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Antoni Poveda
L’alcade

El nostre millor Nadal!

Celebrem de nou un dels esdeveniments 
més entranyables i assenyalats del nostre 
calendari, les festes de Nadal i Reis. 
Són dies especials en els quals convivim 
envoltats per la família i els amics, fent 
balanç del temps passat i esperant el nou 
any amb la voluntat que sigui millor. A 
Sant Joan Despí som moltes les persones 
que, des del món associatiu i des de 
l’Ajuntament, aquests dies dediquem 
moltes hores i il·lusió a omplir la ciutat 
d’activitats i propostes que acompanyin 
la ciutadania i convidin els veïns i veïnes 
a viure el Nadal a la seva ciutat.
El nostre Nadal ve enguany ben carregat 
de cultura, tradició, música, esport, 
solidaritat... i, sobretot, molta alegria i 
màgia, especialment per als més petits 
de cada casa, els grans protagonistes 
d’aquestes festes. L’exposició de 
pessebres, el Belén Viviente, els concerts 
de Nadal i Any Nou, el tió als barris, els 
Pastorets, la màgia del nostre estimat 
Sadurní i l’arribada dels Reis d’Orient 
tornaran, entre moltes altres propostes, 
a omplir els nostres carrers i places tot 
convidant-vos a viure a Sant Joan Despí 
el vostre millor Nadal.
Bones festes i un millor any 2019!

Nuestra mejor Navidad!

Celebramos de nuevo uno de los eventos 
más entrañables y señalados de nuestro 
calendario, las Fiestas de Navidad y 
Reyes. Son días especiales en los que 
convivimos arropados por la familia y 
los amigos, haciendo balance el tiempo 
pasado y esperando el nuevo año con 
la voluntad de que sea mejor. En Sant 
Joan Despí somos muchas las personas 
que, desde el mundo asociativo y desde 
el Ayuntamiento, estos días dedicamos 
muchas horas e ilusión en llenar la 
ciudad de actividades y propuestas que 
acompañen a la ciudadanía e inviten a 
los vecinos y vecinas a vivir la Navidad 
en su ciudad.
Nuestra Navidad viene este año cargada 
de cultura, tradición, música, deporte, 
solidaridad... y, sobre todo, mucha 
alegría y magia, especialmente para los 
más pequeños de cada casa, los grandes 
protagonistas de estas fiestas. La 
exposición de pesebres, el Belén Viviente, 
los conciertos de Navidad y Año Nuevo, 
el Tió en los barrios, los Pastorets, la 
magia de nuestro querido Sadurní y la 
llegada de los Reyes Magos volverán, 
entre muchas otras propuestas, a llenar 
nuestras calles y plazas invitándo a 
que Sant Joan Despí sea vuestra mejor 
Navidad.
Felices fiestas y un mejor año 2019!



EXPOSICIÓ D’ACOLLIMENT
D’ESTER XANDRI
L’artista plàstica Ester Xandri exposa les seves pintures en 
aquesta exposició que porta com a títol “Acolliment”
Lloc Centre Jujol - Can Negre
Inauguració 13 de desembre a les 19.30 h

42è CONCURS ORNITOLÒGIC
DE SANT JOAN DESPÍ
Concurs de Catalunya de totes les espècies de canaris i 
concurs de canaris de cant timbrat. 
Exposició oberta al públic i lliurament de premis.
Lloc centre cívic Les Planes
Inscripcions 13 de desembre de 16 a 21 h a la seu del club i
 el 14 de desembre al Centre Cívic Les Planes 
Enjudiciament 15 de desembre de 8 a 21 hores
Horari d’exposició de 10.30 a 15 hores 
Entrega de premis 12 hores 
L’organitza Club Ornitológico Timbrado Español Sant Joan Despí

EXPOSICIÓ AL CARRER
DEL GRUP D’ART 94 
Dins la festa del Tió de Nadal del barri Centre hi trobaràs 
l’exposició de pintures.
Lloc plaça del Centre Cultural Mercè Rodoreda
Horari d’11 a 13.30 h
L’organitza Grup d’Art 94 de Sant Joan Despí

62a EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
62a exposició de pessebres amb 14 noves escenes. El 
tradicional pessebre monumental més tres grans escenes i 
deu diorames. Homenatge als 140 anys  de Josep Maria Jujol 
representat en un diorama únic. 
L’entitat és cofundadora de la Federació Catalana de 
Pessebristes. Premi Despíverd 2003. Any Jujol, Biennal 
Vilanova i la Geltrú i finalista als X Premis de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat 2018.
Lloc c/ Rius i Taulet, 5, cantonada avinguda de Barcelona
Inauguració diumenge 16 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 i obsequi per als infants.  

L’organitza Associació de Pessebristes de Sant Joan Despí

EXPOSICIONS I CONCURSOS
DEL 13 DE DESEMBRE DE 2018 AL 4 DE GENER DE 2019

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE DE 2018 DEL 16 DE DESEMBRE DE 2018 AL 6 DE GENER DE 2019 Àrea de Cultura

C. Jujol-Can Negre
Pl. de Catalunya, s/n
Tel. 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net

Horari d’exposicions
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
de dilluns a dijous de 17.30 a 20 h
Diumenges de 12 a 14 h
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Dijous 6 de desembre de 2018

PARTIT SOLIDARI
Es realitzarà un partit solidari on participaran equips de 
les entitats col·laboradores en la campanya de recollida 
de joguines i la Creu Roja Joventut. Els participants i els 
assistents al partit faran el seu donatiu de joguines.
Lloc Camp de Futbol Municipal de les Planes
Horari a les 12 h
Preu 1 joguina
L’organitza Radiodespí

Dissabte 15 de desembre de 2018

TIÓ DE NADAL POPULAR DEL 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 picar 
el tió, tot acompanyat amb una xocolatada popular, tallers, 
cançons, balls, gegants...
Lloc plaça de l’Estatut. Barri Residencial Sant Joan.
Horari d’11 a 13.30 h
L’organitza Comissió Tió Popular Sant Joan Despí

GALA BENÈFICA
A FAVOR DE LA MARATÓ
Gala de patinadors i patinadores a benefici de la Marató de TV3. 
Lloc Poliesportiu del Mig.
Horari de 17 a 21 h
Preu de l’entrada   5 euros 
L’organitza CPA Sant Joan Despí.

TORNEIG DE RÀPIDES DE NADAL
Torneig d’escacs de partides a cinc minuts finish Sistema suís. 
Activitat oberta a tothom. Aforament limitat, les inscripcions 
es tancaran en arribar a les 36 persones participants. Premi 
als tres primers classificats. 
Lloc centre cívic Antoni Gaudí
Horari de 17 a 20.30 h  
Inscripcions clubescacssantjoandespi@gmail.com
L’organitza Club d’Escacs Sant Joan Despí  

ACTIVITATS CONCERT DE NADAL
Tradicional Concert de Nadal de l’Escola de Música Enric 
Granados amb l’actuació de les corals i el grup instrumental.
Lloc Auditori Miquel Martí i Pol.
Horari de 18.30 a 20.30 h

 Preu de l’entrada   5 euros per persona de més de 18 anys i 3 euros per 
a més grans de 65 anys

Alumnat de l’escola   entrada gratuïta.
L’organitza Associació Cultural Escola de Música Enric Granados

OBRA DE TEATRE “IMPACIENTS”
Obra de teatre a càrrec del grup HOCUS POCUS. No 
recomanable per a menors de 7 anys.
Lloc Teatre Mercè Rodoreda.
Horari 21 h
Preu de l’entrada   8 euros  

Venda d’entrades a https://www.tictactiquet.com/entrades/impacients 
i a la taquilla del teatre el 13 de desembre i el dia de l’estrena, de 18 a 
20.30 hores. 
Idioma Català.
Durada 120 minuts. 
L’organitza grup de teatre Hocus Pocus de Sant Joan Despí. 

Diumenge 16 de desembre de 2018

TORNEIG DE PÀDEL AMB LA MARATÓ
Lloc Poliesportiu Francesc Calvet.
Horari de 9 a 15 h
Inscripcions Poliesportiu Francesc Calvet (dates per determinar).
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Diumenge 16 de desembre de 2018

EL POEMA DE NADAL
L’aire del Poema de Nadal fa tremolar l’ànima amb paraules 
senzilles i severes, que en Pere Raich ens retorna amb caràcter 
intimista i directe. Les veus de Montserrat Torán i Célia Prats, 
ens acompanyaran amb músiques d’advent, cançons i nadales.
Lloc Església Mare de Déu del Carme
Horari 11 h 

TIÓ DE NADAL POPULAR
DEL BARRI CENTRE
Activitat oberta destinada a famílies i infants del barri 
per celebrar plegats una festa tan tradicional com el tió. 
Xocolatada, tallers infantils, decoració de galetes, ball de 
gegants acompanyats dels grallers, cantada de nadales, grup 
d’animació... i molt més!
Es recolliran joguines per la campanya de Creu Roja Joventut.
Lloc plaça de davant del Centre Cultural Mercè Rodoreda.
Horari d’11 a 13.30 h
L’organitza Comissió Tió Popular Sant Joan Despí. 

 Amb la col·laboració de Creu Roja Joventut.

NADAL AMB CORDES VIBRANTS
L’orquestra Laud’Ars us convida al seu Concert de Nadal. 
Faran vibrar les 200 cordes dels seus instruments per 
aconseguir emocionar-vos. Veniu a escoltar la selecció de 
música nadalenca clàssica i popular que us han preparat. Us 
agradarà. Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Lloc Auditori de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
Horari d’11.30 a 12.30 h
L’organitza Orquestra Laud’Ars. 

 Amb la col·laboració del Consorci Sanitari Integral.

TALLER DE RECICLATGE
Construeix una peça dedicada a l’Any Jujol amb objectes 
reciclats. Activitat adreçada a infants de 7 a 9 anys.
Lloc Centre Jujol - Can Negre.
Horari a les  12 i a les 13 h   

 Preu de l’entrada   gratuït. Cal fer reserva prèviament al telèfon 
 93 373 73 63 o per correu electrònic cannegre@sjdespi.net 

per a cada sessió.  Places limitades.

CURSA DE RESISTÈNCIA SLOT-CAR 
PER A LA MARATÓ
Cursa de resistència per equips -amb inscripcions- a benefici 
de la Marató de TV3.
Lloc SLOT-CAR. c/ Font del Be, 16.
Horari de 16  a 20 h
L’organitza SLOT-CAR Sant Joan Despí.

CURSA D’SLOT JÚNIOR SOLIDÀRIA 
AMB LA MARATÓ
Cursa d’slot adreçada a nens i nenes de 8 a 14 anys. El club 
proporciona cotxes, comandaments i berenar. 
Lloc SLOT-CAR c/ Font del Be, 16.
Horari de 16.45 a 20 h
Preu de l’entrada   5 euros.

 Els fons recaptats es donaran a la Marató de TV3.
L’organitza SLOT-CAR Sant Joan Despí.

XIV 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 
convidats. El comerç local també hi col·labora amb aportacions 
econòmiques i obsequis pel sorteig de l’intermedi. 
Lloc Teatre Mercè Rodoreda.
Horari de 17.30 a 20.30 h

 Preu de l’entrada   10 euros anticipada i 12 euros el mateix dia. Venda 
d’entrades a les famílies de les persones participants 
de l’11 al 13 de desembre. A partir del 14 de desembre, 
venda oberta per a tothom.  Hi col·labora el comerç 
local amb les seves aportacions econòmiques i 
d’obsequis per al sorteig que es realitzarà a l’entreacte.

 Recapte d’aliments s’inicia el dilluns 3 de desembre i s’allargarà fins 
el mateix dia de l’acte. El recapte serà gestionat per 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Joan Despí. A 
tall d’exemple, els aliments a recollir seran: ampolles d’oli, 
pots de vidre de llegums (cigrons, llenties i mongetes), 
llaunes de tonyina/sardines, paquets d’arròs i de pasta. 

L’organitza Associació Dansadespí.
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Diumenge 16 de desembre de 2018

COROS ROCIEROS 2018
Un any més la trobada de Coros Rocieros ens oferirà nadales 
i els poetes del C.A.L. Semillero Azul amenitzen el Nadal amb 
els seus càntics i poemes.
Lloc Auditori Miquel Martí i Pol. 
Horari de 18 a 20 h
Preu de l’entrada   gratuïta.

 S’hauran de recollir les invitacions a la seu de l’entitat 
 (c/ Lluís Millet, 2).
L’organitza C.A.L. Semillero Azul.

Dimecres 19 de desembre de 2018

FESTA DE NADAL DE LA GENT GRAN
Xocolatada i música en viu per a la gent gran! 
El voluntariat del Banc del Temps i de la gent gran 
organitzaran també un punt de recollida d’aliments a la festa 
que la Taula Social de Serveis Socials de Sant Joan Despí 
distribuirà entre les persones més necessitades de la ciutat. 
Lloc Poliesportiu del Mig. 
Horari de 16.30 a 19.30 h

 Preu de l’entrada   gratuït, però caldrà retirar les invitacions 
prèviament als centres cívics municipals, a l’Àrea de 
Serveis a la Persona i/o a l’Ajuntament. Es comptarà 
amb serveis d’autocar i es reservaran taules a partir de 
grups de 8 persones. 

DESCOBRIM LA FRIDA KAHLO
Una de les cites preferides d’aquesta peculiar artista és 
VIVA LA VIDA. Vine a conèixer algunes curiositats d’aquesta 
pintora mexicana. Sabíeu que va arribar a portar 20 anells a 
les mans? Que li agradaven tant els animals que va conviure 
amb micos i cérvols? 
Un cop coneixem una mica més la Frida, farem una bola amb 
molt de color per al nostre arbre de Nadal. 
Lloc Sala Camèlies del teatre Mercè Rodoreda.
Horari 18 h

 Per a infants de 8 a 12 anys. Cal inscripció prèvia. 
L’organitza Biblioteca Mercè Rodoreda. 

Dijous 20 de desembre de 2018

CICLE GAUDÍ CINEMÀ EN CATALÀ 
PEL·LÍCULA “LES DISTÀNCIES”
Una pel·lícula d’Elena Trapé amb Alexandra Jiménez, Miki 
Esparbé, Isak Férriz, Bruno Sevilla i María Ribera.
Lloc Teatre Mercè Rodoreda. 
Horari 20 h
Preu de l’entrada   4,50 euros. 

 Consulteu descomptes a la www.teatresdespi.cat.
Versió Català. 
Durada 99 minuts.

Dissabte 22 de desembre de 2018

TIÓ DE NADAL A CAN MALUQUER
Activitat per a les persones sòcies de l’entitat i per als seus nets 
i netes. Després de picar el tió hi haurà una festa infantil. 
Lloc Casal de Gent Gran de Can Maluquer.
Horari de 10.30 a 13 h
L’organitza Associació de Gent Gran de Can Maluquer.

TIÓ DE NADAL POPULAR
DEL BARRI DE LES PLANES 
Festa de tradició catalana organitzada per una comissió d’entitats del 
poble, on els infants passaran un per un a picar el tió, tot acompanyat 
amb xocolatada popular, tallers, cançons, balls, gegants...
Lloc plaça del Mercat. Barri de les Planes.
Horari d’11 a 13.30 h
L’organitza Comissió Tió Popular Sant Joan Despí.

Del dilluns 24 al dijous 27 de desembre  de 2018

PESSEBRE VIVENT / BELÉN VIVIENTE 
Gaudeix a Sant Joan Despí de la 27a. edició del tradicional 
pessebre vivent amb espais plens de tradició, de detalls i de 
sorpreses, amb més d’un centenar de personatges. 
Lloc parc de Sant Pancraç.
Horari de 18.30 a 20.30 h
L’organitza Centro Cultural Andaluz Vicente Alexandre, amb la

 col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
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Dimarts 25 de desembre de 2018

BALL DE NADAL
Música en viu amb el duet Valparaíso gaudint de la nit del dia 25.
Lloc Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí.
Horari de 22 a 1 h

 Preu de l’entrada   per a persones associades 3 euros i per a no 
associades 6 euros. 

 Reserva de taules 637 81 54 68-630 68 02 28. 
Secretaria: dimarts i divendres de 18 a 20 h

L’organitza Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí.

Dimecres 26 de desembre de 2018

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

Dijous 27 de desembre de 2018

BALL DE CAP D’ANY 
Activitat oberta a la gent gran, sòcia o no. 
Lloc Casal de Gent Gran de Can Maluquer.
Horari de 17 a 19.30 h
L’organitza Associació de Gent Gran Can Maluquer.

Diumenge 30 de desembre de 2018

ITINERARI MODERNISTA JUJOL
A SANT JOAN DESPÍ
Visita guiada a les obres modernistes de Can Negre, la torre de 
la Creu, façanes de Torre Jujol, Torre Serra Xaus i casa Rovira.
Lloc de trobada      Centre Jujol – Can Negre.
Horari a les 11 h

 Preu de l’entrada   6 euros, menors de 10 anys gratuït. Descomptes del 
20% amb carnet de les biblioteques, per a estudiants, 
jubilats i pensionistes. 

Durada 2 hores.
 Inscripcions Cal concretar prèviament per telèfon 933737363 o per 

correu electrònic cannegre@sjdespi.net

REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Els Pastorets, obra de teatre sobre el Nadal i la lluita de 
poders entre dos mons: l’infern i el cel. A més, són uns 
pastorets especials ja que els actors i les actrius són els 
infants i els joves de l’esplai, els monitors/es i els pares/mares 
que hi han volgut participar. 
A l’entrada es recolliran joguines com a donatiu per la 
campanya de Creu Roja Joventut.
Lloc c/ de Jacint Verdaguer, 24-26 (local de l’esplai). 
Horari d’11 a 13 h
Preu de l’entrada  la voluntat dels espectadors i espectadores..

 L’organitza la comissió del 50è aniversari del GE El Castanyot, amb la 
col·laboració de Creu Roja Joventut de Sant Joan Despí.

Dilluns 31 de desembre de 2018

BALL DE CAP D’ANY
Música en viu amb el duet Doble Perfil. Es donaran bombons 
i una ampolla de cava per parella. 
Lloc Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí.
Horari d’1 a 4 h 

 Preu de l’entrada   Ball i consumició: socis 15 euros/persona, no socis 
20 euros/persona. Entrada ball sense consumició: socis 
10 euros/persona, no socis 15 euros/persona.

 Reserva de taules als telèfons 637 81 54 68-630 68 02 28. 
Secretaria: dimarts i divendres de 18 a 20 h

L’organitza Foment Cultural i Artístic. 
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CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES NOVES DE CREU 
ROJA JOVENTUT 2018-2019
Ben a prop de les festes de Nadal, creiem 
oportú fomentar els valors de la solidaritat 
del poble de Sant Joan Despí realitzant, un 
any més, la recollida de joguines (noves, 
no bèl·liques i no sexistes) per tal de poder 
defensar el dret del joc de tots els infants de la 
nostra ciutat. 

Dimarts 1 de gener de 2019

CONCERT D’ANY NOU 
Tradicional concert de nadales i cançons típiques catalanes. 
Concert amb la participació de cantants solistes lírics amb 
reconeixement públic.
Lloc església Sant Joan Baptista.
Horari de 19 a 20.30 h
L’organitza Societat Cor de la Flora.

Dissabte  5 de gener de 2019

VISITA DELS REIS MAGS D’ORIENT A LA 
RESIDÈNCIA SOPHOS DE LA GENT GRAN 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient fan una visita a la gent 
gran de la residència Sophos per portar-los regals i saludar-los.
Lloc Residència Sophos.
Horari d’11 a 13 h
L’organitza Club d’Esplai El Tricicle, amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Nit del 5 de gener al 6 de gener de 2019 

NIT MÀGICA
La Nit de Reis és una nit especial i plena d’il·lusions per a 
tothom, però sobretot per als infants. Des del Club d’Esplai 
El Tricicle es vol compartir aquesta nit i ajudar-vos perquè la 
recordeu sempre.
Lloc barris de Sant Joan Despí.
Horari de 19.30 a 1.30 h

 Inscripcions als centres cívics de les Planes i Antoni Gaudí a partir del 
10 de desembre de 2018. Places limitades. 

L’organitza Club d’Esplai El Tricicle.

CAP INFANT
SENSE JOGUINA
ELS SEUS DRETS EN JOC
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Del 7 al 28 de desembre de 2018 

ELS PUNTS DE RECOLLIDA SÓN:
Centre Cívic Sant Pancraç - Centre Cívic Les Planes - 
Centre Cívic Torreblanca - Centre Cívic Antoni Gaudí - Les 
Formiguetes Kids - Centre Respira - G.E. El Castanyot - El 
Bosc de les Fades - Esbart Dansaire de Sant Joan 
i a la seu de la Creu Roja a Sant Joan Despí - C/ Samontà, 
31.  Telèfon: 933 73 37 58.
Horari Creu Roja Sant Joan Despí    de dimarts 11 a dissabte 15 de

 desembre i de dimarts 18 a dissabte 22 de desembre
 de 10 a 12 h 
L’organitza Creu Roja Joventut Sant Joan Despí.

Dissabte 15 de desembre de 2018

RÀDIO MARATÓ AMB RÀDIO DESPÍ
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES NOVES
Punts de recollida: plaça del Mercat a les Planes, plaça 
de l’Estatut al Barri Residencial Sant Joan, supermercat 
l’Esclat a Torreblanca i plaça de l’Ermita al barri Centre.
Horari d’11 a 14 h
L’organitza Ràdio Despí i Creu Roja Joventut Sant Joan Despí.

9

De l’1 al 21 de desembre de 2018
Mercat Municipal de les Planes
Amb els tiquets de compra a les parades del mercat 
s’entrarà en dos sortejos de quatre premis de 100 
euros per gastar a les mateixes parades del mercat.
El primer sorteig serà el dia 14 de desembre i el 
segon el 21 de desembre. 
Entre els dos dies es repartiran 800 euros en vals de 
compra.

Mercat Municipal del barri Centre
Sorteig d’un premi de 500 euros per gastar a les 
parades del mercat municipal del barri Centre.
Per compres superiors a 14,95 euros, s’entrarà al 
sorteig que es realitzarà el dia 22/12/2018.

REGALS I ACTIVITATS AL
COMERÇ DE PROXIMITAT
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Del 24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019

CAMPUS DESPÍESPORT NADAL 2018
Activitats lúdiques i esportives per a infants de 3 a 12 anys. 
Lloc Poliesportiu Francesc Calvet.
Horari de 8.45 a 17 h

 Inscripcions obertes al poliesportiu Francesc Calvet.

Del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

“QUÉDATE” A L’HIVERN JOVE
Activitats pensades per dinamitzar les vacances d’hivern 
combinant voluntariat i lleure. Enguany com a novetat, uti-
litzant el teatre com a eina de millora de les competències 
socials. Activitat adreçada a joves de 12 a 16 anys.
Lloc Centre d’Esplai el Nus.
Horari a consultar. 
Inscripcions del 26 de novembre al 14 de desembre.

 Per a més informació adreceu-vos al Centre d’Esplai el 
Nus o al correu joves@esplaielnus.org

L’organitza Centre d’Esplai el Nus i Ajuntament de Sant Joan Despí  

27 i 28 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019

CASAL D’HIVERN DEL
CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
Casal d’hivern durant les vacances de Nadal, on els infants 
poden gaudir d’un munt d’activitats, tallers, excursions, 
cançons, jocs... i compartir tot això amb amics/gues per 
passar-ho d’allò més bé.
Lloc Centre Cívic Antoni Gaudí i Centre Cívic Les Planes.
Horari casal de matí de 9 a 14 h Casal de tarda fins a les 17 h
Servei d’acollida   a partir de les 8.30 h (a concretar, segons demanda).
Menjador amb carmanyola de casa.

 Inscripcions del 19 de novembre fins al 24 de desembre a les 
secretaries del Centre Cívic Les Planes i al Centre Cívic 
Antoni Gaudí.

L’organitza Club d’Esplai el Tricicle.

24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019

I CASAL DE NADAL FREEDOM DANCE
Casal per a nens i nenes de P3 a 6è de primària per passar 
els dies de vacances d’hivern plens de ball, jocs i diversió.
Lloc Freedom Dance (avinguda de Barcelona, 22).

 Horari casal de matí de 9 a 13.30 h Opció d’acollida de 8 a 9 h i 
de 16.30 a 17.30 h Opció de menjador de 13.30 a 16.30 h

 Preu el preu del casal és, els set dies, és de 120 euros, el 
menjador 50 euros i l’acollida 35 euros.

Inscripcions al mateix centre.
L’organitza Freedom Dance. 

24, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3, 4 i 7 de gener de 2019

CASAL D’HIVERN DEL
CENTRE D’ESPLAI EL NUS
Activitat dirigida a infants en edat d’escolarització de 3 a 12 anys. 
Espai de lleure on els infants gaudiran d’activitats molt diverti-
des, fomentant el bon humor i el positivisme, fent nous amics i 
amigues, desenvolupant habilitats en contacte amb el medi urbà. 
Amb uns horaris i serveis adaptats a les necessitats de les famílies.
Lloc centre cívic Sant Pancraç i centre cívic Torreblanca.

 Horari casal de matí de 9 (amb opció d’acollida abans) a 14 h o 
15.30 h (segons menjador) o 17 h (casal d’acollida de tarda)

 Preu el preu del casal d’hivern de matí és de 15 euros/dia, el 
menjador de 6,50 euros/dia l’hora d’acollida de 3,5 euros/dia.

 20 places per barri. Serveis opcionals d’acollida de matí, 
de tarda i menjador amb mínim de cinc inscripcions/dia. 

Inscripcions del 26 de novembre al 14 de desembre.
L’organitza Centre d’Esplai El Nus. 

31 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de gener de 2019

CAMPUS ESPORTIU DE NADAL
Campus esportiu de futbol sala durant quatre dies al Nadal. 
Masterclass amb entrenadors i jugadors d’alt nivell, millora i 
aprenentatge del futbol sala i realització de jocs esportius. 
Lloc Pavelló CEM Ugalde.
Horari de 9 a 14 h Fins a les 17 h amb dinar. 
Preu a consultar. Descomptes per a tots els socis del club de 
l’actual temporada. 
Inscripcions fins divendres 21 de desembre de 17.30 a 20.30 h al mateix pavelló.
L’organitza Sant Joan Despí CFS.
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Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de desembre de 2018

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 carregat d’idees 
plenes d’energia  per anar preparant l’arribada dels Reis 
d’Orient. Coneixeràs l’espai on treballa i totes les històries 
que a través de la imaginació et faran viatjar fent un petit 
circuit per la casa i, amb la porta estrellada, descobriràs els 
misteris del seu laboratori i tot un món màgic.
A la plaça, hi trobareu tot un món de jocs i un taller de 
maquillatge.  
Lloc Torre de la Creu. 

 Horari de 17.30  a 20 h Es respectarà aquest horari tancant 
l’accés a la cua, segons l’aforament previst, a partir de 
les 19.30 h
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Dijous 3 i divendres 4 de gener de 2019

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, 
que han treballat de valent,  us explicaran tots els detalls 
i us ajudaran en l’elaboració de l’element màgic per a 
l’arribada de SM els Reis d’Orient. 
Lloc davant l’Àrea de Serveis a la Persona (av. Barcelona 41).
Horari de 17.30 a 20 h

 Amb la col·laboració de GE El Castanyot, CE El Nus, CE 
El Tricicle i la Comissió de Reis.

VENDA DE XOCOLATA 
Perquè se us faci més amena l’espera en la recollida de 
Cartes dels Reis Mags de l’Orient, els i les joves de l’Esplai El 
Nus us posen a la venda la seva exquisida xocolata calenta, 
cafè i aigües. Els diners recaptats serviran com a campanya 
econòmica per a les activitats d’Estiu.
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Dissabte 5 de gener de 2019
La ciutat està preparada per rebre SM els Reis d’Orient. 
Un espectacle que suma la màgia i l’encís de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. Aquest any, com ja es 
tradició, també és important la participació de tots els 
nens i nenes, pares i mares, avis i àvies... en definitiva, tot 
Sant Joan Despí, per donar la benvinguda a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient 

ARRIBADA MÀGICA I BENVINGUDA 
DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS 
D’ORIENT
Com és habitual, amb la comitiva ens acompanyarà l’astròleg 
Sadurní, els patges reials, els infants reials, els ajudants de 
l’astròleg i tots junts, amb els grups de percussió ABRA-
KPUM I ATABALATS, participarem i farem possible l’arribada 
màgica de Ses Majestats els Reis d’Orient.  No deixis que 
t’ho expliquin, només cal que no hi faltis! L’arribada estarà 
traduïda simultàniament en llengua de signes. 

Arribada màgica i benvinguda de SM els Reis Mags. 
Salutació i entrega del pa i la sal com a símbol 
d’hospitalitat.
Lloc Parc de la Fontsanta. ZONA CENTRAL.
Horari 17.30  h



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?
18.25 h LES PLANES
 Carrer del Gran Capità
 Carrer de Sant Antoni
 Carrer de Trias de Bes
 Plaça de Sant Joan
 Carrer de Pi i Suñer
 Carrer de J.F. Kennedy
 Plaça d’Espanya
 Carrer d’Extremadura

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

19.50 h PLA DEL VENT-TORREBLANCA
 Carrer de Vallespir – Av. de la Generalitat
 Av. de Lluís Companys
 Plaça de Maria Aurèlia Capmany
 Av. de Torreblanca
 Av. de la Generalitat

20.15 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 del Bon Viatge
 Carrer del Torrent d’en Negre
 Plaça de Catalunya
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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 de Catalunya es lliurarà a Ses 
Majestats la clau màgica que obre les portes de totes 
les cases. L’acte de lliurament de claus estarà traduït 
simultàniament en llengua de signes. 
Lloc plaça de Catalunya.
Horari 21 h
L’organitza Comissió de Reis i Ajuntament de Sant Joan Despí.

 Amb la col·laboració del ciutadans i ciutadanes  de 
Sant Joan Despí, Ràdio Despí i Creu Roja.

CANÇÓ PER REBRE ELS REIS MAGS
Us la podeu descarregar a www.sjdespi.cat i www.reismags.despientitats.cat

Amb la col·laboració de:
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NORMES D’OBLIGAT 
COMPLIMENT PER A LA 
CAVALCADA
La nit del dia 5 de gener és màgica. 
Arriben Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient a la ciutat i a les 
nostres llars! I com ja sabeu, és molt 
important que deixeu, al balcó o la 
finestra, una sabata de cada membre 
de la família. Però sobretot, abans 
d’anar-vos-en a dormir, recordeu 
que Ses Majestats i els camells que 
els acompanyen estaran tan cansats 
aquella nit que necessitaran aigua, 
palla i quelcom per menjar per 
recuperar forces, i arribar a tots els 
racons de Sant Joan Despí. 

Ep! Abans de ficar-vos al llit, haureu 
de rebre’ls i donar la benvinguda a la 
cavalcada reial, no? Aquí us deixem 
unes quantes normes que us caldrà 
seguir:

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-vos a algun 
element com ara contenidors, 
semàfors i senyals... No ho feu mai. 
Actueu sempre amb sentit comú: 
durant la celebració no us poseu en 
risc ni exposeu  la mainada a possibles 
accidents.

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

• No creueu mai entre carrossa i 
carrossa, ni us hi acosteu quan 
estiguin aturades o fent càrrega de 
combustible. 

• No llenceu caramels a ningú, ni a les 
persones assistents ni a les que hi 
col·laboren. 

• Tingueu localitzades les vies 
d’evacuació per a una possible 
emergència i poseu especial atenció 
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 amb infants porteu-los 
sempre de la mà.  Expliqueu-los quins 
són els riscos, què no poden fer i com 
han d’actuar si es perden. 

• Si trobeu cap infant perdut és 
important que l’acompanyeu 
immediatament a la policia local o 
a la zona on es troben els equips de 
seguretat. 

• No us atureu davant dels carrers 
d’accés a l’acte perquè són les vies 
d’evacuació que caldrà utilitzar en cas 
d’emergència. 

• Si teniu la sensació de no tenir sortida 
possible, busqueu una ubicació 
alternativa on poder localitzar una via 
d’evacuació. És important però, que 
mantingueu la calma en tot moment. 

• No pugeu a les baranes, reixes, 
contenidors o a qualsevol altre 
element de caràcter inestable 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 poseu especial 

atenció a les indicacions dels serveis 
d’emergència. Tingueu molta cura 
dels infants i les persones amb 
dependència. 

• Eviteu cridar, córrer o empènyer 
les altres persones, 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 als 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: 
• No us apropeu a la via per agafar els 

caramels que quedin en el pas de les 
carrosses; us podeu distreure i no 
preveure el pas de les següents. 

• Vetlleu i controleu els infants perquè 
no s’aproximin a les rodes dels 
vehicles.

• Si el fred és intens, recordeu portar 
barret i utilitzar la bufanda o el 
mocador per no respirar directament 
l’aire fred, especialment la mainada. 
A més, és important que porteu roba 
còmoda i adequada a la meteorologia 
per evitar problemes amb el pas de les 
hores.
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UN NADAL RESPONSABLE
Moveu-vos amb seny, utilitzeu el transport públic, cami-
neu 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. Com-
preu 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 enjar-

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

RESIDUS ESPECIALS
DEIXALLERIA LA FONTSANTA, av. del Baix Llobregat can-
tonada 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

Punts de recollida d’arbres de Nadal del 7 al 14 de gener 
de 2019
• Pl. De l’Ermita amb c/ Bon Viatge
• Pg. del Canal amb av. de Barcelona (zona de petanca)
• Rambla Jujol amb c/ Baltasar d’Espanya
• Pl. de Sant Joan
• Centre Cívic Les Planes, c/ J.F. Kennedy
• C/ Antoni Gaudí amb c/ Josep Tarradellas

• Av. de la Generalitat amb
 av. de Lluís Companys
• Centre Cívic Torreblanca,
 av. de Lluís Companys amb
 c/ Rubió i Tudurí
• Deixalleria

SABEU QUIN ÉS EL MILLOR REGAL?
Amb l’objectiu de recuperar el Nadal com un espai imagi-
natiu per avançar cap a societats més justes per a tothom,  
hem de reforçar totes aquelles iniciatives que respecten 
les persones i el medi ambient, promovent el comerç just 
i de proximitat.  Un Nadal en què prevalguin els valors de 
solidaritat i cooperació. Per Nadal regala algunes d’aques-
tes propostes que t’oferim:
• Productes de Comerç Just  
• Regals que no generin residus
• Regala art de la botiga del Centre Jujol- Can Negre 
• Regala(‘t)eatre 
• Regala sessions de massatge
• Cap de setmana en una casa rural
• Un dia d’esports d’aventura i 
• EXPERIÈNCIES I ON ET PUGUI DUR LA TEVA IMAGINACIÓ 

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 gene-
ren 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, dijous i dissabtes de 10 a 14 h
Horari festes de Nadal: dilluns 24 tancat, dilluns 31 i 5 de 
gener de 2019,  de 10 a 14 hores
Lloc av. de Barcelona, 83-85. Tel 93 477 12 82.
Correu electrònic b.st.joand.mmp@diba.cat

    @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: dilluns 24 de desembre, de 10 a 14 
hores i dilluns 31 de desembre i dissabte 5 de gener, tancat.
Lloc carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02.
Correu electrònic b.st.joand.mr@diba.cat 

    @bsjdmr

AULA D’ESTUDI
Per al període desembre 2018 – gener 2019.
S’obrirà els dissabtes 15, 22 i 29 de desembre de 2018 i els dis-
sabtes 12, 19 i 26 de gener de 2019 la Biblioteca Mercè Rodo-
reda  de 16 a 22 h I  els diumenges 16, 23 i 30 de desembre de 
2018 i  13, 20 i 27 de gener de 2019 la biblioteca Miquel Martí 
i Pol de 10 a 14 i de 16 a 22 h, a més de l’habitual d’obertura 
de  la xarxa de biblioteques de Sant Joan Despí.
 

CENTRE JUJOL – CAN NEGRE
Horari: matins, de dilluns a divendres de 10 a 13 i tardes de 
dilluns a dijous de 17.30 h a 20 h Diumenges i festius de 12 
a 14 h 
Horari festes de Nadal: 24 i 31 de desembre obert de 10 
a 13h Tancat els dies 25 de desembre de 2018 i l’1 i el 6 de 
gener de 2019.  Dia 26 de desembre de 12 a 14 h 

Servei de botiga: hi podreu trobar materials de promoció del 
centre i de l’obra de l’arquitecte Jujol.
Lloc pl. de Catalunya, s/n. Tel. 93 373 73 63 
Correu electrònic cannegrejdespi.net

    @cannegre 

CENTRE CÍVIC LES PLANES 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h 
Horari festes de Nadal: tancat els dies 25 de desembre i 1 de 
gener. Del 27 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019 de 
9 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Telèfon 93 477 01 37 
Correu electrònic cclesplanes@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC SANT PANCRAÇ
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre de 2018 al 5 de 
gener del 2019 de 9 a 15 h 
Telèfon 93 477 12 11 
Correu electrònic ccsantpancra@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC TORREBLANCA
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h i de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h
Horari festes de Nadal: Del 27 de desembre de 2018 al 4 de 
gener de  2019 a les tardes de 16 a 19 h 
Telèfon 93 477 22 68 
Correu electrònic cctorreblanca@sjdespi.net

CENTRE CÍVIC ANTONI GAUDÍ
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 h i de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h
Horari festes de Nadal: del 27 de desembre de 2018 al 4 de 
gener de 2019 a les tardes de 16 a 19 h 
Telèfon 93 477 31 34 
Correu electrònic ccgaudi@sjdespi.net

MÉS INFORMACIÓ: 
www.sjdespi.cat 

horaris i serveis
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 @astrolegSadurni
 AstròlegSadurní
 @astrolegSadurni

Des de les xarxes socials ens explicarà tot el 
que passa a Sant Joan Despí durant els dies més 
màgics de l’any. 
Seguiu-lo!

Aquest any, l’astròleg Sadurní us vol proposar que 
participeu:   

 Ajuntament Sant Joan Despí
 @AjSJDespi
 ajuntamentsantjoandespi

Participa en el concurs fotogràfic a Instagram 
que organitza l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Penja les teves fotos amb els coixinets
#NadalSJD18  i  #ReisSJD19

Podrà guanyar unes fantàstiques ulleres 3D
de realitat virtual.

Consulta les bases al web sjdespi.cat

l’astròleg sadurní,
també a les xarxes

Hi col·labora:

CONCURS INSTAGRAM

el nadal
a les xarxes

Les vostres cançons 
entranyables de Nadal.

Fes-nos arribar el títol de la 
cançó nadalenca que més 

t’estimis, via xarxes socials de 
l’Astròleg, i junts editarem la 
llista de Spotify “Sadurnitify”, 

per poder-la escoltar quan 
vulguis (llista oberta del 15 de 

desembre al 2 de gener).




