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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

Un any nou intens

Portem ja uns quants dies d’a-
quest nou any, el que fa el
número 2004 de la nostra era.

Es presenten davant nostre dotze
mesos intensos, plens d’esdeveni-
ments importants, també en l’àmbit
municipal. Per a les administracions
locals és l’any en què celebrarem els
25 anys d’ajuntaments democràtics.
Una celebració que, personalment,
m’omple d’emoció en comprobar
que, un quart de segle després de les
primeres eleccions municipals des-
prés de la mort del dictador, la nor-
malitat democràtica s’ha consolidat i
ha permès la gran transformació del
país i dels seus pobles i ciutats. Era
aleshores l’aspiració i el somni de
molts de nosaltres i, amb l’esforç i la
feina de tots i totes, s’ha fet realitat.
Aquest any, a més, podrem anar en
tramvia de les Planes, al Centre, i a
l’inversa, o cap a Barcelona o els
municipis veïns, que seran més a
prop gràcies al Trambaix, que d’aquí
ben poques setmanes comença a
funcionar. També tancarem la xarxa
de centres cívics i s’aconseguirà que
cada barri en tingui el seu.
Començarem a construir una nova
escola bressol per ajudar a moltes
famílies. Iniciarem una nova promo-
ció d’habitatge protegit a un preu
raonanble i sortejarem també els
apartaments que hem construit per a
la gent gran de Sant Joan Despí que
té problemes per accedir al seu habi-
tatge habitual. Són només alguns
exemples de les coses que veurem en
els propers mesos en la ciutat. Una
ciutat que millora any rere any.

Llevamos ya unos cuantos días de
este nuevo año, el que hace el
número 2004 de nuestra era. Se

presentan ante nosotros doce meses
intensos, llenos de acontecimientos
importantes, también en el ámbito
municipal. Para las administraciones
locales es el año en el que celebrare-
mos los 25 años de ayuntamientos
democráticos. Una celebración que,
personalmente, me llena de emoción
al comprobar que, un cuarto de siglo
después de las primeras elecciones des-
pués de la muerte del dictador, la nor-
malidad democrática se ha consolida-
do y ha permitido la gran transforma-
ción del país y de sus pueblos y ciuda-
des. Era entonces la aspiración y el
sueño de muchos de nosotros y, con el
esfuerzo y el trabajo de todos y todas,
se ha hecho realidad.
Este año, además, podremos ir en tran-
vía de les Planes al Centre, y viceversa,
o hacia Barcelona o los municipios
vecinos, que estarán más cerca gracias
al Trambaix, que en pocas semanas
comienza a funcionar. También cerra-
remos la red de centros cívicos y conse-
guiremos que cada barrio tenga el
suyo. Comenzaremos a construir una
nueva guardería para ayudar a muchas
familias. Iniciaremos una nueva pro-
moción de viviendas de protección a
un precio razonable y sortearemos los
apartamentos que hemos construido
para la ‘gent gran’ de Sant Joan Despí
que tiene problemas para acceder a su
vivienda habitual. Son sólo algunos
ejemplos de las cosas que veremos en
los próximos meses en la ciudad. Una
ciudad que mejora, año tras año.
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El ple municipal de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí ha aprovat,
per una àmplia majoria, el pres-

supost per a aquest any 2004. De fet,
el suport polític als comptes munici-
pals ha estat quasi unànime: ha rebut
els vots favorables dels partits que
formen part de l’equip de govern
(PSC, ICV-EUA i CiU), del PP i d’ERC. Els
republicans van donar el seu suport al
pressupost d’inversions, abstenint-se
en la resta de capítols. 
A la sessió plenària  en què es va apro-
var el pressupost, celebrada el passat

dijous, 18 de desembre, Antoni
Poveda, primer tinent d’alcalde i res-
ponsable de l’Àrea d’Hisenda, va qua-
lificar-lo d’ “equilibrat, que conso-
lida els serveis existents i n’assu-
meix de nous” tot i les dificultats
que ha generat a les finances munici-
pals la supressió parcial de l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE).
El pressupost consolidat de l’Ajun-
tament de Sant Joan Despí  per a l’any
2004 és de 31,4 milions d’euros, un
10% del qual és gestionat per
l’empresa municipal ADSA, dedi-

CIUTAT

El repartiment del diner públic. El gràfic reflecteix la despesa de les diferents àrees per cada 1.000 euros

El pressupost municipal s’aprova
per una majoria quasi unànime

Els comptes públics sumen 31,4 milions d’euros

cada a la construcció d’habitatges
socials i aparcaments públics. 
El pressupost estableix quatre
grans eixos que marquen els seus
objectius: millorar l’espai urbà i el
medi ambient, incrementar el
nivell de qualitat de vida de la ciu-
tadania (la partida de serveis
socials creix entorn un 30%),
potenciar la promoció econòmica
i l’ocupació i continuar construint
habitatges públics. Tot i que la
despesa dels serveis públics creix
(per la posada en funcionament
d’equipaments com el nou polies-
portiu Salvador Gimeno, el centre
cívic Antoni Guadí i l’escola bres-
sol El Timbal), l’Ajuntament
manté un alt nivell d’inversions: es
destinen a aquest capítol
6.974.361 d’euros (veure informa-
ció detallada a les pàgines 6 i 7
d’aquest butlletí).

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí per a aquest 2004 és de 31,4
milions d’euros. Va ser aprovat amb els vots a
favor de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i CiU),
del PP i d’ERC al capítol d’inversions.
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CIUTAT

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan Despí va
aprovar-se sense cap vot en contra per part dels regi-
dors i regidores dels diferents grups municipals, fet
que va ser destacat per l’alcalde, Eduard Alonso. PSC,
ICV-EUiA, CiU i PP (que sumen 19 regidors) van votar
afirmativament al conjunt del projecte pressupostàri i
ERC (2 edils) van donar suport al capítol d’inversions i,
en la resta, van optar per l’abstenció.

Els ingressos. Aquestes són les principals fonts d’ingres-
sos de què es nodreix el pressupost municipal. Les taxes i
impostos generen més de la meitat dels recursos.

Lluís Fabrés. ERC. Va vo-
tar a favor de la partida
d’inversions “ja que
s’han acceptat propos-
tes plantejades per no-
saltres”.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat a l’abast de
la ciutadania el pressupost municipal a través de dife-
rents canals: el dia 11 de desembre es va presentat a les
entitats i es van recollir les seves opinions en un acte
obert. Els dies 15 i 16 de desembre, un any més, el pri-
mer tinent d’alcalde, Antoni Poveda, va respondre les
preguntes dels ciutadans i ciutadanes a través del Xat
del Pressupost, una conversa ‘on line’ amb els veïns i
veïnes a través d’Internet. La fotografia mostra un
moment d’aquesta iniciativa, en la qual cada any parti-
cipen més persones. El pressupost municipal també es
pot consultar a la pàgina web: www.sjdespi.com.

Victòria Córdoba. ICV-
EUiA.Va destacar “l’incre-
ment de recursos en l’à-
rea que gestiona al go-
vern municipal”, Serveis
Socials i Dona. ICV-EUiA va
votar a favor del pressupost.

Ignacio Fernández. PP.
Va donar suport al pressu-
post, una posició que il·lus-
tra, “la nostra manera
de fer oposició, d’una
manera constructiva”

Pere-Àngel Montserrat.
CiU. El regidor de la federa-
ció nacionalista,  part del
govern municipal, també va
votar afirmativament al pres-
supost. CiU ocupa la regido-
ria de Consum i Turisme.

Despesa i inversió. El pressupost d’inversions destina
enguany importants partides destinades a la millora de
carrers i a la construcció de pisos de promoció pública.

Cap vot en contra

Antoni Poveda. Tinent d’alcalde
d’Hisenda. PSC. 
El portaveu del grup socialista va
manifestar que es tracta del “pres-
supost que necessita Sant Joan
Despí: realista i equilibrat, que conso-
lida els serveis existents i n’assumeix
de nous”.

Mercats financers

Transferències i subvencions

Finançament propi

Impost i taxes

1 5 %

5 4 %7 %

2 4 %

Habitatges socials

Supresió barreres arquitectòniques

Edifici educatius i esportius

Finançament propi

Impost i taxes

4 2 %

2 2 %
1 4 %

1 3 %
9 %
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INVERSIONS 2004

El Ayuntamiento mantiene el
ritmo de inversiones en la ciudad

Nueva promoción de pisos protegidos y otra guardería

Las inversiones que ejecutará el Ayuntamiento a lo
largo de este año suman casi 7 millones de euros. El con-
sistorio mantiene un alto ritmo inversor estructurado en
cinco grandes áreas: vivienda social, supresión de barre-
ras arquitectónicas, edificios educativos e instalaciones
deportivas, mejora de calles y zonas verdes, así como
inversiones destinadas a la mejora del funcionamiento

de los servicios. Una nueva guardería, el centro cívico de
Pla del Vent-Torreblanca, la reforma de varias calles,
viviendas de protección oficial y apartamentos para la
‘gent gran’, extensión de la recogida selectiva de resi-
duos, la apertura de la Torre de la Creu, nuevos accesos
y salidas de la ciudad... son algunos de los proyectos que
verán la luz en los próximos meses.

La red de 
centros cívicos, 
completada

Más vivienda de protección
pública municipal

Durante este año entrará en servi-
cio el que será el cuarto centro cívi-
co de Sant Joan Despí, en el barrio
Pla del Vent-Torreblanca, junto a la
plaza de la Pau. De esta manera, se
completa la red de centros cívicos
de la ciudad, con uno en cada
barrio, destinados para el uso ciu-
dadano, de entidades, y  para el
desarrollo de actividades formativas
y culturales. Bajo este equipamien-
to se construye un aparcamiento
para 46 vehículos. En el ámbito de
los equipamientos, se creará un
nuevo espacio de ocio en el centro
Miquel Martí i Pol y se remodelará
el antigo pabellón polideportivo
Salvador Gimeno. En el ámbito
deportivo se plantea la mejora de
los campos de fútbol municipales
como, por ejemplo, con la construc-
ción en el de Les Planes de un edifi-
cio en el que se ubicará la escuela
deportiva del club.

Después de la reciente entrega de
la última promoción de vivienda
pública en la ciudad (34 pisos
repartidos en los barrios de les
Planes y el Centre), ya está en mar-
cha una nueva actuación para
aumentar el parque de vivienda
protegida en Sant Joan Despí. El
Ayuntamiento, en colaboración
con el Institut Metropolità del Sòl
(Impsol), edificará 56 nuevos pisos
protegidos en la calle José Agustín
Goytisolo, en el barrio Centre. Las
viviendas se destinarán exclusiva-
mente, como es costumbre, a veci-
nos empadronados en Sant Joan
Despí y se adjudicarán a través de

un sorteo público ante notario. A
esta actuación le seguirán otras,
como la prevista en el sector
Bellavista, donde se prevén otras
80 viviendas públicas.
Pisos para la ‘gent gran’
En las próximas semanas se abrirá
también el proceso para la adjudi-
cación de los 12 apartamentos
para personas mayores de la ciu-
dad construidos por la empresa
municipal ADSA en la calle Major.
Son pisos diseñados específicamen-
te para personas que, por diferen-
tes motivos (de movilidad, econó-
micos, etc.) no pueden seguir
viviendo en su actual domicilio.
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INVERSIONS 2004

Nuevas conexiones
viarias y pasarela
sobre la Renfe

Más recogida 
selectiva y mejora
del entorno natural

Reforma integral de varias calles y 
eliminación de barreras arquitectónicas

Sant Joan Despí tendrá
una nueva ‘escola bressol’

Sant Joan Despí continuará
abriendo nuevas alternativas de
comunicación interna para conse-
guir una mejor movilidad. Se cons-
truirá una pasarela de peatones
sobre las vías del tren a la altura
de la calle Jacint Verdaguer, que
permitirá conectar la estación con
el polígono y éste con el barrio
Centre. En verano está previsto
que se abra el nuevo acceso direc-
to al Cinturón del Litoral y nuevos
enlaces con la A-2 por la BV-2001.

La torre de la 
Creu, museo del
Mordernismo

Tras conseguir la titularidad públi-
ca de la insigne obra modernista
de Josep Maria Jujol, una vez fina-
lice su rehabilitación se destinará a
uso público. Una de las funciones
de la Torre dels Ous será la de
albergar una exposición perma-
nente del modernismo en la ciu-
dad y de la obra de Jujol.

En el presente ejercicio se con-
templa extender a otros puntos
de la población la recogida selec-
tiva de materia orgánica, que ya
se realiza en parte del barrio
Centre. Siguiendo las pautas mar-
cadas en el Plan de Acción de la
Agenda 21 se actuará en la recu-
peración de los caminos de la
zona de ribera, la regulación de
las antenas de telefonía móvil
con el objetivo de sacarlas fuera
del casco urbano y se potenciará
el uso de aguas freáticas para el
riego de jardines.

El pasado 9 de diciembre abrió sus
puertas la guardería municipal El
Timbal, que acoge a 115 niños y
niñas de la ciudad. Dado que toda-
vía hay déficit de plazas para cubrir
la demanda existente en la ciudad,
el Ayuntamiento se ha marcado
como prioridad la puesta en mar-
cha de una nueva escola-bressol en
Sant Joan Despí. El objetivo es que,
una vez se decida el lugar donde
ponerla en marcha, se pueda

redactar el proyecto y comenzar
las obras, a ser posible, este mismo
año. En la ciudad funcionan dos
equipamientos municipales de pri-
mer ciclo de educación infantil (El
Gegant del Pi y El Timbal), además
de La Pomera, de la Generalitat, y
dos más privadas (Pinotxo y Estel).
El Ayuntamiento seguirá igual-
mente destinando partidas para la
mejora y mantenimiento de los
colegios de primaria de la ciudad

Cada año, el presupuesto munici-
pal contempla la mejora de calles y
plazas para conseguir una ciudad
más accesible y en mejores condi-
ciones. Para este año se remodela-
rán las calles València, les Planes, y
Marià Fortuny, en el barrio de les

Planes, y Montjuïc, Previsió y Vico-
micià, en el barrio Centre, donde
se aprovechará para construir un
nuevo colector. También está pre-
vista la reforma de la plaza del
Estatut, en el barrio Residencial
Sant Joan.
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SERVEISCIUTAT

Tras la entrega a sus propietarios de las viviendas de
les Planes, pronto comenzará una nueva promoción
de 56 pisos en el barrio Centre.

LOS ÚLTIMOS PISOS DE PROMOCIÓN

pública sorteados por el
Ayuntamiento de Sant Joan

Despí ya han sido ocupados por
sus propietarios (36 viviendas,
repartidas entre los barrios de les
Planes y Centre). El pasado 29 de
diciembre tuvo lugar el acto de
entrega de las 8 viviendas que la
empresa municipal ADSA ha cons-
truido en un solar situado entre
la avenida de Barcelona y la calle
John F. Kennedy, junto a la nueva
plaza de  Miguel Hernández. Son
viviendas de 2 y de 3 habitacio-
nes, con una superficie que oscila
entre los 59 y los 75 metros cua-
drados útiles y que cuentan con
plazas de aparcamiento y con sis-
tema de energía solar térmica.
La promoción de vivienda pública

es una de las prioridades del
Ayuntamiento para intentar com-
pensar el desmesurado incremen-
to del precio de la vivienda libre
en la ciudad, pese a las dificulta-
des que en la población ocasiona
la falta de suelo. Aún así, “desde
la administración local se con-
tinuarán promoviendo pisos
de protección pública”, según
aseguró el primer teniente de
alcalde, Antoni Poveda, durante
la citada entrega de llaves. Este
mismo año comenzará una nueva
promoción de 56 pisos en la calle
José Agustín Goytisolo, en el
barrio Centre.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento
de Sant Joan Despí ha promovido
la construcción de 223 pisos pro-
tegidos.

El primer teniente de alcalde,
Antoni Poveda, en la entrega de
llaves. A la derecha, uno de los
nuevos propietarios, instantes
después de estrenar su piso

Los pisos de promoción municipal,
entregados a sus propietarios

Se abre el plazo
para solicitar los
apartamentos
para ‘gent gran’

Del 1 al 27 de febrero se podrán
presentar las solicitudes en las
oficinas de ADSA para la adjudi-
cación pública de los 12 aparta-
mentos para la ‘gent gran’ de
Sant Joan Despí construidos por
la empresa municipal en la anti-
gua masía de Can Sandiumenge,
que ha sido totalmente reforma-
da y habilitada. Son pisos diseña-
dos y adaptados para personas
mayores que, principalmente por
problemas de accesibilidad, no
pueden seguir viviendo en su
domicilio habitual. Los requisitos
a cumplir son: tener más de 65
años, ser jubilado y, si la petición
la realizan dos personas, la
segunda ha de ser mayor de 60
años; tener una residencia acredi-
tada en Sant Joan Despí de un
mínimo de 10 años de forma con-
tinuada; sufrir problemas de
accesibilidad en su vivienda
actual; garantizar capacidad para
tener una vida autónoma y no
superar unos ingresos anuales de
más de 19.740 euros (2,5 veces el
salario mínimo interprofesional).
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CIUTAT

El tranvía tendrá el horario del metro
y utilizará el billete integrado

El Trambaix tendrá el mismo horario que el metro: de cinco de la
mañana a medianoche, excepto los viernes, sábados y vigilias de fes-
tivos, que el servicio finaliza a las dos de la madrugada. De esta
forma se podrán compatibilizar los diferentes sistemas de transpor-
te, facilitando la movilidad de los ciudadanos. La frecuencia de paso
será de un tranvía cada cinco minutos en el tronco común de las dife-
rentes líneas (desde Barcelona hasta Esplugues) y de siete minutos en
el resto, en hora punta.

Los actuales abonos de transporte de la ATM servirán también para
utilizar el Trambaix, que muy pronto empezará a funcionar

Un TRAM cada 7 minutos

Tres dels vestidors del camp de futbol municipal
de les Planes han estat reformats íntegrament
pels 24 alumnes-treballadors que han participat
en el Taller d’Ocupació per a persones més grans
de 45 anys que ha gestionat l’Ajuntament de Sant
Joan Despí. L’objectiu d’aquests tallers és aconse-
guir la inserció laboral de col·lectius amb dificul-
tats per incorporar-se al mercat laboral. El primer
tinent d’alcalde, Antoni Poveda, va participar a la
cloenda del taller d’ocupació, el passat 19 de
desembre, i va felicitar els treballadors  i treballa-
dores “per fer un magnífic treball del què
gaudiran els prop de 500 nois de l’escola
esportiva que funciona en aquest camp”. Va
avançar que, després d’aquesta reforma, l’Ajun-
tament preveu la construcció d’un local social.

Fotografia dels alumnes del Taller d’Ocupació amb els regidors
d’Esports, Ferran Liesa; Ocupació, Belén García; el primer tinent
d’alcalde, Antoni Poveda, i el regidor de Via Pública, Juan Fortes.

Un taller d’ocupació reforma els vestidors del camp de futbol de les Planes

La cuenta atrás para la puesta en
marcha del Trambaix ya ha comen-
zado. A finales de febrero está pre-
visto que se inicie el servicio del
nuevo medio de transporte público,
que durante el mes entrante reali-
zará las denominadas ‘pruebas de
vacío’ (funcionamiento igual que
cuando lleve pasajeros). Las prime-
ras líneas en funcionar serán la T-1
(Francesc Macià-Cornellà, con final
en la BV-2001) y la T-2 (que atravie-
sa Sant Joan Despí y tiene su final
en el barrio de les Planes). 
Utilizar el Trambaix será muy fácil.
Las mismas tarjetas que ya utiliza-
mos para viajar en tren, metro o
autobús (como la T-10 que reprodu-
ce la imagen) servirán también para
coger el tranvía, que se integra en el
sistema tarifario integrado de la
Región Metropolitana de Bar-
celona. Sant Joan Despí forma parte
de la primera corona, con lo que
con la tarjeta de una zona podemos
viajar a Cornellà, l’Hospitalet,
Esplugues o Barcelona, y muy pron-
to también en tranvía.
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El próximo mes de marzo se abrirá,
un año más, el primero de los
periodos para hacer efectivos los
impuestos y tasas municipales.
Estos tributos son la principal fuen-
te de financiación de la administra-
ción local y, por tanto, su pago per-
mite las actuaciones que el
Ayuntamiento lleva a cabo.
Guarderías, polideportivos, jardi-
nes, reforma de plazas... así como
el funcionamiento continuado de
todos los servicios, todos los días
del año (recogida de basuras, lim-
pieza...).

Al llegar estas fechas, cabe mencio-
nar las ventajas que supone tener
estos tributos domiciliados, es decir
que se cobren a través de una enti-
dad bancaria o de ahorro. Se evitan
desplazamientos y trámites admi-
nistrativos, las cuotas de pueden
fraccionar en dos plazos, se evitan
recargos... y además permite a la
administración una mejor planifi-
cación de los recursos y, de ello, nos
beneficiamos todos. Un 60% de los
contribuyentes ya tienen domicilia-
dos estos recibos, igual que la luz,
el agua o el teléfono.

MEDI AMBIENT

La recollida selectiva creix a la ciutat

En 2003 es van recollir 525 tones de paper i 369 de vidre

Domiciliar los impuestos 
tiene ventajas

A poc a poc els nivells de recollida
selectiva a Sant Joan Despí van
incrementant-se. L’any 2003 va
continuar aquesta tendència en
les diferents deixalles que s’han
de discriminar dels cubells d’es-
combraries tradicionals per acon-
seguir un més alt nivell de reci-
clatge i una disminució de les dei-
xalles que van als abocadors. Així,
la recollida d’envasos (contenidor
groc) va augmentar en més de 60
tones, sumant un total de 205 en
tota la ciutat. Els contenidors de
paper i cartró (de color blau) van
rebre 524 tones d’aquest residu
–23 més que l’any 2002–, als quals
s’haurien de sumar altres 23 tones
del paper recuperat a establi-
ments, oficines, etc. Pel que fa al
vidre (contenidor verd) s’han
recuperat 369 tones (80 més que
un any enrere).
L’any 2003 va ser el primer sencer
en el qual s’ha fet recollida de
residus orgànics domiciliaris (con-

Calendario del contribuyente
Sant Joan Despí

Impuesto de vehículos de tracción
mecánica: 
del 1 de marzo al 3 de mayo

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI
Urbano). Tasas de basuras, alcanta-
rillado, vado y cementerio:
del 3 de mayo al 5 de julio

IBI rústico. IAE y segunda fracción
de impuestos fraccionados:
del 6 de septiembre al 5 de 
noviembre

900 502 739 
teléfono gratuito para domiciliaciones

tenidors marrons per a restes de
menjar, vegetals, etc.). Tot i que
aquest servei afecta encara un
sector molt determinat del muni-
cipi –una part del barri Centre–
s’han aconseguit recuperar unes
206 tones de matèria orgànica
que servirà per fer adob.
L’objectiu de l’Ajuntament és aug-
mentar aquesta recollida a d’al-
tres punts de la ciutat en els pro-
pers mesos.
De totes maneres, encara que any

rere any es va millorant, encara
manca un llarg camí per aconse-
guir minimitzar la producció de
deixalles que no recuperem a les
ciutats. A Sant Joan Despí, els resi-
dus sòlids urbans, les escombreries
tradicionals, van sumar, al llarg de
tot l’any 2003, un total  de 10.786
tones, el que vol dir que cadascun
de nosaltres produïm mitja tona
de residus que no es reutilitzen.
Cal canviar d’hàbits en benefici de
tots.

La recollida de residus a Sant Joan Despí

Residu tones 2003 tones 2002

Envasos 206 144
Paper i cartró 525 501
Vidre 369 289
Matèria orgànica 206 47 (*)
Materials voluminosos 348 --
Cartró al comerç 26 20
Residus sòlids urbans 10.700 11.000

(*) dades només del darrer trimestre de l’any.
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OCUPACIO

La ciutat emprenedora

Emprenedors de Sant Joan Despí. Fotografia de familia dels responsables
de les noves iniciatives empresarials participants a la conferència ‘La consoli-
dació de la teva empresa: millora constant per la pime’ celebrada el passat 17
de desembre al centre cívic Antoni Gaudí. En primer terme, el primer tinent
d’alcalde, Antoni Poveda, i la regidora de Promoció Econòmica, Belén García.

AL LLARG DE L’ANY 2003, UN TOTAL

de 35 iniciatives empresa-
rials van començar a prendre

forma gràcies a l’assessorament i l’a-
jut del Departament de Promoció
Econòmica i Ocupació, a través dels
seus serveis d’autoempresa i del
Centre d’Empreses Miquel Martí i
Pol. Són empreses de camps diver-
sos –des de botigues tradicionals a
negocis financers o socials– que
“fan fort el teixit productiu i l’e-
conomia de la ciutat”, segons va
assenyalar el primer tinent d’alcal-
de, Antoni Poveda, en el decurs
d’una conferència formativa adre-
çada a aquest col·lectiu d’emprene-
dors. Poveda va refermar l’aposta
de l’Ajuntament per les petites i
mitjanes empreses sorgides a la ciu-
tat, així com pel comerç de proximi-
tat. La regidora de Promoció Econò-
mica, Belén García, va apostar per la
creació d’empreses com a mesura
per “contribuir a l’enriquiment
de la ciutat”. L’acte va comptar
també amb representants de les
entitats empresarials i comercials de
la ciutat.
El professor de l’Institut d’Estudis
Empresarials de la Universitat
Ramon Llull, Adrià Folia,  va oferir
als nous empresaris de la ciutat una
sessió titolada La consolidació del la
teva empresa, on va donar repassar
les principals dificultats amb les
quals es troba un nou projecte en
els seus inicis i evitar el risc “d’en-
ganyar-nos a nosaltres matei-
xos, vestint de guirnaldes un
projecte que encara no és del
tot real”. Folia va destacar la neces-
sitat d’establir una bona organitza-
ció, sistemes de finançament i de
comercialització. La conferència es
va celebrar el 17 de desembre al
centre cívic Antoni Gaudí.

El servei d’autoempresa ha ajudat 35 projectes l’any 2003

Adrià Folia, professor de l’Institut d’Estudis Empresarials de la Unisersitat
Ramon Llull i ponent de la sessió; Antoni Poveda, primer tinent d’alcalde, 

i Belén García, regidora de Promoció Econòmica i Ocupació
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NADAL

Sant Joan Despí va viure el seu millor Nadal
Les festes Nadalenques han deixat gravades a les
nostres retines un bon grapat d’imatges. Moments
plens d’il·lusió, tendresa i alegria que hem viscut
plegats als carrers de la ciutat. De nou, van ser
milers de persones les que van visitar el ‘Belén
Viviente’ del Centro Cultural Andaluz Vicente
Aleixandre i van veure arribar els Reis en un tram-
via especial procedent d’Orient. 

El pessebre va omplir-se
de vida a Can Tusquets

Puntual a la seva cita, el Belén Viviente que organitza el Centro Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre va tornar a obrir les seves portes el 24 de
desembre. El pessebre de Sant Joan Despí, un dels més visitats a Catalunya,
va incorporar enguany nous elements: més animals (ànecs, galls d’indi,
conills, ovelles i, fins i tot, una vedella i una mula) junt a nous oficis típics
de l’època, com ara un vinater que  aixafava el raïm amb els peus. Milers
de persones van passar per Can Tusquets per veure el pessebre, que van
inaugurar el president de la Diputació de Barcelona, José Montilla, l’alcal-
de de Sant Joan Despí, Eduard Alonso, i José Romero, del Centro Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre.

Mil i un colors
Can Negre va acollir una exposi-
ció plena de llums i colors. El cen-
tre cultural va acollir la mostra
Calidoscopi, un ampli recull
d’aquests instruments visuals que
van meravellar grans i petits.
També, com es tradició, a l’ermi-
ta del Bon Viatge es va poder
visitar l’exposició de pessebres de
l’Associació de Pessebristes de
Sant Joan Despí.
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NADAL

a viure el seu millor Nadal

El Trambaix va portar els Reis d’Orient
Unes 2.000 persones es van aplegar
el passat 5 de gener a l'avinguda
de Barcelona, davant el recinte de
Can Tusquets i de la parada del
Tram del mateix nom, per veure 'in
situ' l'arribada de Ses Majestats els
Reis d'Orient a Sant Joan Despí.
L'astròleg Sadurní, enviat reial a la
ciutat, va donar la benvinguda als
nens i nenes i els va convidar a fer
servir el xiulet que se'ls havia
repartit en lliurar la carta als pat-
ges. Una gran xiulada va fer que

aparegués un convoi especial del
TRAMBAIX, de la màgica línia
ORIENT-SANT JOAN DESPí, on viat-
javen Melcior, Gaspar i Baltasar. En
arribar a la parada, les portes del
Tram es van obrir i els reis van
caminar entre els nens i nenes fins
arribar a l'escenari des d'on, des-
prés de rebre el pa i la sal de mans
de l'alcalde, Eduard Alonso, van
iniciar la tradicional cavalcada pels
diferents barris de Sant Joan Despí
amb cloenda a Can Negre.

El comerç s’engalana
El comerç ha estat protagonista destacat d’aquestes festes. Un any més, es
va celebrar als mercats municipals el concurs de decoració nadalenca, que
en aquesta ocasió van guanyar la peixateria Ginés Flores (mercat de les
Planes, fotografia de l’esquerra) i la pollastreria Montserrat (mercat del
Centre, foto de la dreta). La regidora de Comerç, Belén García, va lliurar
els guardons. Els segons premis van ser per a la peixateria Josefina (les
Planes) i la carnisseria Lourdes (Centre). 

...i molt més!
El Nadal a la ciutat ha estat molt
més que les quatre pinzellades
que reflectim en aquestes planes.
També hi ha hagut la campanya
de recollida de joguines de Ràdio
Despí i Creu Roja Joventut, els
Pastorets de l’esplai El Castanyot,
el Concert d’Any Nou del Cor de
la Flora, representacions del caga-
tió, la mostra de pintors de Nadal
del Grup Art 94 i el concurs d’or-
nitologia del Club Timbrado
Español y Catalán de Sant Joan
Despí. A més de les festes i revet-
lles organitzades a la sala
Ambbar. Un Nadal per recordar.
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El passat 12 de desembre es va fer el lliurament dels guardons de la
tercera edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix
Llobregat, organitzats pel Centre d'Estudis Comarcals i enguany cele-
brats a l'antiga fàbrica de Can Masallera a Sant Boi.
Un dels premis, el Premi Pedagogia, ha estat per a la Fundació
Pedagògica El Brot de Sant Joan Despí, que havia estat nominada per
diversos col·lectius de la ciutat. Amb aquest premi es fa un reconei-
xement a la tasca que des de l'any 1972 porta a terme aquesta fun-
dació, dedicada a atendre les necessitants de nens i nenes de la
comarca amb dificultats en l'aprenentatge, especialment com la
dislèxia.
La Fundació Pedagògica El Brot és una entitat privada sense ànim de
lucre que basa el seu treball en el sistema pedagògic del doctor belga
Ovide Decroly, amb una clara sensibilització cap al coneixement de la
natura, un ensenyament globalitzat i la coordinació d'idees de forma
associativa que segueix l'interès natural del nen per aprendre.

L’IES Ferrer i Guàrdia, premiat per la seva feina amb les fonts orals, 
va celebrar el curs passat el seu 25è aniversari

La fundació pedagògica El Brot, premi
Reconeixement Cultural del Baix Llobregat

Imatge dels premiats en aquesta edició dels 
premis del Centre d’Estudis Comarcals

L’institut d’ensenyament secundari
Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant
Joan Despí ha estat un dels centres
guanyadors enguany del premi
d’història que atorga la Fundació
Leandre Colomer i l’Institut de
Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona. El passat 9 de desembre es
va lliurar aquest guardó, que arri-
ba a la seva sisena edició, i que es
destina a premiar el foment de la
història de Catalunya. El centre de
Sant Joan Despí ha aconseguit
aquest reconeixement per l’expe-
riència ‘La història recent de
Catalunya en la memòria’, dedica-
da a l’estudi de les fonts orals com
a eina per a l’ensenyament
d’aquesta matèria. Aquesta activi-
tat es desenvolupa des del curs
2000-2001 en els diferents nivells
de l’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) i el Batxillerat, on
s’han treballat temes com ara la

L’institut Ferrer i Guàrdia guanya el
premi Leandre Colomer d’Història

ENSENYAMENT

immigració dels anys seixanta i
setanta, la nova immigració estran-
gera de l’actualitat, la vida quoti-
diana i l’oposició política i social al
franquisme, l’activitat agrícola de
la població i el patrimoni cultural
de la comarca. A través de testimo-
nis orals, l’alumnat ha pogut
entendre millor els canvis socials

de la nostra història recent. Segons
els professors José fernández i
Elionor Sellés, aquesta experiència
“ens confirma que la història
oral és una metodologia que
aplicada a l’aula dóna ex-
cel·lents resultats” i que l’alum-
nat “descobreix una dimensió
més propera de la història”.
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CULTURA

Teatre per a l’hivern 

Els Tres Tombs recuperen imatges 
oblidades als carrers de la ciutat
Un any més, carrosses tirades per
animals tornaran als carrers del
Sant Joan Despí el 25 de gener per
celebrar la tradicional festa dels
Tres Tombs, recuperada ara fa 16
anys per la Colla de Geganters i que
s’ha convertit en una de les més
participatives de Catalunya.
Enguany, a més de la rua, es torna a
organitzar la granja d’animals,
especialment adreçada als infants,
que se celebra al recinte de Can
Tusquets (del 22 al 25 de gener).
Dissabte, dia 24, es farà el lliura-
ment de la bandera a la casa de l’a-
banderat, acte previ a la diada, que
es farà diumenge, 25 de gener.
Començarà cap a les 9 del matí amb
un esmorzar a Can Tusquets, des

Amb l’any nou, continua la cam-
panya teatral a la ciutat. Les repre-
sentacions es van reprendre el pas-
sat 9 de gener amb l’obra Madame
et Monsieur, a càrrec de la compan-
yia Leandre-Claire. Seguiran, en les
properes setmanes,  el musical
Autores i el clàssic Lisístrata.
Autores (divendres, 6 de febrer) és
un trio format per les músiques
Carme Canela, Elisabeth Raspall i
Giulia Valle, que interpreten un
repertori original i versions de des-
tacades figures com ara Billie
Holliday, Joni Mitchel o Violeta
Parra.
Divendres, 5 de març, l’obra que es
podrà veure és un clàssic del treatre
grec: Lisístrata, a càrrec del grup El
Trànsit. La història ens trasllada al
segle V abans de Crist, en l’època de
la guerra del Peloponès, quan les
dones, liderades per Lisístrata, van

Destaca el muntatge musical ‘Autores’ (febrer)i el clàssic ‘Lisístrata’ (març)

ocupar l’Acròpolis per aconseguir el
final de l’enfrontament bèl·lic entre
Atenes i Esparta.
Ambdues representacions es
podran veure al Foment Cultural i
Artístic. D’altra banda, els dies 6 i 7
de març, el Grup de Dansa de Julia
Baras, presentarà a l’auditori
Miquel Martí i Pol l’espectacle
Sentiments Ocults.

Imatge de la celebració dels
Tres Tombs a Sant Joan Despí,
en l’edició de l’any passat, en

el moment de la benedicció
davant l’església de Sant Joan

Baptista

A dalt,  una escena de ‘Lisístrata’ i 
sota aquestes línies, les intèrprets
del musical  ‘Autores’

d’on sortirà la rua dels Tres Tombs.
A les 12 hi haurà la missa a l’esglé-
sia de Sant Joan Baptista i, a les 13
h, la benedicció dels animals. A la
tarda (19 h) es farà un ball al
Foment Cultural.
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CULTURA

La rua de carnaval ja
escalfa motors

Intercanvi d’art entre
Sant Joan Despí i
Livorno (Itàlia)

El proper 21 de gener, les disfresses
tornaran a ser les protagonistes a
Sant Joan Despí. El Carnaval, una
de les propostes festives més parti-
cipatives de la ciutat, tornarà a
celebar-se amb gran intensitat. El
tema genèric triat en aquesta oca-
sió serà la commemoració de l’Any
Dalí. Les entitats ja ultimen els
detalls de la seva comparsa per tal
d’aconseguir ser els més originals,
divertits, suggerents o provoca-

dors, elements innats a aquesta
festa. Com sempre, tot i que la Rua
de Carnaval és l’acte més multitudi-
nari, tindrem també l’arribada de
Sa Majestat el Carnestoltes, el con-
curs de disfresses i l’alegre ball de
Carnaval, a l’antic poliesportiu
Salvador Gimeno.
L’any passat, van participar a la rua
un total de 23 comparses i al vol-
tant de 2.700 persones, que
enguany esperem superar.

Del 12 al 14 de desembre, les golfes
de Can Negre van acollir un recull
de treballs arribats directament de
la població italiana de Livorno. No
van venir sols, ja que bona part dels
seus autors els van portar personal-
mente en un mena d’agermana-
ment entre escoles d’art organitzat
per l’Escola Municipal d’Art de Sant
Joan Despí. Luca Belladi, director de
l’escola italiana, va destacar l’apos-
ta del seu centre “per la creativi-
tat, per la pintura instintiva”.
Belladi va assegurar que, com a la
majoria de països, “a Itàlia viure

El proper 21 de febrer, la rua de Carnaval tornarà a recórrer els carrers

Organitza cursos 
d’informàtica, Internet,
escacs, comptabilitat i
manualitats

El centre cívic Antoni Gaudí del
barri Residencial Sant Joan inicia,
el 19 de gener, nous cursos i activi-
tats. Hi haurà cliferents nivells
d’informàtica, des del curs bàsic de
Windows i Word als dos nivells
d’informàtica avançada. Altres
cursos es dediquen a la iniciació a
Internet i a aprendre el tracta-
ment informàtic de les fotografies
a través del programa Photoshop.
El centre cívic proposa també un
taller de manualitats, un curs de
comptabilitat general, un altre
d’escacs i reserva un espai per a la
gent gran, on es pot llegir el diari,
jugar a cartes, etc. El centre cívic
Gaudí es troba situat a la plaça de
l’Estatut (93  477 31 34).

El centre cívic
Gaudí presenta la
seva programació

de la pintura és
molt difícil i es
necessita molta
constància, una
forta convicció i
molta, molta
feina”. Lucca Be-
lladi va afirmar
igualment que, en
pintura, no hi ha
gaires diferències entre Itàlia i Es-
panya i es va mostrar “impressio-
nat” per l’obra modernista de Jujol
a Sant Joan Despí.  El tinent d’alcal-
de de Cultura, Antoni Guerra, va

rebre als 13 alumnes italians que
van visitar la nostra ciutat amb l’es-
perança que “això sigui el princi-
pi d’una llarga amistat i d’un
intercanvi d’experiències”.

Un total de 13 estudiants d’art de Livorno van visitar
la nostra ciutat entre els dies 12 i 14 de desembre. 

A la fotografia, acompanyats del tinent d’alcalde 
de Cultura, Antoni Guerra
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SOLIDARITAT

En els darrers dos mesos, el pla
local de sensibilització Estimem el
món construint la Pau ha organit-
zat a la ciutat un cicle de conferèn-
cies i exposicions agrupades sota el
lema Utopies concretes per un
món millor que plantegen des de
diferents perspectives els valors de
convivència necessaris en la cons-
trucció d’una cultura de la pau.
Després de la utopia La nostra gue-
rra és la lluita per la pau, que va
incloure una expoisició del Comité
català per als refugiats (celebrada
de l’1 al 14 de desembre), el relleu
el va agafar la proposta Educació
per la pau: la formació com una
esperança de futur. La mostra
Pobles Indígenes: drets dels pobles
i interculturalitat, organitzada per
Alternativa Solidària Plenty i que
es va poder visitar al centre MIquel
Martí i Pol del 15 al 21 de desem-
bre, va mostrar tradicions de dife-
rents pobles indígenes de
l’Amèrica Llatina. Com a comple-
ment va tenir lloc, el 17 de desem-

Els drets dels pobles i la interculturalitat va ser el tema de 
la darrera conferència organitzada dintre de la campanya Utopies

Concretes per un món millor i que es va celebrar al centre Martí i Pol

Una aposta per la cultura de la Pau
El pla local de sensibilització ha organitzat conferències i exposicions

Més de 700 escolars participen al concurs de dibuix
del Dia Universal del Drets dels Infants

Un total de 721 alumnes de les escoles de primària de
Sant Joan Despí han participat en el concurs de dibuix
organitzat a la ciutat amb motiu de la celebració del
Dia Internacional dels Drets dels Infants i emmarcat a
les accions del pla local de sensibilització Estimem el
món construint la pau. Una de les activitats d’aques-
ta campanya va ser un espectacle al qual van assistir
nens i nenes de la ciutat. A partir de l’assistència a
l’espectacle, l’alumnat dels centres Pascual Cañís,
Espai 3, La Unió, Joan Perich Valls, Pau Casals, Ateneu
Instructiu i Gran Capità van prendre part en el con-
curs de dibuix. Les obres participants es van poder
veure als centres cívics de la ciutat i, el 10 de desem-
bre, es va fer el lliurament dels premis a Can Negre,
moment al qual pertany la fotografia.

bre, una taula rodona on es van
explicar detalladament experièn-
cies dutes a terme a la ciutat: el
projecte d’educació en el lleure
amb els nens i nenes del carrer, al
Brasil (a càrrec del l’esplai El
Tricicle) i la construcció d’una esco-
la a Guinea Equatorial (obra de

l’església evangèlica).
La participació ciutadana ha estat
força destacada en totes aquestes
propostes, especialment la relativa
a la implicació dels centres educa-
tius, on 450 alumnes han realitzat
tallers per desenvolupar els temes
plantejats a les exposicions.
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GENT GRAN

La segunda jornada de ‘gent gran’
hablará sobre el papel de los abuelos

El eminente cirujano Moisès Broggi  (primera fila, segundo por la derecha) 
participó el año pasado en la Jornada de Gent Gran, que reunió 

a un centenar de personas

Miquel Giménez presenta 
el programa ‘Això no toca’ 
en la emisora COM Ràdio

Nuevas sesiones en el Aula Cultural

La Comisión de Gent Gran vuelve a organizar
una jornada monográfica sobre un tema de
interés para el colectivo, después del éxito de
la primera edición. La sesión, con debates y

talleres de trabajo, versará sobre el tema “En
las relaciones familiares, ¿la ‘gent gran’ son
personas colaboradoras o servidores?”. Será el
17 de febrero en el centro cívico Gaudí.

Cerca de un centenar de personas
mayores de Sant Joan Despí partici-
paron ahora hace un año en la pri-
mera Jornada de Gent Gran, una
iniciativa de la Comissió de Gent
Gran de la Ciudad basada en confe-
rencias, mesas redondas y sesiones
de trabajo sobre cuestiones de
especial interés para el colectivo. Si
el proceso del envejecimiento a
nivel social y sanitario centró parte
de las sesiones de la primera edi-
ción, este año se plantea una cues-
tión muy de acorde con los tiempos
actuales: las personas mayores están
tomando un papel de meros cola-
boradores o de auténticos servido-
res en las tareas familiares.
La jornada comenzará con sesiones
a cargo de especialistas de diferen-

tes campos para dar paso después a
los talleres de trabajo. También se
contará con la presencia de otros
colectivos de la ciudad para contar
con un punto de vista más interge-
neracinal. De allí saldrán las conclu-

siones, elaboradas tras el proceso de
reflexión, debate y contraste de
ideas. La Jornada de Gent Gran se
celebrará el 17 de febrero en el cen-
tro cívico Antoni Gaudí de Residen-
cial Sant Joan a las 10 de la mañana.

Tras el paréntesis navideño, se
reemprenden las actividades del
Aula Cultural de Gent Gran de Sant
Joan Despí. Se trata de un espacio
de formación permanente que
organiza conferencias y salidas cul-
turales.  La nueva temporada con-
tará con ponentes como Miquel
Giménez, comunicador y responsa-
ble del programa humorístico ‘Això
no toca’ de COM Ràdio, que el
miércoles 11 de febrero pronuncia-
rá la conferencia Riure, la millor
teràpia. El 18 de febrero, la histo-
riadora Núria Pujol protagonizará
la sesión Impresionismo: el naci-
miento de la pintura moderna.

El Ayuntamiento de Sant Joan
Despí ha designado a sus repre-
sentantes en el Consell Consultiu
de la Gent Gran del Baix
Llobregat, un órgano consultivo
que agrupa a representantes del
mundo asociativo en el ámbito de
las personas mayores. Por Sant
Joan Despí forman parte Antonio
Sierra, Sebastià Gallardo, María
Rosa Fernández y Juan Sánchez,
en representación de las entidades
de ‘gent gran’ de Sant Joan Despí.

Designados los
miembros del
Consell Consultiu
de Gent Gran
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NOVES TECNOLOGIES

La pàgina web de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí (www.sjdespi.
com) s’ha consolidat com un mitjà
informatiu i de servei cada cop
més utilitzat per la ciutadania.
L’any 2003 ha duplicat la quantitat
de visites rebudes, comptabilitzant
un total de 52.205 entrades. El
2002, el nombre de visites va ser
de 26.801. Els mesos de maig (amb
5.386 consultes) i setembre (5.368)
han estat els que han registrat més
quantitat de visites, mentre que
febrer (3.100) i agost (3.029) han
estat els mesos amb una menor
activitat.
L’augment de la difusió de la pàgi-
na web de Sant Joan Despí coinci-
deix amb l’impuls donat per
l’Ajuntament a aquest mitjà
durant l’any que acabem de dei-
xar. Al llarg de 2003 s’han poten-
ciat els serveis i tràmits ‘on line’ a
través d’Internet –es pot accedir a
36 formularis i fer fins a 12 ges-
tions en línia– i s’han incorporat
nous serveis, com ara el Diari
Digital, amb les notícies de la ciu-

La pàgina web de l’Ajuntament ofereix informació i permet realitzar 
tràmits ‘on line’ des de casa

La pàgina web municipal duplica el
nombre de visites el 2003

El Jovespí, a casa teva
Els joves podran rebre informació a través d’e-mail

Per tal d’apropar el servei als seus usuaris i usuàries, el Jovespí
comptarà també amb un servei d’informació a través del
correu electrònic. Tots els joves que així ho vulguin podran
rebre al seu ordinador informació de les activitats N+D (de nits
i dies) que es desenvolupen a la ciutat i que els interessin, així
com d’altres temes de temàtica juvenil. Només cal posar-se en
contacte amb el centre d’informació jove a l’adreça electròni-
ca jovespi@sjdespi.com. El Jovespí ofereix informació en dife-
rents àmbits, com ara, l’ensenyament (estudis reglats i no
reglats), l’habitatge (ajuts, tràmits, promocions públiques...),
les vacances i l’oci (allotjament, transport, aventura....), asso-
ciacionisme (estatuts, llei d’associacions...) i medi ambient. A
més de tallers, activitats i agenda.

tat actualitzades.
La pàgina web de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí també va ser guar-
donada al juliol de 2003 amb el
primer premi SI-Local de Cata-
lunya, que atorga la Generalitat i
premia les millors iniciatives de les
administracions locals en l’aplica-
ció de les tecnologies de la Societat

de la Informació. La web
www.sjdespi.com fou l’escollida
com la millor pàgina web en la
categoria de municipis de més de
25.000 habitants pel seu equilibri
entre informació i serveis, a més
del seu disseny, que permet un
accés fàcil amb una estructura àgil,
clara i ordenada.
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TOMMY ROBREDO VA ACONSEGUIR

el passat 20 de desembre el
seu segon títol de Campió de

Catalunya l’Absolut de Tennis
celebrat a Sant Joan Despí.
Robredo, que ja va guanyar
aquest torneig l’any 2000, era un
dels favorits d’aquesta 97ena edi-
ció. Va guanyar Beto Martín per 6-
3 i 7-6 (7-4). Robredo, no obstant,
va necessitar vuit pilotes de partit
per desfer-se’n, en un partit de
més de dues hores i d’un intens
nivell de joc. “Anava guanyant
fàcilment fins que Beto Martín
ha reaccionat”, va manifestar el
campió que, tot i la difícil victòria,
va mostrar-se “content del
nivell de joc que estic mos-
trant”.
En la categoria femenina, la jove
Laura Pous, de només 19 anys, va
destronar la campiona de l’any
passat, Núria Llagostera, en un
partit d’infart. Pous va protagonit-
zar una espectacular remuntada
que va sorprendre Llagostera, la

favorita per endur-se el campionat
després de salvar fins a sis pilotes
de partit. Finalment, Laura Pous
va fer-se amb el títol per 3-6,7-6 i
6-0. Després del partit va reconèi-
xer que “no esperava guanyar,
però he anat a més i ho he
aconseguit”.
L’edició d’enguany del campionat
s'inclou als actes de celebració del
Centenari de la Federació catalana
de Tennis i ha presentat la millor
inscripció de la història amb noms
de tennistes de primera línia com
Tommy Robredo, Albert
Montañés, Joan Balcells y Beto
Martín –entre els homes– i
Conchita Martínez Granados,
Núria Llagostera, Adriana
Gonazález i Laura Pous, entre les
dones.
Sant Joan Despí, un any més s'ha
bolcat en aquesta competició i, el
dia de la final, les grades de la
pista principal eren ben plenes,
amb més de 300 persones, des de
l'inici de la final femenina.

ESPORTS

Robredo i Pous guanyen
l’Absolut de Tennis de Catalunya

El campió masculí,Tommy Robredo, entre Josep Ferrer, president de la
Federació Catalana de Tennis, i Eduard Alonso, alcalde de Sant Joan Despí

Gran afluència de públic a l’edició del centenari del torneig

Robredo (a dalt) i Pous (al mig)
van fer uns partits molt intensos,

seguits per 300 persones
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ESPORTS

El poliesportiu municipal Francesc
Calvet de Sant Joan Despí va orga-
nitzar les passades festes de Nadal
un campus esportiu adreçat als
nens i nenes de la població. Va ser
la novena edició d’aquesta iniciati-
va, que planteja activitats esporti-
ves i lúdiques coincidint amb les
vacances escolars d’hivern (entre
els dies 22 de desembre i 7 de
gener, a excepció dels festius propis
d’aquesta època). Una cinquante-
na de nens han passat per les ins-
tal·lacions municipals aquests dies.
A la fotografia, un grup de nens i
nenes juguen amb un infable
col·locat a la piscina del poliespor-
tiu. Els campus esportius també
solen organitzar-se a la ciutat quan
arriben les vacances d’estiu.

Futbol, bàsquet i hàndbol. Aques-
tes  tres diciplines tenen una  esco-
la esportiva a Sant Joan Despí, una
aposta per introduir als més petits
en el món dels esports i la compe-
tició, potenciant així la seva forma-
ció i apostant per millorar la quali-
tat de l’esport local generació rere
generació. 
La primera fase d’aquesta tempo-
rada dels Jocs Esportius Escolars va
tancar-se el passat  20 de desembre
amb un balanç positiu per als dife-
rents equips de  les escoles esporti-
ves de Sant Joan Despí que hi par-
ticipen. Així, per jugar la segona
fase s’han classificat els equips de
futbol del Levante-les Planes (en
categoria benjamí, l’equip A ha
estat primer de grup i el D, segon.
A la pre-benjamí, l’equip A s’ha
proclamat guanyador del seu grup

i l’equip B ha estat el segon classi-
ficat del seu grup). En bàsquet,
l’equip benjamí A de l’Escola de
Bàsquet s’ha col·locat com a segon
del seu grup; en handbol, l’equip
aleví B de l’Escola de Handbol ha
estat primer de grup i el benjamí B
s’ha classficiat en segon aposició a
només 1 punt del  primer. 

Les escoles esportives, una feina de
futur amb els més joves de la ciutat

Un Nadal molt esportiu

El campus esportiu combina esports i activitats recreatives

El poliesportiu Francesc Calvet,escenari del campus esportiu per a escolars

La segona fase dels Jocs Esportius
Escolars s’inicia el 17 de gener amb
la participació de 23 equips que
sumen aproxiamdament uns 270
jugadors.
Les escoles esportives de la ciutat
també participen a les competici-
cions que organitzen les respecti-
ves federacions.

Jugadors de 
l’Escola
d’Handbol de
Sant Joan Despí
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OPINIÓ

Fa uns mesos, vam iniciar plegats i
amb la il·lusió de sempre, el nostre
camí per aconseguir les nostres fites
electorals. Primer van ser les elec-
cions municipals, després les
autonòmiques, i en ambdues oca-
sions la teva col·laboració ha estat
cabdal per assolir els nostres objec-
tius i poder per setena vegada conse-
cutiva guanyar les eleccions autonò-
miques. Gràcies. 
Tot i això, estem passant uns dies
difícils. Difícils perquè estimem
Catalunya  per sobre d’interessos
particulars o de partit. Difícils per-
què se’ns fa molt costós interpretar
l’actuació d’un partit que vol fer gala
de joc net i té el cor brut. Difícil per-
què ens entristeix el poder constatar
com aquest partit ha donat la pre-
sidència de la Generalitat de
Catalunya a un partit de caire estatal.
Difícil perquè aquest partit ha
enganyat al poble de Catalunya.
Difícil perquè tot i havent guanyat
no podem governar. 
Però, cal dir que el pacte tripartit és
un acte de normalitat democràtica
tan legítim com qualsevol altre i per
tant nosaltres des de CiU farem una
oposició tranquil·la i serena, defen-
sant el nostre model de país, en el
qual creiem, i construint la
Catalunya del futur. 
Aquesta situació deixa CiU com l’ú-
nic referent nacionalista capaç d’ac-
tuar amb les mans lliures.
Ara es el moment d’estar més units
que mai, de fer pinya al voltant del
“pal de paller”, de treballar plegats i
amb un objectiu clar: Catalunya.
Permeteu-me acabar aquest pensa-
ment amb un fragment del llibre
L’àmbit de tots els àmbits d’en
Miquel Martí i Pol:

Cap llei no imposa
silenci al cor que estima.

Apleguem totes
les voluntats i fem-ne

una sola bandera.

CCCCiiiiUUUU
Pensaments del dia després

Este año hemos votado a favor de
los presupuestos para el año 2004. Si
bien en los últimos años hemos sido
el único grupo político que votaba
en contra, este año con la comunica-
ción y diálogo alcanzado con el
Partido Socialista como grupo
mayoritario del Gobierno Municipal
nos ha motivado coherentemente a
votar a favor.
Las bases de dichas conversaciones
han sido las de poder alcanzar por
nuestro grupo una mayor informa-
ción de todos los movimientos eco-
nómicos que se produzcan, alcanzar
un mayor protagonismo en los
acuerdos que se vayan alcanzando y
finalmente poder participar más en
las decisiones que afecten a los ciu-
dadanos en materia de gastos e
inversiones.
Tras las elecciones catalanas, con
toda probabilidad  seremos el único
“grupo real”  de la oposición por no
estar integrados en el Gobierno
Municipal y no preveemos a corto
plazo que esta situación cambie.
Nuestro compromiso con los votan-
tes y los ciudadanos de Sant Joan
Despí pasa, como hemos venido
haciendo,  por controlar con cohe-
rencia, responsabilidad y de manera
constructiva, la gestión municipal.
No es fácil sacar adelante nuestros
compromisos electorales debido a
nuestro papel minoritario, pero sí
controlar los errores y la gestión ine-
ficaz que se produzca.
Por eso, estando más cerca de la ges-
tión municipal y sobre la base de
nuestro compromiso ineludible de
ser la oposición necesaria que todo
Gobierno debe tener, hemos votado
a favor de unos presupuestos que
invierten como se recoge en nuestro
programa electoral, en vivienda, bie-
nestar y seguridad. Aceptamos por
nuestra parte que si no podemos
decidir en qué se gasta el dinero, por
lo menos podamos controlar en
cómo se gasta ese dinero de todos.

PPPPPPPP
Presupuesto 2004

Sovint és difícil que la ciutadania pugui
valorar de forma positiva i útil el treball
d’un partit polític, i més encara quan
aquest partit és a l’oposició. L’oposició
que ha realitzat ERC-AM al llarg d’a-
quests darrers anys sempre ha anat en
la línia d’intentar aconseguir millores
per a la nostra ciutat, les nostres entitats
i les persones que viuen a Sant Joan
Despí. Malauradament, no sempre ho
hem aconseguit, ja que sovint ha man-
cat voluntat per part de l’equip de
govern, i també, perquè no dir-ho,
algunes vegades les nostres propostes
potser no han estat encertades al cent
per cent. 
El Ple del passat mes de desembre, com
cada final d’any, va aprovar el pressu-
post municipal per a l’any 2004. Des
d’ERC-AM, com fem sempre,  vam fer
nombroses aportacions, i aquesta vega-
da hem de dir amb gran satisfacció, que
moltes d’elles van ser acceptades pel
Govern. Les nostres propostes anaven
en la línia d’aconseguir millores urba-
nístiques (habilitar una nova zona de
jocs al barri de les Planes, senyalització
i optimització de l’aparcament de la
plaça del Carme, etc.) i socioculturals
(instal·lació d’una botiga de Comerç
Just al nostre municipi, nou Reglament
d’ús de la Llengua Catalana, etc.), així
com millores per a les entitats (arranja-
ments dels entorns dels locals de la
Creu Roja, increment de l’ajut als
esplais per a colònies i campaments,
etc.).
Per tot això no vam votar en contra dels
pressupostos i ens vam abstenir (tot i
que vam votar a favor de la partida
d’inversions). Ens vam abstenir, però,
amb la voluntat de donar un marge de
temps a l’equip de govern per demos-
trar que les propostes es duran a terme,
i també perquè pensem que encara hi
ha greus mancances en qüestions
importantíssimes, com ara la manca de
transparència i d’informació a l’hora de
presentar el pressupost als grups muni-
cipals.
L’equip de govern té un any, doncs, per
demostrar que aquesta voluntat de tre-
ballar plegats és fruit de l’interès per
millorar la nostra ciutat i no fruit de la
conjuntura política determinada que
s’ha produït a Catalunya.

EEEERRRR CCCC
ERC treballa per al poble
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OPINIÓ

Este nuevo año que acabamos de empe-
zar nos depara nuevos proyectos e ilu-
siones para Sant Joan Despí enmarcados
en un presupuesto anual que también
empezamos a poner en marcha.
El presupuesto del 2004 fue aprobado,
como es habitual en el último pleno del
año pasado, por unanimidad de todos
los partidos políticos en el apartado de
inversiones, y la única abstención de
ERC en el resto, prueba de la consensua-
da gestión llevada a cabo por el gobier-
no. Estamos hablando de un total de 31,4
millones de euros, de los que el 90% será
gestionado por el Ayuntamiento y el 10%
por la empresa municipal ADSA. Con
un entorno que coincide con el inicio de
una nueva legislatura plantea nuevos
proyectos, mejores servicios y considera-
bles mejoras cualitativas de la gestión
local. Con el objetivo claro de continuar
trabajando por la calidad de vida de la
ciudadanía; la mejora del espacio urbano
y el medio ambiente; potenciar la pro-
moción pública, la ocupación y trabajar
por la construcción de más viviendas
públicas.
El presupuesto del Ayuntamiento de
Sant Joan Despí se elabora partiendo del
programa electoral de los partidos que
gobiernan y de la necesidades detecta-
das en la ciudad. Consiguiendo números
equilibrados, que garanticen el buen fun-
cionamiento de todos los servicios y, a la
vez, nos permitan incrementarlos, todo
con una minuciosa gestión, teniendo en
cuenta, sobre todo, que se ha recortado
parcialmente una de las fuentes de ingre-
sos municipales como es el IAE y que, se
han puesto en funcionamiento nuevos
servicios que suponen unos gastos de
mantenimiento, como el nuevo polide-
portiva Salvador Gimeno o la escola
bressol municipal El Timbal. Todo, sin
incrementar, más allá de la inflación, la
presión impositiva de los con-
tribuyentes. 
Y los servicios continúan creciendo: más
recursos para servicios sociales, una
nueva escola bressol, más zonas verdes y
deportivas, más pisos protegidos, el
nuevo centro cívico de Torreblanca con
aparcamientos subterráneos y una plaza
delante, la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, inversiones en la nuevas tec-
nologías, nuevos accesos a los edificios
públicos, etc. Todo con el mismo objetivo
de siempre: trabajar por Sant Joan Despí,
por una ciudad con el máximo de cali-
dad de vida para sus habitantes.

PPPPSSSS CCCC
El presupuesto que 

necesita Sant Joan Despí
El passat mes de desembre vam aprovar
els pressupostos municipals per al 2004, els
primers d’una nova legislatura en la qual
haurem de posar al bell mig de la política
local objectius prioritaris per a ICV-EUiA
com la participació ciutadana,  el desenvo-
lupament de polítiques mediambientals i
socials, el foment de l’ocupació, la reducció
de la precarietat laboral, a més de donar
continuïtat a projectes com el centre cívic
de Pla del Vent-Torreblanca, el centre de
dia-residència o l’hospital comarcal.
Abordem nous projectes  que han estat un
compromís amb la ciutadania, així la con-
creció de l’espai que s’haurà de configurar
com a casal de joves, la construcció d’una
nova llar d’infants, l’adequació dels espais
per ubicar les antenes de telefonia mòbil.
Des de la Regidoria de Serveis Socials i Do-
na hem continuat dissenyant actuacions
partint d’una concepció d’uns serveis de
benestar generalitzats i accessibles al con-
junt de la ciutadania, i que donin resposta
a les noves necessitats emergents. Per això,
treballarem per desenvolupar noves fór-
mules en l’habitatge de lloguer, ampliar els
serveis d’atenció domiciliària, facilitar el
transport adaptat, consolidar el circuit d’a-
tenció a les víctimes de violència, crear un
espai per a dones, entre d’altres propostes.
Amb l’objectiu de complementar i enriquir
el pressupost, el grup municipal d’ICV-
EuiA hem realitzat un conjunt d’aporta-
cions en temes de participació, sostenibili-
tat ambiental, habitatge, educació, comerç,
ocupació,  etc., amb propostes com: habi-
tatges de lloguer per a joves, creació d’una
borsa d’habitatge, definició dels itineraris
ecològics, el Pacte Local per a la Mobilitat,
estudi de viabilitat del Despibus i fomentar
l’ús de la deixalleria;  posar a disposició de
les entitats que entrenen a la Pista Jujol, el
poliesportiu del Camí del Mig; estudiar la
creació del Consell de Ciutat; ajustar  la
despesa de la recepció d’entitats de la festa
major; potenciar la presència de l’art al
carrer i la creació de pàgines web de les
entitats, i un Pla de Dinamització del
comerç local. Aquests pressupostos combi-
nen diverses sensibilitats en aspectes de
caire mediambiental, social i d’equitat.
S’ha possibilitat la suma, la incorporació de
propostes diferents que l’amplien i enri-
queixen, marcant les línies estratègiques
d’actuació. Anem avançant per fer millor
la nostra ciutat i més fàcil la vida de les per-
sones que l’habitem. Continuarem treba-
llant per cercar la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats, i per la consecució d’un
objectiu, per  a nosaltres molt necessari, la
felicitat de la gent de Sant Joan Despí.

IIIICCCCVVVV----EEEEUUUUiiiiAAAA
Pressupost municipal 2004

agenda

DIADA DELS TRES TOMBS
Arribada i esmorzar a Can
Tusquets (9 h). Missa a la pàrroquia de
Sant Joan Baptista (12 h).Rua pels
carrers (12.15 h). Ball dels Tres Tombs
(19 h, al Foment Cultural i Artístic)

Diferents carrers del Centre

Diumenge, 2255 de gener

TEATRE: “AUTORES”
22 hores
Al Foment Cultural i Artístic
Carrer Major, 54 (preu: 9 Û)

Divendres, 66 de febrer

VISITA A LA GRANJA
D’ANIMALS
A Can Tusquets
Av. de Barcelona
Activivitat emmarcada en la celebració dels
Tres Tombs. Visites de 9 a 13 i de 15 a 19
hores. Diumenge, de 9 a 14 hores.

Del 2233 al 2255 de gener

INAUGURACIÓ DE PINTURES
DE JOSÉ GALVÁN
A les 19.30 hores
Fins el 22 de febrer al
Centre Jujol-Can Negre
Plaça de Catalunya, s/n

Dijous, 2299 de gener

DIA DE LA PAU I LA NO
VIOLÈNCIA A L’IES FERRER I
GUÀRDIA
De 8.30 a 14 hores
Institut F. Ferrer i Guàrdia
Av. de la Generalitat, 30

Divendres, 3300 de gener

II JORNADA DE GENT GRAN
A partir de les 10 hores
Centre cívic Antoni Gaudí
plaça de l’Estatut

Dimarts, 1177 de febrer

RIURE, LA MILLOR TERÀPIA
17 hores
Amb Miquel Giménez, comunicador.

Aula Cultural de Gent Gran

Àrea de Serveis a la Persona
Av. de Barcelona

Dimecres, 1111 de febrer

                                   



2004
Un any ple 

de p r o j e c t e s

Nova escola bressol, quart centre cívic, més pisos

de promoció pública, reforma de carrers, tramvia,

pasarel·la sobre el tren...

   


