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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

Ja tenim tramvia

El tramvia del Baix Llobregat ja
és una realitat. Amb la immi-
nent entrada en servei d’aquest

nou mitjà de transport, donem un
important pas endavant en l’objectiu
de millorar la xarxa de transport
públic de la nostra ciutat. La comuni-
cació entre els pobles i ciutats de l’à-
rea metropolitana –no només orien-
tada a Barcelona– ha estat, de sem-
pre, una de les prioritats de l’Ajun-
tament. El Tram ha de marcar l’inici
d’una aposta ferma pel desenvolupa-
ment del transport públic a la regió
metropolitana per tal de facilitar la
mobilitat dels ciutadans i ciutadanes
en una àrea urbana cada cop més
extensa i que no pot quedar col·lap-
sada a diari pel trànsit rodat. Anar a
treballar, estudiar o fer qualsevol des-
plaçament ha de ser senzill, accessible
i ràpid si volem tenir ciutats equili-
brades i millorar la qualitat de vida
de tothom.
L’arribada del Trambaix ens aporta un
sistema de transport cada cop més
extès a les ciutats europees i, a més,
ha permès reurbanitzar les principals
vies de comunicació per les quals
passa. L’avinguda de Barcelona n’és
un bon exemple. Amb una alta fre-
qüència de pas, d’una manera còmo-
da i a cel obert, anar als municipis
veïns o a la capital serà més agrada-
ble. 
Però la posada en servei del tramvia
no significa la fi de les nostres recla-
macions per tal d’aconseguir la xarxa
de transport públic que Sant Joan
Despí es mereix. La futura línia 12 del
metro, la millora de la xarxa de roda-
lies de Renfe i una bona xarxa d’au-
tobusos segueixen sent assumptes
prioritaris per a nosaltres. De mo-
ment, donem la benvinguda al Tram.

El tranvía del Baix Llobregat ya es
una realidad. Con la inminente
entrada en servicio de este nuevo

medio de transporte, damos un impor-
tante paso adelante en el objetivo de
mejorar la red de transporte público de
nuestra ciudad. La comunicación entre
los pueblos y ciudades del área metro-
politana –no sólo orientada a Bar-
celona– ha sido siempre una de las
prioridades del Ayuntamiento. El Tram
ha de marcar el inicio de una apuesta
firme por el desarrollo del transporte
público en la región metropolitana
para facilitar la movilidad de los ciuda-
danos y ciudadanas en un área urbana
cada vez más extensa y que no puede
quedar colapsada a diario por el tráfi-
co rodado. Ir a trabajar, a estudiar o
hacer cualquier desplazamiento ha de
ser sencillo, accesible y rápido si quere-
mos tener ciudades equilibradas y
mejorar la calidad de vida de todos y
todas.
La llegada del Trambaix nos aporta un
sistema de transporte cada vez más
extendido en la ciudades europeas y
que, además, ha permitido reurbanizar
las principales vías de comunicación
por las que pasa. La avenida de
Barcelona es un buen ejemplo. Con
una alta frecuencia de paso, de una
manera cómoda y a cielo abierto, ir a
los municipios vecinos o a la capital
será más agradable.
Pero la puesta en funcionamiento del
tranvía  no significa el final de nuestras
reclamaciones para conseguir la red de
transporte público que Sant Joan Despí
se merece. La futura línia 12 del metro,
la mejora de la red de cercanías y una
buena red de autobuses siguen siendo
asuntos prioritarios para nosotros. De
momento, demos la bienvenida al
Tram.



Les darreres proves per compro-
var el funcionament del tramvia
arriben al seu final. D’aquí pocs

dies el nou sistema de transport
públic començarà a portar viatgers,
després de fer durant tot aquest mes
de febrer l’anomenada ‘marxa en
buit’. Les primeres línies a posar-se en
servei seran la T-1 (amb final al carrer
Bon Viatge) i la T-2 (que arriba fins a
les Planes), totes amb origen a la
plaça Francesc Macià de Barcelona.  A
Sant Joan Despí funcionaran en
aquesta primera fase tres parades i un
baixador del Trambaix, situats a dife-
rents punts: Bon Viatge (barri Centre),

Can Tusquets (zona d’equipaments i
àrea empresarial), Centre Miquel
Martí i Pol i camp de futbol de les
Planes. El tramvia arriba a Sant Joan
Despí procedent de Cornellà a través
de l’antiga BV-2001 i per una via
doble, que passa a ser via única en
arribar a l’avinguda de Barcelona.
Quan entri en servei la línia T-3 (cap a
Sant Just Desven i Sant Feliu), aug-
mentarà el servei del Tram a la ciutat
amb una parada a l’avinguda del Baix
Llobregat, que donarà servei al barri
Residencial Sant Joan, i una altra a la
carretera N-340 que, tot i ser en
terme municipal de Sant Just, pres-

CIUTAT

El Trambaix, a punt
El servei amb passatgers començarà en els propers dies

tarà servei als veïns i veïnes de Pla del
Vent-Torreblanca. Aquesta tercera
línia, ara en obres i que no passa per
Cornellà (gira cap a Sant Joan Despí
des de la carretera d’Esplugues, per
l’avinguda del Baix Llobregat), està
previst que comenci a funcionar la
propera tardor.
El Trambaix ajudarà a minvar el dèfi-
cit que la ciutat i la comarca tenen en
matèria de transport públic. Cada
comboi dels dinou que travessaran les
línies (i que descansaran a les cotxeres
de Sant Joan Despí) pot portar fins a
220 persones, circula per un carril
segregat del trànsit rodat, no conta-
mina, inclou els més moderns sistemes
de seguretat i ha permès una reforma
urbanística dels carrers per on passa.
Permetrà, amb un sola targeta, con-
nectar amb la xarxa de metro, de tren
i amb els autobusos.
Viatjar en tramvia, a cel obert, tot
mirant les nostres places i carrers,
serà, de ben segur, una manera més
agradable de fer els nostres desplaça-
ments urbans i interurbans.

És qüestió de dies que el tramvia comenci a funcio-
nar amb passatgers. Les primeres línies a entrar en
servei seran la T-1 i la T-2 que, amb el mateix horari
del metro i els autobusos, connectaran la ciutat amb
Barcelona i els municipis veïns. D’aquí ben poc com-
provarem els avantatges del nou Trambaix: ràpid,
accessible, segur, silenciós, no contaminant i
modern. Viatjar en tramvia serà un plaer.

Sant Feliu

Cornellà

Esplugues

l’Hospitalet Barcelona

Sant Just Desvern

Sant Joan Despí
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CIUTAT

El recorregut del Trambaix té l’origen
a la plaça de Francesc Macià (Barce-
lona), des d’on puja per l’avinguda
de la Diagonal, on connecta amb el
metro a Maria Cristina i Palau Reial.
Després agafa direcció l’Hospitalet
per l’avinguda de Xile fins arribar a la
carretera de Collblanc. En arribar al
Pont d’Esplugues, baixa per la carre-
tera de Cornellà, ciutat on hi ha l’in-
tercanviador amb metro i tren, al cos-

tat de l’Eroski. Des d’allà, per la BV-
2001 entra a Sant Joan Despí. La línia
T-3, des de la cruïlla de Sant Ildefons
(Rayo Amarillo) entra a la nostra ciu-
tat per l’avinguda del Baix Llobregat
i, per un túnel sota l’autopista, arriba
a la N-340, on agafa direcció Sant
Feliu travessant Sant Just Desvern. Ja
s’estudia el seu perllongament per
fer-lo arribar també a Molins de Rei i
Sant Vicenç dels Horts.

Les parades. De Sant Joan Despí a
Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues,
Cornellà i, aviat, a Sant Just i Sant Feliu

5
El Tram funcionarà de 5 del matí fins
a  la mitjanit, excepte els divendres,
els dissabtes i les vigílies de festius,

quan l’horari serà de 6 del matí a 2 de
la matinada. És el mateix horari del
metro.

Horari complet. De 5 del matí a la mitjanit

El Trambaix accepta totes les targetes
del Sistema Tarifari Integrat (T-10,
T50/13, T-Mes, T-Trimestre), que per-
meten agafar tots els sistemes de
transport de la Regió Metropolitana.

Es podran adquirir en el punts de
venda habituals i a les màquines
expenedores de les parades del tram-
via. Caldrà validar el títol en accedir
al Tram, igual que als autobusos.

Tarifa integrada. El mateix bitllet
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Conviure amb el Tram
Cal respectar la senyalització i circular amb precaució

Conductors i vianants ja comencem a acostumar-nos a la
presència del tramvia. Les proves d’aquests dies servei-
xen, a més de comprovar el funcionament de tots els sis-

temes, per preparar-nos per al funcionament regular
d’aquest mitjà de transport. Tots, especialment els
vehicles, hem de respectar les senyalitzacions.

En cotxe o moto: atenció als senyals
el tramvia circula pels dos sentits

A peu o en bici:
fer servir els passos per a vianants

El tramvia funciona per un carril segregat de la resta dels desti-
nats al trànsit de vehicles, a excepció de les cruïlles. Cal tenir pre-
sent que els combois del Tram circulen en els dos sentits de la
marxa. Per això, els conductors han de parar especial atenció als
semàfors i els senyals que regulen el pas del tramvia; deixar sem-
pre les vies lliures per al pas del tramvia (assenyalades amb color
groc a l’asfalt) i quan s’han de creuar, assegurar-nos que no ens
quedarem aturats al mig.

Els vianants i ciclistes han de fer servir els passos i zones delimitats per a
ells, s’han d’aturar en aquestes àrees i deixar lliures les vies. A l’hora de
creuar, tal i com es fa amb els cotxes, han de verificar i assegurar-se que
no s’acosta cap tramvia en cap dels dos sentits.

Per a qualsevol informació: 

Telèfon del TRAM: 902 193 275 www.trammet.com
ATM (Autoritat del Transport Metropolità): 93 362 00 20

Sant Joan Despí, tramviarie
Quan els tramvies circulaven pels carrers de Barcelona, aquests no arribaven a Sant Joan Despí. Però la nos-
tra ciutat, un dels municipis que des dels inicis va reclamar la recuperació d’aquest mitjà de transport, ja hi
tenia alguna relació, com ara en la figura d’Eduard Rodríguez Puerta (fotografia de la dreta), santjonanec
que va ser conductor i cobrador a la Línia 47 de tramvia, entre d’altres.



7

CIUTAT

Luz verde al edificio de 
servicios del campo de
fútbol de les Planes

Conxita Sánchez, fins ara tinent
d’alcalde de Serveis Socials i Dona,
ha deixat el seu càrrec a l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí per passar
a desenvolupar un càrrec de respon-
sabilitat al departament de Medi
Ambient i Habitatge al nou govern
de la  Generallitat. Sánchez va for-
malitzar la seva renúncia al ple mu-
nicipal del passat 11 de febrer, des-
prés de 13 anys com a regidora
d’Iniciativa per Catalunya Verds. Al
seu discurs de comiat, va qualificar
el seu pas per l’Ajuntament de la
ciutat com “una de les etapes
més importants de la meva vi-
da” per haver “participat en els
canvis que ha experimentat la
ciutat en aquests anys”, primer
des de l’oposició i, des de la passada
legislatura, formant part del govern
municipal. Elena Embuena substi-
tuirà properament Conxita Sán-
chez, tant al grup municipal d’ICV-
EUiA com a la regidoria que ocupa
aquesta formació política.

Més de 24.000 ciutadans i ciuta-
danes majors de 18 anys de Sant
Joan Despí estan de nou convo-
cats a les urnes el proper diu-
menge 14 de març. La nova cita
electoral servirà per escollir els i
les representants de la ciutada-
nia a les Corts generals (diputats
al Congrès i senadors) i, per tant,

per configurar el govern de
l’Estat espanyol. Com a les passa-
des eleccions –les autonòmiques
del 16 de novembre– a Sant Joan
Despí s’establiran 9 col·legis elec-
torals i es mantindran els incor-
porats a la passada convocatòria:
el poliesportiu Salvador Gimeno,
al barri Centre, i el centre cívic

Antoni Gaudí, a Residencial Sant
Joan.
Ara fa quatre anys, a les eleccions
generals del 2000, a Sant Joan
Despí va votar un 66,8% del cens.
El PSC va ser el partit més votat
(45,1%), seguit del PP (22,8%),
CiU (15,8%), ICV (5,53%), EUiA
(5,3%) i ERC (3,48%).

El campo de fútbol municipal de
Les Planes está en pleno proceso
de mejora de sus instalaciones.
Acaba de estrenar la remodela-
ción de tres de sus vestuarios
–realizada por el Ayuntamiento a
través de un taller de empleo– y
ahora está a punto de comenzar
la construcción de un edificio de
servicios que dotará al equipa-

miento, por ejemplo, de un
nuevo local social. 
La remodelación de los vestua-
rios ha ido acompañada de la
construcción de una rampa que
permite un mejor acceso a esta
zona, situada bajo las gradas del
campo municipal y que facilita el
acceso a personas con movilidad
reducida.

14 de març: eleccions generals

La instalación deportiva municipal acaba de inaugurar
la reforma de sus vestuarios

Més de 24.000 veïns i veïnes, amb dret a vot per escollir nou president espanyol

La regidora
Conxita Sánchez
deixa l’Ajuntament

Antoni Poveda, primer teniente de alcalde, acompañado de Belén García, 
concejal de Promoción Económica, en el acto de entrega de los diplomas a los
alumnos-trabajadores del taller de ocupación que se encargó de la reforma 
de los vestuarios



8

CIUTAT

Mejoras en varios puntos de la ciudad

Hasta el día 27 de febrero las oficinas de la empresa
municipal ADSA siguen recogiendo las solicitudes de
todas aquellas personas mayores de Sant Joan Despí que
quieran optar a una de las 12 viviendas de alquiler ase-
quible que ha construido el Ayuntamiento en la calle
Major. Recordamos que, entre otros, los requisitos a cum-
plir son: tener más de 65 años; ser jubilado/a y, si la peti-
ción la realizan dos personas, la segunda debe ser mayor
de 60; acreditar una residencia en Sant Joan Despí de un
mínimo de 10 años de forma continuada; tener proble-
mas de accesibilidad a su vivienda y no superar los 2,5
veces el salario mínimo. Para más información: ADSA.
Tel. 93 477 03 11.

Hasta el 27 de febrero sigue abierto el plazo para 
solicitar los pisos de alquiler para ‘gent gran’

El Ayuntamiento realiza periódica-
mente trabajos de mantenimiento
y mejora de las calles y plazas de la
ciudad. En los últimos días hemos
visto cómo se ha recuperado para
la ciudadanía un espacio situado
entre la avenida de Barcelona y la
calle Montilla, en el barrio de les
Planes. Esta zona es ahora un
nuevo punto de esparcimiento
para los vecinos y vecinas, especial-
mente los más pequeños, que ya
pueden disfrutar de un nuevo
juego infantil. También estos días
se han acabado los trabajos de

mejora del acceso al Ayun-
tamiento, en la calle del Mig. Se ha
ampliado la acera, eliminando las
barreras arquitectónicas y se han
colocado nuevos puntos de ilumi-
nación. Es el paso previo a la mejo-
ra de la puerta de entrada propia-
mente dicha que será también
remodelada para permitir un acce-
so más cómodo y ágil al edificio
consistorial. Otros equipamientos
municipales (como Promoción
Económica o el centro cultural
Miquel Martí i Pol) también verán
mejoradas sus entradas para facili-

tar la entrada y salida a los usua-
rios. Entre las reformas previstas
para llevar a cabo próximamente
destaca la remodelación de las
calles València, les Planes, Fortuny,
Montjuïc, Previsió i Vicomicià.  
También en el ámbito urbanístico,
sigue a buen ritmo la construcción
del nuevo centro cívico de Pla del
Vent-Torreblanca y ya se han inicia-
do las obras de la nueva residencia
asistida y centro de día para las
personas mayores en la av. de Bar-
celona esquina con rambla Josep
Maria Jujol. 

A la izquierda, nuevo espacio ciudadano en la calle Montilla. A la derecha, obras de mejora frente al Ayuntamiento
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SESSIÓ INFORMATIVA:

L'ENSENYAMENT SECUNDARI PÚBLIC A SANT JOAN DESPÍ

Dijous, 11 de març, a les 18.30 hores, al Foment Cultural i Artístic.
A càrrec dels dos instituts de secundària públics de la ciutat (F. Ferrer i Guàrdia i J. Salvador i Pedrol). 
Es parlarà de l'oferta d'aquest cicle a Sant Joan Despí: ESO, batxillerats i cicles formatius

EDUCACIÓ

Les escoles i instituts públics obren
les seves portes als pares i mares

Centres públics d'Educació Infantil-Primària:

Sant Francesc d’Assís. Tel. 93 373 24 15
8 de març, a les 9.30 hores
12 de març, a les 15.15 hores

Pau Casals. Tel. 93 373 34 60
8 de març, a les 15.15 hores
11 de març, a les 9.30 hores

La Unió. Tel. 93 373 40 01
9 de març. a les  9.30 hores
11 de març, a les 15.15 hores

Joan Perich Valls. Tel. 93 477 31 15
9 de març, a les 15.15 hores
10 de març, a les 9.30 hores

Pascual Cañís.Tel. 93 373 35 16
10 de març, a les 9.30 hores
12 de març, a les 15.15  hores

Espai-3.Tel. 93 373 24 04
10 de març, a les 15.15 hores
12 de març, a les 9.30 hores

Centres públics d'Educació Secundària 
Obligatòria (ESO)

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Tel. 93 373 16 11
23 de març, a les 19 hores

Institut Jaume Salvador i Pedrol. Tel. 93 373 06 12
24 de març, a les 19 hores

Mes de març: 
jornades de portes obertesUn any més arriba el període

de matriculació per al pro-
per curs escolar 2004-2005.

Com és costum a Sant Joan Despí,
abans de conèixer  el calendari ofi-
cial per fer efectives les matrícules,
els centres d’ensenyament públic
de la ciutat organitzen unes jorna-
des de portes obertes per als pares
i les mares amb l’objectiu d’oferir-
los tota la informació necessària i
ensenyar-los les instal·lacions dels
diferents col·legis i instituts. El qua-
dre adjunt reprodueix els dies de
visita previstos pels centres educa-
tius: els d’Educació Infantil-
Primària amb horaris de matí (9.30
h) i tarda (15.15 h) i els instituts de
Secundària, a partir de les 19 hores. 
D’altra banda, el dia 11 de març
tindrà lloc una conferència infor-
mativa al Foment Cultural i Artístic
(carrer Major, 54) sobre l’oferta
que donen els dos instituts públics
de la ciutat: ESO (Secundària
Obligatòria), batxillerats i cicles
formatius. 
Per a més informació sobre el perí-
ode de matriculació es poden
adreçar a:
Departament d’Educació de
l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí. 
Àrea de Serveis a la Persona 
(poliesportiu Francesc Calvet). 
Telèfon 93 477 00 51

Campanya de matrícula curs 2004-2005
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SERVEISMEDI AMBIENT

Aconseguir uns hàbits que
afavoreixin l’estalvi d’ener-
gia, el reciclatge i eviti la

contaminació a través d’un procés
de recollida d’informació, anàlisi i
presa de mesures concretes. Aquest
és l’objectiu de l’experiència que es
desenvolupa a diferents centres
escolars de Sant Joan Despí per ini-
ciativa del departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament. És l’ano-
menada Ecoauditoria a l’Aula, una
proposta basada en aconseguir que
alumnes de cinquè i sisè curs
d’Esenyament Primari facin una
anàlisi del seu entorn –el mateix
col·legi– en questions mediambien-
tals i posin en marxa solucions
ambientals, tot sensibilitzant al con-
junt de l’escola.
Els alumnes treballen els temes de
l’aigua i l’electricitat, les emissions a
l’atmosfera i els residus. Són els pro-
pis nois i noies qui, desprès de cercar
la informació i analitzar-la, hauran
de dedicir les accions a prendre per
estalviar energia, contaminar menys
i sensibilitzar al conjunt del centre
escolar. Aquest compromís l’hauran
de fer realitat al llarg del curs.  Per

exemple, en el tema del consum
d’aigua, desprès de recopilar infor-
mació sobre el procés de  captació i
tractament, alumnes del Sant
Francesc d’Assís han calculat que
cada pulsació a l’aixeta del lavabo
gasta 2 litres d’aigua i això significa
un consum de 1.800 litres al dia.
Platejar que cada aixeta tregui
menys aigua en cada pulsació
podria ser una de les mesures a
plantejar.
“És un procés primer d’avalua-
ció i després de fer propostes
per millorar –comenta al regidora
de Medi Ambient, Dolors García–
per aconseguir que adoptin acti-
tuds ecològiques i sostenibles.
És, de fet, una petita Agenda 21
de l’escola”. Aquesta actuació
s’emmarca en el procés de sensibilit-
zació ambiental que fomenta el pla
d’acció de l’Agenda 21 local.
El centre mediambiental L’Arrel de
Sant Joan Despí és l’encarregat de
desenvolupar aquestes sessions.
L’experiència s’està duent a terme,
aquest curs, a quatre col·legis de la
ciutat: Sant Francesc d’Assís, La
Unió, J. Perich Valls i Pascual Cañís.

Alumnes del col·legi de Primària Sant Francesc d’Assís, participant activament d’aquesta iniciativa que promou hàbits 
ecològics i sostenibles, com ara l’estalvi d’aigua

Els escolars aprenen a fer del seu
col·legi un espai ecològic

Visites per 
assessorar en
medi ambient als
comerciants

El departament de Promoció Eco-
nòmica, en col·laboració amb el
de Medi Ambient, han organit-
zat un programa de visites als co-
merços de Sant Joan Despí. Una
tècnica municipal els hi farà una
presentació personal del Servei
d’Assessorament en Medi Am-
bient que, entre d’altres temes,
els informarà sobre les accions
que es poden fer per tal d’ajudar
a la protecció del medi ambient.
També s’elaboraran enquestes
sobre el funcionament del servei
de recollida de cartró porta a
porta que es desenvolupa en
l’àmbit comercial de la ciutat.
Aquestes visites serviran igual-
ment per donar a conèixer ser-
veis de Promoció Econòmica com
ara la borsa de treball, cursos de
formació, seminaris, etc.
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OCUPACIO

Els programes d’inserció per a aturats amb
dificultats arriben a més de 70 persones

El departamento de Promoción Econòmica y Empleo del
Ayuntamiento de Sant Joan Despí abre el plazo para la inscripción a
cursos de formación y reciclaje destinados a trabajadores y trabajado-
ras en activo, que se desarrollarán hasta el mes de junio en la ciudad:

INFORMÁTICA BÁSICA. Curso de 50 horas
Inicio: 20 de abril - Final: 10 de junio. 

Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21.30 horas
EXCEL. Curso de 40 horas

Inicio: 10 de mayo - Final: 16 de junio. 
Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21.30 horas

INTERNET. Curso de 40 horas
Inicio: 10 de mayo - Final: 16 de junio. 
Martes y jueves, de 19 a 21.30 horas

ACCES. Curso de 40 horas
Inicio: 27 de marzo - Final: 12 de junio. Sábados, de 9 a 13 horas

INGLÉS (Nivel 1). Curso de 50 horas
Inicio: 13 de abril - Final: 17 de junio. 
Martes y jueves, de 19 a 21.30 horas

Para información e inscripciones: 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ
John F. Kennedy, 8 SANT JOAN DESPÍ (les Planes). 
93 480 80 50. promocio@sjdespi.com

Els agents cívics treballen als carrers de
la ciutat, al servei dels ciutadans

Mujer: ¿Hace mucho que no
trabajas y quieres volver al
mercado laboral? ¿Crees que
te sería difícil encontrar un
empleo?

El prEl programa  ograma  

E L I O N O RE L I O N O R
te ayudate ayuda

Se trata de un plan de apoyo inte-
gral a las mujeres que se encuen-
tran en esta situación. Ya participan
15 mujeres de Sant Joan Despí con
edades comprendidas entre los 25 y
los 55 años que, por diferentes cir-
cunstancias de la vida, dejaron de
trabajar y quieren volver a entrar en
el mercado laboral. Ahora comien-
za un nuevo programa Elionor en la
ciudad, que durará hasta abril y que
tendrá lugar en el departamento de
Promoción Económica y Empleo del
Ayuntamiento, en horario de 9.30 a
12 horas 

(93 480 80 50).
¡Infórmate!

Joves i persones més grans de 40
anys són els col·lectius sobre els
quals incideixen els programes
que desenvolupa l’Ajuntament de
Sant Joan Despí i que combinen
formació i contractació laboral per
tal d’ajudar a la inserció als aturats
del municipi. L’any 2003 van ser
setanta-tres persones es van bene-
ficiar d’aquesta iniciativa que pre-
tén ajudar a la reducció de l’atur a
la ciutat. Són persones com ara els
quaranta joves menors de 25 anys
de l’escola taller  i els majors de 40
anys del taller d’ocupació. Els joves
al desembre van acabar els sis
mesos de formació i han començat
a treballar fent de lampista, pale-
ta, jardiner i pintor. Durant els sis

mesos precedents a aquesta eta-
pa, han iniciat la formació en els
seus oficis a més de rebre formació
bàsica en matemàtiques, llengua,
català i noves tecnologies. Un altre
dels projectes d’inserció és el dels
agents cívics, que ha estat avalat
per una recent inspecció del De-
partament de Treball de la Ge-
neralitat per la “qualitat i serio-
sitat en la gestió”, així com en la
innovació que suposa la seva posa-
da en marxa i el servei que presten
la desena de dones i homes parti-
cipants. Els agents cívics es dedi-
quen a detectar problemes als
carrers de la ciutat i vehicular res-
postes a les qüestions que plante-
gen els ciutadans i ciutadanes.

Cursos de formación para trabajadores 
y trabajadoras en activo





CULTURA

Carnaval surrealista
La commemoració del centenari del pintor
Salvador Dalí és el tema genèric del carnaval
de Sant Joan Despí. L’Any Dalí es viurà ple de
colors i disbauxa, elements que no manquen

en una de les cites més alegres i participati-
ves de la nostra ciutat. Dissabte, 21 de febrer,
és el dia de la rua i del ball. Tothom hi està
convidat.

la rla ruaua

el ball i elel ball i el
concurs deconcurs de
disfrdisfressesesses

23.00: poliesportiu del Mig

Passarà pels carrers: JF Kennedy, Àngel Guimerà, Mare de Déu de la
Mercè, Sant Antoni, Gran Capità, av. de Barcelona, Bon Viatge,
Catalunya i Riera d’en Nofre. A l’alçada del carrer del Gran Capità, el
jurat farà el repàs de les comparses participants.

21 comparses
En el moment de tancar aques-
ta edició del Butlletí, han confir-
mat la seva participació les
següents entitats i comparses:
AMPA Ateneu Instructiu, AMPA
Espai 3, AMPA Gran Capità,
AMPA Joan Perich Valls, AMPA
Pau Casals, AMPA Sant Francesc
d’Assís, ASALRE, associació Can
Maluquer del casal de gent
gran, associació Ball Despí, asso-
ciació Estel, banda de música de
l’AV les Planes, esplai El Nus,
esplai El Tricicle, esplai L’Arca de
Colors, esplai El Castanyot, Colla
de Diables de Sant Joan Despí,
Colla Elmo, Colla Los Puretas,
Happy Children i Ràdio Despí.

Carnaval infantil
L’esplai El castanyot organitza
una festa de carnaval infantil el
diumenge, 22 de febrer, a par-
tir de les 18 hores als locals de
les Filles de Maria (carrer de
Jacint Verdaguer).

Enterrament
del Carnestoltes

Comiat, enterrament i lectura
del testament del rei Carnes-
toltes, el dimecres, dia 25. Els
nens i nenes hauran de portar
la sardina retallable que els
han donat a l’escola. La comiti-
va sortirà, a les 18 hores, de la
plaça de l’Ermita. Des d’allí pas-
sarà pels carrers Baltasar d’Es-
panya, Rius i Taulet, av. de
Barcelona, Mare de Déu de la
Mercè, Trias de Bes, Pi i Sunyer,
JF Kennedy i plaça del Mercat.

16.30: concentració de comparses a la plaça del Mercat
17.00: sortida de la rua
19.30: arribada al pati del col·legi Sant Francesc d’Assís

13

El concurs premiarà les modalitats de millors disfresses individuals, de
parelles o trios, de grup (5 o més components) i de comparses (10 o més
components). Hi haurà un servei d’autocars que recollirà (de 22.30 a 23.30
hores) i deixarà (de 2 a 3 hores)  qui vulgui. Passarà per les Planes (av. de
Barcelona/Marquès de Monistrol), Residencial Sant Joan (Sant Martí de
l’Erm/Marquès de Monistrol), Pla del Vent-Torreblanca (plaça Maria
Aurèlia Capmany) i Centre (poliesportiu del carrer del Mig).
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Fins al 22 de febrer, el Centre Jujol-Can Negre acull una mostra
de pintures de José Galván, un pintor de Las Palmas que treballa
l’art del gravat, la il·lustració i el dibuix. Ha estat mereixedor de
diferents premis i els seus quadres s’han vist per tota Espanya i
Europa. Galván ha portat a Sant Joan Despí una obra “minima-
lista i sòbria de color” trencant una mica amb el que havia fet
fins ara, “molt més colorista”, segons va assenyalar el dia de la
inauguració, el 29 de gener. Tons en color beix i blanc, figures
geomètriques i sobrietat defineixen les obres d’aquesta mostra,
totes elles sense títol. Aquesta és la primera cita del cicle d’expo-
sicions de 2004 a Can Negre, fruit de la selecció feta per un jurat
de professionals d’entre els treballs presentats a una convocatò-
ria pública. “Portem exposicions de qualitat i d’autors amb
una alta formació”, va assenyalar Antoni Guerra, tinent d’al-
calde de Cultura. A partir del 26 de febrer, la mostra Rasen/Blanc,
de Josefa Hernández i Fernando Castillo afaga el relleu.

L’Escola d’Art organitza les seves Jornades Culturals amb activitats obertes a tothom

L’art minimalista de José Galván va obrir el cicle 
d’exposicions 2004 del Centre Jujol-Can Negre

Jose Galván, acompanyat del tinent d’alcalde 
de Cultura, Antoni Guerra, durant la inauguració 

de la mostra pictòrica de l’artista

El proper 11 de maig farà cent anys
que va nèixer a Figueres un dels pin-
tors catalans més universals: Salva-
dor Dalí. Per aquest motiu, enguany
se celebra l’Any Dalí que també
tindrà a Sant Joan Despí propostes
per tal de conèixer una mica més
aquest artista que va ser també un
dels personatges més excèntrics del
segle passat.
Del 18 de març al 2 d’abril, la biblio-
teca Miquel Martí i Pol acull un
recull de llibres sobre l’obra de Dalí.
El 20 de març s’ha programat també
una sortida al Palau Moja de
Barcelona per anar a veure l’exposi-
ció Dalí. Afinitats electives, una  mos-
tra de pintures, dibuixos, objectes,
fotografies i documents que servei-
xen per apropar-nos a les fonts i les
influències que van marcar l’obra del
pintor figuerenc. Per al dia 27 de
març s’ha organitzat una altra sorti-
da, en aquest cas, cap a terres giro-
nines, per tal de visitar el Castell Gala

Dalí (a Púbol) i el Museu Dalí (a
Figueres). El dia 30 se celebrarà, a la
biblioteca, la conferència El surrea-
lisme sóc jo, a càrrec del crític d’art
José Corredor-Matheos. Al mateix
escenari, el dia 4, L’Hora del Conte es
dedicarà al pintor amb una història
narrada per Ada Cussidó.
L’Escola d’Art proposa
activitats culturals per a tothom
Els amants de l’art de Sant Joan
Despí, a més dels actes de l’Any Dalí,
tenen aquest mes de març una ofer-
ta molt més àmplia ja que se cele-
bren les Jornades Culturals de l’Es-
cola Municipal d’Art. Es tracta d’un
grapat de tallers, excursions, visites i
conferències obertes a la ciutadania
en general. Destaquen visites a la
fàbrica de xocolata Blanchar (23 de
març), al Museu de la Ceràmica de
Vilafranca del Penedès (també el
23), al Museu de la Pell de Vic (igual-
ment el 23 de març), al Museu La
Rajoleta d’Esplugues (dia 24), al

La ciutat celebra l’Any Dalí
CULTURA

MACBA de Barcelona (el 25 de març)
i a les termes Magma de Santa
Coloma de Farners (el 25).
Pel que fa als tallers, es tocaran temà-
tiques diverses com el ioga, la pintu-
ra sobre seda i la fotografia feta amb
poca llum. També hi haurà conferèn-
cies i, fins i tot, una demostració de
cuina. Més informació a la mateixa
Escola d’Art (Tel. 93 477 01 86).

Dalí, un geni universal
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CULTURA

Un año más, Sant Joan Despí cele-
brará el Día de Andalucía con activi-
dades que serán una muestra del
arte y la gastronomía de esta comu-
nidad autónoma. El Centro Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre es la
entidad encargada de llevar a cabo
propuestas llenas de música y de
buen sabor. El sábado, 28 de febre-
ro, el Auditorio Miquel Martí i Pol
acogerá, a las 20 horas, un festival
de cante y baile que contará con las
actuaciones del Coro Daraja y de la
Escuela de Baile y Grupo de Danza
de la entidad organizadora, además
de la presencia de dos intérpretes
de canción española llevadas direc-
tamente de Córdoba: Mercedes
Álvarez y María Dolores Ramírez. Al
día siguiente, el domingo 29 de
febrero, a mediodía, el centro cívico
de Les Planes será el escenario de
una muestra gastronómica y de
repostería de Andalucía. Los asis-
tentes tendrán ocasión de degustar
diferentes platos tradicionales de la
cocina andaluza.

Los días 20 y 21 de marzo, el grupo
de danza Júlia Baras presentará en
el Auditorio Miquel Martí i Pol la
renovada coreografía Sentiments
Ocults. El grupo de danza nació
como consecuencia de la presenta-
ción de esta coreografía en el
Concurso Nacional de Nou Barris en
el año 2002. Fue preseleccionada
entre una veintena, de las que que-
daron tan sólo 8. Este éxito les ha
llevado a ampliar el montaje que
ahora se presenta en la ciudad.

El pasado 30 de enero se vivió en la sede de Slot-car una trepidante
noche de scalextric ya que se celebró una de las pruebas del Campeonato
de Barcelona de resistencia, que se celebra en cuatro escenarios distin-
tos, uno de ellos el local de esta entidad, situado en la calle Llobregat. La
espectacularidad propia de esta práctica fue incrementada al tratarse de
carreras nocturnas (como muestra la imagen adjunta), que se prolonga-
ron hasta entrada la madrugada. La iniciativa contó con 52 participantes
perteneciente a 26 equipos. El ganador, el formado por Josep Cardona y
Roger Castellví.

El Centre Jujol-Can Negre va acollir,
el passat 12 de febrer, la presentació
a Sant Joan Despí del llibre Josep M.
Jujol. L’arquitectora amagada, escrit
per la historiadora de la ciutat
Montserrat Duran, cap de l’Arxiu
Municipal i que s’ha convertit en
una de les persones que més en sap
de l’arquitecte modernista que tan-
tes obres va deixar a la nostra ciutat.
El llibre repassa el llegat de l’arqui-
tecte i en descobreix noves facetes.
L’acte va comptar amb la presència
de la mateixa autora, acompanyada
de l’alcalde de la ciutat, Eduard
Alonso, i Jordi Fernando, director de
l’editorial que distribueix el llibre.
Alonso va destacar la importància

El Día de Andalucía
se celebra con
varios actos en 
Sant Joan Despí

El grupo de danza
Júlia Baras presenta
‘Sentiments Ocults’

Presentació del llibre 
Jujol. L’arquitectura amagada
escrit per Montserrat Duran

Trepidande ‘slot-car’

Montse Duran i Eduard Alonso,
durant la presentació del llibre

d’obres com la feta per Duran “per
ajudar encara més a a posar
Jujol al lloc que es mereix”.
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La Diada dels Tres Tombs, organitzada per la Colla
de Geganters de Sant Joan Despí, va tornar a ser un
èxit, tant de públic com de participants. Una cin-
quantena de carruatges de tir i passeig, a més de
més de setanta cavalls van fer possible la rua del
passat 25 de gener.

Un moment de la representació de l’espectacle ‘Dalí’, que va obrir la 
campanya Teatre per a les escoles d’enguany

Més de 70 cavalls i 50 carruatges van omplir 
els carrers per celebrar els Tres Tombs

Un total de 2.740 alumnes d’esen-
yament primari i secundari hauran
passat per les diferents representa-
cions teatrals que inclou la campan-
ya ‘Teatre per a les Escoles’, una ini-
ciativa de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí que pretén apropar els
estudiants a aquesta forma d’ex-
pressió artística. El cicle va
començar el passat 9 de febrer,
quan alumnes de sisè curs de primà-
ria i de primer i segon curs d’ESO
van omplir les butaques del Foment
per veure l’obra Dalí, a càrrec de la
companyia Dreams Teatre.
Les properes representacions seran
els dies 8, 9, 10 i 11 de març, quan a
les mateixes escoles es posarà en
escena El grill Esteve i l’orquestra
del bosc (per a alumnes de P-3 a pri-

Prop de 3.000 estudiants participen en
la campanya ‘Teatre per a les escoles’

CULTURA

mer curs d’ensenyament primari).
Els dies 22 i 23 de març, de nou el
Foment serà l’escenari de la repre-

sentació El regne màgic d’Oz, desti-
nat, en aquest cas, a estudiants de
segon a cinquè curs de primària.
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DONA

Un espai per nosaltres. Amb aquest lema se celebrarà, el 12 de març, 
el Sopar de Dones al poliesportiu del Mig

Sant Joan Despí amb veu de dona
Setmana de la Dona: teatre, conferències, balls, esports, tallers... 

Tallers per a dones: 
risoteràpia, arteràpia, country, brico fusta, teatre, 
creixement personal.

De març a juny. Informació al 93 477 00 51. 
Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

La celebració del Dia Inter-
nacional de la Dona Treballa-
dora es viu a Sant Joan Despí

amb gran quantitat de propostes
per tal de recordar el camí que enca-
ra queda per recórrer per tal d’asso-
lir la igualtat real entre sexes. A tra-
vés de xerrades, teatre, música,
esport i moltes altres activitats, les
dones de Sant Joan Despí faran, del
5 al 13 de març, sentir la seva veu.
D’entre l’agenda d’actes  destaquen
dues interessants conferències: La
superwoman (8 de març, 19 hores, a
l’Àrea de Serveis a la Persona) a
càrrec de la psicòloga Maria Ferrer, i
Amb la mirada de dones (10 de
març, a les 19 hores, a Can Negre)
amb la presència de l’arquitecte
Anna Bofill.
El teatre ens arriba de l’obra
Lisístrata (5 de març, 22 hores, al
Foment) i Comediette, del grup

Actrius sense fronteres (9 de març,
19 hores, a la seu de l’Associació de
Dones Montserrat Roig). Hi haurà
temps també per a l’esport (Torneig
de petanca femení el 6 de març, a les
10 hores, a les pistes de Sant Pan-
craç, i futbol femení el 13 de març, a
les 16 hores, al camp de les les
Planes) i per la diversió (sortida al
restaurant espectacle Bogart de
Calfaf, el 7 de març, organitzat per
l’associació Asalre, i el Ball del dia 13
hores al centre cívic de les Planes a
càrrec de l’Associació de Dones Pro-
gessistes.
L’acte central tornarà a ser el Sopar
de Dones que se celebra tradicional-
ment al poliesportiu del carrer del
Mig i que aplega centenars de dones
de la ciutat, en una nit festiva i rei-
vindicativa organitzada per l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí. Serà el 12
de març, a partir de les 21.30 hores.

Campanya contra la
violència de gènere
La Setmana de la Dona servirà de
marc per presentar a la ciutat el dis-
seny de la campanya ‘Contra la
Violència de gènere, totes les nos-
tres veus’, que pretén ajudar a cons-
cienciar tota la societat de la mag-
nitud d’aquest problema i de la
necessitat de cercar solucions que,
d’una vegada per totes, posin fre al
degoteig constant de víctimes.

Premi de relats breus
per a dones: IV edició
Torna un any més aquest certma-
nen que vol donar l’oportunitat a
les dones de Sant Joan Despí que
volen expressar-se a través de la
paraula escrita. Les bases ja es tro-
ben a l’ârea de Serveis a la Persona
(poliesportiu Francesc Calvet).
També, del 8 al 12 demarç, a la
biblioteca Miquel Martí i Pol es
podrà visitar l’exposició Llibres en
lila, escrits per dones i biografies.

8 de març: una data
per no oblidar
Aquest dia es celebra arran la mort
de més de 100 treballadores en in-
cendiar-se la fàbrica Sirtwoot Co-
tton de Nova York l’any 1908. Les
dones protestàven per les seves con-
dicions laborals. Teixien roba de
color lila, el color que encara avui
marca aquesta jornada.



1. Avisar al teléfono gratuito 900 24 26 28 o
enviar un e-mail a través de www. sjdespi.com
(trámites on line)

2. Bajar los muebles al portal de casa los
lunes por la noche. Se recogerán el martes por
la mañana.

Esto ensucia las calles

Esto las limpia

I ncumpl i r  lo s  d ías  y  horas  de  ba jada de  mueb les  o  no  av i sa r  se rá  ob je to  de  
sanc ión económica según e l  a r t ícu lo  68 de  las  o rdenanzas  de l  c i v i smo.

En la 
recogida de muebles juega lim-
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ESPORTS

Éxito de la primera edición del Torneo 
escolar de baloncesto de la AVV les Planes

Jugadores y jugadoras de los diferentes equipos participantes en el trofeo

Gran participación en el IV Concurso de Fotografía de Montaña

El equipo del colegio de primaria
Pau Casals se proclamó, el pasado 1
de febrero, vencedor de la primera
edición del Trofeo Escolar de
Baloncesto que organiza la
Asociación de Vecinos de Les Pla-
nes, encolaboración con el Club de
Bàsquet Sant Joan Despí y el
Ayuntamiento y que rinde home-
naje a Francisco Becerra, un popu-
lar vecino del barrio conocido
como 'Paco de las Escalerillas'  falle-
cido recientemente.
Esta primer edición del torneo,
celebrada en el colegio Pascual
Cañís, consiguió un gran éxito: par-
ticiparon un total de 54 chicos y
chicas de 11 y 12 años (quinto y
sexto curso) de los colegios Gran
Capitán, La Unió, Pau Casals y
Pascual Cañís. La final la disputaron
los equipos del Gran Capitán y del
Pau Casals, con un resultado de 27
a 33. Las semifinales enfrentaron al
Pascual Cañís y a La Unió, partido
que acabó con el resultado de 23 a
11. El jugador Cristian Sánchez, del

Un total de 64 fotografías se presentaron a la cuarta edición
Concurso de Fotografía de Montaña que organiza el Grup
Excursionista de Sant Joan Despí, en colaboración con el
Ayuntamiento. Las imágenes de montaña, tema genérico del
concurso, estuvieron expuestas hasta el pasado 23 de febrero en
el vestíbulo del centro cultural Miquel Martí i Pol. Los ganado-
res de la presente edición, todos vecinos de Sant Joan Despí,
fueron Albert Chiva Dalmau por su obra titulada Roca de tardor
(primer premio); Oriol Sans i Farell con Contrast (segundo pre-
mio), y Pilar García Abadía con la fotografía Buscando el barco.
En esta edición se ha registrado un notable incremento de obras
participantes en relación al año anterior, cuando se recopilaron
40 imágenes.
En la foto adjunta, el concejal de Deportes, Ferran Liesa (en el
centro), acompañado del presidente de la entidad organizado-
ra, Miguel Ángel Verdier (izquierda), en la entrega de premios.

Gran Capità, fue el máximo ences-
tador, y Gustavo Reyes, de La
Unión, obtuvo el galardón al mejor
jugador de la competición.
Según Antonio Gámez, presidente
de la entidad organizadora, el obje-
tivo de este certamen es el de “pro-
mover el deporte entre los esco-
lares de la ciudad” y, a la vez,

añade Gámez, “potenciar dife-
rentes deportes, para salir un
poco de la hegemonía del fút-
bol”. En la próxima edición (previs-
ta para finales de abril o mayo) se
plantea disputar un torneo de
balonmano. También se pretende
abrir la competición a todos los
colegios de Sant Joan Despí.
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El què és més fàcil en aquests
moments és fer llenya de l’arbre cai-
gut i seguir insistint en l’actitud ver-
gonyosa d‘un membre del govern de
la Generalitat  de Catalunya, o de la
patètica imatge que està generant
l’actuació d’un altre membre a l’hora
de resoldre els conflictes interns en el
seu govern o els dels seu propi partit
amb la dependència de Madrid. 
Però això no es el que toca ara. Ja han
desqualificat prou, ells sols, la imat-
ge del govern i de Catalunya. Ara
toca recuperar aquesta imatge i dig-
nificar-la al nivell que li pertoca i que
durant tants anys amb Convergència
i Unió al govern de la Generalitat
havia aconseguit. Ara doncs, més
enllà dels interessos personals o de
partit que han portat com a conse-
qüència aquest pacte de govern tri-
partit, el que correspon és treballar
tots plegats i tan sols amb un objec-
tiu, Catalunya. 
Enfilem el futur i recordem la prope-
ra fita electoral. Donem-li el sentit i
la importància que li correspon i no
la emmascarem tendenciosament
sota l’ombra d’un possible plebiscit a
una sola persona. Catalunya no és
un tema unipersonal, és l’objectiu de
tots. 
El pròxim 14 de març els ciutadans i
ciutadanes de Sant Joan Despí i de
tota Catalunya estem convocats a
expressar, mitjançant el nostre vot, a
quina força política volem fer con-
fiança per defensar els nostres inte-
ressos a les Corts Generals.
Convergència i Unió és l’exponent
d’un nacionalisme integrador, obert,
solidari, que mai ha renunciat a tenir
una projecció en l’àmbit estatal.
Volem aportar al conjunt de la socie-
tat els valors que sempre han acom-
panyat l’acció política de CiU, que
són els valors de la societat catalana:
convivència, llibertat,
democràcia, sentit comú, estabilitat,
cohesió, progrés econòmic i progrés
social.

CCCCiiiiUUUU
Una mica de seny

En repuesta a un artículo de hace unos
días,  entendemos que es duro aceptar
la realidad y más cuando los resultados
son excelentes para los ciudadanos y
sobre todo si el que gobierna es el PP,
resultados conseguidos gracias a nues-
tro buen hacer, con fallos y al trabajo
duro de “todos” los españoles.
Tapar con el dedo la luz solar de la rea-
lidad produce quemaduras, tapar que
en el año 69 había 12’4 millones de
empleados y el PSOE tras 13 años deja
en el 95, 12’5 millones y nosotros tras 8
años cerramos el año 2003 con 16’8
millones, es duro. Esto significa que el
empleo fijo pasa de 9’4 mill (95) a
13’7mill (2003), más empleo para las
mujeres de 4’3 (95) a7’74 millones de
mujeres trabajando en el 2003, lo mismo
ocurre con los jóvenes. Desde el 96,
España tiene año tras año un mayor cre-
cimiento económico que la media euro-
pea, bajada de los intereses a unos tipos
nunca soñados, consecución del Déficit
Cero, lo que nos permite asegurar el
gasto social y destinar el superávit a
incrementar el Gasto Público, así hemos
pasado del 45 (95) al 49’5 (2004).
También hemos pasado de la quiebra de
la Seguridad Social en el 95 (-500 mil
millones de ptas) a la creación de un
Fondo de Reserva de más de 1.645 billo-
nes de ptas.
También hacen referencia al AVE, que-
remos recordar hace unos años el
gobierno del PP ha terminado infraes-
tructuras que eran para las Olimpiadas
del 92, obras que afectaban al Baix
Llobregat. Pero no nos hemos quedado
con esto, sino que hemos invertido real-
mente más de doble en infraestructura
en  Catalunya en el periodo 2000-04,con
mayoría absoluta del PP, que la realiza-
da para las olimpiadas del 92. Sobre el
AVE todavía a fecha de hoy hay pobla-
ciones que están decidiendo por donde
pasan las vías, sabemos que intentamos
hacerlo bien pero no hacemos milagros.
Sobre la crispación de las comunidades
autónomas, sólo hay 2, y no ha sido el
Sr. Aznar quién ha lanzado el Plan
Ibarreche, ni las amenazas de “Dramas”
al estilo año 34 del Sr Maragall. La
carencia de ideas y soluciones les lleva a
crear problemas y caos al estilo Lenin.
Nuestra  “Conciencia”, bien gracias.

PPPPPPPP
La conciencia del PP 

Som del parer que una bona part de
la població de la nostre ciutat, els
joves, no gaudeixen de les mateixes
ofertes lúdiques ni de les mateixes
avantatges econòmiques que d’altres
sectors. 
D’un temps ençà, un grup de joves
de la nostra ciutat demana la posada
en marxa d’un Casal Jove
Autogestionat. Més enllà de discus-
sions semàntiques, des d’ERC-AM
recolzem aquesta petició, que ja
venia recollida al nostre programa
electoral. Som partidaris de trobar un
espai on els nostres joves, amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
puguin proposar, realitzar i avaluar
les activitats que ells considerin
adients per als joves: tallers, video-
fórums, sortides, etc. El paper que ha
de jugar l’administració és el de faci-
litar la infrastructura necessària
(local per a les activitats, difusió, etc.)
i ajudar els joves a realitzar els seus
projectes.
No és el mateix un Casal Jove que
Jovespí, i encara menys, la Sala
Àmbar. Aquestes darreres dues
opcions sembla que és tot el que és
capaç d’oferir el nostre Ajuntament, i
per això, exceptuant els grups de
joves dels centres d’esplai, les entitats
juvenils i les joventuts dels partits
polítics, l’oferta d’espais de trobada i
d’oci és escassa.
Des d’ERC-AM apostem pels joves,
com ho demostra el fet que ERC-AM,
a petició de les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya, hem pre-
sentat una moció per a que es debati
al Ple de l’Ajuntament que ampliï la
franja d’edat jove fins els 25 anys, per
a poder beneficiar més joves dels
avantatges en els preus dels diferents
serveis municipals, com ara les pisci-
nes i els poliesportius. Amb actua-
cions com aquesta, i amb el decidit
recolzament a les reivindicacions
d’un Casal Jove, esperem aconseguir
que ser jove a Sant Joan sigui un pri-
vilegi, i no pas una barrera. 

EEEERRRRCCCC
Ser jove a Sant Joan
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El proper dia 14 de març tindran lloc les
eleccions generals i amb elles l’oportuni-
tat de poder manifestar a les urnes la
necessitat d’una Espanya millor.
El govern de José M. Aznar que ara ter-
mina ens deixa una Espanya plena de
tensions i de conflictes. Tensions entre
comunitats autònomes. Diversos proble-
mes en relació a l’habitatge, on acabarem
de pagar hipoteques de 30 o 35 anys, fins
i tot després de la jubilació. Una Espanya
amb, cada cop, més contractes precaris.
Amb un deteriorament de l’educació.
Amb llargues llistes d’espera en la sani-
tat. Amb inseguretat als carrers, on no hi
ha control de la garantia de la vida que
cada dia puja més.
El govern del PP ha aconseguit replegar a
una àmplia majoria de la ciutadania en
contra de les seves mesures regressives i
impositives. Ens ha conduït a una guerra
absurda on moren centenars de persones,
convertint Irak en un total desordre. Falta
total de control mediambiental, com ha
estat el cas del prestige. Sense oblidar el
monopoli mediàtic i l’ús abusiu de la
publicitat institucional, el control indirec-
te de les grans empreses privatitzades, o
l’incompliment de pacte per la justícia.
En definitiva, una dreta partidista que ha
potenciat la regressió social.
Davant això, ara tenim la possibilitat d’a-
conseguir el canvi, liderat per José Luis
Rodríguez Zapatero. Un canvi tranquil,
amb una nova forma de governar des del
diàleg i la transparència, amb un model
territorial respectuós, plural i on tothom
tingui cabuda de forma oficial. En aquest
sentit les propostes socialistes garantei-
xen més seguretat i millor justícia; més
places d’educació infantil, 300.000 per
tota Espanya i 45.000 en Catalunya; la
incorporació de les noves tecnologies a
l’educació, amb un ordinador per cada
dos alumnes; l’augment de les pensions
més baixes, amb un pressupost de 4.000
milions d’€; reduir llistes d’espera a la
sanitat, no més de 45 dies d’espera per a
una operació; habitatges més assequi-
bles, amb 180.000 famílies a l’any; més
treball i millor qualitat, amb 600€ de
salari mínim; aconseguir més autonomia
en economia, justícia i cultura; i més
presència en Europa.
Per això volem animar a tothom que vul-
gui un govern  progressista i una
Espanya més plural que vagi a votar, per-
què el proper 14 de març ens hi juguem
molt.

PPPPSSSSCCCC
Si tu vols,

derrotarem al PP
El pasado Pleno del mes de febrero, nues-
tra compañera Conxita Sánchez renunció
al cargo de concejal en el Ayuntamiento de
Sant Joan Despí para asumir una nueva
responsabilidad como Cap de Relacions
Externes de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge. 
El grupo municipal d’ICV-EUiA quiere
felicitar a Conxita por el nuevo cargo que
va a desarrollar en el nuevo gobierno de
izquierdas de la Generalitat, en el que
seguro dejará  huella por  su manera de
hacer política, su entusiasmo, su capaci-
dad, como  lo ha hecho en este consistorio
y en nuestra ciudad, y desde el que conti-
nuará, también, pensando y trabajando
por y para la gente de Sant Joan Despí.
Es un orgullo y un privilegio para nuestro
grupo y para nuestra organización haber
sido liderados y lideradas, durante estos
13 años, por una mujer como Conxita que
ha demostrado que “es posible otra mane-
ra de hacer política”y que ha  dado conte-
nido a esta expresión. 
Una mujer con una sensibilidad y una
fuerza especial, con valores sólidos, que ha
hecho y hace leiv motif de su vida la igual-
dad de oportunidades para las mujeres, la
lucha contra las desigualdades y contra la
injusticia social. Una persona siempre cer-
cana, siempre dispuesta a escuchar, que se
ha ganado el cariño y el respeto de
muchas personas, y ser un punto de refe-
rencia importante, ahora y en el futuro.
Tanto desde la oposición como en las tare-
as de gobierno, en la Regidoria de Serveis
Socials i Dona, ha puesto de manifiesto
que desde la responsabilidad, la fuerza de
la convicción, el diálogo, la generosidad, la
coherencia,  pero sobre todo con  honesti-
dad, se puede contribuir cada día a mejo-
rar un poco más nuestra ciudad, para
hacer una administración más próxima y
participativa, respetuosa con el entorno,
haciendo emerger el potencial de las muje-
res en nuestra sociedad, apoyando al teji-
do social, propiciando puentes de diálogo,
y buscando el desarrollo pleno de la ciu-
dadanía.
El grupo municipal de ICV-EUiA, con la
incorporación de Elena Embuena, que
asumirá también la Regidoria de Serveis
Socials i Dona, continuaremos trabajando
en la misma línea ya iniciada y renovando
el compromiso que adquirimos con la ciu-
dadanía, siempre con el horizonte de una
sociedad, de un Sant Joan Despí más justo,
más sostenible, más participativo y sobre
todo más de todos y todas.

IIIICCCCVVVV----EEEEUUUUiiiiAAAA
Gracias y suerte

La web municipal,
finalista als premis
de comunicació local

La pàgina web de l'Ajuntament de
Sant Joan Despí (www.sjdespi.com)
ha estat finalista del Premi La Malla
de noves tecnologies que atorga la
Diputació de Barcelona en el marc
dels seus Premis de Comunicació
Local, que enguany han arribat a la
seva edició número 18. En poc
temps, la web municipal ha estat
mereixedora d'un nou reconèixe-
ment pel seu contingut i funciona-
ment, basat en el servei públic i la
informació. El passat mes de juliol
va aconseguir el Premi SI Local a la
millor pàgina web d'un ajuntament
de més de 25.000 habitants.
L'Anuari del Far de Llobregat, una
publicació que s'edita a Sant Joan
Despí, va aconseguir el premi Tasis-
Torrent a la millor iniciativa perio-
dística i empresarial.

Els matrimonis
civils, majoritaris 
a la ciutat

El Registre Civil de Sant Joan Despí
va compabilitzar, l’any 2003, un
total de 73 matrimonis a la ciutat.
La gran majoria d’aquests (un total
de 55) van ser civils, mentre que les
unions canòniques (per l’església)
van sumar 18 celebracions. Els nous
matrimonis de Sant Joan Despí que
opten per un casament civil van
decantar-se per una cerimònia ofi-
ciada per l’alcalde o un regidor
municipal: 31 casaments realitzats
a Can Negre front dels 24 fets al
jutjat. Altres dades d’interés indi-
quen que l’any passat van nèixer a
la ciutat més nens (156) que nenes
(145), i que es van registrar 53
defuncions.



AGENDA

CONFERÈNCIA SOBRE LA
FIBROMIÀLGIA
Centre cívic les Planes
JF Kennedy, 4

19 HORES
a càrrec del dr. Collado, reumatòleg
de l’Hospital Clínic de Barcelona
Organitza: Associació de Persones
Malaltes de Fibromialgia

Divendres 220 de febrer
DIA DE ANDALUCÍA A
SANT JOAN DESPÍ:
FESTIVAL DE CANTE Y BAILE
Auditori M. Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

20 HORES
Organitza: Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre
Més informació a la pàgina 15

Dies 228 de febrer

RUA DE CARNAVAL
Sortida de la plaça del Mercat
Arribada al CEIP Pascual Cañís

19 HORES
Ball i concurs de Carnaval
poliesportiu del Mig

23 HORES
Més informació i detall del 
programa d’activitats a 
la pàgina 13

Dissabte 221 de febrer
FESTA AMICS 21
Sala Ambbar
Av. de Barcelona, 83-85

21 HORES
Amb l’actuació dels grups:
Flamencool, The Fishes, Jack
Gasolina, Anfibia, Life on Mars?
VDJ’S
Preu: 5 euros

Dissabte, 228 de febrer

XERRADA-COL·LOQUI:
LA SUPERWOMAN
Àrea de Serveis a la Persona
Poliesportiu Francesc Calvet

19 HORES
Maria Ferrer, psicòloga

Dilluns, 88 de març

TE-CONCERT:
COMEDIETTE
Associació de Dones
Montserrat Roig
Plaça de la sardana s/n

19 HORES
Grup d’actrius sense fronteres

Dimarts, 99 de març

EXPOSICIÓ BUS H2.O 
Parc de la Fontsanta
Activitats i informació per sensibi-
litzar els joves vers les conseqüèn-
cies del consum recreatiu de dro-
gues i alcohol

Dies 66 i 77 de març

Temporada de teatre: un clàssic grec,
al Foment Cultural i Artístic

LISÍSTRATA, d’Aristòfan
Grup de Teatre El Trànsit

Divendres, 5 de març
22 hores
Foment Cultural i Artístic
Preu de l’entrada: 5 euros
Venda anticipada d’entrades als centres cívics, el Centre Jujol-Can
Negre i el Jovespí
Comèdia teatral ambientada en la Grècia clàssica, al segle
V abans de Crist, en l’època de la guerra del Peloponès,
entre Esparta i Atenes. Un grup de dones, liderades per
Lisístrata preparen un pla amb l’objectiu d’acabar amb
aquesta guerra i recuperar la vida de família. Per això,
ocuparan l’Acròpolis.
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CONFERÈNCIA: APRENDRE A
PENSAR I GUANYAR CONEIXE-
MENT PER TENIR TEMPS I VIDA
Àrea de Serveis a la Persona
Poliesportiu Francesc Calvet

17 HORES 
Angel Ainsa, president de
l’Associació d’estudis Logosòfics
Organitza: Aula Cultural Gent Gran

Dimecres 225 de febrer

PINTORS DE SANT JOAN DESPí
Plaça de l’Ermita
En horari de matí
Organitza: Grup d’Art 94

Diumenge, 77 de març CONFERÈNCIA:
AMB LA MIRADA DE LES DONES
Centre Jujol-Can Negre
Plaça de la sardana s/n

19 HORES
Anna Bofill, dra. arquitecte

Dimecres, 110 de març

VISITA AL FÒRUM 2004
Excursió
Sortida: 10 hores, de Can Tusquets
Organitza: Aula Cultural Gent Gran

Dimecres, 33 de març



AGENDA

SOPAR DE DONES:
UN ESPAI PER A NOSALTRES
poliesportiu del Mig
camí del Mig, 37

21.30 HORES

Divendres 112 de març

BALL DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA
centre cívic les Planes
John F. Kennedy, 

19 HORES
Organitza: Associació de Dones
Progressistes

Dissabte, 113 de març

NOCHE DE METAL GÓTICO
Sala Ambbar
Av. de Barcelona, 83-85

23 HORES
Actuacions de Killing Kamera i
Garden of de light

Dissabte, 113 de març

LA REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
Àrea de Serveis a la Persona
Poliesportiu Francesc Calvet

17 HORES 
Anna Viega, biòloga
Aula Cultural de Gent Gran

Dimecres,110 de març

EL PEU. POSTURA I EQUILIBRI
Àrea de Serveis a la Persona
Poliesportiu Francesc Calvet
17 HORES 
Tomàs Céspedes, podòleg i profes-
sor de la Universitat de Barcelona
Aula Cultural Gent Gran

Dimecres,117 de març

ITINERARI GUIAT
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ

Calendari de visites
els diumenges:

29 de febrer
28 de març
25 d’abril

23 de maig
25 de juliol

Servei de visites 
concertades a grups

Horari: 11 hores, 
al Centre Jujol-Can Negre

Durada: 2 hores

Per concertar visita cal trucar
prèviament al 93 373 73 63 o bé per

correu electrònic: m.st.joand@diba.es

El 21 de març,
tothom a la plaça

de Catalunya.

Estrenem gegants!

Hi haurà molts regals 
i força gresca.

Us esperem a tots.

Colla de Geganters de 
Sant Joan Despí

23

RECULL DE LLIBRES 
SOBRE SALVADOR DALÍ
Biblioteca M. Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

Horari de la biblioteca

Del 118 de març al 22 d’abril

DEMOSTRACIO DE CUINA:
CUINA DEL MAR
Escola Municipal d’Art
Passeig del Canal, 2

18 HORES

Dilluns, 222 de març




