza: Centre d’Esplai El Nus

Del 23 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

CASAL D’HIVERN DEL CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
CASAL D’HIVERN: dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on els infants poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, 
excursions, jocs,.. i compartir tot això amb amics i amigues per passar-ho d’allò més bé. 
Inscripcions: des del 21 de novembre fins al 22 de desembre al Centre Cívic Les Planes i al Centre Cívic Antoní 
Gaudí. 
Lloc: Centre Cívic Les Planes i Centre Cívic Antoni Gaudí.
Horari: Casal matí de 9 a 14 h
Casal de tarda fins a les 17 h (mínim inscrits)
Servei d’acollida: A partir de les 8 h (a concretar segons demanda).
Menjador: de 14 h a 15.30 h. Amb carmanyola de casa.
L’organitza: Club d’Esplai El Tricicle
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Reis 2017Dimecres 28, dijous 29 i
divendres 30 de desembre de 2016

LA MÀGIA DE
L’ASTRÒLEG SADURNÍ 
L’astròleg Sadurní ens obre les portes de la Torre de 
la Creu que, com ja saps, és l’espai on viu tot l’any i 
que amb màgia i il·lusió, any rere any, ens rep amb 
màgiques històries, per anar preparant l’arribada dels 
Reis d’Orient. Coneixeràs l’espai on treballa i totes  les 
històries que t’ensenyaran. Faràs un petit circuit per la 
casa i, amb  la porta estrellada, descobriràs els misteris 
del seu laboratori i tot un món de llum i màgia.
Lloc: Torre de la Creu
Horari: de 17.30 a 20 h. Es respectarà aquest horari, 

és tancarà l’accés a la cua segons aforament 
previst a les 19.30 h 

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener de 2017

ENTREGA DE CARTES
ALS PATGES REIALS
Els patges reials i els seus ajudants us esperen per 
recollir  en mà tots els desitjos dels nens i nenes. 
Estaran acompanyats per l’astròleg Sadurní, que dins 
del seu tendal màgic ens explicarà les noves aventures  
de la màgia de Ses Majestats els Reis d’Orient. Com 
cada any, els ajudants de l’astròleg, a la carpa, us 
explicaran tots els detalls i us ajudaran en l’elaboració 
de l’element màgic per anar a rebre els Reis. 
Venda de xocolata calenta sense gluten, a càrrec dels 
joves del  CE El Nus com a campanya econòmica per a 
les activitats d’estiu. 
Lloc: davant l’Àrea de Serveis a la Persona,
 av. Barcelona, 41
Horari: de 17.30 a 20 h
Hi col·laboren: El Castanyot, CE El Nus, CE El Tricicle i 

la Comissió de Reis

Dijous 5 de gener de 2017
Aquest any també és important la participació de 
tots els nens i nenes, pares i mares, avis i àvies… 
en definitiva, tot Sant Joan Despí, per fer possible 
l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.

 

ARRIBADA MÀGICA I 
BENVINGUDA DE
SM ELS REIS MAGS 
D’ORIENT
Com ja es tradició, amb la comitiva ens acompanyara 
l’astròleg Sadurní, els patges reials, els infants reials, 
els adjudants de l’astròleg i tot junts amb el grup 
de percussió ABRA-KPUM i el grup TOC DE RETUC 
participarem a fer possible l’arribada màgica de Ses 
Majestats els Reis d’Orient i des d’aqui, en Sadurní 
donarà les instruccions als infants per preparar el 
camí d’arribada a Melcior, Gaspar i Baltasar.
Lloc: parc de la Fontsanta (esplanada central)
Horari: 17 h
ARRIBADA MÀGICA I BENVINGUDA DE SM ELS REIS 
MAGS. SALUTACIÓ I ENTREGA DEL PA I LA SAL COM 
A SÍMBOL D’HOSPITALITAT

Reis 201712

UBICACIÓNOVA



Dijous 5 de gener de 2017

CAVALCADA DE SM ELS REIS MAGS D’ORIENT
Un cop Ses Majestats hagin pujat a les seves carrosses, començarà la tradicional cavalcada, amb 
un llarg recorregut per la ciutat per saludar els nens i nenes. Hi ha poques coses tan màgiques 
com veure la cavalcada dels Reis Mags i deixar-se endur per la il·lusió dels infants i endolcir-se 
amb els caramels que llancen els patges. No hi podeu faltar!

PER ON PASSEN ELS REIS?
18.15 h LES PLANES 
 Carrer Gran Capità
 Carrer Sant Antoni
 Carrer Trias de Bes
 Plaça Sant Joan 
 Carrer Pi i Sunyer 
 Carrer J.F, Kennedy 
 Plaça Espanya 
 Carrer Extremadura 

19 h RESIDENCIAL SANT JOAN
Entrada al barri zona parc 
Fontsanta (cantonada c/ Sant Martí 
de l’Erm amb av. Baix Llobregat) - 
Carrer de Sant Martí de l’Erm

19.30 h PLA DEL VENT-TORREBLANCA
 C.de Vallespir - Av. de la Generalitat
 Av. Lluís Companys
 Pl. M. Aurèlia Capmany
 Av. Torreblanca
 Av. de la Generalitat

20.10 h BARRI CENTRE
 Carrer de la Creu d’en Muntaner
 Carrer de Catalunya
 Carrer de Jacint Verdaguer
 Carrer de les Torres
 Carrer de Rius i Taulet
 Avinguda de Barcelona
 Carrer de Bon Viatge
 Carrer del Torrent d’en Negre
 Plaça de Catalunya

20.10H

Reis 2017 13

Reis 2017

ITINERARINOU



Reis 201714

Amb la col·laboració de:

Us la podeu 
descarregar a: 
www.sjdespi.cat 
i www.reismags.
despientitats.cat

CANCÓ PER REBRE ELS REIS MAGS

Dijous 5 de gener de 2017

ENTREGA DE LA CLAU A 
SM ELS REIS D’ORIENT
Per aconseguir que tots els infants rebin els seus 
regals a casa seva, a la plaça Catalunya es lliurarà a 
Ses Majestats la clau màgica que obre les portes de 
totes les cases.
Lloc: plaça Catalunya
Horari: 21 h
Hi col·laboren: Voluntaris de Sant Joan Despí, Ràdio 

Despí i Creu Roja
L’organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Sant 

Joan Despí
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CONSELL D’OBLIGAT 
COMPLIMENT PER A 
PETITS I GRANS
És tradició deixar en un balcó, pati o finestra una 
sabata de cada membre de la família. 
i abans d’anar a dormir i per donar la benvinguda a 
casa nostra als Reis, recordeu de deixar al menjador, al 
pati o a la balconada, l’aigua i la palla per als camells i, 
dins de casa, sobre una taula, una mica de menjar per 
agafar forces i poder arribar a totes les cases.
I ara ja  arriba el moment de posar-se a dormir... 

A l’arribada al parc de la Fontsanta i a plaça Catalunya 
es traduirà simultàniament en llengua de signes per a 
persones sordes. 

Els caramels que es repartiran a la cavalcada, com 
cada any, són aptes per a celíacs. 

RÀDIO DESPÍ 107.2 FM Retransmissió en directe de la 
cavalcada de Reis

Consells per al públic:
Abans i durant la celebració
• Seguiu sempre les instruccions del personal de 

seguretat
• Recordeu que els principals riscos són el pas de les 

carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun 
objecte com ara contenidors, semàfors, senyals... No 
ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant 
la celebració no us poseu en risc ni exposeu els 
vostres fills a un possible accident

• Quedeu-vos sempre darrere les tanques o 
senyalització de seguretat del pas de carrosses

• No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni el 
personal de seguretat, ni els acompanyants a peu de 
les carrosses, ni els seus conductors, llevat que es 
tracti d’un accident o emergència

• No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu 
pujar-hi

• No baixeu mai a la via per agafar caramels que 
quedin en el pas de carrosses; us podeu distreure al 
pas de les següents carrosses

• No creueu entremig de les carrosses ni us hi acosteu 
quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible

• No llenceu caramels al personal de seguretat, a 
les persones de les carrosses ni a la gent que està 
mirant la cavalcada

• En cas de detectar alguna incidència, informeu-
ne immediatament al personal de seguretat i si cal 
truqueu al telèfon 112

• Abans d’anar a la cavalcada estigueu atents a les 
informacions oficials que emetin les autoritats sobre 
l’esdeveniment, el recorregut, així com les condicions 
meteorològiques

• Tingueu en compte que el calçat que porteu us 
protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de 
les zones més vulnerables en actes massius

• Si el fred és intens, recordeu portar barret i utilitzar 
bufanda o mocador per no respirar directament 
l’aire fred, especialment els nens petits. També és 
important que en general porteu roba còmoda i 
adequada a la meteorologia per evitar problemes 
amb el pas de les hores

• Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les 
vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions 
del personal de seguretat

• No empenyeu mai per accedir a una zona perquè 
podeu provocar una caiguda o allau; si la zona on 
voleu situar-vos està saturada o molt plena busqueu 
un altre punt 

• Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt 
de referència fora de la zona on s’acumuli el públic 
on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us 
perdeu

• Si aneu amb nens porteu-los sempre de la mà. 
Expliqueu-los quins són els riscos, què no poden fer i 
com han d’actuar si es perden

• No deixeu que els menors pugin a cap objecte per 



Reis 201716

veure millor la cavalcada: és preferible que els pugeu 
a coll si cal

• Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo 
immediatament a la policia o equips de seguretat

• Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, 
gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa 
amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu 
que la portin en un lloc visible per si es perden

• Estigueu pendents de la gent gran i de les persones 
amb impediments

• En els carrers d’accés a l’acte no us atureu davant 
d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis 
d’emergència i d’evacuació, si és necessari

• Si teniu la sensació d’estar atrapats o sense sortida 
possible, busqueu una ubicació alternativa on 
pugueu localitzar una via d’evacuació. Mantingueu la 
calma en tot moment

• No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres 
elements inestables perquè poden ser perillosos i 
provocar un accident

• Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el 
lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida 
i seguint les indicacions dels serveis de seguretat

En cas d’emergència
• Mantingueu la calma i estigueu atents a les 

indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu 
molta cura de menors i persones discapacitades

• Dirigiu-vos fora de l’acte pels llocs indicats o carrers 
més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu 
enrere

• Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que 
podríeu provocar situacions molt perilloses per la 
gran quantitat de persones concentrades

• Una vegada estigueu en una zona segura, si no 
trobeu alguna persona informeu-ne els serveis 
d’emergència

• En cas d’emergència, si truqueu al telèfon 112 des 
d’un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que 
les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix 
per fer la trucada.

Consells d’autoprotecció durant la cavalcada:
• Eviteu recollir caramels a la zona de pas de les 

carrosses
• Vetlleu i controleu els nens i nenes perquè no 

s’aproximin a les rodes dels vehicles i/o als cavalls
• En cas de pèrdua d’un nen, adreceu-vos a la seu de 

la Creu Roja i/o Policia Local 



UN NADAL 
RESPONSABLE
Moveu-vos amb seny, utilitzeu el transport 
públic, camineu o moveu-vos amb bici. 
Compartiu el cotxe sempre que pugueu.
• Compreu de manera responsable. Penseu 

abans de comprar un producte si de veritat el 
necessiteu. Compreu productes estacionals i 
locals. Trieu productes etiquetats, els ecològics 
i els de comerç just.

• Allargueu la vida dels vostres objectes. 
Consulteu la web http://www.millorquenou.cat/ 
on podeu trobar tallers de reparació, botigues 
de segona mà, xarxes d’intercanvi i mercats.

• Respecteu les 4 R: reduïu els residus que 
genereu, reutilitzeu els envasos, recicleu i 
repenseu els vostres hàbits i actituds per a un 
consum responsable.

• Optimitzeu l’energia i estalvieu aigua
• Tingueu cura de l’entorn
• Respecteu els espais públics, la gespa i les 

zones enjardinades. Utilitzeu les papereres i 
contenidors de brossa. (blau, groc, verd, gris i 
taronja)

RESIDUS ESPECIALS
DEIXALLERIA LA FONTSANTA, av. Baix Llobregat 
cantonada amb Àngel Guimerà. Tel. 93 371 57 46
DEIXALLERIA MÒBIL Tots els dimecres al matí i 
els dijous a la tarda
Consulteu horaris i lloc pàg.  www.sjdespi.cat

Campanya
Residus 2017

Punts de recollida d’arbres de Nadal del 7 al 
15 de gener de 2017
1.  Pl. Ermita amb c/ Bon Viatge.
2. Pg. del Canal amb av. Barcelona (zona de petanca)
3. Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
4. Pl. Sant Joan
5. Centre cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
6. C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas
7. Av. Generalitat amb av. Lluís Companys
8. Centre cívic Torreblanca,  av. Lluís Companys amb c/ 

Rubió i Tudurí
9. Deixalleria

SABEU QUIN ÉS EL MILLOR 
RESIDU? AQUELL QUE NO 
S’ARRIBA MAI A GENERAR
PER NADAL REGALA:
• Comerç Just
• Regals que no generen residus
• Regals de la botiga de Can Negre
• Entrades de teatre o concerts www.teatresdespi.cat

REGALA’M EL QUE VULGUIS
JO HI POSO LA IMAGINACIÓ
És una invitació per a totes les persones que reben el regal 
a no quedar-se en l’ús que la publicitat ens 
mostra, sinó a deixar volar la imaginació i anar 
encara més enllà. Els regals no són sexistes per 
si mateixos, però són elements que estimulen 
actituds i generen models de relacions entre 
homes i dones, www.observatoridelesdones.org 
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BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL
Horari: de dilluns a divendres de  15.30  a 20.30 h
Dimarts i  dijous i dissabtes de 10 a 14 h
Horari festes de Nadal: dijous 5 de gener de 10 a 14 h. 
Lloc: av. Barcelona, 83 – 85. Tel. 93 477 12 82
Correu electrònic: b.st.joand.mmp@diba.cat

 http://www.facebook.com/bsjdmmp

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA 
Horari: de dilluns a divendres de  15.30 a 20.30 h
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 14 h
Horari festes de Nadal: dijous 5 de gener de 10 a 14 h.
Lloc: carrer Major, 69.  Tel. 93 2675702
Correu electrònic: b.st.joand.mr@diba.cat

 http://www.facebook.com/bsjdmr

AULA D’ESTUDI
Per al període desembre 2016 - gener 2017, els caps de 
setmana (dissabtes i diumenges) que s’obrirà seran: 10, 
11, 15 i 18 de desembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
de gener de 2017 i 4 i 5 de febrer de 2017.
L’horari de l’aula d’estudi, a més de l’habitual 
d’obertura de la xarxa de biblioteques de Sant Joan 
Despí serà: dissabtes de 16 a 22 h a la Biblioteca Mercè 
Rodoreda i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 22 h a la 
Biblioteca Miquel Martí i Pol.

CENTRE JUJOL – CAN NEGRE 
Horari: matins, de dilluns a divendres de 10 a 13 i tardes 
de dilluns a dijous de 17.30 a 20 h. Diumenges de 12 a 14 h 
Horari festes de Nadal:  tancat els dies 24, 25 i 31 
de desembre de 2016 i l’1 i 6 de gener de 2017. Festiu 
dilluns 26 de desembre obert de 12 a 14 h 
Lloc: pl. Catalunya, s/n. Tel. 93 373 73 63 
Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net 

 http://www.facebook.com/cannegre
Servei de botiga: hi podreu trobar materials de 
promoció del centre i de l’obra de l’arquitecte Jujol. 

CENTRE CÍVIC LES PLANES 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Horari festes de Nadal: tancat el dia 25 desembre i 1 
de gener. Del 27 de desembre de 2016 al 5 de gener de 
2017 de 9 a 20 h. Dies 24 i 31 de desembre de 2016 i 6, 
7 i 8 de gener de 2017 de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Tel. 93 477 01 37 
Correu electrònic: cclesplanes@sjdespi.net
 
CENTRE CÍVIC SANT PANCRAÇ 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h 
Festes de Nadal: del 27 de desembre de 2016 al 5 de 
gener del 2017 de 9 a 15 h. Tel. 93 477 12 11 
Correu electrònic: ccsantpancra@sjdespi.net 
 
CENTRE CÍVIC TORREBLANCA  
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 h i de 
dilluns a divendres de 16 a 21 h
Festes especial festes de Nadal: dijous 5 de gener de 
2017 de 10 a 12 h. Del 27 de desembre al 4 de gener de 
2017 a les tardes de 16 a 19 h. Tel. 93 477 22 68 
Correu electrònic: cctorreblanca@sjdespi.net;
www.cctorreblanca.despientitats.cat
 
CENTRE CÍVIC A. GAUDÍ  
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 h  i de 
dilluns a divendres de 16 a 21 h  
Horari especial festes de Nadal: Dijous 5 de gener de 
2017  de 9 a 12 h. Del 27 de desembre al 4 de gener de 
2017 a les tardes de 16 a 19 h. Tel. 93 477 31 34 
Correu electrònic: ccgaudi@sjdespi.net; www.
ccantonigaudi.despientitats.cat 

MÉS INFORMACIÓ
www.sjdespi.cat
www.reismags.despientitats.cat
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Horaris i serveis
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN DESPÍ
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Participa en el concurs fotogràfic que organitza
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Penja les teves fotografies a 
l’Instagram amb el coixinet #NadalSJD16 i guanya un fantàstic 

trípode dissenyat especialment per a mòbils.

Consulta les bases al web www.sjdespi.cat o
a Instagram @AjuntamentSantJoanDespí



Viu un Nadal ple d’il·lusió

www.sjdespi.cat Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi


