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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

M s espais per gaudir 
de Sant Joan Desp

Partint de la premissa que les
ciutats han de ser de les per-
sones, a Sant Joan Despí

hem endegat un pla de recupera-
ció d’espais amb nous punts de
trobada que ens permetin passe-
jar, descansar i gaudir.
Al barri de les Planes, la plaça del
Carme, a més a més de comptar
amb noves places d’aparcament
subterrani, ha permès l’eliminació
de l’estació elèctrica transforma-
dora, que ha estat soterrada, con-
vertint l’antiga plaça en un espai
obert amb bancs i jocs infantils. Un
altre exemple el tenim entre el
carrer de John F. Kennedy i l’avin-
guda de Barcelona, al mateix barri
de les Planes, amb un nou espai
públic entre dues edificacions
d’habitatges de nova construcció. 
Al barri Centre comptem amb la
nova plaça de Rosa Sensat cons-
truïda gràcies a l’aparcament ubi-
cat a sota, entre els carrers del Bon
Viatge i de Rius i Taulet, que supo-
sarà un ampli punt de trobada i
esbarjo per als veïns i veïnes. 
La plaça de la Pau és el futur i nou
punt de trobada del barri de Pla
del Vent-Torreblanca.
Gràcies a aquests nous espais,
comptarem amb menys cotxes als
nostres carrers i més zones per a
l’ús ciutadà, amb noves places per
a la relació entre les persones i
amb un paisatge urbanístic que
ens apropa més a la ciutat que
estimem.

Partiendo de la premisa de que
las ciudades deben ser de las
personas, en Sant Joan Despí

hemos puesto en marcha un plan de
recuperación de espacios con nuevos
puntos de encuentro que nos permi-
tan pasear, descansar y disfrutar.
En el barrio de las Planes, la plaza
del Carme, además de contar con
nuevas plazas de aparcamiento sub-
terráneo, ha permitido la elimina-
ción de la estación eléctrica transfor-
madora, que ha sido soterrada, con-
virtiendo la antigua plaza en un
espacio abierto con bancos y juegos
infantiles. Otro ejemplo es el situado
entre la calle de John F. Kennedy y la
avenida de Barcelona, en el mismo
barrio de las Planes, con un nuevo
espacio público entre dos edificacio-
nes de viviendas de nueva construc-
ción.
En el barrio Centro contamos con la
nueva plaza de Rosa Sensat construi-
da gracias al aparcamiento ubicado
debajo, entre las calles del Bon
Viatge y de Rius i Taulet, que supon-
drá un amplio punto de encuentro y
disfrute para los vecinos y vecinas. 
La plaza de la Pau es el futuro y
nuevo punto de encuentro del
barrio de Pla del Vent-Torreblanca.
Gracias a estos nuevos espacios, con-
taremos con menos coches en nues-
tras calles y más zonas para el uso
ciudadano, con nuevas plazas para
la relación entre las personas y con
un paisaje urbanístico que nos acer-
ca más a la ciudad que queremos.



CIUTAT

El barrio de Les Planes vivió el pasa-
do 5 de abril una jornada festiva
para celebrar la inauguración de la
nueva plaza del Carme, un espacio
urbano que se reabre al uso ciuda-
dano después de una profunda
remodelación. Situada entre las
calles Josep Maria Trias de Bes y
Galícia, en pleno corazón de Les
Planes, la plaza se ha diseñado para
convertirse en un punto de encuen-
tro de los vecinos: juegos infantiles,
bancos, jardineras con árboles...
decoran los 800 metros de superfi-
cie de este espacio que, además,
representa para los residentes en la
zona la consecución de una históri-
ca reivindicación, la supresión de la
estación eléctrica transformadora
que presidía la plaza. El 22 de
marzo del año pasado comenzó su
derribo y ahora, apenas un año
después, la estación ha sido sote-
rrada a la vez que se ha construido

un aparcamiento subterráneo.
La inauguración se vivió en todo el
barrio. Un pasacalles animó a los
vecinos a acudir a la plaza, donde el
grupo de animación Yakumba
llenó de música y color el acto de
inauguración. El primer teniente de
alcalde, Antoni Poveda, animó a los
vecinos “a disfrutar y hacer un
buen uso de esta plaza y del
resto de espacios que estamos
abriendo en nuestros barrios
para conseguir una ciudad
donde cada día se viva mejor”.
Poveda recordó que están a punto
de abrirse al público otras dos pla-
zas: una en el mismo barrio, la
plaza de Miguel Hernández, entre
la calle J.F. Kennedy y la avenida de
Barcelona; y otra en el  Centre (Rius
i Taulet-Bon Viatge), además de la
nueva plaza de la Pau, que ahora se
construye en Pla del Vent-
Torreblanca.

La plaza del Carme se convierte en un
nuevo punto de encuentro ciudadano

Les Planes inaugura la reforma de la plaza

La plaza Rosa
Sensat, en el

barrio Centre, se 
inaugura el día 13

La nueva plaza, de 2.380
metros cuadrados, se ha edifi-
cado también en la superficie

de un párking muncipal.
Cuenta con varios espacios
como una gran explanada

para actividades, una pérgola,
zona de juegos y jardines.

La plaza Miguel
Hernández, a punto
El poeta Miguel Hérnández da

nombre a la nueva plaza que se
ha habilitado en la superficie

del aparcamiento situado entre
la avenida de Barcelona y la

calle de John F. Kennedy, donde
también se han edificado vivien-

das de promoción municipal

El primer teniente de alcalde, Antoni Poveda, junto al presidente de la
Asociación de Vecinos de Les Planes, Antonio Gámez, durante la 

inauguración de la plaza, el pasado sábado, 5 de abril
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La remodelación de la plaza
del Carme no sólo ha supues-
to la recuperación de un espa-

cio urbano para los vecinos, tam-
bién significa la creación de más
plazas de aparcamiento: en el sub-
suelo, la empresa municipal ADSA
ha construido un párking con
capacidad para 40 vehículos. Pero
éste no es el único aparcamiento
que entra en servicio en el barrio
de Les Planes, en la avenida
Barcelona, esquina con John F.

Kennedy se ha edificado otro, con
200 plazas y que ha hecho posible
la creación en su superficie de otra
nueva plaza en el barrio. Hasta el
11 de abril está abierto el periodo
para solicitar alguna de estas pla-
zas de párking, así como las 133
del nuevo aparcamiento del barrio
Centre (Rius i Taulet-Bon Viatge). 
Los pasados días 29 y 30 de marzo,
los interesados pudieron compro-
bar ‘in situ’ las características de
estas plazas de aparcamiento.

y debajo... m s aparcamiento

Lucía
Rodríguez
La plaza ha
q u e d a d o
muy bien,
me gusta,

aunque yo pondría columpios
para niños más mayores.

Vicente Murillo
El aparcamiento
está muy bien. Se
deberían hacer
más, especial-
mente en la zona
de la avenida de
Barcelona.

Antonio
Carmona
Es muy im-
p o r t a n t e
tener cada vez
más zonas

donde poder ir a pasear con los
niños.

Fina
Barbosa
Ahora la pla-
za me parece
mucho más
grande que

antes. Es un espacio ideal para
los niños.

Maribel Moya
Hay mucha ne-
cesidad de apar-
camiento en este
barrio. A mí, que
trabajo aquí al
lado, si me toca
me iría de perlas.

M . Á n g e l e s
Carrasco
El párking está
muy bien, aun-
que algunas pla-
zas son peque-
ñas. De todas for-
mas, espero que
me toque.

Nada tiene que ver la actual plaza del Carme con la que  estaban acostumbrados a ver los vecinos.
Además de la reforma y la mejora del espacio, se ha hecho realidad una vieja reivindicación: 

la eliminación de la estación trasformadora de electricidad.

total transformaci n

A
di

ós
!



Vine a veure la Torre de la Creu...
...i deixa’t seduir per la màgia del modernisme

El 6 de març es va signar l’acord que

converteix l’emblemàtica obra de 

Josep Maria Jujol en edifici de titulari-

tat municipal. Mentre es rehabilita i es

decideix el seu ús final, els ciutadans i

ciutadanes podem ja descobrir el seu 

impressionant interior

Jornades de portes obertes per visitar l’interior de
la ‘Torre dels Ous’, recuperada per a la ciutat.
Dissabte 12 d’11 a 14 i de 16.30 a 20 hores

Diumenge 13 d’abril de 11 a 14 hores

Jornades de portes obertes per visitar l’interior de
la ‘Torre dels Ous’, recuperada per a la ciutat.
Dissabte 12 d’11 a 14 i de 16.30 a 20 hores

Diumenge 13 d’abril de 11 a 14 hores



Una vez el Ayuntamiento de Sant
Joan Despí ha adjudicado el pro-
yecto, las obras de la nueva ‘esco-
la bressol’ municipal El Timbal
comenzarán en breve. El nuevo
equipamiento, según el proyecto
ejecutivo, supondrá la conversión
de dos edificios de la calle Tambor
del Bruc (destinados hasta ahora
al Centre de Recursos Psicopeda-
gògics y a la Escola de Música) en
un equipamiento de  primer ciclo
de educación infantil. Para ello,
además de la reforma de los cita-
dos locales, se construirán nuevas
dependencias: una que servirá de
unión a los dos locales y otra en
uno de los extremos, donde se
colocará la cocina. En total,  el
edificio de la nueva escuela infan-
til municipal, con capacidad para
130 niños y niñas de 4 meses a 3
años, tendrá una superficie de 868
metros cuadrados y contará con 8
aulas: cada clase incorporará su
zona de lavabo y cambiadores. El
equipamiento docente tendrá
también cocina propia y comedor.

El Ayuntamiento inicia la construcción
de la nueva ‘escola bressol’ municipal

Tendrá 8 aulas con zona de lavabo y cambiadores

La imagen superior
reproduce la perspectiva
del proyecto de la nueva

‘escola bressol’ municipal,
que tendrá capacidad
para 130 niños y niñas

desde los 4 meses a los 3
años. A la derecha y en la

fotografía inferior, el
alcalde, Eduard Alonso,

acompañado de alumnos
del Gegant del Pi

Contará igualmente con una sala
polivalente, vestuarios, lavandería
y almacén, además de un gran
patio exterior en el que se plante-

an varias zonas: juegos de agua,
área blanda de juegos infantiles,
un arenal y un almacén para bici-
cletas y juguetes de jardín.

PRE-INSCRIPCIONES:PRE-INSCRIPCIONES:
del 16 al 20 de juniodel 16 al 20 de junio
MAMATRÍCULA:TRÍCULA:
del 14 al 22 de juniodel 14 al 22 de junio

EDUCACIÓ



La pàgina web 

de l’Ajuntament

de Sant Joan 

Despí va rebre el

febrer un total  de

3.100 visites

Des de casa, a qualsevol hora i d’una manera ràpida i senzilla ja podem fer
molts tràmits i gestions relacionades amb l’Administració local. L’Ajun-
tament de Sant Joan Despí, per tal d’incrementar el servei que presta als
seus ciutadans i ciutadanes, ha ampliat els serveis ‘on line’ que es poden
fer a través de la seva pàgina web: des d’avisar per a la recollida de mobles
o olis a comunicar un desperfecte a la via pública, passant per omplir for-
mularis, demanar un certificat d’empadronament, sol.licitar informació,
expressar opinions, etc. En total, a través d’Internet podem fer 12 gestions
i accedir a 36 formularis específics. Tot, només entrant a la pàgina web de
l’Ajuntament: sjdespi.com i linkant la icona NOUS TRÀMITS I GESTIONS

L’Ajuntament de Sant Joan De
L’Administració local millora i amplia els serveis que 

Casaments civils

Volem casar-nos a Can Negre

L’edifici modernista de Josep
Maria Jujol és el lloc on
l’Ajuntament celebra les unions
civils. Si es vol reservar aquest
espai per celebrar una cerimònia,
també es pot fer a través de l’or-
dinador.

Llicències (d’obres i d’activitats)

Aconseguir un permís per fer
obres a casa

Podem obtenir les sol.licituds per
a la tramitació de diferents
llicències d’activitats i d’obres,
entre d’altres:
•Obres menors a façanes, habi-
tatges i locals
• Obra nova
• Ebderrocament 
• Consulta prèvia
• Certificat de comptabilitat ur-
banística
• Activitats amb incidència am-
biental
• Activitats innòcues i classifica-
des (sense incidència ambiental)

Gestió Tributària i Tresoreria

Vull canviar els 
rebuts de banc 

Des d’aquest punt podem modi-
ficar les adreces bancàries dels
rebuts municipals. Trobarem
també  informació actualitzada i
detallada del calendari del con-
tribuent.

Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC)

Què haig de fer per reclamar?

Servei de nova incorporació amb
tota la informació per exercir els
drets que tenim com a consumi-
dors i consumidores.

CIUTAT

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Necessito un certificat 
d’empadronament

A través de la secció de l’OAC a
la pàgina web de l’Ajuntament,
podrem obtenir els formularis
necessaris per tramitar un alta
del padró per canvi de domicili
(al mateix o a diferents munici-
pis). També podem aconseguir
altes al padró per naixement,
modificació de dades i, fins i tot,
certificats d’empadronament o
convivència. Igualment, des de
l’ordinador podrem sol.licitar
baixes del padró d’habitants per
defunció o per trasllat.

A més de qüestions relatives al
padró, també podem: 
• Inscriure’ns o donar-nos de baixa al
Registre Municipal d’Unions Civils
(parelles de fet) 
• Canvi de domicili en els rebuts de
l’impost municipal de circulació i en
d’altres impostos municipals
• Recollida de mobles i olis domèstics



espí, al teu servei fent un ‘clic’
resta ‘on line’ a través d’Internet: www.sjdespi.com

Promoció Econòmica i Ocupació

Vull fer un curs de Formació
Ocupacional

A més de totes les sol.licituds als
diferents cursos formatius que es
fan des de l’Ajuntament, des
d’aquí podem sol.licitar el servei
d’autoempresa i informació
empresarial.

Gent gran

Des d’aquí puc demanar el 
carnet municipal de la gent
gran

A més, la gent gran també poden
sol.licitar l’exempció de la taxa
d’escombreries i informar-se
sobre les tarifes especials per
viatjar en transport públic: tarje-
ta rosa, descomptes...

Esports

Vull apuntar-me al poliespor-
tiu Francesc Calvet i al  nou
Salvador Gimeno

Educació

Matricular-me al Centre de
Formació de Persones
Adultes, molt fàcil

Cultura

Necessitem l’auditori...

També des de la pàgina web es
pot sol.licitar llogar l’auditori, la
sala d’actes del centre cívic Les
Plenes, del Foment Cultural i
Artístic i del Poliesportiu Francesc
Calvet.

VIA PÚBLICA
He vist una pape-
rera trencada, si us
plau, arregleu-la

Aquest és un apartat de nova
creació dins dels serveis i tràmits
per Internet que trobem a la pàgi-
na web de l’Ajuntament. Està pen-
sat com un servei de participació
ciutadana directe ja que, de forma
ràpida, els veïns i veïnes podran
comunicar a l’Ajuntament  totes
aquelles anomalies o desperfectes
que trobin a la via pública (places
i carrers, mobiliari urbà, jardineria
i instal.lacions per al joc i l’es-
port...). Uns símbols identificatius
–tal i com mostra la imatge– ens
permeten accedir ràpidament a la
categoria de la qual volem infor-
mar. L’Ajuntament es compromet
a sol.lucionar el problema ràpida-
ment si és tècnicament possible.

En marxa un programa per 
ajudar a la informatització 
de les entitats
L’Ajuntament de Sant Joan Despí
va posar en marxa, el passat 1 d’a-
bril, el Programa d’informatització
municipal per associacions, que
contempla la dotació d’equips
informàtics i la formació del perso-
nal que farà servir aquestes eines
informàtiques.

CIUTAT



SOLIDARITAT

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS

DIVENDRES 25 D’ABRIL:
23h- Concert MUSA de grups
de música local 
Al Centre Cívic Les Planes
Recaptació de fons d’ajuda per
Galícia i Iraq.
DISSABTE 26 D’ABRIL:
18 h- Espectacle d’animació
infantil: Històries de Cafè.
Al parc de la Fontsanta 
23 h- Festa solidària d’ajuda a
Galícia amb música en viu (a
càrrec de l’entitat Chatango) 
Centre Cívic les Planes.
Venda d’entrades al mateix cen-
tre. Recaptació per Galícia i Iraq.
DIUMENGE  27 D’ABRIL:
11.30 h- “Dansem per la pau”
Classes obertes de danses. 
Al parc de la Fontsanta
13 h- Espectacle d’animació
infantil: Els Llunàtics Emigren.
Al parc de la Fontsanta
18 h- Mostra de Danses.
“Dansem per la pau” Celebració
del Dia Internacional de la Dansa.
A l’Auditori Miquel Martí i Pol
Recaptació de fons d’ajuda a
Galícia i d’ajuda al poble iraquià.
ALTRES ACTIVITATS 
(DEL 28 D’ABRIL AL 4 DE MAIG):
DILLUNS 28 D’ABRIL:
-Teatre per a les escoles (nens/es
de 5 a 10 anys) 
9.30 h- Centre Miquel Martí i Pol
-Jocs per a la felicitat, a càrrec de
l’Esplai El Nus
17.30 h- plaça M. Aurèlia Capmany
- Exposicions de llibres: 
Un Món Solidari, a càrrec de la
biblioteca Miquel Martí i Pol
- El Racó de la Solidaritat: 
A càrrec del servei municipal d’in-
formació juvenil (JOVESPÍ).
Centre Miquel Martí i Pol

Del 25 d’abril al 4 de maig se celebrarà la nove-
na edició de la Setmana Solidària a Sant Joan
Despí, aquest any amb el lema Estimem el món
construint la Pau.

El sopar solidari, un dels actes 
principals de la Setmana

Dissabte 26 d’abril, a les 22 hores tindrà lloc al poliesportiu Salvador
Gimeno el tradicional sopar solidari, que enguany estarà amenitzat amb
una representació de teatre interactiu.
Les entrades valdran 15 euros i es poden adquirir a l’Àrea de Serveis a la
Persona. Es recaptaran fons per a les campanyes d’ajuda a Galícia i ajuda
humanitària al poble iraquià.

La Setmana Solidària serà 

Projectes de cooperació internacional
portats a terme des de Sant Joan

-Establiment de 200 horts familiars a Chinandega (Nicaragua)
-Construcció d’un centre de formació a Nueva Esperanza (El Salvador)
-Construcció d’habitatges a Villanueva i Nueva Segovia (Nicaragua)
-Suport al moviment Meninos i Menines de Rua (Brasil)
-Programa d’atenció sanitària ginecològica (Guatemala)
-Reconstrucció d’una escola d’educació especial a San Román (Cuba)
-Construcció d’habitatges pels damnificats de l’huracà Mitch (Nicaragua)
-Rehabilitació d’una escola (Guinea Equatorial)
-Intercanvi de joves santjoanencs a Sarajevo (Croàcia)
-Suport a l’acollida d’infants saharauís a Sant Joan Despí
-Restauració del policlínic de Surgidero (Cuba)
-Centre de desenvolupament infantil (Nicaragua)
A més, s’han dut accions d’emergència i ajuda humanitària (inundacions
a Moçambic i l’Índia, terratrèmol a El Salvador, Bòsnia, Palestina...)



SOLIDARITAT

un clam per un món millor

Dissabte 26 i diumenge 27 d’abril tindrà lloc el mercat solidari al parc de
la Fontsanta. D’11 a 14.30 i de 16.30 a 20 hores es podrà visitar una mos-
tra d’estands amb informació i una exposició i venda de productes d'en-
titats que treballen projectes en el món de la solidaritat i la cooperació.
Al tendal central hi haurà, a més, xerrades, espectacles infantils, danses,
tallers i altres activitats durant el cap de setmana.
Per accedir al mercat solidari res millor que fer-ho amb un trenet que sor-
tirà de diferents punts del municipi de 10.30 a 14.30 i de 16 a 20 hores.
Parades amb final de trajecte al Parc Fontsanta:
• Rambla Jujol (barri Centre)
• Bon Viatge/ Plaça de l’Ermita (barri Centre)
• JF. Kennedy/ porta del Mercat (barri les Planes)
• Plaça M.Aurèlia Capmany (barri Pla del Vent-Torreblanca)
• Plaça de l’Estatut/C.Cívic Gaudí (barri Residencial Sant Joan)

Al mercat solidari... en tren Tres nous
projectes de
col·laboració 
per a aquest any
Aquest any, el nostre municipi por-
tarà a terme tres projectes de coo-
peració segons les bases de sub-
venció:
Es faran les segones fases dels pro-
jectes que es duen a terme a
Guinea Equatorial i a Cuba. A la
capital guineana, Malabo, es farà
la reforma i l’ampliació de l’escola
El Buen Pastor i se la dotarà de
material escolar i mobiliari. Pel
que fa a Cuba, es farà la restaura-
ció del policlínic de Batabano.
Com a nou projecte, es posarà en
marxa un centre de desenvolupa-
ment infantil a Ocotal (Nica-
ragua).
Actualment s’estan portant a més
dos grans campanyes d’ajuda, en
concret al poble iraquià i a Galícia.
El pressupost de solidaritat i coo-
peració a la nostra ciutat respon al
0,7% dels ingressos ordinaris del
municipi. El 70% es destina a pro-
jectes i el 30% restant a campan-
yes de sensibilització i emergència.

Solidança farà la sisena Jornada
de Portes Obertes el dia 27
d’abril, amb el lema Pau i
Sostenibilitat per a tots, que
comptarà amb la assistència d’al-
tres entitats solidàries. 
La festa començarà a les 9’30 del
matí i tindrà múltiples activitats:
xocolatada, música, activitats

entorn la pau i la sosteniblitat,
ludoteca pels més petits, visites
guiades al molí paperer, exposi-
cions de roba “Roba Amiga” i del
taller de restauració de mobles,
dinar popular, ball, actuacions en
directe, venda de plantes i objec-
tes de jardineria i moltes coses
més fins les 17 hores. Solidança

mantindrà oberta la botiga
durant la jornada.
La festa es farà als locals de
Solidança, a l’antiga fàbrica de
cartró del barri de Les Begudes,
(Disseminats 25), al costat del
col·legi Bon Salvador.
Per a qualsevol informació: 93
685 44 34.

Solidança obre les seves portes i organitza 
una gran festa solidària

Eduard Alonso, l’alcalde, a la passada edició



CULTURA

L’Ajuntament de Sant Joan Despí des de l’any 1993 ofereix un calendari
d’exposicions anual al Centre Jujol-Can Negre, amb l’objectiu, tant de
donar a conèixer nous artistes -preferentment del municipi- com de mos-
trar obres d’artistes ja consagrats.
Amb motiu d’aquest 10è aniversari s’ha volgut oferir a la ciutat una pin-
zellada del fons d’art que, amb la cessió d’obres dels artistes que han
exposat, ha creat un llegat d’un valor artístic molt important per a la nos-
tra ciutat.
Fins al 20 d’abril, doncs, es poden veure a Can Negre obres de 69 artistes
que han exposat al nostre municipi.

Centre Jujol-Can Negre, 
Des de 1993 s’han fet un



CULTURA

10 anys potenciant l’art
Des de l'any 1993 fins al març de 2003 s'han fet 83 exposicions i el fons d'art de la ciu-
tat de Sant Joan Despí ha arribat a les 178 peces.
Han passat per la nostra sala artistes famosos com ara Pere Munné, Hernández Pijuan,
Perico Pastor, Josep Maria Subirachs, Guinovart o Josep Moscardó. Aquest any exposarà
Francesc Artigau.
També hi ha hagut exposicions de caràcter educatiu com ara Miró. Galeria d'antire-
trats, Anna Martí i les mil i una nines o Joguines d'arreu del món. 
L’obra de Josep Maria Jujol també ha estat present a Can Negre amb motiu del 50 ani-
versari de la seva mort.
Cal destacar, també, l’exposició anual col·lectiva dels artistes locals que cada any n’in-
crementen la participació i on es pot descobrir la pluralitat de tendències i tècniques.
Al 2002 van participar 76 artistes.

centenar d’exposicions



CULTURA

T E A T R E
P r o g r a m a c i ó

d e  p r i m a v e r a

Cia Tantarantana

presenta:

DIES 
MERAVELLOSOS

divendres 2 de maig, 
a les 22 hores,

al Foment Cultural

Una obra sobre la transició
política a Catalunya des de la
ironia i l’humor a través
d’una gent que van viure en
un petit poble. 

Preu: 8 euros
Venda anticipada als 

centres cívics, al Centre 
Jujol-Can Negre i al Jovespí

El 29 d'abril se celebra el Dia
Internacional de la Dansa amb
l'objectiu de potenciar i donar a
conèixer el món de la dansa.
Enguany, dins la Setmana
Solidària es dansarà per la pau.
A Sant Joan Despí aquest dia
internacional se celebrarà dos dies
abans, per fer-lo coincidir amb un
diumenge. Així, el 27 d’abril, a
partir de les 11 hores al parc de la
Fontsanta es podran conèixer
nous i diferents balls, i també es
podrà participar en classes obertes
de ball (barra clàssica, flamenc,
dansa del ventre, “hip-hop”, salsa,
sardana...).
A la tarda, a partir de les 18.30
hores, l’Auditori Miquel Martí i
Pol serà escenari de l’Exhibició de
Danses, que arriba a la seva terce-

ra edició, sota l’organització de
l’escola Loly Peláez.
Enguany hi  participen les escoles
de Dansa Loly Peláez, Eva Gris i
l’Espai Físic, totes tres de Sant Joan
Despí, i també les escoles De Cap a
Peus (dansa contemporànea), Fem
Dansa de Sant Vicenç, Baobabs de
Sant Boi i l’Escola de Rock and Roll
i Balls de Saló Julià i Eva de Molins
de Rei.
El preu de les entrades s’ha esta-
blert en 3 euros, que serviran per
recaptar fons per a les campanyes
d’ajuda a Galícia i ajuda huma-
nitària al poble iraquià.
Les entrades es poden adquirir als
centres cívics de les Planes, Sant
Pancraç i Antoni Gaudí, a Can
Negre, al Jovespí i a la taquilla,
una hora abans de l’espectacle.

La defensa de la pau serà
present en el Dia de la
Dansa d’enguany

Celebració del Dia de la Dansa en l’edició de l’any passat

La Trobada de
Pessebristes de
Catalunya se celebrarà
a Sant Joan Despí
Amb motiu del 50è aniversari del
primer concurs local col·lectiu de
pessebres, la Federació Catalana
ha atorgat a l’Associació de
Pessebristes de Sant Joan Despí
l’organització de la Trobada de
Pessebristes de Catalunya, que
tindrà lloc el 5 d’octubre.
L’associació fa una crida a tothom
qui hagi estat pessebrista o vulgui
col·laborar en la festa aportant un
pessebre. Cal trucar al 93 477 18
25, escriure a l’apartat de correus
31 de Sant Joan o adreçar-se al
local, ubicat a l’avinguda de
Barcelona, cantonada amb Rius i
Taulet els dimarts de 18 a 20 hores.

AULA D’ESTUDISAULA D’ESTUDIS
a la Biblioteca Miquel Martí i Pol

(a partir del 16 de maig)
Divendres: de 21 a 24 hores
Dissabtes: de 16 a 24 hores

Diumenges: de 10 a 14 i de 16 a 24 hores



CULTURA

L’Ajuntament convoca una nova
edició de la beca per a la recerca
històrica, que té com a objectiu
fomentar el coneixement de les
arrels de la pròpia identitat del
municipi.
La beca per a aquest treball d’in-
vestigació sobre la història de Sant
Joan, que pot ser individual o d’un
conjunt d’autors, és de 2.405
euros.
Per participar-hi s’ha de tenir un
títol superior universitari, encara
que es poden valorar altres casos
encara que no disposin de títol.
Les sol·licituds s’han de presentar
al Registre Municipal fins al pro-
per 30 de juny i el veredicte del
jurat es farà a l’octubre  

Convocada una
nova beca de
recerca de la
història local

CelebrCelebrem em 
Sant JorSant Jordidi

23 d’abril, diada de la
rosa i el llibre

Venda de roses i llibres a les
places.
Hi participen: Asalre, Associació
de Disminuïts, Grup de Teatre
Hocus Pocus, Associació de Gent
Gran Can Maluquer i els esplais
L’Arca de Colors, El Tricicle, El Nus
i El Castanyot.
-Pl. de Catalunya. Animació
infantil amb Fan Fan Show (18
hores) i ballada de sardanes amb
la Cobla Rambles (19 hores).
-Pl. del Mercat. 18 hores.
Animació infantil amb Pentina el
Gat.
-Pl. de M. Aurèlia Capmany. 
18 hores.
Màgia i animació amb Slim
Saladim.
-Pl. de l’Estatut. 18 hores.
Contes i titelles amb la compan-
yia Faula.

Durant aquest mes s’han realitzat
les IV Jornades Culturals a l’Escola
Municipal d’Art, amb una participa-
ció de 301 persones que han gaudit
de les propostes culturals que
l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha
proposat enguany. L’objectiu de
l’escola ha estat oferir activitats
relacionades amb la creació, l’estè-
tica, el coneixement de l’entorn, la
salut, sortides a museus, etc., que

han servit per descobrir o ampliar
coneixements.
L’Ajuntament ha consolidat aques-
ta setmana com a proposta fixa
anual de l’Escola Municipal d’Art
tant pel seu èxit de participació
com per la qualitat en els recursos
dinamitzadors  que s’han utilitzat
aportant a la ciutat de Sant Joan
Despí entreteniments d’un gran
nivell cultural.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí
ha convocat un concurs per a joves
literats d’edats compreses entre
els 14 i els 30 anys. Amb aquest
premi l’Ajuntament vol estimular
la creació artística, la participació i
la iniciativa dels joves en general a
través de l’expressió escrita. 
S’han establert quatre modalitats
per presentar les creacions: lletres
per a cançons, guions de curtme-
tratges, relats breus i monònegs
per representar teatralment. Les
obres hauran de ser originals, inè-
dites i  de creació pròpia.
Els joves interessats poden consul-
tar les bases i presentar personal-
ment els seus treballs, en català o
castellà, al JOVESPÍ –Servei
Municipal d’Informació Juvenil–
situat al Centre Miquel Martí i Pol,
avinguda de Barcelona 83-85  de
Sant Joan Despí, en horari de
dilluns a divendres de 16 a 20
hores. El termini de presentació
finalitzarà  improrrogablement el

300 persones han participat en les
Jornades Culturals de l’Escola d’Art

Convocat el Premi Jove
Literat per a guions, 
lletres de cançons, relats
breus i monòlegs

proper dia 9 de maig de 2003.
El vereicte es farà públic el dia 29
de maig.
Els guanyadors obtindran un
premi consistent en una Palm
valorada en 120 euros.

Els creadors de cançons, uns dels 
destinataris d’aquest premi



M.AMBIENT

Les 30 propostes

sorgides del procés

de participació 

ciutadana formen

part del Pla d’Acció

Ambiental

L’AGENDA 21 LOCAL ÉS “L’INSTRU-
ment que marcarà les
línies d’acció a seguir en

matèria de medi ambient”, amb
aquestes paraules la regidora de
Medi Ambient, Dolors García, va
ratificar el compromís de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí
vers el procés de participació ciuta-
dana d’on han sortit una sèrie de
propostes per aconseguir una ciu-
tat més ecològicament sostenible.
El passat 27 de març va tenir lloc al
centre cívic les Planes la presenta-
ció i lliurament als participants del
document de l’Agenda 21 local, on
es recullen les 30 idees finals sorgi-
des dels debats sectorials desenvo-
lupats a la ciutat els passats mesos
de novembre i desembre i que van
ser votades  per un plenari ciutadà.
Millorar el servei de recollida selec-
tiva, treballar per a la creació d’un
parc fluvial, reduir el soroll
ambiental de la ciutat i facilitar els

accessos entre els barris han estat
algunes de les iniciatives recollides
i que, en alguns casos –com va
recordar Dolors García– ja s’estan
materialitzant: 15 quilòmetres
d’asfaltatge sonoreductor als
carrers, més aparcaments, el Bosc
dels Infants com a continuació de
la pantalla vegetal..., a més, va
anunciar que “s’està elaborant
una nova ordenança de soroll”
i que el procés participatiu conti-
nuarà, a través d’un fòrum
ambiental.

Canvis per fer un món millor
La sessió va comptar amb la
presència d’Elena Fusté, que va ser
durant 14 anys presidenta de
Greepeace Espanya, qui va pro-
nunciar la conferència Més enllà de
l’Agenda 21. Fusté, tot i que estem
davant d’un panorama mundial
molt preocupant amb la pèrdua de
la biodiversitat, la contaminació i
el canvi climàtic, considera que

L’Agenda 21 del medi ambient 
presenta les seves propostes

La regidora de Medi Ambient, Dolos García, acompanyada 
d’Elena Fusté, ex presidenta de Greenpeace Espanya

Un centenar de persones han 
participat activament en la

confecció de
l’Agenda 21 de Sant Joan Despí

“encara és possible un món
diferent i nosaltres tenim a les
mans els instruments per fer-
ho”. Les solucions passen, al seu
parer, “per la creació d’una
nova economia, la prevenció, el
disseny equilibrat de les ciutats
del futur i canvis a nivell
social”. Va insistir en la necessitat
de transformar les activitats conta-
minants com la indústria del clor,
que estan destruint, no només els
boscos, sinó també el mar “el prin-
cipal productor d’oxigen al
món”. Pel que fa a les ciutats, va
invitar a pensar “més en la quali-
tat que en la quantitat” per
caminar cap el que va definir com
“ciutats de tercera generació”.



GENT GRAN

Todo está a punto para que, un
año más, Sant Joan Despí dedi-
que una semana a sus mayores.
Del 5 al 9 de mayo volverá a cele-
brarse la ‘Setmana de la Gent
Gran’, una concentración de pro-
puestas de todo tipo pensadas y
diseñadas especialmente para las
personas mayores de la ciudad
que, tal y como viene ocurriendo
en anteriores ediciones, demues-
tran su implicación en la ciudad y
sus ganas de seguir activos. A
modo de ejemplo, el año pasado
el conjunto de actos desarrolla-
dos en el marco de esta iniciativa
congregó a más de 1.200 perso-
nas.
La presente edición de la
‘Setmana de la Gent Gran’ plan-
tea alternativas para todos los
gustos. Habrá actividades de mar-
cado carácter cultural como la
conferencia del archivero del
Obispado de Barcelona sobre el
Sant Joan Despí del siglo XIV y la

excursión al centro cultural Caixa-
Fòrum; alternativas más festivas
como los bailes programados en
el centro cívico Les Planes y en el
pabellón Salvador Gimeno y el
espectáculo de revista Loco, loco
music hall; el ya tradicional
homenaje a los matrimonios que
llegan al medio siglo de convi-
vencia; el final de curso de los
talleres de Gent Gran y la visita
guiada por la ciudad, que discu-
rrirá por los espacios más emble-
máticos del municipio, tanto los
ya existentes como los proyecta-
dos para un futuro a corto plazo.
Para participar en las diferentes
propuestas de la ‘Setmana de
Gent Gran’ sólo hay que solicitar
el tiquet en cualquiera de los tres
centros cívicos de la ciudad (Les
Planes, Sant Pancraç y Antoni
Gaudí) o en el polideportivo
Francesc Calvet. Es necesario
enseñar el carnet municipal de
‘gent gran’.

Un año más, Sant Joan Despí 
celebra la ‘Setmana de la Gent Gran’

Imagen de la pasada edición del  ‘Dinar de Gent Gran’, que reunió a cerca 
de 400 personas en el pabellón Salvador Gimeno

28 de abril
Homenaje a las parejas que
celebran sus bodas de oro
11 horas, en el Ayuntamiento

5 de mayo
Revista: “Loco, loco music
hall”
17 h. Auditorio Miquel Martí i Pol

6 de mayo
‘Coneguem el Sant Joan Despí
del Futur’
visita guiada por la ciudad

7 de mayo
Sant Joan Despí, en el 
siglo XIV
17 h, Àrea de Serveis a la Persona

8 de mayo
Baile con “Los Cuenca”
17 h, centro cívico Les Planes

9 de mayo
‘Dinar de gent gran’ y baile
13.30 h, en el pavellón 
Salvador Gimeno

12 de mayo
Final de curso Talleres de 
Gent Gran
17 h, Auditori Martí i Pol

13 de mayo
Alimentación: 
fuente de salud
17 h, centro cívico A. Gaudí

Del 13 al 18 de mayo
Exposición de los trrabajos reali-
zados en los Talleres de Gent
Gran, en el Centre Jujol-Can
Negre

Principales 
actividades



S.SOCIALS/DONA

Desde el Pretaller de Fusteria
durante este curso 2002-2003 se
está trabajando con las familias
del alumnado de una manera más
intensa.
Es por esto que, desde el
Ayuntamiento se ha organizado
una actividad dirigida a los padres
y madres del alumnado del
Pretaller de Fusteria, que partici-
paron en una charla y un debate
sobre el tema de la adolescencia.
Se inició la sesión con una explica-
ción sobre la etapa vital de la ado-
lescencia y los cambios que se
sufren por parte de los jóvenes y
de los adultos que están a su lado.
Dicha charla fue impartida  por
parte de una psicóloga especiali-
zada en el trabajo con familias. 
El objetivo de esta actividad es
que las familias puedan compartir
sus preocupaciones sobre sus
hijos/as adolescentes y también
maneras de actuar con ellos.
Los padres y madres que partici-
paron (un tercio del total del
alumnado) se mostraron muy
receptivos y participativos. Estos
plantearon situaciones cotidianas
con las que se encuentran con sus
hijos/as.

Charla para 
debatir sobre las 
preocupaciones de
las familias sobre los
adolescentes

Desde el pasado 26 de marzo
funciona la nueva Área Básica
de Salud (ABS) que sustituye a la
antigua de la calle Jacint
Verdaguer. La prestación de ser-
vicio ambulatorio es ahora

mucho más cómoda tanto para
personal médico como para la
ciudadanía. Paulatinamente se
irán ampliando los servicios y se
incrementará el personal del
centro sanitario.

La nueva ABS reporta mayor
comodidad al usuario

Convocat el III Premi de
Relats Breus de Dones

Amb l’objectiu d’estimular la creació
artística, la participació i la iniciativa
de les dones, es convoca la tercera
edició del Premi de Relats Breus de
Dones.
El tema és lliure i pot ser en català o
en castellà. Es valora, a més de la qua-
litat de les obres, la utilització d’un
llenguatge no sexista i que els textos
vagin acompanyats d’il·lustracions.
Les obres s’han de lliurar al

Departament de Serveis Socials i
Dona abans del 30 d’abril i el vere-
dicte del jurat es farà públic el 5 de
juny.
Els premis seran de 950 euros al
millor relat i un segon premi de 350
euros. També s’atorgarà un accèssit
de 200 euros a la millor il·lustració.
Les bases es poden recollir al
Departament de Serveis Socials i
Dona.

Un instant de l’acte de lliurament de premis de l’any passat



S.SOCIALS

LA ASOCIACIÓN ESTEL VIVIÓ EL PASA-
DO 29 de marzo una jornada
histórica con la inauguración

de la reforma integral de sus insta-
laciones, en la confluencia de las
calles Seu d’Urgell y avenida de
Barcelona, en el barrio de Les
Planes. Tras tres décadas de traba-
jo en favor de la integración de las
personas con disminución psíqui-
ca, la entidad afronta el futuro
con la seguridad de contar con un
local adaptado a sus necesidades
donde poder realizar en mejores
condiciones sus servicios de ‘esplai’
y de atención a las familias (escue-
la de madres y padres).
La reforma ha supuesto un cambio
radical en las instalaciones. La
inversión de 186.435 euros realiza-
da por el Ayuntamiento de Sant
Joan Despí ha provocado un cam-
bio total. Los 300 metros cuadra-
dos que tiene de superficie se dis-
tribuyen en tres aulas de ‘esplai’,
una de informática y otra de
carácter polivalente, además de
cocina, cuarto trastero, lavadero y

una amplia recepción. Todo ello,
sin barreras arquitectónicas.
Manuel Ascanio, uno de los funda-
dores de la entidad, recordó los
duros orígenes de la asociación
“en una época en la que no
había subvenciones de ningu-
na administración. Tuvimos los
padres que pedir un crédito
personal para ir tirando”.
Ascanio recordó el esfuerzo de
padres y madres por consolidar los
servicios, a través de sus famosos
festivales (nombres como Joan
Manel Serrat, Núria Feliu o Juanito
Valderrama han pasado por Estel),
actividades deportivas (en las que
han participado, por ejemplo, el
Espanyol y Barça) y otras múltiples
iniciativas. La actual presidenta,
Ana María Morales quiso agrade-
cer especialmente el trabajo “que
desarrolla el personal de la
entidad, gente especializada
totalmente entregadas a su
trabajo” y reafirmó los objetivos
de la asociación: seguir trabajando
por la integración y por una nor-

La asociación Estel estrena sus 
remodeladas instalaciones

El alcalde de Sant Joan Despí, Eduard Alonso, acompañado de la 
concejal de Servicios Sociales, Concepció Sánchez, y la presidenta 

de la Asociación Estel, Ana María Morales, durante la inauguración

Detalles del interior de los locales,
en el barrio de Les Planes

malización de servicios que se
prestan a las personas con dismi-
nución psíquica.
El alcalde, Eduard Alonso, recordó
que este año se celebra el Año
Internacional de las Personas con
Discapacidad y señaló la importan-
cia de la entidad que “además de
la integración de las personas
discapacitadas trabaja tam-
bién por la concienciación so-
cial hacia estas personas”. La
concejal de Servicios Sociales,
Conxita Sánchez, destacó que
“proyectos como éste es el
fruto de la unión de muchas
voluntades”.



Nova promoció d’habitatges protegits
Si vols optar a un dels 34 pisos protegits que adjudicarà l’Ajuntament, recull la teva sol.licitud a ADSA (av. de

Barcelona, 83-85) del 15 d’abril al 15 de maig, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 18.30 hores. Recorda que entre les

condicions per sol.licitar un pis, has de portar 7 anys vivint a Sant Joan Despí, no ser propietari de cap habitatge i

tenir uns ingressos mínims de 10.300 euros anuals. 



ESPORTS

La Setmana Esportiva de l’Espai 3 ha estat
dedicada a les persones discapacitades
L’escola Espai 3 ha celebrat la seva
XVI Setmana Esportiva, que ha
estat dedicada a les persones dis-
capacitades, amb motiu de l’any
internacional d’aquest col·lectiu
que se celebra aquest any. Per
això, a part d’unes activitats con-
duïdes per l’associació Ecom, va
convidar el dia del lliurament de
premis l’Ana M. Frias, esportista
local que ha guanyat nombrosos
premis en l’esport d’eslàlom amb
cadira de rodes.

Els carrers de Sant Joan Despí es
van omplir de bicicletes
L’afició per la bicicleta guanya
cada dia més adeptes a Sant Joan
Despí. Bona prova d’això és la gran
participació que va tenir l’acte d’i-
nici de la campanya Primavera en
bici, una iniciativa que té com a
objectiu difondre l’ús de la bicicle-
ta com a mitjà de transport alter-
natiu. El passat 6 d’abril, el reco-
rregut en bici pels carrers dela ciu-
tat que donava el tret de sortida
als actes programats dins la cam-
panya va aplegar prop d’un miler
de persones. Els participants van
sortir de l’explanada del recinte
firal, on s’havia organitzat també
un circuit de seguretat vial en bici
per als infants i una exhibició lliu-
re. A més, durant tot el recorregut,
van ser moltes les persones que es
van sumar a la cursa popular. 
S’han programat noves sortides
per als propers dies 27 d’abril, i 1 i
2 de juny. L’11 de maig es tornarà
a fer, un any més, el Joc de l’oca en
bici per diferents escenaris de la
ciutat.



OPINIÓ

Sant Joan Despí l’estem fent entre tots:
govern, oposició, entitats, ciutadania...
És un mèrit compartit, que no pot capi-
talitzar ningú per separat.
La gent de Convergència i Unió, a
diferència d’altres forces polítiques,
hem apostat per ser presents al govern
de la nostra ciutat per aportar el nostre
esperit constructiu i dialogant. 
Som del parer que la nostra aportació
ha estat molt positiva per a Sant Joan
Despí i ens sentim plenament partícips
dels èxits assolits, perquè gràcies a les
nostres gestions avui podem gaudir
d’un nou Centre d’Atenció Primària, de
millors accessos i sortides de la ciutat,
de nous parcs i espais verds, de nous
serveis de transport, de nous habitatges
de promoció municipal... i en un futur
gaudirem de l’Hospital Comarcal del
Baix Llobregat, de la futura Residència
i Centre de Dia per a la Gent Gran, de
l’arribada del Trambaix i de la línia 12
de Metro a Sant Joan Despí...
En els darrers anys s’han fet moltes
coses, però a Convergència i Unió
estem convençuts que és possible fer-ne
moltes més. És per això que continuem
treballant amb la voluntat d'aconseguir
un Sant Joan Despí equilibrat territo-
rialment, on tots els ciutadans i ciutada-
nes puguin gaudir d'un nivell digne de
benestar i de justícia social, de serveis
públics, d’accés a la cultura i al lleure;
una ciutat amb oportunitats per a tot-
hom, que afavoreixi el creixement per-
sonal i col·lectiu. Pretenem un Sant Joan
Despí sostenible, per això defensem
que el model de desenvolupament
econòmic integri el criteri de sostenibi-
litat i que aquest esdevingui, juntament
amb el criteri econòmic i el criteri
social, un dels tres eixos que cal consi-
derar en la presa de decisions, tal com
proposa la Unió Europea. Volem una
ciutat globalment solidària.
Des de Convergència i Unió desitgem
un nou estil de govern a Sant Joan
Despí, més participatiu, descentralitzat,
dialogant, sensible i proper a la gent;
que generi il·lusió i que inverteixi en la
gent.
A Convergència i Unió ESTEM PER
TU!

CCCCiiiiUUUU
És possible fer molt més

Arriba el final d’aquest mandat, al grup muni-
cipal d’ICV hem estat fem balanç del treball
realitzat al llarg d’aquests quatre anys. Ens
presentàvem amb un lema: “La força clau a
Sant Joan Despí”, amb un programa que prio-
ritzava la creació d’ocupació, una aposta pel
medi ambient, per l’habitatge social i de llo-
guer, per millorar el transport, per una ciutat
cohesionada, solidària i sense desigualtats, en
la que tothom (infants, homes, dones, joves,
gent gran) gaudeixin d’igualtat d’oportunitats
per desenvolupar-se com a persones d’una
manera integral, on la participació i la corres-
ponsabilitat en la presa de decisions han de
ser eixos fonamentals de la política municipal.
ICV ha estat la força clau per a Sant Joan
Despí. Des de la participació en el govern de la
ciutat, amb la Regidoria de Serveis Socials i
Dona, hem mostrat que una altra forma de fer
política és possible, acostant posicions, cercant
solucions mitjançant el diàleg, el consens i la
implicació de tothom. Hem treballat no sols
per fer una gestió acurada, sinó també per la
superació de les desigualtats socials, intentant
posar els serveis socials a l’abast de tota la ciu-
tadania com a un dret universal, amb el
foment del treball entre administració i teixit
social i potenciant els nous jaciments d’ocupa-
ció. Ha estat important el treball realitzat en
l’àmbit de la Dona i el nivell de concreció
aconseguit, essent una Regidoria de nova cre-
ació (Setmana de la Dona, Premi de Relats
Breus de Dones, Telealarmes, Circuit de pre-
venció de violència, visualització del paper de
les dones a la societat, etc.)
Podem dir amb satisfacció, i des del treball
honest, responsable i rigorós que ens caracte-
ritza, que ICV som la força ecosocialista, l’es-
querra transformadora que ha realitzat un
conjunt de propostes que avui són una realitat
i d’altres que aviat ho seran, des del compro-
mís que vam adquirir amb la nostra ciutat: els
habitatges de lloguer per a gent jove, el centre
de dia residència per a la gent gran, la millora
del transport (horaris RENFE), la construcció
de l’ABS, l’auditoria mediambiental, la recolli-
da selectiva de matèria orgànica, la deixalleria,
la futura llar d’infants, el Pla Integral de
Joventut, el Trambaix, l’asfalt insonor als
carrers, el nou Poliesportiu Salvador Gimeno,
la protecció i defensa del patrimoni artístic i
cultural, la potenciació de processos participa-
tius, etc. Aquest són alguns exemples que hem
defensat, des de la radicalitat democràtica, des
de la convicció que les ciutats només es poden
construir amb la implicació de tothom.
ICV no ven fum i està demostrat, per l’alt grau
d’aplicabilitat de les nostres propostes al llarg
d’aquesta legislatura. Podem fer un balanç
força positiu, amb una feina ben feta, que ha
contribuït sens dubte a millorar la nostra ciu-
tat i la qualitat de vida de les persones. Serà
perquè tenim Sant Joan Despí al cap i al cor. 
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IC-V, al cap i al cor

Como sería lógico, en este número del
Butlletí era escribir un artículo referido a
nuestro programa electoral, pero no lo
vamos hacer porque se están produciendo
hechos muy graves, como agresiones a los
militantes y sedes del Partido Popular,
tanto verbalmente como  físicamente, impi-
diendo nuestro derecho de libre expresión,
movimiento y actividad. Tenemos la espe-
ranza que cuando vea la luz este Butlletí
esta situación haya terminado. En Sant
Joan, por fortuna, no hemos tenido este
problema, pero compañeros de otras pobla-
ciones del Baix y del resto de España si lo
han tenido, desde aquí va nuestra solidari-
dad.
Queremos manifestar nuestra profunda
preocupación del cariz que está tomando la
protesta contra el PP,  donde las convocato-
rias iniciales cada vez más minoritarias han
pasado de ser pacíficas y sin problemas de
seguridad a ser kale borroka pura y dura,
donde los grupos de izquierda anti-sistema
están dañando el libre ejercicio de manifes-
tación de los asistentes, cambiando el obje-
tivo de la protesta, es lamentable que al
final los partidos y sindicatos convocantes
hayan perdido el control. Nos preocupa
que esta desestabilización del sistema
democrático y de las instituciones está sien-
do tratada por los partidos de izquierda
moderada con cierta complacencia, justifi-
cando los huevos a las piedras, y estas a las
bombas.
Hemos visto dos fotos, las dos son de mani-
festaciones celebradas el mismo día, en una
se ve una pancarta gigante donde se lee,
“Todos unidos contra ETA” y en la otra,
“No a la guerra”, en esta la siguen numero-
sas personas, en la primera solo tres perso-
nas, victimas del terrorismo, una de las
cuales es el padre de una niña asesinada en
Zaragoza, parece que la vida de esta niña
vale menos que otro niño de un país lejano
donde España no interviene. El alto coste
de la ayuda humanitaria enviada por el
gobierno con  un buque-hospital como en
aviones con alimentos la damos por bien
gastado, aunque solo salven una vida.
¿Esos “multimillonarios interpretes” pien-
san hacer algo?, aunque sea aprender a ser
tolerantes, ya sería un paso.
Por último, queremos recordar que el 25 de
mayo se celebran elecciones municipales,
donde se elegirán los representantes que
gestionarán el ayuntamiento en los próxi-
mos cuatro años, por lo que no es un ple-
biscito en contra de la guerra como quieren
hacer parecer.

PPPPPPPP
Agresiones e intolerancia



AGENDA

Vuelva usted mañana. Més o menys,
així s’ha de sentir una ciutadana del
nostre municipi davant la resposta de
l’Ajuntament. Explicarem el cas: l’es-
mentada ciutadana, mestra d’una
escola pública de Sant Joan Despí,
observa com una treballadora de
l’empresa que realitza les tasques de
neteja de la ciutat llença en un conte-
nidor d’escombraries “normal” les
restes sobrants del contenidor blau de
paper, que és ple a vessar, i tot el vol-
tant del contenidor és ple de papers i
cartrons que no hi caben dins. 
La treballadora se n’adona que la ciu-
tadana l’està observant, i li diu:
“...pues si los contenedores estan llenos,
en algún sitio habrá que echarlo…!”.
Més perplexa encara, la ciutadana,
ferma defensora de l’escola pública,
de l’ecologia i del reciclatge, decideix
enviar una carta a l’Ajuntament, con-
vençuda que l’administració més
propera a la ciutadania i la persona
que millor la representa, el seu alcal-
de, li donaran una bona resposta i
vetllaran perquè aquests fets no es
tornin a produir.
Amb la satisfacció plena d’haver
actuat com a bona ciutadana, torna a
dedicar-se a la seva feina educativa,
amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, que subvenciona i
ofereix activitats i programes pedagò-
gics per fomentar el reciclatge entre
els infants i la gent jove del municipi.
La sorpresa és majúscula quan rep
una carta de l’Ajuntament que es
limita a dir que han traslladat la seva
petició a la regidoria de Medi
Ambient.
El proper 25 de maig hi ha eleccions
municipals. Un Govern, el format pel
PSC, ICV i CiU, que és incapaç de
resoldre amb agilitat, educació i eficà-
cia una qüestió tan senzilla com és
una instància d’aquest tipus, no
mereix governar. Això sí, de propa-
ganda, repartida a totes les cases i
amb la màxima celeritat, que no en
falti. 
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Vuelva usted mañana

AGENDA
ABRIL-MAIG

Al Centre Jujol-
Can Negre
INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ 
FRANCESC ARTIGAU 

20 hores
Fins al 25 de maig

Dijous

2244
AAbbrriill

A la Biblioteca Miquel
Martí i Pol
HORA DEL CONTE
Cecilia Aranda amb
Contes il·lustrats

18 hores

Dijous

88
MMaaiigg

Sant Joan Despí és una ciutat que
millora dia a dia i de què tots i totes
ens podem sentir ben orgullosos.
Sant Joan Despí és, també, una ciu-
tat que augmenta diàriament el seu
patrimoni. La darrera adquisició
per a la ciutat ha estat la Torre de la
Creu. Aquesta joia del modernisme
de l’arquitecte Josep Maria Jujol
que data de l’any 1913, ha estat
cedida per part de “La Caixa” a
l’Ajuntament la qual cosa suposarà
la seva rehabilitació i recuperació.
Junt amb aquesta obra també Can
Negre, la capella de Sant Maria del
Bon Viatge, les nombroses masies i
cases antigues, el Foment Cultural,
l’església de Sant Joan Baptista,
entre d’altres moltes formen part
d’un patrimoni històric i artísti-
camb què ens podem sentir privile-
giats.
Ara bé, el nostre patrimoni és
també cada racó de Sant Joan
Despí; cada parc que tenim; cada
plaça que anem incorporant; cada
arbre que cada nen i nena han
plantat al Bosc dels iInfants; cada
planta que tenim a la nostra ciutat;
cada banc; cada pas de vianants i
cada flor que guarneix els nostres
balcons.
El nostre patrimoni és també la
nostra cultura, el moviment asso-
ciatiu, totes les activitats que es
porten a terme, les festes i revetlles,
cadascún de nosaltres. El nostre
patrimoni és tot allò que forma
part de la nostra ciutat.
Cada ciutadà i ciutadana contri-
bueix a la construcció i al patrimo-
ni de Sant Joan Despí, en aconse-
guir la ciutat que volem: una ciutat
oberta, solidària, amb cultura i
patrimoni, cívica i verda i una ciu-
tat cada cop amb més qualitat de
vida.
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El patrimoni de Sant Joan Despí

EN RECORD DE 
JOSEFINA MONCUSÍ I BONET

QUE VA SER MESTRA, 
COORDINADORA DEL CENTRE 

DE RECURSOS PEDAGÒGICS  DE
LA LOCALITAT I INSPECTORA

D’ENSENYAMENT.
TOTES LES PERSONES QUE LA
VAN CONÈIXER I LA VULGUIN
RECORDAR PODEN ASSISTIR A
L’ACTE QUE TINDRÀ LLOC A

L’AUDITORI MIQUEL MARTI I
POL, EL PROPER DIMARTS 28

D’ABRIL A LES 18 HORES

Al parc de la
Fontsanta
EXPOSICIÓ DEL
GRUP DE PINTORS
DE SANT JOAN 

A partir de les 11 hores

Diumenge

2200
AAbbrriill

A la plaça de
Catalunya
TALLERS PER A LA
INTERCULTURALITAT
A càrrec d’El Nus

17.30 hores

Dijous

2244
AAbbrriill

A la plaça de l’Ermita
MARATÓ DE MÚSICA
PER LA PAU
A càrrec del Centre
d’Esplai El Nus

17.30 hores 

Divendres

2255
AAbbrriill




