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

• Temperatura mitja del mes de maig: 17.34ºC
• Temperatura màxima absoluta: 25.5ºC, el dia 19
• Temperatura mínima absoluta: 7.0ºC, el dia 9
• Precipitació total del mes:  40 mm
Ha estat un maig una mica més sec de l'habitual i normal pel
que fa a temperatures

C A L E N D A R I  D E L
C O N T R I B U E N T
• Impost de Béns Immobles (IBI Urbana).   

Primera fracció

• Taxa d’escombreries domiciliàries, 
clavegueram i guals. Primera fracció

• Taxa del Cementiri  Municipal

Termini de pagament: fins el 5 de juliol de 2004
Data aproximada de càrrec per domiciliació: 1 de juliol

Per a qualsevol aclariment cal adreçar-se a l’Organisme Autònom de
Gestió Tributària de la Diputació (al costat de l’Ajuntament). 
Horari: de 9 a 14 hores. 
Telèfon: 93 477 12 46 • Fax: 93 373 70 63• orgt.st.joand@diba.es

MÉS FÀCIL. DOMICILIA ELS TRIBUTS:
TELÈFON GRATUïT: 900 502 739 / WEB: http://orgt.diba.es
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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

La festa de tots i totes

La Festa Major ja és aquí. Des
de l’Ajuntament ja fa molts
anys que apostem per una

festa molt participativa, amb una
forta implicació de la xarxa asso-
ciativa del municipi i amb la orga-
nització d’un ampli ventall d’actes
per a totes les edats. Som del
parer que, per damunt de tot,
l’ambient festiu s’ha de viure a
tots els racons del municipi, a tots
els barris, amb propostes per als
nens i nenes, els joves, la gent
gran... i, especialment, potenciant
el que és l’arrel de la festa, la
revetlla de Sant Joan. Per això, de
nou, tornarem a tenir un ball a
cada barri en aquesta màgica nit,
amb música en directe per tal que
tothom tingui l’opció de viure la
revetlla al costat de casa.
El programa d’activitats ens convi-
da a un munt d’espectacles infan-
tils, actuacions musicals de tot
tipus –des del jazz de Lucky Guri a
la sarsuela més tradicional–, con-
certs plens de ritme amb conjunts
d’actualitat –com El Arrebato y
Costo Rico– i amb grups de Sant
Joan Despí que volen obrir-se
camí en el difícil món de la músi-
ca. Esports, exposicions i altres
activitats tradicionals sumen més
de 80 propostes per viure la festa
a la ciutat. 
Ara, us demano que pareu aten-
ció al programa de la Festa Major
–en aquest Butlletí en publiquem
un resum– que ja s’ha distribuit
per tots els habitatges de Sant
Joan Despí (també es pot consul-
tar a la web sjdespi.com. Segur
que trobeu més d’una activitat
del vostre gust. Ens veiem a qual-
sevol d’elles. Bona Festa Major!

La Fiesta Mayor ya está aquí.
Desde el Ayuntamiento ya hace
muchos años que apostamos

por una fiesta muy participativa,
con una fuerte implicación de la red
asociativa del municipio y con la
organización de un amplio abanico
de actos para todas las edades.
Somos de la opinión que, por enci-
ma de todo, el ambiente festivo se
ha de vivir en todos los rincones del
municipio, con propuestas para los
niños y niñas, los jóvenes, las perso-
nas mayores... y, especialmente,
potenciando la esencia de la fiesta,
la verbena de Sant Joan. Por eso, de
nuevo, volveremos a tener un baile
en cada barrio en esa mágina
noche, con música en directo para
que todo el mundo tenga la opción
de vivir la verbena cerca de casa.
El programa de actividades nos invi-
ta a un gran número de espectácu-
los infantiles, actuaciones musicales
de todo tipo –desde el jazz de Lucky
Guri a la zarzuela más tradicional–,
conciertos llenos de ritmo con con-
juntos de actualidad –como El
Arrebato y Costo Rico– y con grupos
de Sant Joan Despí que se abren
camino en el difícil mundo de la
música. Deportes, exposiciones y
otras actividades suman más de 80
propuestas para vivir la fiesta en la
ciudad.
Ahora, os pido que miréis con aten-
ción el programa de Fiesta Mayor
–en este Butlletí publicamos un
resumen– que ya se ha distribuido
por todas las viviendas de Sant Joan
Despí (también se puede consultar
en la web sjdespi.com). Seguro que
hay más de una actividad de vuestro
agrado. Nos vemos en cualquiera de
ellas. Feliz Fiesta Mayor!
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CIUTAT

Un nuevo paso bajo la autopista permitirá alargar la variante de la BV-2001

La variante de la carretera BV-
2001 llegará pronto a Sant Feliu.
La también conocida como Vía
del Llobregat debe conectarse
con el municipio vecino a través
de un nuevo paso bajo la auto-
pista, cuyas obras están ya muy
avanzadas. Una vez abierto se
podrán conectar los tramos ya en
servicio en Sant Joan Despí
(variante de la calle Major) y en
Sant Feliu con lo que será posible
atravesar estos municipios sin
necesidad de entrar en el casco
urbano.
La prolongación de la variante
supondrá también una mejora
para el tráfico rodado en el
barrio Centre. Por otro lado,
avanzan igualmente a buen
ritmo los trabajos de construc-
ción de la nueva salida de Sant
Joan Despí al Cinturón del
Litoral, que ya tiene en funciona-

El Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC) va ser la formació
política més votada a Sant Joan
Despí el passat 13 de juny amb
motiu de les eleccions al Parlament
Europeu. Els socialistes van aconse-
guir 5.415 vots, un 55,54%, seguits
del PP (16,9%), ICV-EUA (9,64%),
CiU-Galeusca (8,78%) i ERC-Europa
dels Pobles (6,57%). La participació
a la ciutat va ser del 40,4%, la qual
cosa vol dir que van votat un total
de 9.783 persones d’un cens electo-
ral de 24.004 ciutadans i ciutadanes
amb dret a vot.

La variante de la BV-2001 se abre
paso hacia Sant Feliu

El PSC, el partit més votat a la ciutat

miento la ampliación de 2 a 4
carriles. Los carteles indicadores
de la nueva salida a la ciudad ya
son visibles en esta vía rápida y se
espera que en los próximos meses
entre en servicio el nuevo acceso,

que servirá para descongestionar
la Via del Llobregat en su tramo
hacia Cornellà y deberá reducir el
número de vehículos que atravie-
san el Centre para entrar y salir
de la ciudad.

Avanza la nueva salida al Cinturón del Litoral, que ha pasado de 2 a 4 carriles

Eleccions Europees: resultats a Sant Joan Despí

RESULTATS DELS PRINCIPALS PARTITS:

PSC: 5.415 vots   - 55,45 %

PP: 1.651 vots - 16,91 %

ICV-EUIA: 941 vots - 9,64 %

CiU (Galeusca): 857  vots - 8,78 %

ERC (Europa dels pobles): 642 vots - 6,57 %
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CIUTAT

Sant Joan Despí compta des del
passat 28 de maig amb una
nova parada de tramvia grà-

cies a l'entrada en servei de l'esta-
ció Sant Martí de l'Erm, situada a
l'avinguda del Baix Llobregat, que
dóna servei al barri de Residencial
Sant Joan i que pertany a la Línia T-
3. Aquesta parada complementa el
servei que fins ara oferien les situa-
des a l'avinguda de Barcelona,
corresponents a la Línia T-2: Bon
Viatge, La Fontsanta, Miquel Martí
i Pol i el baixador del camp de fut-
bol d’aquest barri.
La Línia T-3 té l'origen també a la
plaça Francesc Macià de Barcelona i
arriba a Sant Joan Despí des de la
cruïlla de la carretera d'Esplugues
amb l'avinguda del Baix Llobregat.
La T-2 baixa fins al centre de
Cornellà per entrar a la nostra ciu-
tat per l'antiga BV-2001 i travessar

el municipi per l’avinguda de
Barcelona.
Aquesta tercera línia de la xarxa
del Trambaix encara no està del tot
enllestida. Tot i que ara el seu final
és a la parada Sant Martí de l'Erm,
en poc temps arribarà a Sant Just
Desvern –per un nou pas sota l'au-
topista– i a Sant Feliu de Llobregat,
a travès de la carretera N-340 i
donant d’aquesta manera servei
també al barri Pla del Vent
Torreblanca de Sant Joan Despí.

Més seguretat
D’altra banda, per tal de millorar la
seguretat i com a element disuaso-
ri per als conductors, Tramvia
Metropolità ha col·locat càmeres a
diferents cruïlles perilloses per evi-
tar que els vechicles tinguin la
temptació de fer girs ara prohibits.
Les càmeres, presents també al

El Trambaix arriba a Residencial
Sant Joan amb la línia T-3

recorregut del Tram pels altres
municipis, es troben situades als
encreuaments de l’avinguda de
Barcelona amb els carrers Extre-
madura, la Mercè, Rius i Taulet,
Francesc Macià i Bon Viatge.

La nova parada de l’avinguda del Baix Llobregat acosta el Tram a més barris

La línia T-3 del
tramvia té 
l’origen a Fancesc
Macià i arribarà a
Sant Just Desvern
i Sant Feliu,
donant servei al
barri Pla del Vent-
Torreblanca

Un tramvia a la nova parada de la línia T-3 que s’acaba de posar en funcionament a Sant Joan Despí
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Acceder a la estación de tren
de Sant Joan Despí será
más pronto más fácil. El

Ayuntamiento ha iniciado el pro-
ceso para mejorar el espacio que
comunica con esta parada de la
red de Cercanías de Renfe, uno de
los prinicipales medios de trans-
porte de la ciudad. Para ello, se ha
comprado una parcela de la pro-
piedad contigua a la estación.
Concretamente, se ha expropiado
una pastilla de terreno de 1.532
metros cuadrados de superficie,
que servirá para hacer posible la
ampliación de la plaza ahora exis-
tente y la mejora de la conexión
con la estación, además de incre-
mentar el espacio para el aparca-
miento.
Se pretende de esta manera
potenciar el transporte público,
haciendo  más fácil a la ciudada-
nía el acceso a la estación, a la vez
que el barrio Centre verá mejora-

CIUTAT

El Ayuntamiento ampliará la plaza
de l’Estació y mejorará los accesos
Expropia 1.500 metros de una parcela contigua para reformar la zona

La plaza de la Estació será objeto de reforma y se ampliará con 1.500  metros de una parcela colindante

La actuación
hará más fácil el
acceso a la 
estación del tren,
potenciando la
utilización de
este sistema de
transporte 
público

da una de sus áreas de esparci-
miento. 
En la zona, además, se encuentra
la Torre de la Creu, un edificio
modernista de gran valor históri-
co, obra de Josep Maria Jujol, que,
tras pasar recientemente a ser de

propiedad municipal, tendrá tam-
bién en un futuro un uso ciudada-
no. 
El espacio a rehabilitar se encuen-
tra situado en la confluencia de las
calles de Francesc Macià con el
Passatge Canalies.

Antoni Poveda, primer teniente de
alcalde, firmó el acta de expropiación



El bon temps va fer que el mercat
verd i solidari celebrat el dies 5 i 6
de juny al parc de la Fontsanta fos
punt de trobada de molts ciutadans
i ciudadanes implicats en la preser-
vació del medi ambient i la defensa
de la diversitat i la cooperació. Fou
aquest l’acte central de la Setmana
Verda i Solidària que va omplir d’ac-
tivitats el municipi. El reporter
ecològic del programa La Columna,
José Luis Gallego, va apostar per  la
recollida selectiva com a gran apor-
tació ciutadana per preservar el
medi ambient: “per cada 10 qui-
lograms de matèria orgànica es
fan 6 d’adob, i del més bó”, va
assegurar. Les activitats infantils i de
conscienciació als barris, les ‘patilla-
des’ al mercat de les Planes –amb

dos personatges que, irònicament,
donàven la veu d’alerta en nom del
planeta i la natura– y les exposi-
cions al centre Miquel Martí i Pol
van ser altres elements destacats de
la setmana.
El mercat va comptar amb la
presència de diferents entitats i
organismes que treballen per la
cooperació, es van vendre produc-
tes de comerç just, els més petits
van poder participar en tallers de
diversitat i tot qui va voler va penjar
el seu compromís amb la pau, la
solidaritat i el medi ambient. Tot, a
més d’actuacions en directe i una
exposició oberta a tothom. Va que-
dar clar que la ciutadania de Sant
Joan Despí és cada vegada més
solidària i ecològica.
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CIUTAT

Sant Joan Despí es
va omplir d’esperit
ecològic i solidari

Diferents moments de la Setmana
Verda i Solidària. A dalt, una de les
exposicions sobre el reciclatge del
centre Miquel Martí i Pol. A la
imatge del mig, A. Poveda (primer
tinent d’alcalde), D. García (regido-
ra de Medi Ambient) i M.A.
Sánchez (Solidaritat) deixant
constància del seu compromís
ecosolidari al Mercat Solidari. Sota
aquestes línies, el televisiu José Luis
Gallego durant la seva conferència
a la biblioteca.
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GENT GRAN

Los pisos de alquiler para ‘gent
gran’, ocupados por sus inquilinos
Viviendas edificadas por el Ayuntamiento en la calle Major

Las personas que consiguieron,
a través de un sorteo público,
uno de los 12 pisos de alquiler

para ‘gent gran’ construidos por el
Ayuntamiento ya pueden ocupar
su nueva vivienda. El pasado 28 de
mayo tuvo lugar el acto oficial de
entrega de llaves de los pisos, edifi-
cados por la empresa municipal
ADSA en la antigua masía de Can
Sandiumenge, que ha sido total-
mente rehabilitada para tal fin.
Esta es la primera promoción de
vivienda pública de alquiler desti-
nada a las personas mayores que se
desarrolla en la ciudad, con el obje-
tivo de hacer la vida más fácil a ciu-
dadanos y ciudadanas con proble-
mas de accesibilidad en su domici-
lio habitual. Esta actuación la confi-
guran 12 apartamentos especial-
mente diseñados para sus inquili-
nos, libres de barreras arquitectóni-
cas, con ascensor y totalmente
equipados. Tienen una superficie
que oscila entre los 40 y los 50
metros cuadrados y se ubican en un
lugar muy céntrico, en la calle
Major, muy cerca del mercado
municipal y de la futura residencia
y centro de día para la tercera edad
que ya se construye en la misma
zona (ver noticia adjunta). 
El primer teniente de alcalde y pre-
sidente de ADSA, Antoni Poveda,
fue el encargado de entregar las
llaves a los nuevos inquilinos, a
quienes recordó la apuesta de la
administración municipal por incre-
mentar los servicios que presta a las
personas mayores, tanto a nivel
asistencial como en el ámbito de la
cultura y el ocio, “siempre con el
objetivo de mejorar su calidad
de vida”. 

La estructura de la nueva residencia y centro de día para la ‘gent gran’
ya es perfectamente visible en los terrenos en los que se está edifi-
cando, un solar situado en la confluencia de la avenida de Barcelona
con la calle Maria Tarrida, en la zona del Nou Eixample del barrio
Centre. Las obras está previsto que finalicen en la primavera del año
próximo, según la empresa que gestiona el proyecto, Gestió Geriàtrics
Sophos. El equipamiento se destina a las personas mayores de 60 años
de Sant Joan Despí y está previsto que oferte 112 plazas de residencia
asistida, además del centro de día.

La residencia y centro de día, en marcha

Antoni Poveda, primer teniente de alcalde, hizo entrega de las llaves a los
primeros inquilinos de las viviendas de alquiler para ‘gent gran’



Prop de 800 participants al concurs literari per a escolars de Sant Joan Despí

Un curs més, Sant Joan Despí pre-
mia els nous talents literaris. Amb
l’objetiu de promoure l’interés
per l’escriptura, s’organitza cada
curs a la ciutat el premi de les lle-
tres joves, obert a tots els centres

educatius del municipi i que
enguany ha tornat a aconseguit
una bona resposta per part dels
estudiants, amb la participació de
176 obres. 
Aquest premi –els guardons del

Els locals de la Fundació Pedagògica El Brot de Sant
Joan Despí, situats al número 41 del carrer Major, seran
l’escenari els propers dies 1 i 2 de juliol d’unes jornades
de formació i reflexió titulades genèricament Enfoc per
una nova educació. Nous plantejaments. 
Es tracta, segons la directora del centre docent, Maria
Pàrrega, de “posar sobre la taula els nous enfocs
en matèria d’ensenyament per poder estar al dia
i millorar”. 
Els valors, les noves tecnologies, el llenguatge, l’oci i,
evidentment, la dislexia –raó de ser d’aquesta funda-
ció– seran qüestions a tractar per professionals i
especialistes de tots els camps, des de l’educació a la
psicologia.
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EDUCACIÓ

Els alumnes guanyadors, flanquejats pels regidors de Cultura i 
Educació, Antoni Guerra i Ginés Ros, respectivament

qual es van lliurar el passat 2 de
juny al Foment– és, de fet, una
final a la qual arriben els treballs
guanyadors de diferents certa-
mens que organitzen a nivell
particular cadascú dels centres
docents. S’atorguen diferents
categories de premis, que sumen
un total de 36 guardons, dis-
triuits en les modalitats de text
il·lustrat, narrativa i poesia.
Aquests han estat els guanyadors
dels primers premis de les dife-
rents modalitats: a les categories
de text il·lustrat, els primers pre-
mis han estat per Júlia Peña
Guàrdia i Marta Ballesteros
Carrasco; pel que fa a la narrati-
va, els treballs classificats en pri-
mera posició han estat els pre-
sentats per Roger Mestres,
Carolina Clasina, Lídia Luna,
Daniel Arós i Maria Polo; pel que
fa a la poesia, els primers premis
de les diferents caterories han
anat a mans de Laia Rodríguez,
Manuel Romero, Carlos Daza,
Eva Pedro i Elena Adell.

Els escolars fan d’escriptors

El Brot organitza unes jornades de formació
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OCUPACIÓ

El projecte Elionor per a dones en
atur fa un balanç positiu del curs
L’atur femení continua per sobre
del registrat entre el col·lectiu
masculí, per això l’Ajuntament
segueix treballant  per tal d’afavo-
rir la igualtat i la inserció laboral de
la dona en un mercat on el domini
de les noves tecnologies resulta
gairebé imprescindible. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de
Sant Joan Despí participa des de
l’any 2002  en el projecte d’iniciati-
va europea ELIONOR, una actuació
adreçada a dones que volen rein-
corporar-se al  mercat laboral des-
prés de molts anys d’inactivitat, per
exemple, per atendre la família.
Enguany s’ha pogut treballar amb
les participants  l’autoestima, el
creixement personal, l’objectiu
professional, la recerca de feina, i
la formació en noves tecnologies,
recepcionista i atenció al client.
Paral·lelament s’han desenvolupat
conferències dirigides a les partici-
pants i als empresaris, comerciants
i professionals del municipi i de
l’entorn. Un total de 30 dones han
participat en aquesta edició del

Acte de cloenda del projecte Elionor desenvolupat aquest curs

Els joves continuen sent un dels col.lectius que es
troba amb importants dificultats a l’hora de trobar
la seva primera feina. Des de l’Ajuntament, una de
les accions que s’han ofertat als joves ha estat l’ini-
ciativa comunitària EQUAL IGUALBAIX que té com
a objectiu prioritari la millora de l’ocupabilitat i el
foment de la igualtat d’oportunitats dels i les joves
de la ciutat. Enguany, els 30 participants en el pro-
jecte han rebut 85 hores de formació en noves tec-
nologies, disseny de pàgines web, tècniques de
recerca de feina, motivació, habilitats de comuni-
cació, riscos laborals i medi ambient.  Tot, amb
l’objectiu de situar-los en igualtat d’oportunitats
davant la recerca de feina i el mercat laboral

Nous camins laborals per als joves

Una de les classes del curs de pàgines web que organitza 
el Departament de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç 

projecte.
El passat 26 de maig es va celebrar
al Centre Jujol-Can Negre una taula
rodona per fer la cloenda del curs,
valorar els resultats i debatre sobre
la situació actual del mercat labo-
ral. Les alumnes van poder donar a
conèixer les seves experiències i els
canvis que havien fet  després de
participar en el projecte. “Quan

vaig a una entrevista de feina ja
no penso en els cincs anys que
porto sense treballar,  penso en
totes les coses que sé i que puc
fer”, assegurava una de les partici-
pants. Una afirmació que recull
l’essència d’aquesta iniciativa:
fomentar l’autoestima i les capaci-
tats de les dones per afrontar la
seva incorporació al mercat laboral.
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Ja està a punt de començar la
Festa Major de Sant Joan
Despí. Del 19 al 24 de juny –i
fins i tot alguns dies posteriors–
la ciutat serà escenari de més
de 80 activitats per a tots els
públics. L’actuació del conjunt
Costo Rico en el marc de la Nit
Festa Jove, el concert de El
Arrebato, les revetlles als barris
i l’espectacular fi de festa, amb
els focs artificials i l’orquestra
Hotel Cochambre, en són
només alguns exemples de tot
el que ens espera aquests dies
si sortim al carrer a gaudir de
la festa. A les següents pàgines
us fem un resum d’un progra-
ma d’activititats fen farcit.

Festa Major 2004: 
Sant Joan Despí surt al carrer

Tot és a punt perquè, a partir
del 19 de juny, la ciutat celebri
com es mereix la seva Festa

Major. Com és habitual, la gran va-
rietat d’actes i propostes són l’ele-
ment que millor defineix aquests
dies d’alegria i participació ciutada-
na. Música, balls, esports, cultura...
de ben segur hi ha qualcom del vos-
tre gust.
Una plantada de gegants a la plaça
de Catalunya amb la participació de
set colles arribades de diferents
comarques serà l’acte previ a la lec-
tura del pregó, tret de sortida oficial
de la festa que aquest any es farà a
la plaça de Catalunya, a les 20 hores,
a càrrec de José Montilla, ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç. De la
primera nit de la Festa Major desta-

El ministre
Montilla, pregoner
José Montilla, ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç
tornarà als seus orígens el proper
dissabte, 19 de juny. El que fou
regidor de Sant Joan Despí a la
primer legislatura després de la
recuperació de la democràcia
serà l’encarregat de llegir el
pregó d’inici de la festa.

ca el festival de l’Esbart Dansaire (22
h, a la plaça de l’Ermita); el correfoc
organitzat per la Colla de Diables
(22 h, a les Planes) amb la participa-
ció de 12 colles, tres bèsties de foc i
l’espectacular traca final al parc de

la Fontsanta (23.20 h), i el festival
flamenc del Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre, que comptarà, a
més dels grups i l’escola de l’entitat,
amb l’actuació d’Ecos de las Maris-
mas (22.30 h, a la plaça del Mercat).
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Javier Labandón, El Arrebato

Costo Rico i el grup local Orión 
posaran ritme a la Nit de Festa Jove

El Arrebato actuarà després dels 
conjunts locals Norwich i Budles

El parc de la Fontsanta és un dels
escenaris centrals de la Festa
Major. Des de la primera nit, l’es-
pai escènic del parc s’omple de
música i de ritme. Dissabte, en l’a-
nomenada Nit Festa Jove, tindrem
ocasió de veure tocar en directe
un dels grups que ha destacat
darrerament per la seva fusió de
ritmes. Reggae, rumba i ska són la
base dels temes de Costo Rico, un
conjunt que ha actuat recentment
al Fòrum 2004 i que portarà a la
ciutat peces del seu disc El patio. El
seu concert començarà cap a la
mitjanit per donar pas, tot seguit,
a l’actuació d’un grup de Sant
Joan Despí que poc a poc va
obrint-se camí: Orión. Aquest
quartet interpretarà els temes del

Diumenge, 20 de juny, el parc de la
Fontsanta tornarà a donar una
oportunitat als joves grups de la ciu-

tat, amb l’actuació a partir
de les 21.30 hores dels con-
junts Norwich i Budles.
Seran, de fet, els teloners

del concert d’El Arrebato, que
començarà a les 23 hores. Javier
Labandón, artísticament conegut
com El Arrebato, ens interpretarà
peces del seu nou disc, el segon de
la seva discografia, Una noche con
arte.  Aquest cantant es va donar a
conèìxer amb Poquito a poco, un
treball del qual va vendre més de
70.000 exemplars i amb el qual va

fer més d’una cinquantena de con-
certs. Ara torna amb el seu nou disc,
del qual està popularitzant el tema
Una noche con arte, una cançó fres-
ca i ‘pegadiza’, que convida a ballar.
Segons les seves pròpies paraules és
una “cançó xiclet, d’aquestes
que no pots deixar de tarare-
jar”. Algunes de les cançons d’a-
quest nou disc tenen “bastant
d’autobiogràfiques”. Hi trobem
rumba, balades, tocs flamencs i, per
sobre de tot, música que provoca un
somriure i moltes ganes de ballar. La
nit de diumenge tindreu ocasió de
comprovar-ho a l’escenari central
del parc de la Fontsanta.

El grup Orión, un dels grups locals que actuarà a la Fiesta Major

Els concerts del parc de la Fontsanta

seu primer treball, Libertad. Pa-
ral·lelament, els joves de Creu Roja

organitzen un envelat batejat com
Som Nit.
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La revetlla, al teu barri

Música per a tots els gustos Exposicions
La  música és una element bàsic
en tota festa major. A més dels
concerts de l’escenari del parc
Fontsanta, l’oferta per a aquests
dies a Sant Joan Despí arriba a
altres punts del municipi amb
ofertes de diferents estils. Per
exemple, els amants del jazz
podran veure dimarts, 22 de juny,
l’actuació de Lucky Guri i Laura
Simó, a la plaça de Catalunya
(22.30 h). El mateix dia i a la
mateixa hora, però a la plaça de
Maria Aurèlia Capmany, el Grup
Marijol oferirà un concert d’ha-
vaneres amb l’obligat rom cre-
mat. També hi haurà havaneres
l’endemà, el 24 de juny,  a la
plaça del Mercat. 
El dia de Sant Joan, el Foment
Cultural i Artístic acollirà –a les
19 hores– un dels plats tradicio-
nals de la Festa Major, l’antologia
de la Sarsuela, amb la posada en
escena de la companyia de Ferran
Rigual i la coral la Flora.

La nit de Sant Joan se celebra a tots els barris
de la ciutat amb revetlles populars i orques-
tres en directe. Les places de l’Ermita, del
Mercat, de l’Estatut i de Maria Aurèlia
Capmany acolliran les diferents actuacions per
tal que tots els veïns i veïnes puguin gaudir
d’una revetlla a prop de casa seva. Les orques-
tres Aquarel·la (Centre), Nacional III (les
Planes), Kumbas del Mambo (Residencial Sant
Joan) i Casandra (Pla del Vent-Torreblanca)
seran les encarregades de fer ballar al perso-
nal des de les 23 hores del dia 23 de juny i
fins ben entrada la matinada. També el
Foment Cultural i Artístic organitza aquesta
nit un ball, amenitzat per l’actuació de Joan
Bas. Un dia abans, el dimarts 22, la gent gran
de Sant Joan Despí tindrà també la seva parti-
cular revetlla a la plaça de Rosa Sensat (20 h).

La orquesta Grup Hotel
Cochambre serà l’encarregada

de fer ballaruga després del
castell de focs artificals del dia

24 de juny. A partir de les 23
hores, els peculiars residents

d’aquest hotel ompliran l’esce-
nari del parc Fontsanta de xou,

ball, festa i molta marxa.

L’oferta de mostres i exposicions
també augmenta a la ciutat amb

l’arribada de la Festa Major. El
Centre Jujol-Can Negre acull

dues cites que són ja una tradició
a la ciutat: l’exposició d’arts plàs-
tiques (que arriba a la seva quar-

ta edició i que es podrà visitar
fins el 18 de juliol) i la desena

exposició del concurs de pintura
ràpida, del 21 al 27 de juny (el

concurs pròpiament dit s’haura
fet el dia 20, a Can Negre).

Veure la Festa Major sota el pris-
ma de l’objectiu d’una càmera de

fotografia és la base del novè
Concurs de fotografia de festa

major (Centre Miquel Martí i Pol,
fins l’11 de juliol). També el món
de la fotografia és el tema de la

tercera edició del concurs Foto
Foc, imatges del correfoc 2004 de
Sant Joan Despí que s’exposaran
al Centre Miquel Martí i Pol (del

12 al 16 de juliol) i a la Sala
AmbBar (del 17 al 31 de juliol).
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Sant Joan Despí és una ciutat amb
una gran activitat esportiva. I això
és reflexa també a la seva Festa
Major. Les entitats proposen torne-
jos i competicions especials per a
aquestes dates, com ara els que
organitzen els dos principals
equips de futbol de la ciutat: la UE
Sant Joan Despí (camp del Centre,
dia 19, a partir de les 9 hores) i el
torneijos femení i de veterans del
FC Levante les Planes (camp del
barri, dia 19, a les 16 i 19 hores, res-
pectivament). Aquest mateix dia hi
haurà també el Torneig d’Hoquei
Línia (pista Jujol, 18 h) i una com-
petició d’escacs (centre cívic Gaudí,
a les 17 h). 
Passats els dies de màxima efer-
vescència festiva, l’esport posa de
nou el relleu amb interessants
competicions com el quadrangular
de tennis taula (poliesportiu Sal-

La festa dels infants

L’esport, protagonista destacat

vador Gimeno, dia 26, a partir de
les 8 h) i el torneig de futbol feme-
ní Memorial Ma Carmen Guàrdia
(camp de futbol del Centre, dia 26,
a partir de les 10 h). El mateix dia se
celebrarà també el trofeu de festa
major de handbol (Salvador Gi-
meno, 19 hores) i un torneig d’es-
cacs al casal Picasso (17 h). Diu-
menge, 27 de juny, tindrà lloc el
torneig de petanca (camp de futbol

del Centre, 9 h), un campionat de
tir amb arc (camp de futbol les
Planes, 9.30 h) i la 58ena edició de
la cursa ciclista de festa major en un
circuit que travessarà els carrers
Major, Riera d’en Nofre, av. de Bar-
celona i rambla Josep Maria Jujol.
Els dies 2 i 3 de juliol, el poliespor-
tiu municipal Salvador Gimeno serà
l’escenari de les 28 hores de futbol
sala.

Molts espectacles per a nens
i nenes, a la Festa Major

La Festa Major de Sant Joan Despí
té per als nens i les nenes un signi-
ficat especial ja que copincideix
amb el final de curs i, per tant,
amb l’inici del llarg període de
vancances escolars. I la millor
forma de celebrar-ho és gaudint
de les propostes per als infants de
la festa gran de la ciutat, que es
desenvolupen a tots els barris.
Destaca la festa que se celebrarà
diumenge, dia 20, al parc del
Mil·lenari, que s’omplirà de infa-
bles, jocs i activitats esportives,
tant al matí com a la tarda. El
mateix es farà també un esplecta-
cle infantil amb aigua a la plaça de
l’Estatut (12.30 h) i un altre amb
escuma a la plaça del Mercat (13
h). A partir de les 18.30 podrem
escoltar contes a cau d’orella
(plaça de Catalunya) o jugar a tota

mena de jocs al Divertijoc de la
plaça del Mercat i al Festajoc de la
plaça de Maria Aurèlia Capmany. 
Dilluns, dia 21 de juny, s’escenifi-
carà a la plaça de Catalunya (21 h)
l’espectacle infantil La casa per la
teulada, inspirat en el món de l’ar-
quitectura (19 h) i, a la plaça de
l’Estatut (22.30 h), la màgia serà la
protagonista amb l’espectacle
Enigma amb ombres. 
Dimarts, dia 22 de juny, haurà un
espectacle de circ a la plaça del
Mercat (22.30 h) i el dia de Sant
Joan, al mateix escenari, els més
petits podran participar i refres-
car-se amb el muntatge Brinca
Brinca amb aigua (12 h). A la plaça
de l’Ermita hi haurà aquest mateix
dia un taller de jocs (18.30 h) i a la
plaça de l’Estatut un altre  espec-
tacle infantil (19 h).

La competició d’Hoquei Línia és una de les propostes esportives de la festa



Quan llenceu
petards, vigileu!

No els exploteu 
en zones de 

revetlles i evitarem
fer mal a ningú
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La fiesta seguirá en julio

La Fiesta Mayor cede el testigo, en
julio, a las actividades de L’Estiu al
Parc, una iniciativa municipal que
ofrece a la ciudadanía alternativas
lúdicas para las calurosas noches de
verano. Los fines de semana com-
prendidos entre el 10 y el 25 del
próximo mes volverán, al parque de
la Fontsanta, las proyecciones de
cine al aire libre, los espectáculos
infantiles y el baile con orquesta en
directo. El sábado será el día del
cine de verano (a las 22.30 h), el
domingo, las actuaciones para los
niños y niñas (a partir de las 20 h) y
el viernes, la música y el baile serán
los protagonistas ya sea con la
actuación en directo de un conjunto
o con la discoteca móvil que cada
año organiza la emisora local Ràdio
Despí y que este verano se realizará
el día 16 de julio.

Els veïns i veïnes de Pla del Vent-
Torreblanca van viure, del 4 al 6 de juny,
la seva festa de barri. Un any més, la
plaça de Maria Aurèlia Capmany va ser
l’epicentre de l’oferta festiva programa-
da per l’associació de veïns, encarregada
de l’organització amb el suport de
l’Ajuntament i de diferents establiments
comercials de la zona. Dels actes realit-
zats, destaca el ball de festa que es va
celebrar la nit de dissabte, 5 de juny, un
espectacle amb música, ball i el més pur
muntatge de revista. També van haver-
hi havaneres, jocs esportius, festa per als
infants, el campionat de petanca, la sor-
tida de la verge de l’església de Santa
Maria de Pla del Vent i l’actuació del
Centro Cultural Andaluz Vicente
Aleixandre.

L’Estiu al Parc llenará las noches del Parc de la Fontsanta de
música, cine de verano y actividades infantiles

Pla del Vent-Torreblanca va celebrar la seva festa patronal

Las sesiones de cine de verano tienen una gran aceptación

El bon temps va acompnyar les activitats de la festa major del barri
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Des de fa 10 anys funciona a Sant
Joan Despí el Grup d’Art 94, una
entitat que aplega els aficionats i
aficionades al món de la pintura
de la ciutat. Realitzen exposicions
als diferens barris i col·laboren en
diversos esdeveniments. Tenen un
espai de trobada, intercanvi d’ex-
periències i aprenentatge comú al
centre cívic Sant Pancraç. El grup
és obert a tots els aficionats de la
ciutat.

El pasado domingo, 13 de junio, visitó Sant Joan Despí una delegación de la
adminsitración pública de la provincia cubana de La Habana Campo, enca-
bezada por el presidente del poder popular. Los representantes del país cari-
beño fueron recibidos por el primer teniente de alcalde, Antoni Poveda, los
portavoces de los grupos municipales Victòria Córdoba, Pere-Àngel
Montserrat e Ignacio Fernández y por los concejales Àngeles Sánchez y
Elena Embuena. El encuentro se enmarca en una ronda de visitas para agra-
decer la colaboración de diferentes municipios con esta región de Cuba.

Les Planes ya prepara su Fiesta del
Carmen, que será del 16 al 18 de julio

Punt de trobada
per als amants de
la pintura

Des de 23 pobles i ciutats de la
geografia catalana i espanyola es
trobaran el proper 26 de juny a la
Trobada de Gegants que organit-
za la Colla de Geganters de la
nostra ciutat. A les 19.30 hores es
prevista la plantada dels gegants
al carrer Baltasar d’Espanya per
donar pas, cap a les 22 hores, a la
cercavila per diferents carrers del
barri Centre.

Gegants de tot
arreu es troben a
Sant Joan Despí

El dia 5 de juny es va celebrar l’acte
de lliurament dels premis que ator-
ga el cercle literari i artístic El semi-
llero azul. A més dels premis a les
diferents obres poètiques presen-
tades, l’entitat també va atorgar
premis especials com ara el dedicat a
la cultura (escola de música Enrique
Granados); a la constància  (Elena
Bernart) i el premi Rosa Azul (Centro
Cultural Andaluz Blas Infante).

El Semillero Azul
lliura els seus 
premis de poesia

Una delegación de La Habana Campo
visita Sant Joan Despí

Les Planes prepara ya su fiesta grande

El barrio de Les Planes prepara ya
sus fiestas. Se celebrarán entre los
días 16 y 18 de julio y, de nuevo, la
plaza del Mercat será el eje central
de las actividades que en estos
momentos están ultimando desde
la comisión organizadora. Para el
viernes, 16 de julio, se anuncia un
espectáculo infantil con Pentina el
gat (19 h), la actuación de la Colla
de Diables (21,45 h), la lectura del

pregón a cargo de Julio Jiménez
(presidente de la Federación Co-
marcal de Asociaciones de Vecinos)
y un festival (22 h) con Loli Peláez y
los televisivos niños Alba y Adrià.
Para el sábado, 17 de julio, destaca
la cena popular en la plaza del
Marcat, con orquesta en directo (22
h), y el domingo está prevista una
actuación de bailes de salón, haba-
neras y ‘rom cremat’ (20 h).
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El concurs de relats breus per a
dones ja té guanyadores
Ascensión García, de Sant Joan Despí, guanya la quarta edició del certamen 

Ascensión García, veïna de Sant Joan
Despí, ha estat la guanyadora de la
quarta edició del concurs Relats
breus per a dones que organitza
l’Ajuntament per tal d’estimular la
creació artísitica i la participació de
les dones. García ha aconseguit el
primer premi, dotat amb 950 euros,
amb l’obra Un sueño con rostro. El
segon guardó, de 350 euros, va anar
a parar a Sílvia Sánchez, autora de la
narració titulada Tras el Cristal, men-
tre que el tercer dels premis atorgats
(150 euros) fou per Maribel Mata i la
seva obra Marzo. En total, han estat
10 obres, majoritàriament escrites
per dones de la ciutat, les que s’han
presentat a l’edició d’aquest certa-
men que, a més de la vessant artísti-
ca, es planteja també com un punt
d’expressió de la realitat social que
viu el col·lectiu en l’actualitat.
L’acte de lliurament dels premis va
celebrar-se el passat 8 de juny al
Centre Jujol-Can Negre i va estar
amenitzat amb la representació del
conte Naowa, originari de la mitolo-

Cloenda del curs dels tallers de dones
El passat 10 de juny es va celebrar a
l’Àrea de Serveis a la Persona la clo-
enda dels tallers per a dones orga-
nitzats des de la Regidoria de
Serveis Socials i Dona. 
En primer lloc es va fer una xerrada
informativa sobre l’Observatori de
les Dones als Mitjans de Comu-
nicació, a càrrec de Cèlia Ramón.
L’Observatori és un servei a través
del qual es manté una mirada criti-
ca de totes les imatges i escrits que
apareixen a la televisió, premsa i

d’altres mitjans pel que fa a pràcti-
ques sexistes, a la igualtat d’oportu-
nitats, etc.
Després es va fer la valoració de les
activitats realitzades en els diferents
tallers i la possibilitat de continuïtat.
Finalment, es van presentar les
noves ofertes en l’ànim de que el
màxim de dones puguin participar.
Com a resposta a les demandes pro-
posades s’estan fent gestions per
oferir tallers de: country, bricolatge
i petites reparacions, teatre, dansa

del ventre, patchwork, escriptura
creativa, càbala, tarot i símbols, art
floral, risoteràpia, grafologia, brid-
ge, etc.
Les dones interessades en participar
en aquests tallers o bé en d’altres
poden fer les seves aportacions a
l’Àrea de Serveis a la Persona,
Regidoria de Serveis Socials i Dona
(93 477 00 51) per tal que es puguin
fer les previsions abans de donar la
proposta definitiva el mes de setem-
bre.

En primera línia, les tres primeres classificades: Maribel Mata, Sílvia Sánchez i
Ascensión García. Darrera, Elena Embuena (regidora de Serveis Socials i
Dona), Maria José Gómez, Rosa Ena i Antoni Guerra (regidor de Cultura)

gia indígena de Colòmbia i que fou
interpretat per Kalisa Ríos, professo-
ra del Grup de Teatre de Dones de
Sant Joan Despí. Van assistir també
el regidor de Cultura, Antoni
Guerra, i la regidora de Serveis
Socials, Elena Embuena.

Teatre fet per dones
D’altra banda, el proper 22 de juny,
el Foment Cultural i Artístic acollirà
la representació d’una versió lliure
de l’obra La zapatera prodigiosa, de
Federico García Lorca, a càrrec del
grup Muchas Emes.
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El certamen Jove Literat dobla la
participació en el seu segon any
Lliurats els premis de la segona edició del certàmen literari per a joves

Ràdio Despí estrena centre emissor
La ràdio local de Sant Joan Despí, Ràdio Despí, ha
estrenat un nou centre emissor per tal de millorar
la qualitat de so de les seves emissions i garantir
la cobertura al terme municipal. De totes mane-
res, les interferències que provoca una altra emis-
sora –que emet molt més enllà del seu àmbit
d’actuació– continúa provocant problemes.
Juntament amb el nou equip d’emissió, Ràdio
Despí ha col·locat un processador d’audio, una
nova antena i un tercer estudi. L’emissora, que es
pot sintonitzar a través del 107.2 de la freqüència
modulada, funciona a la ciutat des de l’any 1995 i
està gestionada per l’associació juvenil Amics de
la Ràdio. Els estudis i centre emissor es troben
situats en uns locals del camp de futbol de les
Planes.

Per segon any consecutiu s’ha orga-
nitzat a Sant Joan Despí el concurs
Jove Literat, una oportunitat per als
joves que els hi agrada crear histò-
ries i transmetre sentiments a través
de la paraula. Aquesta convocatòria
va arrelant amb força, ja que

enguany s’ha incrementat notòria-
ment el nombre de participants,
arribant a 24, pràcticament el doble
que ara fa un any. Tot i això, hi ha
hagut modalitats que han quedat
desertes, com ara la dedicada a lle-
tres de cançons.

En l’acte de lliurament de premis va actuar el cantautor Jordi Lligades

El director de la ràdio, Rafael Rodríguez, i el primer tinent
d’alcalde, Antoni Poveda, en un programa especial amb motiu
de la inauguració del nou centre emissor de Ràdio Despí

El bar Brother’s va ser l’escenari, el
passat dia 3 de juny, de l’acte de lliu-
rament de premis. En la modalitat
de relat breu per a joves de 14 a 18
anys, l’obra guanyadora va ser La
delicia del fruto prohibido, de Noxi,
i el relat titulat Mundo no apto para
menores, de Pumkin, va aconseguir
l’accèssit especial –entrades per al
Fòrum– per la seva temàtica vers la
pau i la diversitat. El millor relat dels
‘més grans’, els joves de 19 a 30
anys, segons el jurat, va ser l’ano-
menat Sueños de un atardecer en
Marraquesh, signat per Abdul, i
que, a més, va aconseguit també
l’accèssit Fòrum. La millor poesia va
ser ¿Por qué no? de Dublín, i el
millor assaig, el treball de Caius
Helvius Pels bigotis de Pleksi Glaç,
una aproximació a la Història del
segle XX a través del món que
Hergé va crear per a Tintín.



ESPORTS

20

Una gran festa amb activitats de
lleure i d’aventura per als nens i
nenes més esportistes de la ciutat
va servir, el passat 5 de juny al
poliesportiu municipal Salvador
Gimeno, per tancar la temporada
de l’Esport Escolar. Al llarg del curs,
uns 1.600 nois i noies de Sant Joan
d’edats compreses entre els 6 i els
15 anys participen a les diferents

activitats esportives que organit-
zen les entitats amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament. La festa de
cloenda de l’Esport Escolar és la
manera d’agraïr la participació i
l’esforç de tots aquests infants i
joves, que dediquen bona part del
seu temps a la pràctica esportiva.
També com a reconeixement a la
tasca realitzada des de les entitats,

Gran participació a la cloenda
de l’Esport Escolar

Han participat, aquest curs, 1.600 nois i noies de 6 a 15 anys

Uns 1.600 nois i noies han participat aquest curs a les diferents escoles esportives que treballen a la ciutat

Escoles esportives: Inscripcions per al curs 2004-05
Fins el 30 de juny resta obert el període de matriculació per a nous alumnes a les escoles esportives 
(nois i noies de 6 a 15 anys). Llocs on formalitzar les inscripcions:

• Escola d’handbol: poliesportius municipals S. Gimeno i F. Calvet.
• Escola de bàsquet: poliesportiu municipal F. Calvet.
• Escola de futbol UE Sant Joan Despí: camp de futbol del Centre, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
• Escola de futbol FC Levante les Planes: camp de futbol de les Planes, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
• Escola de tennis taula: Ateneu Instructiu. Dilluns, dimecres i divendres, de 19.30 a 21 h.
• Escola de tennis: Tennis Sant Joan Despí.
• Escola d’hoquei en línia: pista Jujol, dilluns i dijous, de 19 a 20.30 h.
• Escola de ciclisme (propera creació). Funcionarà a partir de febrer, gestionada pel Club Ciclista 

Sant Joan Despí (inscripcions el proper mes de gener de 2005)

Per formalitzar la matrícula: 4 fotografies, fotocopia tarjeta sanitària i dades bancàries per domiciliacions

per la nit, es va celebrar un sopar
amb tècnics, directius i col·labora-
dors del món associatiu esportiu
de Sant Joan Despí. 
En representació de l’Ajuntament,
Antoni Poveda, va ser l’encarregat
d’agraïr la feina d’esportistes i
entitats que fa possible “que tin-
guem una ciutat on cada vega-
da es practica més esport”.



21

ESPORTS

Fútbol: dos equipos de Sant Joan Despí, en 1ª Territorial

Recepción en el Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde,
Antoni Poveda, y el concejal de Deportes, Ferran Liesa, junto a
jugadores y directivos del club

El Levante Les Planes todavía cele-
bra el gran éxito conseguido esta
temporada. El equipo que entrena
Pedro Páez ha conseguido el tan
deseado ascenso a la Primera
Territorial, además de conseguir ser
campeón del grupo II de la Segunda
Territorial, después de tres años en
esta categoría. Los de Les Planes
comenzaron la temporada estre-
nando entrenador y lejos de ser uno
de los favoritos. Pero, según iban
trascurriendo las jornadas, el equi-
po iba mejorando su posición en la
tabla, hasta llegar a una situación
de “igualdad” con los conjuntos
situados en las primeras posiciones,
como el Bellvitge o el sector
Sanfeliu. “Nadie esperaba que
quedáramos campeones”, reco-
noce su presidente, Óscar Rescalvo,
quien, no obstante, asegura que
“hemos sido el equipo que
menos ha fallado”. Ahora, en

El Levante Les Planes acaba campeón y
consigue el ascenso directo a Primera

La UE Sant Joan, cinquè classificat,
seguirà confiant en la pedrera

Primera Territorial, el objetivo “es
la permanencia sin pasar apu-
ros”, a la vez que espera que sirva
de revulsivo para el club, que apenas
cuenta con un centenar de socios. El
Levante-Les PLanes jugará el el

grupo III de la Primera Territorial, un
grupo “de máxima rivalidad
local y comarcal” ya que deberá
enfrentarse, entre otros conjuntos
del Baix Llobregat, al CF Sant Joan
Despí.

No es pot dir que la temporada rea-
litzada pel primer equip del Sant
Joan Despí hagi estat dolenta (un
cinquè lloc no està gens malament),
però no hi ha dubte que ha quedat
un cert regust amarg ja que, de no
haver perdut tants punts a casa, ara
podríem estar parlant d’un equip de
Regional Preferent. I es que han
estat 25 els punts que s’han escapat
del municipal del barri Centre.
La propera temporada el Sant Joan
canviarà de grup i estarà enquadrat
amb molts més equips del Baix
Llobregat, com ara el Santfeliuenc,
l’Espluguenc o el mateix Levante Las

Planas. Pel president de l’entitat,
Ciprià Benages, “serà un grup més
difícil, però ens anirà millor per
no fer desplaçaments tant
llargs”.
La propera temporada s’afrontarà
“amb moltes ganes, tot i que em
donat força baixes, algunes d’e-
lles a homes claus com Ca-
macho, que ha de deixar el club
per problemes laborals. En con-
trapartida pujaran al primer
equip diversos juvenils que
apunten bones maneres i, així,
seguirem amb la nostra filosofia
de confiar en la pedrera”.

Una pedrera que segueix creixent.
La propera temporada el Sant Joan
tindrà tres equips més: un juvenil,
un infantil i un aleví que s’afegiran
als ja existents. En total, 16 equips.
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Malauradament, les polèmiques, les
dimissions i els enfrontaments constants
entre els membres del govern “trist i
partit” han estat la tònica dominant del
nou govern de la Generalitat de
Catalunya –PSC, ERC i ICV–. 
Polèmiques, dimissions i enfrontaments
que han restat capacitat d’empenta, de
lideratge i d’acció política al govern i, de
la qual els ciutadans i ciutadanes hem
estat els principals perjudicats. Sense
anar més lluny, els santjoanencs i santjo-
anenques també ens hem vist perjudi-
cats per algunes de les decisions del nou
govern. Especialment, pel que respecta a
la voluntat d’aturar el projecte de cons-
trucció de la nova línia 12 de metro,
aprovat el seu traçat fa poc més d’un
any, per l’anterior govern de
Convergència i Unió.
El traçat inicial de la nova línia 12 de
metro havia de permetre una major ver-
tebració de la comarca del Baix
Llobregat, connectant municipis fins ara
incomunicats d’ambdues bandes de la
llera del riu –per exemple Sant Joan
Despí amb Sant Boi de Llobregat o
Viladecans o Santa Coloma de
Cervelló…-. Alhora que possibilitava als
santjoanencs i santjoanenques anar a la
platja o al nou campus de l’UPC de
Castelldefels en metro, o bé anar a la
zona nord de Barcelona, sense passar
pel centre, també amb metro.
Malgrat els nombrosos avantatges i el
suport dels municipis afectats al traçat
inicial, el govern de la Generalitat de
Catalunya ha volgut replantejar-se el
projecte i reduir el traçat de la línia 12 als
municipis de Castelldefels, Viladecans,
Gavà i Sant Boi de Llobregat. Davant el
perill que milers de ciutadans i ciutada-
nes es puguin veure perjudicats des de
Convergència i Unió hem presentat
diverses mocions als Ajuntaments afec-
tats per demanar el manteniment de tra-
jecte inicial, alhora que s’han mantingut
converses amb el grup parlamentari de
Convergència i Unió al Parlament de
Catalunya perquè vetlli pels interessos
dels ciutadans afectats i aconseguir que
el nou govern faci marxa enrere.

CCCCiiiiUUUU
Prou d’enganys! Sí a l’arribada

del metro a Sant Joan Despí

EEEERRRRCCCC
Prou sorolls, si us plau!

No es costumbre por nuestra parte
realizar réplicas en este espacio, pero
nos vemos obligados por el artículo
publicado del PSC en este medio en su
número anterior.
Hace referencia a la ilegitimidad de
las decisiones tomadas por el
Gobierno del PP. Gobierno respaldado
por la mayoría de españoles en ambas
cámaras legislativas a diferencia del
actual gobierno del PSOE, que con-
funde “mayoría” con la suma de par-
tidos. Pero el PSOE tiene por costum-
bre, ya en su época anterior, de dero-
gar las leyes que emanan del pueblo
(legislativo) con decisiones o decretos
del gobierno (ejecutivo) y si se pierde
alguna votación se vuelve a votar que
para eso somos los de la sonrisa. 
Para justificar su propaganda electo-
ral, nos acusan de sacar a España de
Europa. Pero España con el Gobierno
del PP, encabezaba la postura de 19
paises europeos que no se plegaban a
los intereses económicos de Francia y
Rusia. Era tomada en cuenta en cual-
quier tema europeo. A fecha de hoy,
con PZ (Presidente Zapatero) bajado
los pantalones ante los amiguitos
franceses, se entera por la prensa de
los acuerdos de nuestros amigos euro-
peos en temas de terrorismo y emigra-
ción,  nos obligan a cerrar los cultivos
de algodón, tabaco y casi el del olivo.
Francia firma un acuerdo con
Marruecos en defensa de sus intereses
pesqueros y de sus agricultores. USA
considera ahora amigo estratégico
militar a Marruecos. Murieron espa-
ñoles en la liberación de Francia de los
nazis y no fuimos ni invitados, nos
perdimos el beso de Chirac a Bush y
finalmente nos enteramos por la pren-
sa, de nuevo, que Francia  y Rusia des-
pués del beso firman la Resolución
sobre Irak de Bush en la ONU.
¿Volvemos a Europa? O a épocas pre-
téritas del aislacionismo. Lo malo de
“la sonrisa” y decir “sí” a todo, es que
te consideren el tonto útil y sin crite-
rio.
Finalmente les deseamos a todos los
vecinos una buena “Revetlla de Sant
Joan”.

PPPPPPPP
Réplica al PSC

Això deuen pensar, i pregar, els veïns
i veïnes del Passeig Gran Capitan,
farts de suportar, any rera any, els
sorolls d’una coneguda fàbrica, que
a l’estiu no els deixa dormir amb les
finestres obertes. I no sumem les
molèsties causades per les pudors
–mancades de normativa i de regula-
rització– que han de suportar, espe-
cialment en aquesta època de l’any.
Ja fa molts anys que al barri de Les
Planes demanen solucions per
aquest cas. Cal una intervenció
urgent de l’Equip de Govern per fer
que, com a mínim, el nivell de deci-
bels que sobrepassen amb escreix els
límits establerts, quedi reduït a la
mínima expressió abans d’aquest
estiu.
Per aquests motius, el Grup
Municipal d’ERC-AM va realitzar
una pregunta oral en el Ple del mes
de maig. La resposta, com totes, va
ser una sortida endavant sense
mullar-se. Deia que s’havien fet reu-
nions, trobades i un seguiment
exhaustiu amb el veïnat, l’associació
de veïns, els sindicats, l’empresa,
etc., però que la situació era difícil
perquè no només era una qüestió de
contaminació acústica o atmosfèrica
sinó que s’hi barrejaven aspectes
laborals.
Hi ha un fet, però, que és molt
important. Les sonometries realitza-
des a diferents punts del Passeig
Gran Capitan el passat mes de febrer
demostren un incompliment de la
normativa pel que fa a l’excés de
soroll. I davant d’això, cal actuar. No
s’hi valen excuses, perquè la ciutada-
nia, que paga impostos i ha de com-
plir la llei sota l’amenaça de ser san-
cionat si no ho fa, té dret a ser prote-
gida. I als veïns del Passeig Gran
Capitan ara els hi toca poder dormir
sense sorolls. S’ho mereixen.
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El acceso a la vivienda:

un derecho social fundamental

PPPPSSSSCCCC
Gaudir de la ciutat

El acceso a la vivienda es un derecho
social fundamental, que no ha recibido
la misma atención que otros componen-
tes del Estado de Bienestar como la edu-
cación o la salud. La Constitución del 78
proclama que todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a una vivien-
da digna y adecuada, y que los poderes
públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este
derecho, y regularan la utilización del
suelo para impedir la especulación.
En estos momentos, el problema de la
vivienda no es de cantidad  si no de
accesibilidad para sectores de la pobla-
ción cada vez más numerosos.
En los últimos años, el incremento de
precios de la vivienda nueva, de segun-
da mano o de alquiler, que ha arrastrado
un aumento desmesurado del precio del
suelo, plantea un nuevo panorama de
exclusión que afecta muy especialmente
a los jóvenes, pero también a aquellos
sectores de población con dificultades
económicas, con rentas más bajas, muje-
res solas con cargas familiares, personas
mayores o personas inmigradas... 
Desde las administraciones públicas se
deberán aplicar medidas correctoras y
de control del mercado y  desarrollar
más actuaciones dirigidas a estos secto-
res de la población, para que esta situa-
ción no siga agravándose.
Aunque en nuestra ciudad, se ha hecho
un esfuerzo desde la administración
local para ofertar diferentes promocio-
nes de vivienda de precio tasado que
permitan a los ciudadanos y ciudadanas
de Sant Joan Despí acceder a viviendas
de calidad a unos precios más asequi-
bles que los que impone el mercado,
esta oferta es todavía del todo insufi-
ciente.
El grupo municipal de ICV-EUiA consi-
deramos que es necesario mejorarla,
ampliándola, especialmente, con actua-
ciones de vivienda pública de alquiler, y
desarrollando programas específicos
que se adapten a las necesidades de los
diferentes núcleos familiares. Para ello,
será también necesaria la colaboración
entre las diferentes administraciones,
con el fin de garantizar el derecho cons-
titucional de acceso a una vivienda
digna y de calidad. 
Este es uno de nuestros compromisos
por el que continuaremos trabajando.

Arriba l’estiu i amb ell el bon temps.
Sant Joan Despí és una ciutat plena-
ment activa, viva i dinàmica. Aquest
fet, evident tot l’any, es manifesta molt
especialment en aquesta època. Només
hem de sortir al carrer per impregnar-
nos de l’olor de la ciutat, del seu color,
de la seva activitat i de la seva gent.
Sant Joan Despí és una ciutat viva.
En aquesta línia, les activitats esporti-
ves i culturals, contribueixen a mante-
nir la ciutat en forma. L’oferta esporti-
va, engloba, des de l’esport escolar que
es fa cada any, amb la voluntat formati-
va de potenciar l’esport entre els joves
junt amb el foment de determinats
valors, habilitats i conductes en el
desenvolupament de les persones; les
diferents actuacions esportives d’estiu
emmarcades dins la programació dels
equipaments habituals, fins a l’inici de
la temporada de les piscines recreatives
Fontsanta i les diferents infraestructu-
res i instal·lacions que tenim a l’aire
lliure. 
Sant Joan Despí és una ciutat viva en
l’esport, però ho és, també, en altres
aspectes com la cultura. La prova
d’això és la quantitat d’activitats pro-
gramades per a l’estiu, començant amb
la Festa Major al juny i seguint amb la
programació de l’Estiu al Parc les tar-
des i les nits del cap de setmana de
juliol, amb ball, música, cinema i espec-
tacles infantils.
Cal ressaltar la fonamental participació
del món associatiu que, amb la seva
tasca aconsegueixen involucrar la ciu-
tadania, i el municipi en general, en les
seves actuacions i activitats.
Tot plegat, un ampli ventall d’activitats
dirigides a tots els ciutadans i ciutada-
nes, on tenen cabuda persones de totes
les edats i de tota mena. Les actuacions
que es fan en una ciutat marquen la
seva qualitat de vida i, Sant Joan Despí
és una ciutat on tots i totes tenim cabu-
da, una ciutat on convivim pacífica-
ment i amb qualitat i de la qual hem de
gaudir.

bb rreeuuss

Plats i amanides
d’estiu, a la 
bilbioteca
El proper 8 de juliol, la biblioteca
Miquel Martí i Pol organitza un
taller de plats i amanides de tempo-
rada a càrrec d’Eulàlia Fargas, cuine-
ra, professora de cuina infantil i
assessora gastronòmica. Entre les
activitats que desenvolupa, realitza
tallers de cuina per a nens i nenes
en el mercat de la Boqueria de
Barcelona. El taller començarà a les
10.30 hores.

Solidaritat a 
la llibreria
La llibreria Alfa Omega de Re-
sidencial Sant Joan Torreblanca
recollirà, de l’1 al 28 de juliol, llibres
i material escolar en bon estat que
es destinaran a centres d’acollida
d’infants.

Bibliopiscina: llegir
a la fresca al juliol i
l’agost
Els mesos de juliol i agost les pisci-
nes Fontsanta tornaran a tenir un
espai dedicat a la lectura. Es tracta
de la Bibliopiscina, un punt de lli-
bres i altres publicacions per llegir a
la fresca entre bany i bany. Aquest
servei, totalment gratuït, funcio-
narà de dimarts a diumenge en
horari de tarda (de 14.30 a 18.30
hores). A més, el dia 8 de juliol,
l’Hora del conte també es trasllada
a la piscina on, a partir de les 17
hores, Jordi Girau presentarà Hi
havia una vegada... .




