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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

La força de la bona gent

El passat 11 de març el cor ens va
fer un tomb. Serà impossible
esborrar del record col·lectiu les

dramàtiques imatges d’un succés
cruel i indiscriminat. L’esgarrifós acte
terrorista ens va deixar, un cop més, a
tots orfes, tot i que en aquesta ocasió
en una desmesurada escala. Entre
tanta tragèdia i dolor, vull ressaltar
les mostres de solidaritat i recolça-
ment sorgides d’una societat que, de
nou, ha deixat clar que rebutja de ple
la violència, vingui d’on vingui, i que
aposta per la conviència en pau i en
llibertat.
Sant Joan Despí també va donar mos-
tra del seu compromís amb aquests
valors. Llaços negres encara avui
recorden les 202 víctimes dels atemp-
tats de Madrid en balcons, finestres,
botigues de tota la ciutat.. i en els
nostres cors. Com a la resta de l’Estat,
els ciutadans i ciutadanes de Sant
Joan Despí vam sortir al carrer, tant a
la nostra ciutat com a Barcelona;
molts comerços van tancar, les activi-
tats municipals es van suspendre...
Aquesta és, i ha de continuar sent, la
nostra força davant els malànimes
que es creuen amb el dret de tallar
vides. Vull aprofitar aquestes pàgines
per incidir més, si es pot, en el com-
promís de la nostra ciutat amb la
pau. Espero que el diàleg i la unitat
de tots els demòcrates, també en
l’àmbit polític, sigui una constant a
partir d’ara per tal d’evitar, d’una
vegada, l’haver de viure més jornades
de dol. Des de la nostra modesta
posició seguirem sense descans
fomentant aquesta idea, apostant
per la solidaritat, el respecte i la inte-
gració en tots els àmbits de la vida
municipal. És la nostra força. La força
de la bona gent. I som molts.

El pasado 11 de marzo nos dio un
vuelco el corazón. Será imposible
borrar del recuerdo colectivo las

dramáticas imágenes de un suceso
cruel e indiscriminado. La espeluzante
acción terrorista nos dejó a todos huér-
fanos, una vez más, aunque en esta
ocasión a una escala desmesurada.
Entre tanta tragedia y dolor, quiero
resaltar las muestras de solidaridad y
apoyo surgidas de una sociedad que
de nuevo ha dejado claro que rechaza
de lleno la violencia, venga de donde
venga, y que apuesta por la conviven-
cia en paz y en libertad. 
Sant Joan Despí también dio muestras
de su compromiso con estos valores.
Lazos negros, todavía hoy, recuerdan a
las 202 víctimas de los atentados de
Madrid en balcones, ventanas, comer-
cios de toda la ciudad... y en nuestros
corazones.  Como en todos los rincones
del Estado, los ciudadanos y ciudada-
nas de Sant Joan Despí salimos a la
calle, tanto en nuestra población como
en Barcelona, muchos comercios cerra-
ron, las actividades municipales se sus-
pendieron... Esta es, y debe seguir sien-
do, nuestra fuerza frente a los desal-
mados que se creen con el derecho de
sesgar vidas. Quiero aprovechar estas
páginas para incidir más, si cabe, en el
compromiso de nuestra ciudad con la
paz y espero que el diálogo y la unidad
de todos los demócratas, también en el
ámbito político, sea  una constante a
partir de ahora para evitar, de una vez
por todas, tener que vivir más jornadas
de luto. Desde nuestra modesta posi-
ción, seguiremos sin descanso abonan-
do esta idea, apostando por la solidari-
dad, el respeto y la integración en
todos los ámbitos de la vida municipal.
Es nuestra fuerza. La fuerza de la
buena gente. Y somos muchos.
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Ahores d’ara, hi ha a la ciutat
diferents projectes en funciona-
ment destinats tots ells a la

millora de la qualitat de vida de la ciu-
tadania, tant des del punt de vista assis-
tencial com cívic, urbanístic i de mobili-
tat. El centre cívic del barri Pla del Vent-
Torreblanca, la residència assitida per  a
la gent gran –que ja es construeix al
barri Centre–, un pas de vianants elevat
per sobre les vies del tren i la remodela-
ció de la plaça de l’Estatut que tot just
ara acaba de començar són iniciatives
que deixen de ser projecte i comencen a
ser realitats visibles a Sant Joan Despí.
El que es troba en una fase més avança-
da és el nou centre cívic de Pla del Vent-
Torreblanca. La seva posada en servei
significarà el final d’un procés encetat
amb l’objectiu de potenciar l’activitat
social de cadascun dels barris de la ciu-
tat. Aquest serà el quart equipament
d’aquestes característiques que posa en
funcionament l’Ajuntament, després
dels de les Planes, Centre (Sant Pancraç)
i Residencial Sant Joan (Antoni Gaudí).
Serà un edifici de 575 metres quadrats,
dotat amb 9 sales polivalents amb
espais per al desenvolupament de les
activitats pròpies d’aquests centres: for-
matives,  culturals, d’esbarjo, de troba-
da... i, evidentment, també al servei del
teixit associatiu. Una nova plaça davant
de l’edifici (s’urbanitza un espai de
2.000 metres quadrats) i un aparcament
soterrani amb capacitat per a 46 vehi-
cles completaran la reforma d’un sector
situat entre el carrer Rubió i Tudurí i l’a-
vinguda de Lluís Companys on l’any pas-
sat es va obrir la nova plaça de la Pau,
tot just davant l’església del barri.
Aquestes actuacions potencien punts de
trobada que dinamitzen la vida als nos-
tres barris.

CIUTAT

Els nous projectes de ciutat
van prenent forma

En construcció diferents equipaments cívics i assistencials

El quart centre cívic, ben aviat

El centre cívic de Pla del Vent-Torreblanca enfila la
recta final de la seva construcció • S’alça l’estructu-
ra de la residència assistida i centre de dia de gent
gran • Inici de la reforma de la plaça de l’Estatut

Han entrat a la recta final les obres de construcció del nou centre cívic del barri
de Pla del Vent-Torreblanca. Es tanca així la xarxa de centres cívics de la ciutat
amb l’assoliment de l’objectiu de dotar cada barri amb un equipament d’aquest
tipus. La fotografia superior mostra l’estat de les obres, amb la presència del pri-
mer tinent d’alcalde, Antoni Poveda.

Les obres del centre cívic Pla del
Vent-Torreblanca estan molt
avançades, tal com mostren les
imatges, preses recentment
durant una visita del primer
tinent d’alcalde Antoni Poveda,
acompanyat dels responsables de
l’empresa constructora i tècnics
municipals.
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CIUTAT

Después de un dilatado periodo
de pruebas, por fin ha llegado
el momento en que, además de

verlo pasar, podremos subir en él. El
Trambaix se inaugura oficialmente el
próximo sábado, 3 de abril, fecha en la
que se cumplen exactamente 25 años
de las primeras elecciones municipales
democráticas después de la dictadura.
Las líneas que entran en servicio (la T1
y la T2) suman un total de 12 kilóme-
tros de longitud y enlazan Barcelona
con Sant Joan Despí, atravesando los
municipios de Cornellà, Esplugues y

l’Hospitalet. Cuentan con un total de
25 paradas, cuatro de ellas en nuestra
ciudad, a lo largo de la avenida de
Barcelona: Bon Viatge, la Fontsanta
(polideportivo Francesc Calvet), Mi-
quel Martí i Pol y un apeadero frente
al campo municipal de fútbol de Les
Planes. Un total de 15 tranvías presta-
rán el servicio de viajeros, en horario
idéntico al de las líneas de metro y con
una alta frecuencia de paso.
Pero esto es sólo el principio. Ya están
muy avanzados los trabajos de cons-
trucción de la línea T3, que llegará

hasta Sant Feliu, pasando por Sant Just
Desvern, y se estudia prolongarla
hasta Molins de Rei e incluso Sant
Vicenç dels Horts. Utilizar el tranvía
será muy sencillo, ya que aceptará las
mismas tarjetas que utilizamos en el
resto de medios de transporte.
El día de la inauguración, la Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) tiene
previsto realizar, a partir de las 13
horas, una jornada de puertas abier-
tas, durante la cual se podrá acceder
gratuitamente al tranvía y comprobar
su funcionamiento.

Remodelació de la 
plaça de l’Estatut

El Trambaix se inaugura el
sábado, 3 de abril

Jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo Tram

El nuevo tranvía comenzará a llevar pasajeros en muy pocos días, una vez finalizado el periodo de pruebas

L’Ajuntament ha iniciat les obres de remodelació
de la plaça de l’Estatut, al barri Residencial Sant
Joan. Aquest espai millorarà el paviment de la
pista poliesportiva, així com les diferents plata-
formes de la plaça. Igualment, s’instal·laran nous
jocs infantils i s’augmentarà el mobiliari urbà. Els
treballs, que tenen una durada prevista d’uns
dos mesos, requereixen d’una inversió de
145.000 euros.
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La junta directiva del Barça visita
les obres de la ciutat esportiva

El president del FC Barcelona,
Joan Laporta, acompanyat de
bona part dels membres de la

junta directiva del club, va realitzar
el passat 19 de març una visita ofi-
cial a Sant Joan Despí. Abans de
recórrer les obres de la ciutat espor-
tiva que el Barça construeix a la
nostra ciutat, Laporta va fer una
parada institucional a l’Ajunta-
ment, on el va rebre l’alcalde,
Eduard Alonso. Després de signar al
llibre d’honor de la ciutat, el presi-
dent i la resta de la junta van com-
partir un esmorzar amb diferents
responsables municipals. Eduard
Alonso va recordar a Joan Laporta
que Sant Joan Despí “és un muni-
cipi molt esportiu i per això ens
fa especial il·lusió tenir la ciutat
esportiva del FC Barcelona”. Va

manifestar igualment que el “50%
de la població fa esport regular-
ment i que a les nostres escoles
esportives participen més de
800 nens i nenes”. La comitiva
blaugrana estava formada, a més
de Laporta, per Sandro Rosell, vice-
president esportiu; Marc Ingla, vice-
president de màrqueting; Jordi
Moix, responsable de l’àrea de
patrimoni; Josep Maria Bartomeu,
cap de les seccions esportives i els
vocals Claudia Vives i Jordi Monés.
Després de passar per la casa consis-
torial, els representants del club i
de l’Ajuntament van traslladar-se a
les instal·lacions de la ciutat esporti-
va que, tot i que encara no té data
per a la seva posada en funciona-
ment, ja presenta un estat força
avançat pel que fa a la seva cons-

trucció. Ja són verds i pràcticament
enllestits els camps de futbol i l’edi-
fici poliesportiu i de serveis també
s’ha aixecat.
La ciutat esportiva del Barça ocupa
una superfície de 25 hectàrees, en
un terreny situat a la part sud del
barri Pla del Vent-Torreblanca i deli-
mitat també per l’autopista AP-2 i
el terme municipal de Sant Feliu.
L’equipament esportiu comptarà
amb 8 camps de futbol, a més de
pistes poliesportives, residència de
futbolistes i un pavelló cobert,
entre d’altres equipaments. 
L’obertura de nous accessos perme-
tran una integració a la ciutat, que
facilitarà a la ciutadania poder gau-
dir de les zones obertes d’una de les
millors ciutats esportives que exis-
teixen.

Joan Laporta encapçala la delegació blaugrana, que el passat 19 de març va 
reunir-se amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Antoni Poveda, primer tinent d’alcalde i Joan Laporta, president del Barça, en un dels camps de futbol
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Laporta: “Volem que feu
vostra la Ciutat Esportiva”
El president del Barça, Joan
Laporta, va tenir paraules d’agraï-
ment per a la ciutat i es va mostrar
“obert a col·laborar” per tal que
els “ciutadans i ciutadanes de
Sant Joan Despí tinguin l’opor-
tunitat de gaudir de la nostra
ciutat esportiva” afegint que
“volem que també la feu vos-
tra”. El màxim responsable del
club blaugrana va ressaltar l’ente-
sa aconseguida amb l’Ajuntament
per tal de tirar endavant el projec-
te, tot cercant solucions favorables

per a Sant Joan Despí. Laporta va
lliurar a la ciutat una placa com-
memorativa amb la forma de  l’es-
cut del Barça i, per la seva banda,
l’alcalde, Eduard Alonso, va recor-
dar-li el gran patrimoni modernis-
ta de la ciutat, lliurant-li una
ampolla de dissenyada per Jujol i
un exemplar del llibre Josep Maria
Jujol, l’arquitectura amagada, de
Montserrat Duran, que repassa la
vida i obra de l’arquitecte moder-
nista creador de Can Negre o la
Torre de la Creu.

Compromís amb Sant Joan Despí

Laporta, signant al llibre 
d’honor de la ciutat en 
presència de l’alcalde, 

Eduard Alonso

La visita de la junta del FC Barcelona ratifica el compromís de la directiva blaugrana amb la nostra ciutat. Les imatges mos-
tren diferents moments de la visita. A la imatge superior esquerra, els membres de la junta directiva del Barça, acom-
panyats de l’alcalde de Sant Joan Despí i diferents regidors de l’Ajuntament: Ignacio Fernández, Ferran Liesa, Antoni
Poveda, Pere-Àngel Montserrat i Victoria Córdoba. A la imatge inferior dreta, Laporta mostra interès per l’herència moder-
nista que Josep Maria Jujol va deixar a la ciutat. A les altres dues fotografies  s’observa l’estat actual de la zona de camps
de futbol, on ja llueix la gespa.
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Sant Joan Despí, de luto
Rechazo unánime a los atentados de Madrid

El Ayuntamiento
suspendió los
actos previstos
en la ciudad,
declaró tres días
de duelo y aprobó
una moción de
condena

Los dramáticos sucesos del
pasado 11 de marzo provoca-
ron el rechazo unánime de

toda la ciudadanía al terrorismo y
la sincera solidaridad con el pueblo
madrileño, que todavía hoy llora a
las 202 personas que perdieron su

vida en el atentado más sangriento
de la historia de España. 
Todavía hoy se pueden ver en
muchas terrazas, ventanas y esta-
blecimientos comerciales los lazos
negros que llenaron nuestros
barrios y que simbolizan el espíritu

Imagen de una de las concetraciones realizada frente al Ayuntamiento

La corporación en pleno también se sumó a los diferentes actos en recuerdo 
de las víctimas y como muestra de la condena a la violencia terrorista

de todos los vecinos y vecinas: el
dolor por las víctimas, el apoyo al
pueblo madrileño y el rechazo a la
violencia terrorista. 
El Ayuntamiento, con las banderas
a media asta y crespones negros,
aprobó por unanimidad una con-
dena a los atentados y aplazó los
actos convocados en la ciudad
(entre ellos, por ejemplo, el Sopar
de Dones), además de sumarse a la
manifestación del día 12 en
Barcelona. La declaración aproba-
da por todos los partidos políticos
con representación en el
Ayuntamiento incide en el recha-
zo a los brutales atentados, la soli-
daridad de la corporación con los
familiares de los atendados y la
defensa de la libertad: “Sólo
desde la unidad y utilizando
los medios que nos ofrece el
Estado de Derecho conseguire-
mos acabar con los asesinatos
y la intolerancia de todos
aquellos que atentan contra la
vida en una sociedad libre”,
reza uno de sus párrafos. 
También en la ciudad hubo con-
centraciones silenciosas, en el
Ayuntamiento y en la plaza del
Mercat del barrio de les Planes.
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Escola pública 
de qualitat a 

Sant Joan Despí

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
POSTOBLIGATÒRIA 
(batxillerats i cicles formatius):

Preinscripció: 
del 13 al 28 de maig de 2004
Matrícula: 
del 30 de juny al 7 de juliol de 2004

EDUCACIÓ INFANTIL
PRIMÀRIA 
i SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
(ESO):

Preinscripció: 
del 15 al 30 d’abril de 2004
Matrícula: 
del 31 de maig al 4 de juny de 2004

MATRICULACIÓ

Preinscripcions 
als centres 

educatius públics
Curs 2004 - 2005

EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle):

Aules Municipals EL GEGANT DEL PI
Carrer del Samontà, 31
PORTES OBERTES: 4 de maig, a les 17.30 hores

Escola Bressol Municipal EL TIMBAL
Carrer del Tambor del Bruc, 2
PORTES OBERTES: 5 i 11 de maig, a les 17.30 hores

Llar d’Infants LA POMERA
Passeig del Canal, 2

En tots tres centres:
Preinscripció: mes de maig (dates per concretar). 
Més informació al Departament d’Educació de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí. Telèfon: 93 477 00 51
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Ginés Ros
Regidor d’Educacio

Antoni Poveda
Primer tinent d’alcalde

Un any més és a punt de començar el període de
matriculació per als centres educatius de la ciu-
tat. A Sant Joan Despí tenim una excel·lent

xarxa de centres docents, que anem millorant curs rere
curs. Aquest any s’ha donat un important pas endavant
per millorar la mancança de places al primer tram de
l’educació infantil (no obligatòria), és a dir, les esco-
les bressol. La posada en funcionament de l’escola bre-
ssol municipal El Timbal ha permès escolaritzar en un
centre públic més d’un centenar de nens i nenes i ja
treballem en la construcció d’una de nova. Tot i no ser
competència municipal, l’Ajuntament demostra amb
aquestes actuacions la seva aposta decidida per donar
resposta a una necessitat social cada dia més gran.
Però el nostre àmbit d’actuació no només es limita a la
construcció de noves escoles bressol. L’Ajuntament
actua en tots els nivells educatius, invertint en el man-
teniment dels centres i ajudant a millorar l’oferta de
serveis que presten, sempre amb la màxima
–compartida amb el personal docent– de millorar la
formació dels estudiants, tant a nivell acadèmic com
de desenvolupament de valors humans. Dos exemples
recents són les actuacions en matèria d’educació
mediambiental i de foment de la solidaritat desenvolu-
pades als programes Ecoauditoria a l’Aula i Estimem el
món, construint la Pau, respectivament. Pel que fa a
l’ensenyament secundari obligatòri (ESO), tenim dos
instituts de bon nivell i una oferta postobligatòria
(Batxillerat i Cicles Formatius) força diversificada.
L’oferta educativa a la ciutat va molt més enllà de l’àm-
bit estrictament escolar: el Centre de Formació de
Persones Adultes Jujol, l’Escola Municipal d’Art i
l’Escola de Música Enrique Granados són alternatives
consolidades i valorades per la població.
Avui, a Sant Joan Despí tenim un ensenyament públic
de qualitat, reconegut fins i tot fora del nostre terme
municipal i és aquesta la línia que volem continuar,
sempre atents a les necessitats d’una societat canviant
i, com va dir el professor Francesc Imbernón en l’acte
acadèmic d’inici de curs, per assolir el repte de formar
la nova ciutadania que aquest món necessita.

L’educació, 
un compromís
ferm 

Educació per a
una nova 
ciutadania

Tots i totes volem la millor educació
per als nostres fills i filles. I tots i
totes coincidim en la necessitat d’a-

conseguir la millor educació per a tots els
nens i nenes. Sense menysprear altres
opcions, és l’escola finançada amb diners
públics la que ha de garantir el necessari
principi d’igualtat d’oportunitats i és per
això que les administracions hem de fer
una clara aposta en aquest sentit. A Sant
Joan Despí fem un gran esforç, especial-
ment per donar respostes a les necessitats
que planteja la societat i que, fins ara, la
instància competent no ha resolt. És el
cas, per exemple, de l’oferta d’escoles
bressol. El passat desembre va obrir les
portes El Timbal, que juntament amb les
aules municipales d’El Gegant del Pi sumen
prop de 150 places, a les quals s’han d’a-
fegir les de La Pomera i les que ofereixen
els dos centres privats. Tot i això, encara
no arribem a cobrir la totalitat de la
demanda i novament destinarem més
esforços i recursos per iniciar el projecte
d’una nova escola bressol aquest mateix
any. Esperem, igualment, rebre més suport
del nou govern de la Generalitat, que ha
posat l’accent en millorar el sistema edu-
catiu català. 
Nosaltres, des de l’àmbit municipal conti-
nuarem donant mostres del nostre interès
prioritari per l’ensenyament, invertint en
millorar els centres docents, ajudant els
equips professionals que hi treballen i
obrint noves vies per tal que l’educació de
qualitat arribi a la totalitat de la població.
Aquest és el nostre compromís.



La nostra escola està situada al barri Centre de la població i en
una zona d’expansió i fort creixement demogràfic. Una mostra
d’aquesta vitalitat és el fet que ens trobem en procés de passar
a ser, de nou, una escola de doble línia amb totes les millores
que això comporta per al col·legi respecte d’instal·lacions, ser-
veis i qualitat educativa.
Així, l’objectiu fonamental que volem aconseguir és el ple desen-
volupament de la personalitat dels nostre alumnat amb una for-
mació integral. Per això, potenciem i donem importància als
aspectes intel·lectuals, afectius i socials de cada alumne. I per
aconseguir-ho:
• Fomentem l’autonomia, la responsabilitat i l’esperit crític, afa-
vorint el respecte, l’autoestima, el diàleg i la solidaritat.
• Fem de la nostra escola un espai adequat per a la integració,
la participació i la transmissió de coneixements, valors ètics,
democràtics i culturals.
• En el context social i cultural de l’escola, potenciem el conei-
xement de les festes i tradicions populars (gegants, Sant Jordi...)
i també la incorporació de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació (mitjans audiovisuals, ordinadors) dins del nos-
tre projecte educatiu.
• Procurem crear espais lúdics on els nens i les nenes puguin
interaccionar i aprendre fent racons de jocs i tallers.

L’escola Pau Casals està situada al costat del parc de Sant Pancraç, al
barri Centre. Disposa d’un pavelló independent per a l’alumnat de P-3 i
P-4 i un mòdul central per a la resta de classes i per a les aules d’in-
formàtica, laboratoris de ciències i idiomes, aula de psicomotricitat,
d’EE taller de plàstica i menjador i cuina pròpia. Els espais són amplis
i permeten multiplicar-ne l’ús amb tallers, zones de jocs... La zona d’es-
barjo és immensa i permet que tot l’alumnat jugui sense interferències.
L’escola cerca el desenvolupament de les capacitats de relació i apre-
nentatge dels nens i nenes, afavorint el marc que ajuda a afavorir la
responsabilitat, l’autoestima, la tolerència i la solidaritat.
Aconseguir això implica un treball en equip del professorat, de les
famílies i de la resta d’organismes públics.
Com a escola ens trobem implicats en diferents projectes d’innovació
educativa: programa de filosofia, agrupaments flexibles per atenció a
la diversitat, metodologia constructivista dels aprenentatges...
Aconseguir un alumnat amb principis integradors i democràtics, amb
un bon saber dels avenços de la societat i implicat en la recerca d’un
món millor, és la tasca encoratjadora del fet diari de tot el professorat.

CEIP Sant Francesc d’Assís:
una escola de tots 
i per a tots

CEIP Pau Casals:
eduquem per als nous temps

les escoles públiques

• Afavorim la comunicació, participació i col·laboració entre
pares i mares i professorat.
Amb tot això intentem respondre a les necessitats educatives
dels nens i les nenes des del moment que comencen a P-3
amb la finalitat de formar persones per al futur.

CEIP SANT FRANCESC D’ASSÍS
C. de la Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15 - Fax. 93 477 15 60
correu electrònic: a8026567@centres.xtec.es

CEIP PAU CASALS
Prolongació de Francesc Macià, s/n
Tel. 93 373 34 60 - Fax. 93 373 34 60
correu electrònic: 
ceippaucasalssjdespi@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ceippausasalssjdespi
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A l’escola Pascual Cañís oferim al nostre alumnat un ensen-
yament adaptat a les necessitats del segle XXI, capaç de
desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals i emo-
cionals que els nens i les nenes necessitaran per esdevenir
ciutadans i ciutadanes integrats a la societat.
Situada al mig del barri de les Planes, l’escola compta amb
espais de treball i esbarjo amplis i lluminosos.
L’escola compta amb un equip pedagògic que fa del treball
en equip i la formació permanent les eines que li permeten
oferir en cada moment la resposta adequada a les necessi-
tats dels infants, i també amb un professorat i els recursos
per atendre individualment o en petit grup l’alumnat amb
dificultats d’aprenentatge.
El centre disposa d’aules especialitzades per treballar cadas-
cuna de les assignatures que ho requereixen i equipaments
informàtics moderns i potents connectats a Internet, que
utilitzen tots els infants.
Per aconseguir aquesta escola de qualitat comptem amb la
participació activa de les famílies, tant en el procés educa-
tiu dels fills i filles com a través de l’Associació de Pares i
Mares en l’organització de serveis i activitats.
Oferim a les famílies uns serveis (menjador, acollida de matí
i tarda, activitats extraescolars, etc.) que complementen el
treball educatiu a les aules i componen un tot que volem
que esdevingui un espai òptim de formació per als infants
on puguin aprendre i ser feliços.

Vivim en una societat canviant que avança ràpidament
cap a nous horitzons i noves tecnologies i el gran repte
de l’escola és educar nens i nenes capaços de fer front a
aquesta situació.
És per això que a l’escola fem especial incidència en tots
els recursos que els permetran preparar-se per a aquest
futur (aula d’informàtica, Internet, laboratori d’idiomes,
aula de música, gimnàs,...).
D’altra banda, però, no oblidem la importància d’educar
nens i nenes que sàpiguen conviure en harmonia i
tolerància amb el seu entorn. Persones sensibilitzades
amb els problemes dels altres, optimistes i amb capaci-
tat d’enfrontar-se als reptes del futur de manera asserti-
va.
En definitiva, PERSONES, en majúscules.
A l’escola, comptem amb un grup de professionals pre-
parats i oberts a les necessitats que la nova societat
planteja i per als quals les relacions humanes tenen una
importància fonamental.

CEIP Pascual Cañís:
una escola de qualitat i futur

CEIP La Unió:
eduquem persones

les escoles públiques

CEIP PASCUAL CAÑÍS
C. Orfeò Català, 6
Tel. 93 373 35 16 - Fax. 93 373 69 53
correu electrònic: ceippascualcanis@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ceippascualcanis

CEIP LA UNIÓ
C/ dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01 - Fax. 93 373 62 61
correu electrònic: 
a8036071@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ceiplaunio
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Tradicionalment, la demanda social ha plantejat a l’escola la
transmissió als infants d’un conjunt de sabers instrumentals (“les
quatre regles”). Amb el pas del temps i d’acord amb el progrés
cultural, aquesta demanda s’ha anat incrementant de forma pro-
gressiva amb la incorporació de nous ensenyaments i una nota-
ble diversificació de temes a tractar (llengües estrangeres, edua-
ció per a la salut, cura de l’entorn, valors, multiculturalitat,
noves tecnologies, etc.). Tots són aspectes importants a treba-
llar en l’àmbit escolar i segueixen plantejant, dia a dia, un autèn-
tic repte per a tots.
En aquests moments, que podem definir com a autèntica revolu-
ció tecnologica lligada a la informació, l’Escola Joan Perich con-
tinua apostant decididament pel tema i, a més de continuar tre-
ballant regularment amb el seu alumnat l’ús de l’ordinador i dels
mitjans audiovisuals (portem 14 anys d’experiència en l’ús de
l’ordinador amb l’alumnat i som una de les escoles pioneres de la
comarca en aquest sentit), plantegem la posada en pràctica d’un
Pla estratègic per a la millora i ús generalitzat de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) incorporant les necessà-
ries actualitzacions per tal d’aprofitar educativament aquests
extraordinaris recursos.
Cal desenvolupar al màxim en el infants unes competències bàsi-
ques prou àmplies i variades. Hi ha una constant i creixent apa-
rició de nous coneixements i una necessitat d’aquirir noves habi-
litats i destreses tècniques.

CEIP Espai 3:
per una educació global dels infants

CEIP Joan Perich Valls:
tecnologies i valors

les escoles públiques

Però no podem oblidar el treball dels valors. Cal continuar tre-
ballant, encara amb més decisió, l’assoliment per part dels nens
i les neses, d’actituds i valors positius, envers si mateixos, els
altres i l’entorn, tenint el respecte, la tolerància, la participa-
ció i la responsabilitat com a principis fonamentals.
Aquest és el nostre treball i el nostre repte.

L’escola Espai 3 pretén aconseguir un òptim creixement per-
sonal del seu alumnat tot:
• Afavorint el procés de desenvolupament harmònic de la
personalitat dels nens i les nenes.
• Promovent el respecte als drets i a les llibertats de les per-
sones i als principis bàsics d’una convivència democràtica,
creant actituds solidàries i rebutjant discriminacions.
• Facilitant aprenentatges relatius a les humanitats, la cièn-
cia, la cultura i la tecnologia de la informació.
• Potenciant l’adquisició progressiva de competències lin-
güístiques en les tres llengües que es tracten a l’escola.
• Aplicant recursos innovadors en el context del tractament
de les llengües, continua el pla estratègic que, durant 4
anys, aportarà els elements per optimitzar les competències
comunicatives  del nostre alumnat.
• Potenciant l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant
agrupaments flexibles i altres estratègies pedagògiques que
motiven i engresquen l’alumnat vers aquests coneixements.
• Utilitzant al màxim les noves tecnologies amb què comp-
ta el centre: mitjans informàtics, audiovisuals, Internet i
aula de llengües.

CEIP ESPAI 3
C. de Sant Martí de l’Erm, s/n
Tel. 93 373 24 04 - Fax. 93 477 35 98
correu electrònic: a8041684@centres.xtec.es

CEIP JOAN PERICH VALLS
Av. de la Verge de Montserrat, 22
Tel. 93 477 31 15 - Fax. 93 477 31 15
correu electrònic: ceipjoanperich@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ceipjoanperich

13



la secundària pública

Centres d’Ensenyament Secundari:
IES Francesc Ferrer i Guàrdia

IES Jaume Salvador i Pedrol
A Sant Joan Despí hi ha dos centres d’ensenyament secundari: l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia i l’IES Jaume Salvador i
Pedrol. Als dos instituts es pot cursar l’ensenyament secundari obligatori (ESO) i el batxillerat. Els cicles formatius, però,
només es poden fer a l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia.

ES FRANCESC FERRER i GUÀRDIA
Adreça: av. de la Generalitat 30
elèfon: 93 373 16 11
ax: 93 373 82 09
-mail: iesffg@centres.xtec.es

http://www.xtec.es/iesffg

IES JAUME SALVADOR i PEDROL
Adreça: Sant Martí de l’Errm, 4

Telèfon 93 373 06 12
Fax: 93 373 06 50

e-mail: iespedrol@centres.xtec.es
http://www.xtec.es/iespedrol
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A més de la tasca purament docent, treballem altres aspectes edu-
catius d’interès per a l’alumnat que enriqueixen la seva formació
integral. Això comporta intervencions com:

• Coordinació amb el centres de primària,amb l’àrea d’Educació i
Serveis Socials de l’Ajuntament, amb l’equip d’assessorament psi-
copedagògic, i amb d’altres entitats, per tal de fer un seguiment
continuat, específic i acurat de l’alumnat.
• Pla d’acció tutorial com a suport per a l’alumnat, tant a nivell
acadèmic com personal i professional.
• Activitats complementàries, dins i fora del centre, proposades
pels diferents departaments, d’acord amb els continguts de les
programacions curriculars del curs.
• Audicions musicals i representacions teatrals.
• Participació en diferents concursos pedagògics: Lletres joves,
Concurs matemàtiques Cangur...,
• Tractament de la diversitat.
• Programa Escola- Empresa per coordinar i portar a terme el
seguiment de les pràctiques que l’alumnat fa a diferents empreses,
mitjançant un conveni.
• Orientació de l’alumnat de 2n cicle d’ESO i Batxillerat.
• Organització d’activitats per a l’educació en valors.
• Participació en campanyes de solidaritat i ajuda al tercer món.
• Participació en projectes educatius europeus per potenciar els
intercanvis d’alumnat amb països de la Comunitat Europea, dintre
del programa Comenius.

ESO: 4 cursos

Batxillerat de les modalitats següents:
• Ciències i Tecnologia.
• Humanitats / Ciències socials.

Amb diferents itineraris dins de cada modalitat

Cicles formatius de grau mitjà:
• Comerç (1 curs).
• Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies (2 cursos).

Cicles formatius de grau superior:
• Gestió comercial i màrqueting (1 curs).
• Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció (2 cursos).
• Serveis als consumidors (1 curs).

Utilització de l’eina informàtica i Internet a les
diferents àrees curriculars.



ATENEU INSTRUCTIU:

C. Orfeò Català, 6
Tel. 93 373 35 16 - Fax. 93 373 69 53
correu electrònic: col-ateneuinstructiu@centres.xtec.es
web: www.ateneuinstructiu.com

INSTITUCIÓ EDUCATIVA 
GRAN CAPITÀ

C. Josep M. Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51 
correu electrònic: col-grancapita@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/col-grancapita

les escoles concertades

FUNDACIÓ PEDAGÒGICA EL BROT
(per a nens/es amb dislèxia i transtorns d’atenció)

PER A QUALSEVOL INFORMACIó
SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIó ALS CENTRES EDUCATIUS DE SANT JOAN DESPÍ
Ajuntament de Sant Joan Despí. Àrea de Serveis a la Persona. 
Departament d’Educació. Telèfon 93 477 00 51www.sjdespi.com

25 anys del Centre de Formació de
Persones Adultes Jujol:
19 d’abril, a les 17 hores, al 
Centre Jujol-Can Negre
Conferència, exposició fotogràfica, 
revista commemorativa... us hi esperem!

C. Major, 41
Tel. 93 477 11 95 - Fax. 93 477 11 95
correu electrònic: a8053662@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/centres/A8053662
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CEIP 
ESPAI 3
C. de Sant Martí de l’Erm s/n
Tel. 93 373 24 04
Fax. 93 477 35 98
correu electrònic: 
a8041684@centres.xtec.es

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 
3, 4 i 5 anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Acollida: matí de 7.30 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador (cuina)

Anglès (P3 a P5). Teatre.
Dansa. Iniciació Esportiva.
Cant coral fins a 5è. 
D’altres segons demanda

CEIP 
LA UNIÓ
C/ dels Frares, 1 - Les
Planes
Tel. 93 373 40 01
Fax. 93 373 62 61
correu electrònic: 
a8036071@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/
ceiplaunio

Acollida: matí de 7.30 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador
Camps d’aprenentatge

Natació. Karate. Aeròbic.
Aeròbic mares. Anglès (des
de P4). D’altres segons
demandes

CEIP 
PASCUAL CAÑÍS
C. Orfeò Català, 6 - Les Planes
Tel. 93 373 35 16
Fax. 93 373 69 53
correu electrònic: 
ceippascualcanis@
centres.xtec.es
web: www.xtec.es/
ceippascualcanis

Acollida al matí
Acolliment i tallers de tarda
Menjador (cuina)

Karate. Natació. Tallers
diaris: cuina, teatre, músi-
ca, anglès, joc. Grups de
pares i mares. D’altres
segons demanda

CEIP 
PAU CASALS
Prolongació de Francesc Macià,
s/n
Tel. 93 373 34 60
Fax. 93 373 34 60
correu electrònic: 
ceippaucasalssjdespi@
centres.xtec.es
web:www.xtec.es/
ceippausasalssjdespi

Acollida: matí de 7.30 a 9 
Acompanyament i recollida:
a les 16.30 (esplais)
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca / Gimnàs
Sala psicomotricitat

Natació. Dansa. Escacs.
Manualitats. Cuina per a
nens i nenes. Cuina per a
pares i mares

CEIP 
JOAN PERICH VALLS
Av. de la Verge de Montserrat,
22
Tel. 93 477 31 15
Fax. 93 477 31 15
correu electrònic:
ceipjoanperich@
centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ 
ceipjoanperich

Acollida: matí de 7.45 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Acompanyament i/o recolli-
da: a les 16.30 (esplais)
Menjadors (cuina pròpia)
Natació escolar (de P3 a 2n.)

Natació (de 3r. a 6è.).
Iniciació instrument musi-
cal: piano, violí, guitarra.
Juguem en anglès. Música i
dansa. Joc psicomotriu.
Teatre. D’altres segons 
demanada

CEIP SANT 
FRANCESC D’ASSÍS
C. de la Riera d’en Nofre, 1 -
Centre
Tel. 93 373 24 15
Fax. 93 477 15 60
correu electrònic: 
a8026567@centres.xtec.es

Acollida: matí de 8 a 9
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador
Biblioteca
Tallers

Jugar en anglès.
Informàtica. Natació.
Expressió corporal.
Manualitats. Taller i 
xerrades pares i mares.
D’altres segons la demanda

• Atenció psicopedagògica

• Orientació escolar i professional cicle superior

• Professor/a de reforç

• Servei municipal de salut escolar
(revisions mèdiques)
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ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL-PRIMÀRIA QUE ES PODEN SOL·LICITAR

ESCOLES

NIVELLS

APRENENTATGE

LLENGÜES
2a. LLENGÜA

L. ESTRANGERA

SERVEIS

A.M.P.A.
activitats

EXTRA
ESCOLARS

SERVEIS
COMUNS 

A TOTES LES 
ESCOLES

Català: 
tots els cursos

Castellà: 
a partir de 1r curs

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

• Associacions de pares i mares
(AMPA)

• A les escoles amb menjador, activitats 
educatives i de lleure a càrrec de monitors 
especialitzats
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CIUTAT

El PSC guanya les eleccions en una
jornada amb un 80% de participació

Elena Embuena, nova regidora de Serveis Socials
i Dona. El grup municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de
Sant Joan Despí compta des del passat 12 de març amb
una nova cara. Es tracta d’Elena Embuena, que substi-
tueix Conxita Sánchez després de la marxa d’aquesta
darrera al govern de la Generalitat. Embuena agafa el
relleu de Sánchez al capdavant de Serveis Socials i Dona,
la Regidoria que gestiona ICV-EUiA al govern municipal.

El PSC va ser el partit més votat a
Sant Joan Despí en les eleccions ge-
nerals del passat 14 de març. La can-
didatura socialista va obtenir  més
de la meitat dels vots emesos a la
ciutat, un 51,1%. És a dir, que un
total de 9.811 ciutadans i ciutada-
nes es van decidir per l’opció que
des de Barcelona liderava José Mon-
tilla. El segon partit més votat va ser
el PP, amb 2.895 vots (un 15,08% de
total), seguit de CiU amb 2.556 vots
(13,31%); ERC, que va obtenir 1.758
vots (9,16%) i ICV-EUiA, amb un
total de 1.650 vots (8,59%). La resta
d’opcions van sumar un 1,64% del
percentatge dels vots.
A les llistes al Senat, la candidatura
més votada a la ciutat va ser la de
l’Entesa de Progrés (PSC-ERC-ICV-
EUA), formada per Mercedes Aroz,
Jordi Guillot i Isidre Molas, amb per-
centatges de vots que van del 55%

Eleccions Generals 2004 • Resultats a Sant Joan Despí

al quasi el 60%. El quart candidat a
senador més votat va ser Carles Al-
fred Gasòliba, de CiU (15,6%), seguit
de Alberto Fernández, del PP
(14,81%).
La normalitat i la alta participació

(un 80,34%) van ser les característi-
ques de la jornada electoral. Això
vol dir que 19.250 persones, d’un
total de 23.960 que componien el
cens electoral, van exercir el seu dret
a vot a Sant Joan Despí.

L’esperit de les dones de Sant Joan Despí. La cele-
bració dels actes de la Setmana de la Dona a Sant Joan
Despí s’ha vist alterat pels atemptats de Madrid, que
van obligar a suspendre’n alguns. Tot i així, els que es
van celebrar van comptar amb una destacada partici-
pació, com la conferència La Superwoman, que va
comptar amb la psicòloga Maria Ferrer i la regidora
de Medi Ambient, Dolors García (a la foto).
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GENT GRAN

La ‘gent gran’ de Sant Joan Despí
debate sobre su papel en la sociedad

El centro cívico Antoni Gaudí se
convirtió, el pasado 17 de
febrero, en un auténtico foro

de debate y opinión entre las per-
sonas mayores de Sant Joan Despí.
Se celebraba la segunda edición de
la Jornada de la Gent Gran, una
convocatoria de la Comissió de
Gent Gran y del Ayuntamiento que
fue seguida por cerca de un cente-
nar de personas. Durante todo el
día, a través de conferencias y gru-
pos de trabajo, se habló, y mucho,
del papel al que la sociedad parece
relegar a los mayores. El título ge-

nérico ya daba a entender la pro-
blemática: ¿la ‘gent gran’ en las
relaciones familiares es colaborado-
ra o servidora?
En la sesión de clausura, los cuatro
grupos de debate –identificados
con colores– expusieron sus conclu-
siones, todas ellas coincidentes en
en fondo: la ‘gent gran’ reconoce
su papel de apoyo y colaboración,
aunque señalan “que se pueden
aportar muchas más cosas a los
padres y a la sociedad”, según el
ponente del Grup Groc. La falta de
servicios en la propia sociedad es,

para el Grup Negre, lo que ocasio-
na que las personas mayores “se
vean obligadas a cubrir esta
carencia” y el Grup Blau puso el
límite en la colaboración de la fami-
lia “en el momento en que se
convierte en una obligación”.
Los componentes del Grup Verd
abogaron por “mantener el espí-
ritu crítico y defender los pro-
pios espacios de cada persona”.
Estuvieron presentes también el di-
putado provincial José Vicente Mu-
ñoz y el alcalde de Sant Joan Despí,
Eduard Alonso.

Las jornadas consiguieron una notable participación. A la derecha, José Vicente Muñoz, diputado provincial, Eduard
Alonso, alcalde de Sant Joan Despí, y Fuensanta Fernández, concejal de Gent Gran,  en el acto de clausura

Cerca de un centenar de personas participaron en la segunda Jornada de Gent
Gran celebrada en el centro cívico Antoni Gaudí

Taller de cuina i alimentació
per a dones immigrants
El Departament de Serveis Socials i Dona
ha organitzat durant els mesos de febrer
i març aquest taller, adreçat a les veïnes
de la ciutat originàries de diferents
països llatinoamericans. L’objectiu és que
aquest grup de dones adquireixin conei-
xements bàsics de la cuina mediterrània
per tal d’ajudar-les al desenvolupament
de la seva vida quotidiana.
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L’Ajuntament signa convenis de
col·laboració amb les entitats de la ciutat

El primer tinent d’alcalde de Sant
Joan Despí, Antoni Poveda, i els
representants d’un total de 65
entitats de la ciutat van signar, el
passat dijous, 4 de març, els corres-
ponents convenis de col·laboració
entre l’Administració local i el tei-
xit associatiu del municipi.
Enguany, el cost d’aquests convenis
suma un total de 404.000 euros
que l’Ajuntament destina a
col·laborar en el funcionament de
les diferents entitats. Segons va

anunciar el tinent d’alcalde de
Cultura i Particpació Ciutadana,
Antoni Guerra, aquest any se
seguirà amb el programa d’infor-
matització d’entitats (l’any passat,
23 associacions van rebre equipa-
ment informàtic) i es potenciarà la
formació adreçada a les entitats,
en temes com la informàtica, la
gestió i la dinamització.
Antoni Poveda va remarcar que
l’acte de signatura de convenis
(celebrat al centre cívic les Planes),

“no és tant sols un acte proto-
col·lari, ja que les entitats fan
que Sant Joan Despí esdevingui
una ciutat viva, amb conscièn-
cia social, mediambiental i
solidària”. Poveda va ressaltar el
paper del món associatiu com “a
intermediari entre l’Adminis-
tració i els ciutadans” i animà els
seus representants a seguir treba-
llant per encetar la que serà “la
segona gran transformació de
la ciutat”.

L’Ajuntament destina més de 400.000 euros a donar suport al món associatiu de
la ciutat • Durant aquest any, el govern municipal seguirà el seu programa
d’informatització d’entitats i incidirà en la formació, amb cursos de gestió,
informàtica i dinamització

LES ENTITATS SIGNANTS. CLUB D'ESCASC SANT JOAN DESPÍ, CLUB HOQUEI EN LINIA JUJOL SANT JOAN DESPI, UNIÓ PETANCA SANT JOAN
DESPÍ, CLUB PETANCA A.V. LAS PLANAS, SECCIÓ PETANCA U.E. SANT JOAN DESPÍ, CLUB PETANCA JUBILADOS I PENSIONISTAS SANT JOAN

DESPÍ, CLUB DE PALOMOS DEPORTIVOS S.J.D., CLUB DE DARDOS SANT JOAN DESPÍ, U.D. SANT PANCRACIO, F.C. LEVANTE LAS PLANAS, U.E.
SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL SANT JOAN, BÀSQUET CLUB SANT JOAN, AGRUPACIÓ CICLISTA "EL PÍ", PULCONE ASSOCIACIÓ DE PESCADORS
S.J.D., CLUB PETANCA PARC TORREBLANCA, GRUP EXCURSIONISTA SANT JOAN DESPÍ, PENYA BLANC BLAVA SANT JOAN DESPI, CLUB TENNIS
TAULA ATENEU 1882, CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ, SLOT CAR, CLUB DE TIR AMB ARC, DESPÍ CLUB HANDBOL I POLISPORTIU, AVV. LAS

PLANAS, AVV PLA DEL VENT, AVV RESIDENCIAL ST. JOAN, A.V.V. EIXAMPLE, ASS. PESSEBRISTES ST. JOAN DESPÍ, BANDA DE MÚSICA A.VV. LAS
PLANAS, CCA VICENTE ALEIXANDRE, CENTRE D’ESPLAI EL NUS, CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE, GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT, CENTRE D’ESPLAI
L'ARCA DE COLORS, CLUB TIMBRADO, CIRCULO ARTISTICO LITERARIO SEMILLERO AZUL, CORAL LA FLORA, LAUD'ARS, COLLA DE GEGAN-

TERS, COLLA SARDANISTA, ESCOLA DE MÚSICA ENRIC GRANADOS, ESBART DANSAIRE, GRUP DE FOTOGRAFIA LA FINESTRA, GRUP DE TEATRE
HOCUS POCUS, GRUP D'ART 94, PINTORS DE SANT JOAN DESPÍ, ASSOCIACIÓ MICOLÒGIA EL BOLET, RADIO DESPÍ, CENTRE D'ESTUDIS SANTJO-
ANENCS, A. BALLDESPÍ, ASSOCIACIÓ DE BALL DE SALÓ CHATANGO, ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES, ASSOCIACIÓ DE DONES MONT-
SERRAT  ROIG, ASSOCIACIÓ ESTEL, CLUB ESPORTIU ESTEL, ADF ( ASSOCIACIÓ DE  DISMINUÏTS FÍSICS ), ASALRE ( ASSOCIACIÓ  D’ ALCOHÒLICS
REHABILITATS ), ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ ALZHEIMER, ASSOCIACIÓ  DE CATALANA DE PERSONES AFECTADES  DE FIBRO-

MIALGIA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA GENT GRAN (ADEGGPI), ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN AMIGOS DEL BAILE, SPI, ASSOCIACIÓ -
CAN MALUQUER- DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOAN DESPÍ, ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE FRUITA DOLÇA DE PRODUCCIÓ INTE-

GRADA, CENTRE MEDI AMBIENTAL L’ARREl, COLLA DE DIABLES SANT JOAN DESPÍ i CAMINS SOLIDARIS.
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La ciutat dóna la benvinguda a dos

El passats dies 20 i 21 de març, la
Colla de Geganters va desvet-
llar la identitat dels dos nous

gegants de Sant Joan Despí: en
Jujol i la seva companya, batejada
com Creació. Diumenge, 21 de
març, es va convidar la ciutadania a
una jornada festiva destinada a
donar a conèixer els gegants, que
agafen el relleu a Joan Pi i la
Pomereta, que fins ara identificà-
ven Sant Joan Despí al món gegan-
ter. Una plantada dels gegants a la
plaça de l’Ermita i una cercavila pels
carrers del barri Centre van donar
pas al bateig oficial. La plaça de
Catalunya, plena de gent, va rebre
els diferents gegants participants,
d’un total de 16 colles –entre ells,
en Treball i la Cultura, gegants de
l’Agrupació de Colles Geganteres
de Catalunya–. En Joan Pi i la Pome-
reta van fer un repàs als seus vint
anys de vida, des de la seva presen-
tació en societat l’any 1984 a la pla-
ça de la Sardana, als diferents viat-
ges pels pobles de Catalunya, Espa-
nya i fins i tot a l’estranger. Els ge-
gants van ser també els encarregats
de presentar els seus nous com-
panys, que van sortir a la plaça des
de Can Negre, i que van ser rebuts
al ritme del Ball de Festa Major dels
Gegants de Sant Joan Despí.
Un dia abans, dissabte 20, es va fer
una primera presentació, més insti-
tucional, al Foment Cultural i Ar-
tístic, amb la presència de membres
de diferents colles, de les entitats
de la ciutat i les autoritats munici-
pals. 
Amb aquestes activitats, la  Colla de
Geganters de Sant Joan Despí ha
celebrat com es mereix les seves pri-
meres dues dècades de vida.

Els nous gegants de la Colla Gegantera de la ciutat, apadrinats per en Gaudí, de
Riudoms i la Pomereta de Sant Joan Despí • 16 colles van participar en l’acte de
presentació que va aplegar centenars de persones

Així són els nous gegants. Els gegants de Josep Maria Jujol i de La
Creació han estat obra de Toni Mujal, escultor i constructor de gegants.
tenen 3,6 metres d’alçaria i un pes de 41 kg (ell) i 36 kg (ella). Els vestits
han estat dissenyats per Yolanda Saura, veïna de Sant Joan Despí i guan-
yadora del concurs per vestir els gegants de Barcelona. Cal destacar espe-
cialment la roba i els complements de la Creació: al cap porta una dia-
dema simulant el famòs trencadís de l’arquitecte modernista, els brodats
de l’escot representen els esgrafiats fets per Jujol i a les faldilles s’hi pot
distingir tota la silueta de la façana principal de Can Negre. El cabell, a
més, porta un recollit formant un floró fet igualment de trencadís.
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s nous gegants: en Jujol i la Creació

El Centre Jujol-Can Negre continua amb el seu programa
d’exposicions. Fins al dia 22 de març es van poder veure les
obres de Josefa Hernández i Fernando Castillo (a la imatge,
acompanyats del regidor d’Educació el dia de la inauguració,
el 26 de febrer). Són membres del grup Rasen, que ens ha
acostat a la ciutat una selecció de les seves obres, basades en
un conjunt de figures realitzades en paper que representen
temes com l’amistat, la soledat, el temps o la comunicació.
Des del 25 de març i fins a l’abril, el relleu l’agafa Bruno Ollé,
una jove promesa de l’art que presenta un conjunt d’obres de
caire intimista.

El bateig. L’acte del ‘bateig’ dels nous gegants de Sant Joan Despí Despí va aplegar gran quantitat de perso-
nes a la plaça de Catalunya. La fotografia de la dreta (a dalt)  mostra els gegants amb el seu padrí, en Gaudí,
i la Pomereta. A sota, un moment del ball a la plaça. A la imatge de l’esquerra, els quatre gegants de la ciutat
amb membres de la colla i diferents personalitats assitents a l’acte. Van ser-hi, entre d’altres, el primer tinent
d’alcalde, Antoni Poveda; el president de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, Josep Ros; el cap de
colla dels Geganters de Sant Joan Despí, Paco Celades; la historiadora experta en la figura de Josep Maria Jujol,
Montserrat Duran i mossèn Albert, rector de la parròquia de Sant Joan Baptista, encarregat de la cerimònia del
bateig. Antoni Poveda, en el seu discurs, va ressaltar “els vint anys de treball de la colla de Sant Joan
Despí mantenint viva un dels nostres senyals d’identitat”.

Bruno Ollé agafa el relleu al grup Rasen al cicle 
d’exposicions del Centre Jujol-Can Negre
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Pep Munné i Carme Sansa actuaran aquesta
primavera a Sant Joan Despí
Amb l’arribada de la primavera, el
cicle de teatre que organitza
l’Ajuntament de Sant Joan Despí
presenta un seguit de representa-
cions caracteritzades per la popu-
laritat dels seus protagonistes.
Així, actors prou coneguts pel
públic en general com ara Pep
Munné, Carme Sansa i Marcel Gros
s’acostaran a l’escenari del Fo-
ment Cultural i Artístic amb espec-
tacles de diferents estils.
El divendres 2 d’abril, Munné,

amb la col·laboració de veu i gui-
tarra de  Sílvia Comes presenta Las
rosas de papel. Conversación con
Jaime Gil de Biedma. Un muntat-
ge que ens acosta a la figura d’a-
quest poeta de la dècada dels anys
50.
Per al maig se’ns proposa la repre-
sentació de Dies Feliços de Samuel
Becket, on Carme Sansa aconse-
gueix un dels punts àlgids de la
seva carrera, segons han recone-
gut destacats noms de la crítica

barcelonina. Sansa està acompan-
yada en el repartiment per Joan
Vallès. L’obra la podrem veure el
proper mes de maig, exactament
el dia 7.
El 4 de juny, l’excèntric Marcel
Gros posarà en escena el seu es-
pectacle Vibracions, en què es
parodia tant el món de l’especta-
cle com l’espectacle del món.
Totes tres representacions comen-
çaran a les 22 hores i tenen un
preu de 6 euros.

Un año más, el Centro Cultural Andaluz Vicente
Aleixandre de Sant Joan Despí celebró en la ciudad el Día
de Andalucía con un festival de cante y baile, el pasado
día 28 de febrero en el auditorio Miquel Martí i Pol. El
Coro Daraja, la Escuela de Baile y el Grupo de Danza de
la entidad que organizó el evento, además de la presen-
cia de dos figuras de la canción española como Mercedes
Álvarez y María Dolores Ramírez, hicieron las delicias de
los asistentes.
El domingo día 29, el centro cívico les Planes acogió una
muestra gastronómica que invitó a degustar platos de la
rica y variada gastronomía andaluza.

Música, baile y gastronomía en la 
celebración del Día de Andalucía
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CONCURS DE DISFRESSES

Sant Joan Despí va viure el carnaval
més surrealista i genial

Dalí va presidir la rua, en què van participar 21 comparses

Tothom pregava mirant el cel i,
finalment, la pluja va deixar
que el passat dissabte, 21 de

febrer, se celebrés a Sant Joan Despí
la rua de Carnaval. Les 21 comparses
participants, a més de molts grups i
persones a títol individual, es van
llençar al carrer per viure la festa
dels colors, la música, el ball i les dis-
fresses, ingredients que van acom-
panyar la rua de carnaval per tota la
ciutat, des de la plaça del Mercat al
col·legi Sant Francesc d'Assís, amb
Salvador Dalí com a mestre de
cerimònies.
Després, a la nit, va ser el moment
del Ball de Caranval, al poliesportiu
del Mig (ple de gom a gom), on
també es van atorgar els premis.
A la categoria de millor disfressa
individual van guanyar un original
Vestit d'Època del segle XV (foto 1)
i un altre, molt imaginatiu, confec-
cionat a base de pàgines del Butlletí
de Sant Joan Despí. Pel que fa a les
parelles, van guanyar les disfressa-
des d'esquimals (2) i de guitarra i
guitarrista flamenc. El primer premi
de grup va ser pels Fils de sastre (3)
i el segon, per a les noies de Caribe
Mix. Les comparses més valorades
pel jurat van ser l'Orquestra Filar-
mònica Disney (4), a càrrec de l'a-
grupació Ball Despí, i la reproducció
dels personatges del film 'Buscando
a Nemo', de la colla Elmo (primer i
segon premi, respectivament).
La pluja, dissortadament, sí que va
obligar a suspendre, dimecres dia
25 de febrer, la tradicional festa de
comiat del Carnestoltes i l’enterra-
ment de la sardina.

Tot i l'amenaça de pluja, finalment es va celebrar la rua de carnaval de Sant Joan
Despí, amb molta participació de públic • A la nit, el poliesportiu del Mig es va
omplir per celebrar el ball més esbojarrat, on es van atorgar els premis • La figu-
ra de Dalí va presidir totes les celebracions

1 2

3 4
23
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EXPOSICIÓ:
El petit Dalí i el camí cap als
somnis
Biblioteca M. Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

HORARI DE LA BIBLIOTECA
obres de Joan Subi i Anna Obiols

Fins el 1188 d’abril

PRIMAVERA EN BICI:
Recorregut en bicicleta per la ciutat
Sortida: recinte firal
Av. de Mare de Déu de Montserrat

12 hores
Més sortides en grups els dies 25 d’abril, 23
de maig i 6 de juny

Diumenge, 1188 d’abril

TEATRE:
Las rosas de papel, conversación
con Gil de Biedma
Foment Cultural i Artístic
Carrer Major, 54

22 hores
preu de l’entrada: 6 euros

Divendres, 22 d’abril

SARDANES:
Ballada de Sardanes a Residencial
Sant Joan
Plaça de l’Estatut
12 hores
Cobla Vila d’Olesa, Grup sardanista de Sant
Joan Despí, Colla Ateneu Catalònia i Colla
Catalònia

Diumenge, 1188 d’abril

CONFERÈNCIA:
Salvador Dalí: el surrealisme sóc jo
Biblioteca M. Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

19.30 hores
a càrrec de José Corredor-Matheos

Dimarts, 3300 de març

AULA CULTURAL DE GENT GRAN:
Sikkim, un regne perdut a
l’himàlaia
Àrea de Serveis a la Persona
Poliesportiu Francesc Calvet

17 hores
a càrrec de Joaquim Montoriol, catedràtic
de la Facultat de Geologia de la
Universitat de Barcelona

Dimecres, 3311 de març

L’HORA DEL CONTE:
Dalí, Babà
Biblioteca M. Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

18 hores
a càrrec d’Ada Cusidó

Dimecres, 11 d’abril

EXPOSICIÓ:
Pintures de Bruno Ollé
Centre Jujol-Can Negre
Plaça de Catalunya

Fins el 1188 d’abril

ITINERARI GUIAT
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ

Calendari de visites

25 d’abril
23 de maig
25 de juliol

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

correu electrònic: m.st.joand@diba.es

CONCURS DE DIBUIX PER A FER EL CARTELL DE LES 
FESTES DEL BARRI RESIDENCIAL SANT JOAN

Fins al dia 1 d’abril se recullen originals (de temàtica lliure) per participar en el con-
curs de dibuix per a nens i joves que organitza l’Associació de Veïns Residencial Sant
Joan per tal d’il·lustrar el cartell de la festa major del barri, que se celebrarà el mes
de setembre.
S’estableixen dues categories: infants fins a 12 anys i joves de 12 a 18 anys. El 18
d’abril, en el decurs de la Festa de Primavera del barri, es donaran a conèixer els
guanyadors. Les obres es poden presentar en horari de tarda (de 19 a 21 hores) a la
seu de l’entitat veïnal, situada al centre cívic Antoni Gaudí (plaça de l’Estatut).

Convocatoria para participar
en la Exposición de Artes
Plásticas
Los próximos meses de junio y julio se cele-
brará en el Centre Jujol-Can Negre la cuarta
edición de la Exposició d’Arts Plàstiques de
Sant Joan Despí. Se trata de una muestra que
pretende mostrar los diferentes estilos, mate-
riales y formatos con los que trabajan los cre-
adores y creadoras de la ciudad. Las personas
interesadas (han de ser obligatoriamente veci-
nos de Sant Joan Despí) podrán entregar su
solicitud en la Escola Municipal d’Art del 3 al
14 del próximo mes de mayo.



FESTA D’INAUGURACIÓ • PRIMAVERA EN BICI
Diumenge, 18 d’abril al recinte firal 
(av. de Mare de Déu de Montserrat)

D’11 a 13 hores: circuit d’habilitat i seguretat vial en bicicleta, amb animació
per a nens i nenes • lloguer gratuït de bicis.
A les 12 hores: cercavila en bici pels carrers de la ciutat.
A les 13,15 hores: refrigeri per als participants.

També hi haurà sortides en grup els dies: 25 d’abril, 23 de maig i 6 de juny (les
persones que participin en tres d’aquestes sortides rebran un conjunt d’eines de
reparació de bicicletes com el que mostra la fotografia).
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El poliesportiu del Mig va ser l’escenari el passat
dia 20 de març del campionat comarcal de patinat-
ge artístic, organitzat pel Consell Esportiu del Baix
Llobregat, en col·laboració amb l’Ajuntament i el
Club Hoquei Línia Jujol de Sant Joan Despí, entitat
que compta amb una nova secció de patinatge
artístic. Van participar-hi unes 60 noies en les cate-
gories de prebenjamí, aleví i cadet. S’aposta així
per la continuïtat de l’antic poliesportiu S. Gimeno
com a equipament esportiu, que serà remodelat el
proper estiu. Allà hi entrenen, a més de l’equip de
patinatge, el club de tir amb arc.

Amb el bon temps, la bicicleta esdevé el mitjà ideal per passejar o fer esport

El 18 d’abril, festa d’inici de la campanya Primavera en Bici

El poliesportiu del Mig, escenari del campionat
comarcal de patinatge artístic

L’arribada de la primavera i el bon
temps és el moment ideal per a la
pràctica esportiva a l’aire lliure.
Anar en bici és una de les propostes
que ofereix Sant Joan Despí, que
des de fa ja una dècada celebra la
campanya Primavera en bici amb
l’objectiu de promoure l’ús d’a-
quest mitjà, a nivell esportiu i com
una bona alternativa de transport.
Les activitats programades s’adre-
cen a totes les edats, amb recorre-
guts senzills que permeten la parti-
cipació de tota la família. Els carrils
bici, els parcs i les zones naturals de
la ciutat us esperen. Descobriu-les
tot pedalant.

La primavera arriba en bicicleta
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Se’m fa difícil iniciar aquest article par-
lant directament dels resultats de les
eleccions al Congrés dels Diputats.
Perquè per a mi i per al partit al qual
represento el més important que ha pas-
sat aquests últims dies, no han estat les
eleccions pròpiament dites, sinó els bru-
tals atemptats comesos el passat dia 11
de març a Madrid.
Convergència i Unió des d’aquestes
línies vol expressar el condol a les vícti-
mes i manifesta la nostra solidaritat a les
famílies afectades i a tota la comunitat
de Madrid. Condemnem el bàrbar
atemptat. Des de CiU sentim un dolor
sincer que mai hem aprofitat amb finali-
tats polítiques.
Aquests són moments d’unió de tots, de
lluitar per la vida, la democràcia i la
pau. Per això, permeteu-me recordar un
poema de Bertolt Brecht:  

A mi no em va importar

Primer van agafar els comunistes, 
i jo no vaig dir res perquè no era 

comunista.
Després es van endur els jueus, 

i jo no vaig dir res perquè no era jueu.
Desprès, van venir a buscar els obrers; 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer 

ni sindicalista.
Més tard es van ficar amb els catòlics,

i no vaig dir res perquè jo era protestant.
I quan, finalment, em van agafar a mi,

ja no quedava ningú per protestar.

Hem tingut una precampanya molt
radicalitzada i una campanya marcada
desgraciadament per l’atemptat terro-
rista. Hem patit un dia de reflexió ver-
gonyós per a la democràcia, en què
aquells que vam sentir el dolor de les
víctimes i que tenim conviccions
democràtiques profundes, vam sentir
vergonya aliena.
Estem contens per l’alta participació ciu-
tadana, perquè no hi hagut majoria
absoluta, perquè seguim sent la segona
força política a Catalunya i la tercera a
l’Estat i perquè som determinants en la
política espanyola. Més que mai, es
necessita sentit comú i nosaltres l’apor-
tarem. Gràcies al suport del votants de
CiU en un moment que no era fàcil.

CCCCiiiiUUUU
Ha guanyat la indignació

Queremos felicitar a todos los ciudada-
nos por su alta participación en este
proceso electoral. Esta participación
demuestra la fuerte vinculación de
todos con nuestro sistema democrático
y de la Constitución en que se funda-
menta.
Felicitamos desde estas líneas al parti-
do ganador así como al resto de fuerzas
políticas por sus resultados. De forma
resumida podemos sacar 2 conclusio-
nes rápidas, la primera es que el
Partido Popular deja el gobierno de
España no por hacer mal su trabajo y
obligaciones para con los ciudadanos,
sino todo lo contrario, hemos saneado
las cuentas que dan la garantía para el
futuro, no por robar a los ciudadanos,
no por crear grupos delictivos como los
GAL, no por crear paro, sino por todo
lo contrario, más de cuatro millones de
puestos de trabajo creados, mayor
gasto social que nunca, incrementos de
las pensiones y su garantía, dos reduc-
ciones de impuestos, inversiones en
infraestructura records. En definitiva,
nos vamos con la cara muy alta y con la
creencia  de que otros nos harán mejo-
res.
La segunda conclusión que se despren-
de de los resultados electorales, es que
ha tenido que intervenir la acción terro-
rista matando a 200 personas y su utili-
zación para que desde esta fecha
España tenga un gobierno nuevo que
accede al poder no por lo mal hecho
por el PP, ni por un programa “ilusio-
nador” con un equipo preparado sino
por el lamentable hecho de la participa-
ción de los terroristas en estas eleccio-
nes. El nuevo gobierno nos demostrará
las carencias de fondo y lo más seguro
nos llevará la paralización del país
como está ocurriendo en Catalunya y
ocurrió en Baleares, y así se ha prome-
tido, parar todo los proyectos de inver-
siones, volver atrás en las relaciones
internacionales, volver atrás en educa-
ción, justicia, etc. El nuevo gobierno
tiene que pagar muchas deudas políti-
cas y mediáticas tanto a Ibarretxe,
Carod, Prisa, Marruecos, Slim. Sólo nos
queda saber cuanto nos costará porque
“quién” desgraciadamente  ya lo sabe-
mos.

PPPPPPPP
14 M

En el moment d’escriure aquest
article encara tenim present les
imatges de la barbàrie terrorista, de
les concentracions al carrer recla-
mant transparència i informació i,
òbviament, de la jornada electoral.
Són massa emocions, massa sensa-
cions per poder escriure-les en un
paper. Aquest primer trimestre de
l’any 2004 quedarà marcat per la
història  i també per la histèria. Mai
sabrem quantes llàgrimes han cai-
gut plorant per totes les víctimes,
ni quants interrogants hauran apa-
regut al nostre cervell preguntant-
nos com pot arribar un ésser humà
a fer tant de mal.
Histèria. Aquestes setmanes hem
llegit i escoltat insults, difama-
cions, mentides. Sorprèn que amb
tot el que hem viscut només Carod-
Rovira i ERC reconeixem errors i
n’assumim les conseqüències. Ni la
premsa ni la ràdio (no cal dir noms,
ja les coneixem!), ni els mitjans de
comunicació (¿?) estatals, ni els
polítics que insulten, ni ministres
que amaguen informació...ningú
dimiteix.
Davant de tot això, esperança.
Esperança en veure com totes les
persones de l’Estat, sigui quina
sigui la nostra nacionalitat, ens
hem solidaritzat amb les víctimes i
hem sortit al carrer.  Esperança en
veure com la ciutadania castiga
amb el seu vot, a un partit que
sovint ha estat més proper a l’ex-
trema dreta ideològica i al nazisme
propagandístic que a una dreta
moderada.
Ara cal un canvi de veritat, cal que
es reconegui la plurinacionalitat de
l’Estat, cal recuperar la paraula
democràcia. De nosaltres depèn.
Ara tenim esperança.
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Esperança
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OPINIÓ

El pasado 14 de marzo, día de las
elecciones generales, los ciudadanos
y las ciudadanas de este país decidi-
mos que queríamos un cambio de
gobierno, y lo hicimos yendo a votar
en una jornada en la que se combina-
ba el sentimiento de la tristeza por el
dolor de los atentados y la esperanza
por la expresión democrática.
Las urnas han hablado y han recha-

zado el estilo prepotente de hacer
política que ha utilizado el PP, optan-
do por un gobierno que, como ya ha
anunciado José Luis Rodríguez
Zapatero, no nos mienta, ni nos mani-
pule y no nos conduzca gratuitamen-
te a una guerra que no hemos elegido.
La ciudadanía, a través de su voto, ha
manifestado que quiere un diálogo
entre todas las fuerzas políticas, entre
todas las comunidades autónomas.
En definitiva que quiere un gobierno
al servicio de la ciudadanía.
El líder socialista ha demostrado
sobradamente poseer el estilo y la
capacidad para llegar a los ciudada-
nos y las ciudadanas, para llegar a
acuerdos con otros partidos políticos
y consensuar un programa político
que requerirá una gran capacidad de
diálogo. Ha demostrado sobrada-
mente que puede dirigir un gobierno
eficaz, solvente, austero, dialogante y
tolerante.
Por lo que respecta a los resultados
obtenidos en Cataluña ha salido
reforzado el gobierno de la
Generalitat, un gobierno progresista y
de izquierdas que el gobierno central
ponía en duda y trató de despresti-
giar.
Desde el PSC de Sant Joan Despí que-
remos dar las agracias a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas que nos han
dado su apoyo y su confianza, y que-
remos acabar deseando que el diálo-
go y paz sean nuestro compromiso.
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La voz de la ciudadanía

Un mes de març aquest ben estrany.
Cada any el pintem de lila, fent sentir les
veus de les dones, avaluant avanços i
reptes pendents, generant espais propis
de relació i complicitats, per ajudar a
afrontar les problemàtiques quotidianes. 
Aquest any, però, s’ha tenyit de vermell,
de sang innocent, de mort de treballa-
dors i treballadores,  de criatures que
sense entendre el com ni el per què,
s’han vist dins de l’huracà. La nostra
més gran solidaritat i suport per a elles,
per a ells i les seves famílies, i el nostre
més enèrgic rebuig per als que intenten
imposar el terror, la mort i la por a la
nostra societat.
Però també, aquest mes de març, com no
podia ser d’una altra manera, ens ha
portat la primavera, el naixement d’una
nova esperança. La ciutadania ha dit
prou a l’engany, als intents de manipula-
ció, a la guerra, a la mort. Ha donat l’o-
portunitat a les esquerres, majoritària-
ment al partit socialista, per construir
una societat de diàleg, de consens, de
respecte i de pau, i una lliçó de madure-
sa democràtica, que haurem de saber
administrar, plegats, per no defraudar.
A Catalunya, després de més de dos
mesos de pressions, on s’ha posat en
qüestió el govern, abans fins i tot de
començar la seva tasca, ha quedat clar
que es podrà fer feina, bona feina i que
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
li fan confiança  a aquest govern, que tre-
ballarà per no defraudar-los.
I enmig de tot això, un fet local, el grup
municipal d’ICV-EUiA volem donar la
benvinguda al Consistori, a la nostra
companya Elena Embuena, com a nova
regidora d’aquest Ajuntament. Estem
convençuts i convençudes que l’Elena
farà una esplèndida tasca en la respon-
sabilitat que assumeix com a tinenta
d’alcalde de Serveis Socials i Dona, pel
seu perfil humà i professional, pel seu
tarannà, la seva manera de fer i, sobre-
tot, perquè anteposa valors com el res-
pecte, la tolerància i el diàleg, tan neces-
saris en els temps que corren.
El grup municipal d’ICV-EUiA està
orgullós que una persona amb la seva
vàlua s’incorpori i prengui el relleu de la
Conxita Sánchez, amb la seguretat que
continuarà desenvolupant i ampliant el
camí ja iniciat, amb molta il·lusió i un
compromís ferm de treball per a les per-
sones de Sant Joan Despí.
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Tristesa i esperança

Visites a la biblioteca
per a pares, mares i
professorat
La biblioteca Miquel Martí i Pol de
Sant Joan Despí ofereix als pares,
mares i al professorat dels escolars
de la ciutat la possibilitat de fer visi-
tes organitzades per conèixer el
funcionament d’aquest centre de
cultura i dels serveis que actual-
ment ofereix.
Les visites, que comencen a l’abril i
es faran fins al mes de juny, duraran
una hora aproximadament i es rea-
litzaran en dos torns, de matí i de
tarda. Les persones interessades
només s’han de posar en contacte
amb l’Anna o l’Àngels per concertar
la visita.

Nou ordinador a la secció
infantil de la biblioteca

des d’aquest mes de març, la secció
infantil de la biblioteca disposa
d’un altre ordinador per consultar
Internet. Biblioteca Miquel Martí i
Pol. Telèfon:  93 477 12 82
e-mail: b.st.joand.mmp@diba.es

Curs bàsic de
català per a no
catalanoparlants

Encara queden places lliures en el
curs de nivell bàsic de català que el
Servei Local de Català de Sant Joan
Despí va iniciar el passat mes de
febrer. És un curs bàsic adreçat a
persones no catalanoparlants i que
es realitza els dimarts i els dijous
per la tarda, de 15 a 16.30 hores, al
centre cívic Sant Pancraç (barri
Centre, passeig del Canal, número
2). Les persones interessades
poden trucar al 93 477 00 92 per
formalitzar la inscripció.




