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El temps
dades meteorològiques
Sant Joan Despí. 
Març 2004
Facilitades per Gabriel Salvà

Temperatura mitjana: 11,97 ºC
El dia més calorós: 19 de març (màxima de 20,7ºC)
El dia més fred: 1 de març (mínima d’1ºC)
El dia més sec: 2 de març (humitat relativa del 19%) 
Dies amb precipitacions: 14 (el més plujós: 30 de març)

ITINERARI GUIAT
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ

Properes visites programades

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

Servei de visites 
concertades per a grups
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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

Una ciutat per viure-la

Sant Joan Despí és una ciutat
plena de possibilitats per gaudir
del nostre temps de lleure. Al

llarg de l’any, els diferents barris són
escenari de diverses activitats, orga-
nitzades tant per les entitats com per
l’Ajuntament. Però, amb l’arribada
del bon temps, la ja important oferta
d’actes es multiplica. L’objectiu és fer
de Sant Joan Despí una ciutat viva, en
la qual els seus habitants trobin res-
posta a les seves aficions i inquietuds,
i aconseguir així potenciar la ciutat de
les persones que tots volem.
La primavera ens marca l’inici d’un
bon nombre de propostes ciutadanes.
La celebració de Sant Jordi, les sorti-
des de la campanya Primavera en Bici,
les actuacions del Dia Internacional de
la Dansa, la Setmana de la Gent
Gran... són només l’inici d’una densa
agenda que, a més, enguany es
potencia amb les propostes que es
desenvoluparan a Sant Joan Despí
amb motiu del Fòrum de les Cultures
de Barcelona, del qual som municipi
col·laborador. Per aquest motiu, es-
tem preparant un programa que
agrupa els principis fonamentals
sobre els quals gira aquest esdeveni-
ment: la pau, la diversitat i el respecte
al medi ambient. Temes tots, que són
igualment la base de la política social
que desenvolupem des de l’Ajun-
tament i que, del 29 de maig al 6 de
juny, difondrem al màxim amb activi-
tats de tot tipus.
Com a alcalde, m’agradaria que, en la
mesura que puguin, totes aquestes
actuacions aconsegueixin la repercus-
sió ciutadana que es mereixen, per-
què el futur passa per una societat en
la qual les persones prioritzem
aquests valors com a garantia d’un
món millor.

Sant Joan Despí es una ciudad
llena de posibilidades para dis-
frutar de nuestro tiempo libre. A

lo largo del año, los diferentes barrios
son escenario de múltiples actividades,
organizadas tanto por las entidades
como por el Ayuntamiento. Pero, con
la llegada del buen tiempo, la ya de por
si importante oferta de actos se multi-
plica. El objetivo es hacer de Sant Joan
Despí una ciudad viva, donde sus habi-
tantes encuentren respuesta a sus afi-
ciones e inquietudes, y conseguir así
potenciar la ciudad de las personas que
todos queremos.
La primavera nos marca el inicio de un
buen número de propuestas ciudada-
nas. La celebración de Sant Jordi, las
salidas de la campaña Primavera en
bici, las actuaciones del Dia Inter-
nacional de la Dansa, la Setmana de la
Gent Gran... son sólo el inicio de una
densa agenda que, además, este año se
potencia con las propuestas que, con
motivo del Fòrum de las Culturas de
Barcelona, también se desarrollarán en
Sant Joan Despí, municipio colabora-
dor de esta cita universal. Por tal moti-
vo, estamos preparando un programa
que engloba los principios fundamen-
tales sobre los que gira este aconteci-
miento: la paz, la diversidad y el cuida-
do del medio ambiente. Temas, todos
ellos, que son también la base de la
política social que desarrollamos desde
el Ayuntamiento y que, del 29 de mayo
al 6 de junio, divulgaremos al máximo
con actividades de todo tipo.
Como alcalde, me gustaría que, en la
medida de lo posible, todas estas
actuaciones consiguieran la repercu-
sión ciudadana que merecen, porque el
futuro pasa por una sociedad donde las
personas prioricemos estos valores
como garante de un mundo mejor.
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La entrada en servicio del
Trambaix ha sido bien recibida
por parte de la ciudadanía.

Según los primeros datos de utiliza-
ción aportados por Tramvia Metropo-
lità, el nuevo sistema de transporte es
utilizado por unas 30.000 personas al
día, de media, en todas sus líneas. En
Sant Joan Despí, la entrada en servicio
del tranvía ha conseguido un buen

nivel de confianza por los vecinos y
vecinas, a tenor de  los viajeros conta-
bilizados durante los primeros días de
servicio. Según las validaciones de
billetes y tarjetas registradas en las
cuatro paradas de la línea del Tram
que discurre por la ciudad (la T2), en
las dos primeras semanas de funciona-
miento regular del tranvía después
del fin de semana inaugural (entre los

días 5 y 18 de marzo), cogieron el
Tram un total de 35.847 personas. 
El interés ciudadano por el nuevo
medio de transporte quedó igualmen-
te evidenciado en las jornadas de puer-
tas abiertas del fin de semana de la
inuguración, los días 3 y 4 de abril: en
estas jornadas unas 110.000 personas
de todos los municipios a los que pres-
ta servicio probaron el nuevo tranvía.

CIUTAT

El Trambaix es ya un medio de
transporte público de uso habitual

Del 5 al 18 de marzo tuvo en Sant Joan Despí 35.847 viajeros

Jornada inaugural: Alonso reclama
el metro y pide conductas cívicas

Alonso, Maragall y Nadal, primeros pasajeros del Trambaix

Maragall, acompañado de Alonso,

Montilla y Nadal en la inauguración

Las cocheras de Sant Joan Despí fue el lugar escogi-
do para celebrar el acto oficial de inauguración del
Trambaix, el pasado 3 de abril. El presidente de la
Generalitat, Pasqual Maragall, y el conseller de
Política Territorial, Manel Nadal, acompañados por
los alcaldes de los municipios por los que discurre el
tranvía, dieron la bienvenida el nuevo tranvía.
Eduard Alonso, alcalde de Sant Joan Despí, recordó
la apuesta del municipio por este medio de trans-
porte aunque recordó que ahora el objetivo “es el

metro” .
I g u a l -
m e n t e ,
p i d i ó
“conductas más cívicas” para usuarios y conduc-
tores. Tras la inuaugración , el tranvía comenzó a
funcionar en una jornada de puertas abiertas que se
prolongó durante el fin de semana durante el cual
unas 110.000 personas probaron gratuitamente el
nuevo sistema de transporte.

El tranvía, en servicio
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CIUTAT

El 19 d’abril de 1979 es va constituir
l’Ajuntament sorgit de les prime-
res eleccions democràtiques des-

prés de la dictadura. Amb motiu de la
celebració del 25è aniversari d’aquest
esdeveniment, el passat dia 19 d’abril de
2004 es va celebrar un ple extraordinari
on es van aplegar la majoria de regidors
i regidores que han passat per
l’Ajuntament en aquest darrer quart de
segle, a més dels dos alcaldes que ha tin-
gut Sant Joan Despí en aquest temps,
Carles Riba (1979-1983, pel PSUC) i
Eduard Alonso (des del 1983 fins ara, pel
PSC). La regidora més jove de l’actual
plenari, Paqui Soriano, que tot just va
néixer l’any de les primeres eleccions
municipals, va ser l’encarregada de lle-
gir  un manifest consensuat per tots els
grups polítics.
Tot seguit, els diferents portaveus dels
partits amb representació municipal van
recordar l’important paper de l’Admi-
nistració local en el desenvolupament
de la ciutat i van coincidir majoritària-
ment a assenyalar la necessitat de dotar
els ajuntaments de més recursos i com-
petències. Pere-Àngel Montserrat (CiU)
va apostar per, a partir d’ara, dur a
terme “un salt qualitatiu” en la gestió
municipal amb “més competències i

Un quart de segle fent 
ciutat en llibertat

Commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics

A dalt, un moment

del ple extraordinari

dels 25 anys 

d’ajuntaments

democràtics. 

A l’esquerra,  els

representants de les

entitats es van reunir

amb els regidors i

regidores en un acte

commemoratiu a 

Can Negre

recursos”. Ignacio Fernández (PP) va
recordar que l’Ajuntament “és
l’Administració més directa i cal que
la ciutadania hi cregui”. Lluís Fabrés
(ERC) va remarcar la necessitat “d’en-
trar a fons en el debat de com-
petències i finançament” per “arri-
bar al 20% de la despesa pública”
per als ajuntaments. Victòria Córdoba
(ICV-EUiA), a més, va recordar que “el
1979 no hi havia cap regidora a
l’Ajuntament i ara som el 40%”, i va
apostar per “arribar aviat a la pari-
tat”. Antoni Poveda (PSC) va felicitar-se
“per haver acomplert sobradament
els objectius plantejats fa 25 anys” i
va destacar “l’orgull de pertinença
que avui poden tenir els ciutadans”.

A més, també va reivindicar més com-
petències per als ajuntaments “per
donar els serveis de proximitat que
reclama la ciutadania”.
L’alcalde, Eduard Alonso, va recordar la
feina del primer alcalde, Carles Riba, i
alguns dels moments més complexes de
la gestió municipal amb ell al capdavant.
“El 1979 no hi havia res. Hi havia
especulació, encapçalada pel mateix
Ajuntament”, va recordar Alonso, que
va invitar les properes generacions “a
continuar aquesta tasca buscant
sempre la justícia i la llibertat”.
Després del ple, Can Negre va ser l’esce-
nari d’una recepció on, a més dels polí-
tics, van assistir també un centenar de
representats de les entitats.

Un ple especial va
reunir la majoria
dels regidors i les
regidores que ha

tingut Sant 
Joan Despí des 

de 1979 
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Terrazas y balcones de la ciudad vuelven a
llenarse de plantas y flores

Marina Geli junto a Antoni Poveda, primer teniente de alcalde, y Eduard

Alonso, alcalde, observa la maqueta del futuro hospital, en una visita a los

terrenos en los que se construirá

El alcalde, Eduard Alonso, entregando plantas

Marina Geli, consellera de Sanidad
de la Generalitat, visitó el pasado
2 de abril Sant Joan Despí, donde
se reunió con representanes muni-
cipales y visitó los terrenos en los
que se construirá el hospital
comarcal. Geli calificó el proyecto
de prioritario para su departa-
mento y escuchó las peticiones
que plantearon los alcaldes de la
zona, entre ellos Eduard Alonso,
que pidió más personal médico y
de enfermería, así como una res-
puesta a los problemas que plan-
tea el actual sistema de ambula-
cias. Estuvieron presentes también
los alcaldes de otros muncipios
vecinos a los que dará servicio el
nuevo hospital, como Lorenzo
Palacín (Esplugues) y José Antonio
Vázquez (Sant Feliu).

La consellera de Sanidad califica
el hospital comarcal de prioritario

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
regaló, como es tradición desde el
año 1990, flores y plantas entre sus
vecinos y vecinas para celebrar la
llegada de la primavera. Este año,
un total de 23.500 las plantas se dis-
tribuyeron entre los días 20 y 24 de
abril en los diferentes barrios de la
ciudad. Con esta actuación se pre-
tende incidir en la concienciación
medioambiental de la población,
también desde el ámbito domésti-
co, con el cuidado de flores y plan-
tas que llenan de verde las fachadas
de las casas y los edificios de la ciu-
dad. Además del reparto de las
plantas (entre otras especies, petu-
nias, geranios, alegrías i plantas aro-
máticas) se convoca el tradicional
concurso de terrazas y balcones.
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MEDI AMBIENT

La recogida de residuos orgánicos
se extiende a más barrios

A la rambla Josep Maria Jujol (barri
Centre) s’han trasplantat 118 arbres
de l’espècie Tilos i s’han plantat 59
de nous, son Troanes, de les varie-
tats verda i matissada i de fulla pe-
renne. Els arbres trasplantants s’han
distribuït per diferents punts de la
ciutat: rotonda de l’avinguda de
Barcelona/carretera BV-2001, l’en-
trada del parc de Torreblanca i l’a-
vinguda de la Generalitat. Aquests
trasplantaments són prèviament
estudiats pel Servei de Jardineria,
que efectua les comprovacions i
proves analítiques necessàries.

Ara, els pagesos i propietaris de
jardins de Sant Joan Despí han de
portar els envasos dels productes
fitosanitaris que fan servir (pestici-
des, insecticides, etc.) a la deixalle-
ria municipal, on se’ls hi donarà el
tractament adequat per evitar
contaminació. Els envasos han de
portar-se, buits, en l’horari habi-
tual de la deixalleria: de 10 a 14 i
de 16 a 19, de dilluns a divendres,
i de 9 a 14, els dissabtes.

Renovació de l’arbrat a la rambla Jujol

El Ayuntamiento de Sant Joan
Despí amplía el servicio de recogi-
da de los residuos orgánicos a más
barrios de la ciudad. A partir del
día 3 de mayo está previsto que se
incrementen las zonas en las que
se separan las basuras orgánicas
(restos de comida, vegetales, etc.)
de los inorgánicos.  Así, la recogi-
da selectiva de residuos de origen
orgánico se extiende a la totali-
dad del barrio Centre, a Pla del
Vent-Torreblanca y a Residencial
Sant Joan. Desde octubre del año
2002, la separación en origen de
las basuras domésticas se puede
realizar en varios puntos del
barrio Centre (Nou Eixample y
algunas calles cercanas), donde
los vecinos ya están habituados a
la presencia del contenedor
marrón, destinado a este tipo de
basura, que se convertirá en
abono para la agricultura y la jar-
dinería.
Los vecinos que ahora se suman a

este ecológico sistema, antes de
comenzar el servicio, han recibido
información en su propia casa, a
través de la visita de personal
especializado que les explicó el
funcionamiento de esta recogida,
además de facilitar los cubos y
bolsas para la basura orgánica.
Con la separación de los restos
orgánicos se da un paso importan-
te en la recuperación de los resi-
duos que generamos, casi media
tonelada por cada habitante al
año. En 2003, en las zonas que ya
funciona esta recogida selectiva
se recuperaron 206 toneladas de
residuos orgánicos, que se trans-
forman en abono para la jardine-
ría y el campo. De esta forma,
sumando la separación de vidrio,
papel y envases ya consolidada,
conseguiremos reducir al mínimo
las basuras que han de ir al verte-
dero o a la incineradora y, por
tanto, ayudaremos a la recupera-
ción de nuestro entorno natural.

El color marrón identifica a los

contenedores destinados a albergar

los residuos orgánicos

En mayo, todo el Centre, Pla del Vent-Torreblanca y Residencial Sant Joan
contarán con contenedores para restos de comida y vegetales

Els envasos de
fitosanitaris, a la
deixalleria

Nous arbres de fulla perenne



Han comenzado los trabajos para
la construcción de una pasarela
peatonal que evitará a las perso-
nas tener que cruzar la vía del
tren. La nueva pasarela se situará
a la altura de la calle Jacint
Verdaguer y estará formada por

una estructura metálica de 20
metros de longitud y 2,5 metros
de anchura. Con esta actuación,
completada con escaleras y ram-
pas para hacer más fácil el paso  a
las personas con movilidad redu-
cida, se da un nuevo paso adelan-

te en la mejor conectividad de
nuestros barrios, especialmente
entre el Centre y la zona indus-
trial. 
La actuación, que ejecuta la com-
pañía ferroviaria Renfe, supone
una inversión de 336.553 euros.
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CIUTAT

Inici del procés de matriculació al 
primer cicle d’educació infantil

Al maig, portes obertes a les escoles bressol públiques

Les escoles públiques de primer
cicle d’educació infantil de la
ciutat enceten el seu període

de preinscripció i matrícula. A Sant
Joan Despí funcionen tres centres
d’aquest tipus: El Gegant del Pi i El
Timbal (de l’Ajuntament) i La
Pomera (de la Generalitat).
Les aules municipals El Gegant del
Pi i l’escola bressol municipal El
Timbal obriran el procés de
preinscripció entre els dies 3 i 14
de maig per fer la matriculació
del 7 a l’11 de juny. La presenta-
ció de les sol·licituds s’ha de fer
efectiva a l’Àrea de Serveis a la
Persona, de 10 a 14 hores (dimarts,
de 16 a 18 h). El telèfon és el 93 477

00 51. Hi haurà també jornades de
portes obertes als dos centres: el 4
de maig a El Gegant del Pi (17.30
hores) i els dies 5 i 11 de maig a El
Timbal (17.30 h).
La llar d’infants La Pomera té pre-
vist fer la seva preinscripció del 3
al 14 de maig i el període de
matriculació serà del 7 a l’11 de
juny. La tramitació es fa al mateix
centre. També organitza una jorna-
da de portes obertes, el proper 3 de
maig a partir de les 15.15 hores.

Fe d’errades: a l’anterior del Butlletí
es va publicar una adreça incorrecta
de l’escola concertada Ateneu Ins-
tructiu. L’escola es troba al Passeig

Una classe de l’escola bressol municipal El Timbal, que l’Ajuntament de 

Sant Joan Despí ha obert aquest curs

Comienzan las obras de una pasarela 
peatonal sobre las vias del tren

Cicles formatius de 
grau mitjà i superior
IES F. Ferrer i Guàrdia

COMERÇ:
• Comerç (grau mitjà)
• Gestió comercial i màrqueting
(superior)
• Serveis al consumidor (superior)
–Novetat d’aquest curs–

MANTENIMENT I SERVEIS:
• Manteniment industrial (mitjà)

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:
• Desenvolupament i aplicació de
projectes de construcció (supe-
rior)

PORTES OBERTES: 10 de maig:
presentació dels cicles formatius i
visita a les instal·lacions (19 h).

PREINSCRIPCIÓ:
del 13 al 28 de maig
MATRÍCULA:
del 30 de juny al 7 de juliol

del Canal, s/n. Tels.: 93 373 17 16 i
374 24 94. Fax: 93 373 41 08.
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CIUTAT

Sant Joan Despí se llena de actos
para las personas mayores

Homenaje a las parejas
que celebran 50 años de
convivencia

Es tradición del Ayuntamiento  de
Sant Joan Despí rendir cada año
homenaje a los matrimonios y
parejas de la ciudad que celebran
sus bodas de oro. Por esto, todas
las parejas de la ciudad que cum-
plen durante este año 2004 medio
siglo de vida en común deben
notificarlo en el Departamento de
Gent Gran (Àrea de Serveis a la
Persona) antes del próximo 7 de
mayo para recibir este reconoci-
miento público. Deberán presen-
tar una fotocopia del libro de
familia. 

La oferta de actividades para las
personas mayores de Sant Joan
Despí es muy amplia y variada.
Durante todo el año se desarrollan
en la ciudad propuestas culturales,
educativas y de ocio pensadas para
hacer la vida más agradable a la
‘gent gran’. Para dar a conocer
todavía más estas actuaciones, a la
vez que reafirmar el compromiso
de la ciudad para con sus mayores,
se celebra anualmente la Setmana
de la Gent Gran, del 10 al 23 de
mayo. Es un buen motivo para salir,
relacionarse y aprender cosas nue-
vas.
El programa de actividades cubre
todos los gustos. Podemos destacar
el espectáculo Todos actuamos, que
el día 18 de mayo reunirá en el
auditorio municipal una muestra
realizada por los alumnos de los
talleres de ‘gent gran’, además de

Cultura y diversión se conjugan en las actividades programadas

Del 10 al 23 de mayo, Setmana de la Gent Gran 

actuaciones de las entidades y el
humor del showman Joan Gimeno.
Los aficionados al baile con música
en directo tienen una doble cita: el
día 20 de mayo en el centro cívico
Les Planes y el 21 en el pabellón del
Mig.

Además, no faltarán exposiciones,
excursiones, conferencias y talleres.
Más información en el Depar-
tamento de Gent Gran. Àrea de
Serveis a la Persona. 93 477 00 51.
Las inscripciones se pueden realizar
en los centros cívicos.

Los pisos de alquiler para ‘gent gran’ ya tienen inquilinos. El pasado
14 de abril se celebró el sorteo público para la adjudicación de las primeras
viviendas de alquiler para ‘gent gran’ edificadas por la sociedad municipal
ADSA en la antigua masía de Can Sandiumenge. Son 12 apartamentos
especialmente diseñados para hacer la vida más fácil a personas con pro-
blemas de movilidad en su actual residencia, como recordó el primer
teniente de alcalde, Antoni Poveda, quien reafirmó el compromiso munici-
pal de seguir trabajando para los mayores de Sant Joan Despí.
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SERVEIS SOCIALS

De cara al futuro... toca madera!
El Pretaller de fusteria es un servicio
municipal dirigido a chicos y chicas
de entre 12 y 16 años, donde se
desarrolla una labor educativa y se
trabaja en la iniciación al oficio de
la carpintería. Este año participan
26 personas organizadas en tres
grupos: tiempo libre, escolaridad
compartida (en colaboración con
los institutos de Sant Joan Despí) y
el taller de bricolaje y pequeñas
reparaciones para mujeres. 
A lo largo del curso se realizan, ade-
más de las clases, múltiples activida-
des y salidas. Sólo a modo de ejem-
plo, en febrero tuvo lugar una char-
la-debate para padres y madres y se
han organizado visitas al Club
Ornitológico de Timbrado o a la
empresa Sardà i Coret, almacén
importador de maderas de otros
países. Para conocer mejor el preta-

El Centro Alois-Sant Joan Despí, ges-
tionado por la Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer, orga-
niza un taller de memoria dirigido a
personas con problemas de memo-
ria, ya sean aislados o como conse-
cuencia de síndromes neurológicos
(de traumatismos a demencias), y
también para personas interesadas
en el tema de forma preventiva. El
objetivo es estimular tanto la me-
moria como el resto de capacidades
cognitivas de la persona: atención,
concentración, habilidades lingüísti-
cas, orientanción... además de fa-
vorecer la autonomía personal y re-
ducir los niveles de angustia.

Dos de los grupos de alumnos 
que participan en el Pretaller

Activitades y formación en el Pretaller de Fusteria

ller, el próximo mes de junio habrá
una muestra de los trabajos realiza-
dos en el polideportivo Francesc
Calvet (entre los díás 14 y 21).

Talleres de
memoria en el
centro de
Alzheimer

Sant Joan Despí s’adhereix al Fòrum 2004
El passat 6 d’abril, Eduard Alonso,
alcalde de Sant Joan Despí, va ratifi-
car l’acord per mitjà del qual la ciu-
tat s’adhereix al Fòrum 2004 com a
municipi col·laborador. Sant Joan
Despí ha dissenyat, per aquest mo-
tiu, un projecte que respón als
objectius que defineixen el Fòrum
de Barcelona. Així, la vinculació de la
ciutat amb aquest esdeveniment
internacional serà a través d’un pro-

grama d’activitats per a la ciutada-
nia basades en promoure la solidari-
tat, la preservació del medi ambient
i la pau. Conflueixen d’aquesta ma-
nera tres iniciatives que ja es de-
senvolupen a la ciutat, com són la
Setmana Verda, la Setmana Soli-
dària i la campanya Estimem el món,
construint la pau. 
Les activitats es desenvoluparan del
29 de maig al 6 de juny.

Eduard Alonso amb
Antoni Farrés,
apoderat del Fòrum

 



Prop d’un miler de dones 
celebren el seu sopar anual

Més de 800 dones de Sant Joan
Despí van participar el passat 26 de
març al Sopar de Dones que orga-
nitza l’Ajuntament de la ciutat i
que enguany s’ha celebrat sota el
lema Un espai per  nosaltres al
poliesportiu del Mig. L’acte, enmar-
cat en la celebració de la Setmana
de la Dona estava inicialment pre-
vist per al dia 12 de març, però es
va aplaçar pels atemptats de

Madrid de l’11 M.
A més de l’aspecte lúdic i festiu,
aquesta trobada serveix per refer-
mar la voluntat de les dones de la
ciutat de seguir treballant per la
igulatat real de drets i oportuni-
tats. El sopar de dones és un dels
actes centrals de la Setmana de la
Dona, un conjunt d’activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament i el
Consell de Dones i que enguany

s’ha desenvolupat sota el lema
L’esperit de les dones a la ciutat
amb l’objectiu de fer emergir l’a-
portació de les dones al municipi,
ara que es celebren 25 anys d’ajun-
taments democràtics, a la vegada
que repensar la ciutat des de la
perspectiva de gènere, tot reflexio-
nant sobre els avenços i els reptes
pendents per fer una ciutat d’ho-
mes i dones.

CIUTAT
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Asha Miró, embajadora cultural del Fòrum de las
Culturas de Barcelona, pasó por Sant Joan Despí.
Recientemente, la escritora ha participado en una activi-
dad organizada por el centro de educación infantil y pri-
maria Espai 3 para dar a conocer entre sus alumnos en
qué consitirá este acontecimiento.

Camins Solidaris ayuda al Sáhara. La entidad de
Sant Joan Despí organizó un viaje a los campamen-
tos de refugiados donde hizo de la ayuda humani-
taria conseguida gracias al apoyo de Sant Joan
Despí (como placas solares). El pasado X de marzo se
celebró su tradicional cena solidaria (en la foto).

Un any més, el sopar va ser multitudinari. A la dreta, les regidores Belén García i Elena Embuena durant el seu discurs



El proper 7 d’abril, la campanya de
teatre de Sant Joan Despí porta a
l’escenari del Foment Cultural i
Artístic l’obra Dies feliços, original
de Samuel Becket i que protagonit-
zen Carme Sansa i Joan Vallès. És
un muntatge que ha aconseguit
molt bones crítiques en el seu pas
pels escenaris barcelonins i que es
podrà veure a la ciutat per només 6
euros. La representació començarà
a les 22 hores.

Carme Sansa, en
una obra de
Samuel Becket

Fotografia en
paper d’aquarel·la
a Can Negre

Joan Mestres, històric membre de
l’Associació de Pessebristes de Sant
Joan Despí, rebrà el proper mes de
setembre el trofeu de gran mestre
pessebrista universal de l’associació
Un Foe Prae en el decurs del con-
grés internacional d’aquesta entitat
a la ciutat de Hradec Králové.

El cicle d’exposicions del Centre
Jujol-Can Negre  ens convida a visi-
tar, fins al proper 16 de maig la mos-
tra fotogràfica de Ramon Millà, pro-
fessor universitari i realitzador de
TV3, que presenta un treball on
investiga amb la tècnica de fotogra-
fia amb paper d’aquarel·la. Les imat-
ges ens transporten a diferents
zones de la costa dels Estats Units. A
la televisió, el passat 15 d’abril va
presentar el documental T de Tàpies.

Premi
internacional per
a Joan Mestres

CULTURA
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La diversitat cultural serà el tema
del concurs fotogràfic de Festa
Major que per novè any ha convo-
cat l’Ajuntament. Podran partici-
par-hi totes aquelles imatges que
reflecteixin la diversitat cultural, les
relacions entre les persones i el seu
entorn, la pluralitat, la cooperació,
els drets humans... Cada concursant
podrà presentar dues fotografies
com a màxim (en paper o digital).
No s’admetran reproduccions foto-
mecàniques. La mida ha de ser, com
a mínim, de 24 x 30 i no sobrepas-
sarà els  30 x 40. Cada fotografia ha
d’anar muntada sobre un suport
rígid de 2 mm de gruix de 40 x 50.
Les fotografies que no compleixin

el format establert no podran ser
considerades aptes per al concurs.
El veredicte del jurat es farà públic
el dia 17 de juny. Les obres s’hauran
d’enviar per correu certificat o per-
sonalment a l’Àrea de Serveis a la
Persona o al Grup de Fotografia La
Finestra (centre cívic les Planes). El
termini de presentació finalitzarà
improrrogablement el 28  de maig.
Les obres finalistes seleccionades,
incloses les premiades, s’exposaran
al vestíbul del Centre Miquel Martí
i Pol del 18 de juny al 2 de juliol de
2004 i els premis es lliuraran el dia
17 de juny en el marc de la inaugu-
ració de la IV Exposició d’Arts
Plàstiques.

Sant Joan Despí va celebrar, el pas-
sat diumenge 25 de març, el Dia
Internacional de la Dansa amb
diferents actes. Al matí, la plaça
del Mercat va ser l’escenari d’una
mostra de classes obertes que con-
vidaven a conèixer balls de dife-
rents cultures i estils, clàssics i
moderns: del flamenc al jazz, pas-
sant pel hip-hop o la dansa del

ventre. A la tarda, la dansa va tor-
nar a ser protagonista, en aquest
cas a l’auditori municipal Miquel
Martí i Pol, on es va celebrar la
quarta edició de la Mostra
d’Exhibició de Coreografies orga-
nitzada per l’escola de dansa Espai
Físic i amb la participació de grups
de diferents centres de dansa de la
comarca.

Convocat el premi de 
fotografia de Festa Major

La ciutat va celebrar el Dia
Internacional de la Dansa

Una de les fotografies guanyadores de l’edició de l’any passat del concurs
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Maig, el mes de l’handbol a Sant Joan

La selecció espanyola de categoria
juvenil durà a terme del 21 al 23 de
maig el sector de classificació per al
campionat d’Europa a Granollers i
a Sant Joan Despí.
Concretament, el dia 22 de maig a
les 17 hores la selecció espanyola
s’enfrontarà a la de l’Azerbaidjan
al poliesportiu Salvador Gimeno.
Cal dir que d’aquesta selecció un
dels jugadors és de Sant Joan

Despí. És Christian Ugalde, un noi
del barri de les Planes  que actual-
ment juga al FC Barcelona.
Christian és germà d’Antonio
Ugalde, 98 vegades internacional
absolut amb la selecció espanyola.
A més, l’Handbol Sant Joan organit-
za el dia 16 de maig la II Trobada de
minihandbol, que tindrà lloc al
poliesportiu Salvador Gimeno i a la
plaça de l’Ermita. Està prevista la par-

Unas 600 personas cogieron la bici y desafiaron al mal
tiempo. Buen ambiente se respiraba en la inauguración
de la Temporada Primavera en Bici, que llegaba a su déci-
ma edición.
A pesar de caer una fina lluvia, la gente aguantó y, en su
inmensa mayoría realizó todo el recorrido.

Un any més, l’Ajuntament organitza els campus
d’estiu adreçat a nens i nenes nascuts i nascudes
entre els anys 1990 i 1999, ambdós inclosos.
Aquesta activitat es desenvoluparà als diferents
espais del Poliesportiu Francesc Calvet, als gimna-
sos i pistes dels centres escolars del voltant i al
Poliesportiu Salvador Gimeno.
L’objectiu d’aquest campus és realitzar activitats
esportives i recreatives amb grups de nens i nenes
de la mateixa edat i també la de fer noves amistats.
L’activitat es durà a terme en diferents torns:
1r torn del 21 de juny al 2 de juliol
2n torn del 5 de juliol al 16 de juliol
3r torn 19 de juliol al 30 de juliol
4t torn de l’1 de setembre al 14 de setembre
L’horari és de matí o  matí i tarda ( dinar inclòs)
Informació i inscripcions als poliesportius Francesc
Cavet i Salvador Gimeno.

Un partit de la selecció espanyola juvenil, classificatori per a l’Europeu
de 2004 i la Trobada de minihandbol faran que el poliesportiu Salvador
Gimeno es converteixi el mes de maig en el centre d’atenció de l’hand-
bol formatiu.

ticipació de 32 equips vinguts de tot
Catalunya amb un total de 450 nens
i nenes aproximadament.
Aquest any també es comptarà
amb la participació de tres equips
valencians: dos de Picassent i un
d’Alcàsser. 
A la trobada, a més de jugar a
handbol es fa una sèrie d’activi-
tats d’oci al parc del Mil·lenari,
davant de la porta d’entrada del
poliesportiu.
Cal destacar que aquest any, en el
marc de la Trobada es realitzarà
un reconeixement públic a Valero
Rivera, el nou director esportiu de
les seccions del FC Barcelona, per
la seva trajectòria  com a entrena-
dor en els 20 anys que ha dirigit
l’equip barcelonista. L’acte de
reconeixement està previst a les 19
hores al poliesportiu Francesc
Calvet.

Trobada de minihandbol de l’any 2003

8è Campus Esportiu d’Estiu

Valero Rivera
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Els ajuntaments catalans han cobert el
seu primer quart de segle en democràcia
des que el 3 d’abril de 1979 es van cele-
brar les primeres eleccions municipals
després de la dictadura i és per això que
el proper 19 d’abril se celebraran els 25
anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics.
Al llarg d’aquest període els ajuntaments
han treballat de manera important per al
desenvolupament municipal i nacional, i
gràcies a la seva constant tasca han
permès una progressió en tots els aspec-
tes del món local, influint d’aquesta
manera en l’àmbit nacional. 
Aquells que fa un quart de segle van
posar-se a la disposició dels seus convila-
tans perquè democràticament fossin
escollits per gestionar el municipi,
aquells que van decidir formar part de
l’engranatge polític del que s’anomena-
ria la transició, totes aquelles persones
mereixen un reconeixement, com també
el mereixen totes aquelles persones que
al llarg d’aquests 25 anys i en l’actualitat
n’han agafat el relleu per continuar tre-
ballant des del món local. 
La tasca no ha estat senzilla, però el
govern de la Generalitat i tots els munici-
pis de Catalunya han treballat per conso-
lidar la democràcia i les seves institu-
cions i per avançar i fer progressar
Catalunya. La dotació en equipaments,
en infraestructures, la capacitat de pro-
moció municipal ha crescut de manera
notòria tot i que encara hi ha molta feina
a fer. Els reptes dels municipis del segle
XXI no són els mateixos que els de fa 25
anys i cal que entre tots els puguem
detectar i sobre tot, abordar amb eficàcia.
Des de Convergència i Unió creiem que,
després d’aquests anys, cal fer un salt
qualitatiu. Per tant, hem de seguir treba-
llant pels nostres municipis i pels nostres
ciutadans dins d’un marc polític que s’ha
d’adaptar a la nova realitat. Cal incre-
mentar la capacitat de competències i
finançament dels municipis perquè com
a administració més propera als ciuta-
dans té millor capacitat per donar res-
postes adequades a les necessitats de la
gent.
Així doncs, des de CiU volem municipis
i ajuntaments que tinguin com a prioritat
créixer com a comunitat, com a societat
cohesionada i com a punt de partida per-
què els seus habitants afrontin el seu
desenvolupament personal i social.

CCCC iiiiUUUU
25 anys d’ajuntaments 

democràtics

EEEERRRRCCCC
Temps era temps

Queremos expresar en este espacio
que nos permite el Bulletí, nuestro
reconocimiento y felicitación por estos
“25 años de Ayuntamientos
Democráticos.” Creemos y así lo
demuestran los hechos, que los aconte-
cimientos de 1978 han tenido gran
trascendencia en la historia de nuestro
país.
La Constitución Española abrió una
etapa en la que España se ha transfor-
mado radicalmente y hoy somos un
país democrático cuyas instituciones
funcionan con normalidad, en el que
se reconocen y garantizan la libertades
públicas y donde se ha producido una
redistribución de poder a favor de las
autonomías y ayuntamientos que nos
han convertido el país más descentra-
lizado de Europa, nos hemos situado
en el grupo  de cabeza de los países
con los indicadores de bienestar social
más altos y convertido en la octava
economía del mundo.
Ayer, la democracia recién recuperada,
la escasez de recursos, la crisis econó-
mica, la inexperiencia pero a la vez una
desbordante ilusión por el futuro y los
nuevos retos fueron  los cimientos que
hoy nos permiten el desarrollo de polí-
ticas consolidadas e infraestructuras
municipales. Hoy, la profundización
de los conocimientos municipales así
como los nuevos retos de la segunda
descentralización nos permitirán estar
a la altura de los problemas y necesi-
dades de los vecinos del Siglo XXI. 
También queremos expresar el recono-
cimiento a todos los concejales de
nuestro municipio que en estos 25
años han aportado ilusión de mejorar
la calidad de vida de los vecinos así
como a las entidades sociales en espe-
cial a las vecinales, sin las cuales el
desarrollo de nuestro municipio no se
explicaría sin sus exigencias, oposición
y apoyos.
Para seguir en este camino de desarro-
llo nos hace reflexionar sobre la impor-
tancia de que se mantenga vigente el
Pacto Constitucional y los principios
constitucionales.

PPPPPPPP
25 años de ayuntamientos 

democráticos

Queda molt lluny el 1979. Per a
aquells que per diferents motius
no vam participar en aquelles
eleccions, sempre ens queda el
record de molts apoderats i
interventors de diferents par-
tits, quan ens comenten la pas-
sió i alhora la novetat que els va
suposar ser-ne part activa.
L’any 2002, el ja desaparegut
govern del PP va organitzar
unes grans commemoracions
per celebrar 25 anys de
“democràcia” a l’Estat. I posem
entre cometes “democràcia”
perquè ERC no es va poder pre-
sentar en aquelles eleccions, ja
que el partit no era legal en no
haver acceptat la monarquia
com a forma de govern (cosa
que sí van fer la resta de partits,
inclòs el PSUC i el PCE). 
En aquest context, dos anys més
tard, ERC tampoc no va poder
presentar llista a Sant Joan
Despí, i no va ser fins l’any 1995
quan les sigles d’ERC van tor-
nar a ser presents en el context
electoral al nostre municipi,
presència que, elecció rere elec-
ció, ha anat rebent el suport de
cada cop més santjoanenques i
santjoanencs.
Deixeu-nos, en conseqüència,
dedicar aquest article i el nostre
record a tots aquells homes i
dones que, durant la República
i durant els quaranta anys de
dictadura, van ser coherents
amb els ideals de justícia social,
republicanisme i llibertat nacio-
nal. Sense ells, avui no podríem
escriure aquest article.
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Passat, present i futur

PPPPSSSSCCCC
25 anys d’il·lusió

El 19 d’abril commemorem els 25 anys
d’ajuntaments democràtics, un període
fascinant i cabdal de la nostra història
més recent.
Els homes i les dones que van haver d’a-
frontar i assumir la responsabilitat d’ini-
ciar el camí de la democràcia a l’Ad-
ministració local, es van trobar amb dèfi-
cits importants: territoris desestructurats,
barris nous que havien crescut fruit de
l’especulació urbanística, manca d’equi-
paments de tot tipus (escoles, serveis
sanitaris insuficients), transport i vies de
comunicació deficients, arques munici-
pals buides i/o fortament endeutades… 
Han estat 25 anys de treball intens; d’una
banda per construir una democràcia que
començava fràgil i que hem anat enfor-
tint amb la suma d’esforços i de compli-
citats; d’una altra, per aconseguir que la
nostra ciutat doni un salt quantitatiu i
qualitatiu amb moltes actuacions de les
quals ICV-EUiA ens sentim copartíceps,
ja que també hem contribuït amb el nos-
tre treball i les nostres propostes a trans-
formar-la positivament. 
El resultat ha estat un major nivell d’e-
quipaments, infraestructures i serveis
que han fet i fan possible que els ciuta-
dans i ciutadanes puguem gaudir plena-
ment de la ciutat.
Ara, també, és un bon moment per refle-
xionar sobre aquests canvis i abordar els
nous reptes d’una societat en contínua
evolució, amb necessitats emergents i
diverses. 
Haurem de prioritzar, des de la suma, el
consens i el treball comú, un nou model
de desenvolupament urbà ecològica-
ment sostenible, que aposti decidida-
ment per l’aprofundiment de la demo-
cràcia participativa i que doni resposta a
aspectes com la mobilitat, el transport
públic, el medi ambient, la formació, l’o-
cupació, la cohesió social, la igualtat d’o-
portunitats, etc. En definitiva, elaborar
un projecte de ciutat per avançar,  garan-
tint el benestar i la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes, avui i en el futur.
Des d’aquí volem retre el nostre reconei-
xement a totes les persones (càrrecs elec-
tes, treballadors i treballadores de
l’Administració, entitats i ciutadania en
general) que han contribuït amb esforç i
compromís a l’evolució de la nostra ciu-
tat i a fer que sentim orgull de viure a
Sant Joan Despí.

Des d’aquell 3 d’abril de 1979, que van
tenir lloc les primeres eleccions
democràtiques als ajuntaments, han
passat 25 anys. 25 anys d’implicació
ciutadana, de projectes d’esperança,
d’esperit, d’il·lusió. 25 anys plens d’es-
deveniments de tota mena.
Des d’aleshores fins ara hem avançat
de forma decidida cap endanvant,
amb l’objectiu de construir un món
millor, més humà, més solidari, més
sostenible i més just. El balanç que
podem fer i que s’espera quan s’arriba
a un punt com el que estem, és, certa-
ment, positiu. El que si podem afirmar
és que des del PSC de Sant Joan Despí
“ho hem fet el millor que hem sabut”.
La nostra ciutat ha canviat considera-
blement en els darrers anys. El que fa
25 anys era una ciutat sense equipa-
ments i desestructurada, ha passat a
ser una ciutat de la qual tots i totes ens
sentim orgullosos. Una ciutat amb un
centre cívic a cadascun dels quatre
barris, amb una biblioteca, amb dos
poliesportius totalment equipats i
diferents instal·lacions esportives,
amb un teixit associatiu considerable,
amb un patrimoni cultural envejable,
amb Can Negre, la Torre de la Creu,
amb cada cop més zones verdes i
parcs, amb carrers i avingudes més
amables, etc.
Entre tots i totes hem treballat per Sant
Joan Despí per tenir una ciutat amb
qualitat de vida, sostenible i solidària i
hem de continuar treballant en aques-
ta línia per la nostra ciutat. Per la nos-
tra banda, continuarem defensant els
interessos de Sant Joan Despí i dels
seus ciutadans i ciutadanes, així com
els valors que ens han caracteritzat
durant aquests anys, com la diversitat
cultural, la pau, la llibertat, la igualtat,
etc.
El nostre reconeixement a totes aque-
lles persones que han contribuït a
construir aquests 25 anys, regidors i
regidores, treballadors i treballadores i
en general a tota la ciutadania de Sant
Joan Despí. Volem acabar mirant cap
endavant i desitjant el millor per als
propers 25 anys.

Les darreres setmanes, la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona han fet públiques les
retribucions dels seus càrrecs polí-
tics i del personal de confiança.
L’Ajuntament de Sant Joan Despí
va aprovar per ple, a l’inici d’aques-
ta legislatura, les retribucions dels
membres de la Corporació que
desenvolupen les seves funcions
delegades, quedant de la següent
manera:
Alcalde, 15.400 euros anuals. Pre-
sident de l’Àrea d’Hisenda i Ur-
banisme, 51.800 euros. President
de l’Àrea de Serveis a la Persona,
51.800 euros. Regidor delegat de
Via Pública i Seguretat Ciutadana,
51.800 euros. Regidora delegada
de Serveis Socials i Dona, 35.000
euros. Regidora de Promoció
Econòmica, 27.300 euros. Regidor
d’Ensenyament, 27.300 euros. Re-
gidora de Medi Ambient i Llicèn-
cies, 27.300 euros. Regidor delegat
de Recursos Humans i Telecomu-
nicacions, 27.300 euros. Regidor
d’Esports, 15.400 euros. Regidora
de Gent Gran, 15.400 euros.
Regidora de Solidaritata, 15.400
euros. Regidora de Joventut,
15.400 euros. Regidor de Consum,
15.400 euros. Els portaveus munici-
pals, 15.400 euros. Tots els regidors
i regidores perceben per Ple 200
euros mensuals.
Totes aquestes qüantitats són bru-
tes anuals i subjectes a les perti-
nents retencions de Seguretat
Social i IRPF. 
Els membres del Consell d’Adminis-
tració de l’empresa municipal
ADSA cobren per reunió (només si
assisteixen). Normalment es fa una
reunió al mes. Les qüantitats netes
són: President, vicepresident i se-
cretari, 433 euros. Consellers, 310
euros.
Tot i que el Ple va crear 2 places de
càrrec de confiança, l’Ajuntament
encara no les té cobertes.
Pel que fa a les subvencions als
grups municipals, a banda de la
retenció que cada grup practica als
seus regidors i regidores, el Ple de
l’Ajuntament estableix una aporta-
ció fixa de 200 euros mensuals per
grup més 200 euros per cada com-
ponent del grup.

Retribucions dels
càrrecs electes de
l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí

        


