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Més consciència cívica
Eduard Alonso. L’alcalde

Atothom ens agrada veure els nostres
carrers nets, els jardins i parcs en bon
estat, el mobiliari urbà ben preparats per

al seu ús... L’Ajuntament hi destina força recur-
sos perquè això sigui així. L’Administració fa la
seva feina i els qui la gestionem intentem
millorar-la constantment. Però cal que tothom,
ciutadans i ciutadanes, siguem conscients que
els nostres carrers, places i zones verdes són
un bé comunitari, i tots en som propietaris. La
ciutat és casa nostra i l’hem de tractar com a
tal. Les actituds incíviques no només signifi-
quen una major despesa per a les arques muni-
cipals, sinó que parlen de nosaltres com a
col·lectiu ciutadà, com a poble. De poc serveix
que la gran majoria –i estic segur que és així–
siguem respectuosos amb el nostre entorn urbà
si hi ha algú o alguna que no és conscient del
comportament que com a ciutadà ha de tenir.
L’Ajuntament acaba d’aprovar inicialment les
seves ordenances fiscals per al proper any, que
precisament inclou una modificació de l’orde-
nança del civisme. I un any més us puc dir
que, gràcies a la bona salut de la hisenda
pública municipal, els impostos no pujaran més
enllà del cost de la vida (fins i tot una mica
per sota si ens fixem en la inflació interanual
actual), tot i que s’han ampliat els serveis que

prestem a la
ciutat. La
nova escola
bressol, el
poliesportiu
Salvador
Gimeno,
etc., tot
això són
més diners

en manteniment, en personal... per continuar
en aquesta línia, tots hi hem de col·laborar. I
la millor manera de fer-ho és tenint cura de la
nostra ciutat. Així podrem estar encara més
orgullosos i orgulloses de viure a Sant Joan
Despí.

Atodos y a todas nos gusta ver nuestras
calles, los jardines y parques en buen
estado, el mobiliario urbano a punto

para ser utilizado... El Ayuntamiento destina
muchos recursos para que así sea.
La administración hace su trabajo y quienes la
gestionamos inten-
tamos mejorarlo
constantemente.
Pero es necesario
que todos, ciudada-
nos y ciudadanas,
seamos conscientes
de que nuestras
calles, plazas y
zonas verdes son un
bien comunitario, y
todos y todas somos sus propietarios. La ciudad
es nuestra casa y la hemos de tratar como tal.
Las actitudes incívicas no sólo significan un
mayor gasto para las arcas municipales, sinó
que hablan de nosotros como colectivo ciuda-
dano, como pueblo. De poco sirve que la gran
mayoría –y estoy seguro de que así es– seamos
respetuosos con nuestro entorno urbano si hay
alguien que no es consciente del comporta-
miento que como ciudadano ha de tener.
El Ayuntamiento acaba de aprobar inicialmente
sus ordenanzas fiscales para el próximo año, es
decir, los impuestos municipales, que precisa-
mente incluye una modificación de la
Ordenanza del Civismo. Y un año más puedo
decir que, gracias a la buena salud de la
hacienda pública municipal, los impuestos no
subirán más allá que el coste de la vida (inclu-
so algo menos si nos fijamos en la inflación
interanual actual), pese a que se han ampliado
los servicios que prestamos a la ciudad. La
nueva guardería, el polideportivo Salvador
Gimeno, etc., todo esto es más dinero en man-
tenimiento, en personal... Para continuar en
esta línea, todos hemos de colaborar. Y la
mejor manera de hacerlo es cuidando nuestra
ciudad para poder estar aún más orgullosos y
orgullosas de vivir en Sant Joan Despí.

“La ciutat és casa
nostra. Tractem-la
com a tal”

“La ciudad es 
nuestra casa,
tratémosla como tal”
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No recoger las defecaciones de un
animal de compañía en una zona de
juegos infantiles podrá acarrear una
multa de 300 euros, el mismo impor-
te que se aplicará a los dueños
de perros catalogados como
potencialmente peligrosos que
no tengan al animal debidamen-
te censado. Las pintadas, la pu-
blicidad no autorizada, circular
provocando excesivo ruido o no
depositar en los contenedores
los residuos serán también obje-
to de sanción específica. Estos son
algunos de los puntos que recoge la
modificación de la Ordenanza
Municipal de Civismo y Convivencia,

que ha aprobado inicialmente el
Ayuntamiento con la unanimidad de
todos los partidos políticos con repre-
sentación municipal (PSC, ICV-EUiA,

ERC, PP i CiU). “Es una manera de
frenar los malos hábitos de unos
pocos que afectan negativamente a
la gran mayoría de ciudadanos, que

actúan correctamente”, señaló el
primer teniente de alcalde, Antoni
Poveda, quien presentó la ordenanza
y puso en acento en recordar “que no
se trata de una medida con afán
represor ni recaudatorio, ya que
sólo afectará a muy pocas personas,
aquéllas que hacen un mal uso del
espacio público, que es de todos. Es
una medida disuasoria que al prin-
cipio puede parecer impactante
para  la ciudad pero que sólo afec-
tará a una minoría que incumple las
normas de forma sistemática en
perjuicio de todos y todas”.
Poveda recordó los servicios que el
Ayuntamiento pone al alcance de la

ciudadanía (desde la red de
pipi-canes a los servicios de
recogida de muebles, aceites y
cartón –para el comercio–,
pasando por la deixalleria) y, en
este sentido, anunció que el
Ayuntamiento rescatará la con-
cesión que hasta ahora tenía la
empresa concesionaria de la

recogida selectiva y la adjudicará a
otra empresa con objeto de mejorar el
servicio “porque no está funcionan-
do como queremos”.

El Ayuntamiento será 
más contundente contra

los actos incívicos

Con el apoyo unánime de todos los grupos políticos

Para garantizar el buen estado de nuestras calles y jardines, evitando que las

malas acciones de unos pocos afecten a la mayoría, se modifica la Ordenanza del

Civismo y la Convivencia, que incidirá más en el tema de los residuos mal

depositados, los ruidos excesivos y las deposiciones de los perros en la vía publica
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“Se trata de una medida
disuasoria. La gran mayoría

de la ciudadanía actúa
correctamente”

Todos los partidos con representación en el Pleno municipal votaron a favor de la
reforma de la ordenanza, el pasado 11 de noviembre



Estos servicios ayudan a tener la ciudad en buen estado.
Utilícelos!

DEIXALLERIA 
Av. Baix Llobregat/Àngel Guimerà. Tel. 93 371 57 46, funciona de lunes a viernes de 
10 a 14 y de 16 a 19 horas y sábados, de 9 a 14 horas.

RECOGIDA DE CARTÓN PUERTA A PUERTA PARA LOS COMERCIOS
Dejar los cartones bien doblados y avisar al Ayuntamiento: 93 477 42 43

RECOGIDA DE MUEBLES Y TRASTOS VIEJOS 
Recogida dos días por semana, avisando previamente al: 93 477 42 43

RECOGIDA SELECTIVA 
Contenedores de cartón y papel, envases, vidrio y materia orgánica

PIPI-CANES EN TODOS LOS BARRIOS

En materia de animales de compañía

Tome nota:
una mala acción puede acarrear sanciones de hasta 300 euros

En materia de contaminación
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Perros en la vía pública sin correa, multa de 50 

Perros en la vía pública sin microchip o identificación, 
multa de 100 

Perros peligrosos en la vía pública sin bozal ni sujeción, 
multa de 100 

Adiestramiento en la vía pública de animales de compañía
para actividades de defensa, guarda o similar, multa de
300

Dar de comer en la vía pública a animales en libertad,
multa de 50 

No recoger las defecaciones de los animales de compañía
en la vía pública, multa de 200 

No recoger las deposiciones de animales de compañía en
los parques y jardines para uso de niños y niñas, multa de
300

Perros peligrosos en la vía pública sin licencia municipal, 
multa de 300 

*A las personas reincidentes se les aplicarán 
sanciones superiores

CONTAMINACIÓN VISUAL
Realizar grafitis o pintadas en espacios públicos, ins-
talaciones de la vía pública y mobiliario urbano, multa
de 100 

Realizar grafitis o pintadas en un bien de uso privado,
multa de 100 , además del coste de la reparación

Distribuir o enganchar publicidad no autorizada en la
vía pública, mobiliario urbano, vehículos, fachadas de
edificios públicos y privados, multa de 100 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Circular con vehículos produciendo ruido por encima
de los límites permitidos, multa de 100

RESIDUOS
Dejar cartón, papel, latas, envases de plástico y de
vidrio fuera de los contenedores destinados a tal efec-
to, multa de 100 

Tirar muebles, utensilios, trastos y similares en la vía
pública sin dar previo aviso al Ayuntamiento, multa
de 100 



Han passat vint anys des que es va
determinar la necessitat de crear un
nou hospital per descongestionar la
xarxa existent i es van destinar uns
terrenys a Sant Joan Despí per fer-lo.
Dues dècades després, l’inici de les
obres de construcció del centre
sanitari és a quatre passes, des-
prés que el Consorci Sanitari In-
tegral –integrat per la Creu Roja,
la Generalitat, l’Ajuntament i el
Consell Comarcal– hagi convocat
el concurs públic per adjudicar els
treballs, que hauran de començar la
propera primavera i quedaran enlles-
tits, segons el calendari oficial, cap a
l’estiu de 2007. 
L’entrada en servei de l’Hospital del
Baix Llobregat (nom definitiu que

tindrà l’equipament) es preveu per a
començament de 2008, una data que
els responsables del Consorci esperen
complir fins i tot penalitzant econò-
micament l’oferta guanyadora si no
s’ajusta als terminis. I és que vint

anys són molts anys esperant un hos-
pital que ha de donar servei a un con-
junt de 200.000 habitants dels mun-
cipis de l’entorn.
L’hospital de Sant Joan Despí tindrà
238 llits, 40 sales de consultes exter-

nes, unitat de cures intensives i
urgències. Tot en un edifici perfecta-
ment integrat en l’entorn, que s’ha
dissenyat per minimitzar l’impacte a
la zona urbana propera: tindrà només
dues plantes d’alçada (la façana s’o-

rienta cap a l’avinguda del Baix
Llobregat), amb zones verdes i
un aparcament soterrani per  a
458 vehicles.
L’anunci de la propera adjudica-
ció de les obres arriba en el
mateix moment que la Genera-

litat anuncia un pla de millora sanità-
ria per al Baix Llobregat amb actua-
cions per a reduir les llistes i els
temps d’espera i  per incrementar els
serveis (hospital infantil a Sant Boi,
serveis d’atenció sociosanitària, etc.).

Llum verda a les obres de l’hospital comarcal

Contención en las ordenanzas fiscales para 2005,
con una subida media del 3,5%

El Consorci Sanitari Integral convoca el concurs per a l’adjudicació de les obres del centre sanitari, que

haurà de quedar enllestit l’any 2007. Tindrà 238 llits, consultes externes, urgències i cures intensives
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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
no incrementará el año próximo la
presión fiscal. Los impuestos, tasas y
precios públicos municipales –las
denominadas ordenanzas fiscales– se
incrementarán en 2005 un 3,5% de
media, lo que supone un aumento
algo por debajo de la inflación inter-
anual registrada en Catalunya en los
últimos doce meses. Es, según pala-
bras del primer teniente de alcalde y
responsable del área de Hacienda del
Ayuntamiento, Antoni Poveda, “una
propuesta moderada que, pese al

incremento de servicios que presta
el Ayuntamiento, podemos llevar a
cabo gracias a que tenemos una
situación financiera equilibrada”.
Así, según la aprobación inicial de las
ordenanzas que el Pleno acordó el  14
de octubre, el principal tributo muni-
cipal, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) se incrementará un
3,5%, igual que el de vehículos.
Las ordenanzas fiscales contaron con
el apoyo mayoritario de la cámara
plenaria: PSC, ICV-EUiA, ERC y CiU las
respaldaron mientras el PP votó en

contra. La portavoz de ICV-ERC,
Victoria Córdoba, aprovechó su inter-
vención para “reivindicar la partici-
pación de los ayuntamientos en los
ingresos del Estado y la
Generalitat”. Lluís Fabrés (ERC) se
felicitó porque la ordenanzas incluyen
aportaciones de su grupo “como la
bonificación progresiva para las
familias numerosas y las ayudas
para la rotulación en catalán”.
Ignacio Fernández, del grupo popular,
consideró por su parte que se produ-
ce un “aumento injustificado”.

El centre sanitari s’ha
dissenyat per evitar l’impacte

a la zona urbana propera



La posada en funcionament del nou
centre cívic Torreblanca tanca la xarxa
d’aquests espais construïts per
l’Ajuntament amb l’objectiu de dina-
mitzar la vida als barris de Sant Joan
Despí, tot oferint un equipament al
servei de la ciutadania en general on
es poden desenvolupar des d’activitats
pròpies d’entitats fins a diferents pro-
postes formatives (cursos, tallers,
seminaris...), culturals (exposicions,
mostres...) i d’esbarjo.
El nou centre cívic serà el quart que
entra en servei a la ciutat després dels
de les Planes, Sant Pancraç (Centre) i
Antoni Gaudí (Residencial Sant Joan).
Com aquest últim, inaugurat el 2002,
s’ubica en un edifici d’una sola planta
dissenyat per aconseguir la necessària
versatilitat que requereixen aquests
equipaments. Es troba situat en la
confluència dels carrers de Lluís
Companys i de Rubió i Tudurí, en un
lloc de centralitat del barri, tot just
davant de la plaça de la Pau i l’esglé-
sia, i a quatre passes de la plaça de
Maria Aurèlia Capmany. Compta amb
575 metres quadrats distribuïts en nou
sales polivalents, a més d’un gran
espai exterior, una plaça d’uns 2.000
metres quadrats oberta també a l’acti-
vitat ciutadana.

S’estrena el centre cívic
Torreblanca
Diumenge, 28 de novembre, s’inaugura l’equipament que tanca la xarxa

de centres cívics de la ciutat, on en funciona un a cada barri
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Per tal de conèixer les instal·lacions i de comprovar ‘in situ’ les possibilitats
del nou equipament ciutadà, l’Ajuntament ha organitzat unes jornades de
portes obertes per al dissabte 27 (d’11 a 14 i de 17 a 20 hores) i el diu-

menge 28, de novembre (d’11 a 14 h). Diumenge, a més, es convida a tots
dels veïns i veïnes –del barri i de la resta de la ciutat– a celebrar la posada
en funcionament del centre cívic Torreblanca amb un programa d’activitats
que inclou animació infantil, música i molta gresca (a partir de les 12 del

migdia). Us esperem a tots i a totes!

Vine a conèixer el nou centre
cívic els dies 27 i 28



Pels carrers... a peu, en bici 
o en transport públic
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Si seguim amb el ritme actual, l’any
2010 haurà al món un cotxe per  a
cada sis habitants. Recordem que a
les grans ciutats, més del 80% dels
contaminants atmosfèrics són de-
guts al trànsit i que els vehicles en
funcionament emeten almenys 1.000
substàncies químiques diferents. 
Per tal de fomentar un canvi de
mentalitat, pel bé de la nostra salut

i per lliurar els carrers de la dictadu-
ra automobilística, s’ha desenvolu-
pat, del 8 al 14 de novembre, la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i
Segura. 
A més de participar en les activitats
proposades (la cursa popular en bi-
cicleta va aplegar prop de 700 per-
sones), cal canviar d’hàbits: fer ser-
vir més el transport públic, incre-

mentar els desplaçaments a peu o en
bici i, si hem d’anar en cotxe, fer-ne
un ús racional. 
La campanya Compartir Cotxe –que
convida les persones que fan recor-
reguts semblants per estudiar o anar
a la feina a utilitzar un mateix co-
txe– ajuda a aconseguir-ho. Troba-
reu més informació al web municipal
(sjdespi.com).

Imatges d’una mobilitat sostenible: d’esquerra a dreta i de dalt a baix, bicicletada amb l’alumnat del CEIP Pau Casals,
animació als carrers, cursa popular en bici (per Sant Joan Despí, Esplugues, Cornellà i Sant Just) i circuit d’educació viària

Durant una setmana sencera, la ciutat s’ha emplenat de propostes per

potenciar alternatives al cotxe a l’hora de moure’s per Sant Joan Despí
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha
adjudicat les obres per a la reforma
integral dels carrers de Vicomicià, de
la Previsió i de Montjuïc, tots tres al
barri Centre. L’empresa Elecnor SA
serà l’encarregada de materialitzar el
projecte, al qual es destina un pres-
supost de 952.426 euros. Segons la
proposta guanyadora del concurs
públic, els treballs –que s’han d’en-
cetar aquests dies– tindran una dura-
da aproximada d’uns set mesos.
La remodelació d’aquests carrers serà
total, és a dir, les obres suposaran
un canvi integral de la seva fesomia,

ja que es renovarà la calçada, les
voreres –que seran més amples–, el
clavegueram, se soterraran les línies
elèctriques i telefòniques, s’elimian-
ran les barreres arquitectòniques, a
més d’instal·lar nova il·luminació
–que, a més, evita la contaminació
lumínica–, arbrat i mobiliari urbà.
Tot, potenciant el paper del carrer
com a espai ciutadà, tal i com s’està
fent en totes les remodelacions de
via pública. 
En el cas dels carrers de la Previsió i
de Vicomicià, la plataforma destina-
da al trànsit rodat quedarà limitada a

l’accés a aparcaments, estaciona-
ment i serveis, i passaran a ser
carrers de prioritat per a vianants.
Serà precisament en aquestes vies on
començaran les obres, que es desen-
voluparan tenint present ocasionar
el mínim de molèsties possibles al
veïnat.
El pla de millores de carrers no s’aca-
ba amb aquesta actuació. L’Ajun-
tament projecta també l’adequació i
la millora d’altres vies de la ciutat,
com ara els carrers de València, les
Planes i Marià Fortuny, en aquest cas
al barri de les Planes.

Comença la reforma de tres
carrers al barri Centre

Tiempo de poda

L’Ajuntament inicia les obres

per a la reforma integral dels

carrers de Vicomicià, de la

Previsió i de Montjuïc.

La durada prevista dels

treballs és de set mesos

Les obres començaran pels carrers de Vicomicià i de la
Previsió i continuaran pel carrer de Montjuïc. Després

s’actuarà també als carrers de València, de les Planes i
de Marià Fortuny, al barri de les Planes

El 3 de noviembre comenzaron los trabajos de poda que anualmente
realiza el Ayuntamiento de la ciudad para mantener en buen estado los

cerca de 2.300 árboles que requieren de este tipo de actuación. La
poda ha comenzado en Les Planes y en los próximos días llegará al

resto de barrios con el objetivo de finalizar  a mediados de diciembre.
Las más de 100 toneladas de restos vegetales que se consiguen (el
año pasado fueron 122 toneladas) son trasladadas a una planta de

compostaje para ser reutilizadas como abono.
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Un estudi analitza la
vida comercial al
Centre i les Planes
S’enceta l’elaboració d’estudis previs corresponents als
plans de dinamització del comerç urbà dels dos barris.
S’analitza l’oferta, la demanda i l’entorn urbà.

Tallers per 
acostar-se a les
noves tecnologies

Passió per la cuina
Neix l’Associació Gastronòmica de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí
ha encarregat a l’empresa ALEPH
l’elaboració de dos estudis que
han de servir per dissenyar els
plans de dinamització del comerç
urbà dels barris del Centre i les
Planes.
Ambdós estudis es plantegen
com una diagnosi sobre la situa-
ció, l’evolució i les necessitats
del comerç de cadascun dels
barris. Tant a les Planes com al
Centre s’analitzarà l’oferta comer-
cial existent, la demanda dels
consumidors i l’entorn urbà, és a
dir, la situació dels carrers. 
A partir d’aquesta anàlisi, i mit-
jançant un procés participatiu
que requereix la implicació del
comerç de la ciutat, s’elaborarà

un pla d’actuació per al Centre i
un altre per a les Planes, tots dos
emmarcats en un projecte global
per al conjunt de Sant Joan
Despí. Amb aquesta eina es dis-
senyaran plans de dinamització
per aconseguir fer de l’oferta
comercial urbana un referent per
als ciutadans i ciutadanes.
Cal recordar als comerciants i ciu-
tadans en general que  aquests
dies s’ha iniciat el procés d’en-
questes dels estudis esmentats.
És un procés que es realitza a tra-
vés d’equips de treball que, con-
venientment identificats, realit-
zaran enquestes al carrer en dife-
rents punts de la ciutat.
Preguem la màxima col·laboració
de tots i totes.

Ja fa uns mesos, el Departament de
Promoció Econòmica, Ocupació i
Comerç va iniciar tallers amb dife-
rents col·lectius que tenen necessi-
tats i problemàtiques comunes per
integrar-los al que coneixem com a
societat del coneixement.
L’experiència treballa, a banda dels
aspectes més formals del treball
amb equips informàtics i la forma-
ció en l’utilització de diferents pro-
grames de gestió que es consideren
d’ús gairebé imprescindible, l’anàlisi
del canvi de model social que ha
suposat la implantació de les noves
tecnologies a la vida quotidiana i,
sobretot, als sistemes de comunica-
ció interpersonal.
Per això es treballen també habili-
tats comunicatives de l’expressió
oral i escrita, la millora de l’autoes-
tima a través de la pràctica formati-
va i, en definitiva, la potenciació de
l’autonomia personal dels partici-
pants. Actualment hi ha en marxa
dos tallers integrats per setze dones
i s’han iniciat dos nous grups amb
persones amb discapacitació.

El centre cívic Antoni Gaudí, al barri de
Residencial Sant Joan, és la seu de

l’Associació Gastronòmica de Sant Joan
Despí, una nova entitat nascuda a la ciutat

i que, com el seu nom indica, aplega un
conjunt d’aficionats al món de la cuina. El

passat 16 d’octubre, es va presentar la
nova associació, moment al qual pertany la

fotografia, amb la presència del primer
tinent d’alcalde, Antoni Poveda, i membres

de la junta.
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El personal de la empresa de recogida de basuras,
Coptalia, fue a la huelga tres días
El personal de la empresa Coptalia,
concesionaria del servicio de recogida
de basuras y limpieza viaria de Sant
Joan Despí, realizó el pasado mes de
octubre tres días de huelga ante la
falta de acuerdo en la negociación del
nuevo convenio colectivo. El paro
afectó a la recogida de residuos sóli-
dos los días 21 y 22 de octubre mien-
tras que el servicio de limpieza de la
red viaria se vio afectado las jornadas

de los días 22 y 23 del mismo mes.
Entre las peticiones planteadas por
los representantes de los trabajadores
se contemplaba, entre otros puntos,
un premio de asistencia anual, un
aumento salarial para 2005 del IPC
más 0,5% (más un incremento lineal
de 300 euros anuales) y una re-
ducción de la jornada laboral hasta
llegar a las 35 horas semanales, más
un incremento de los días festivos. La

jornada de los empleados de Coptalia
es ahora de 36,5 horas a la semana.
Coptalia, perteneciente al grupo Cop-
cisa, tiene en su centro de trabajo de
Sant Joan Despí una plantilla apro-
ximada de 35 trabajadores y trabaja-
doras.
Durante los días de huelga, el perso-
nal de la empresa realizó protestas
por la ciudad como concentraciones
ante el Ayuntamiento y Fira Despí.

Els parcs de la ciutat 
conviden 

a viure la tardor

La tardor omple de colors els parcs de la ciutat, que conviden al passeig amb les múlti-
ples tonalitats de les fulles dels seus arbres. El parc de la Fontsanta, per exemple, té 36
espècies caducifolies: lledoners, freixes, pollancres... un autèntic plaer per als sentits.



La novena edició de Fira Despí ha
estat un èxit de participació. Durant
els tres dies de celebració del certa-
men (22, 23 i 24 d’octubre), el recin-
te firal de l’avinguda Mare de Déu de
Montserrat va rebre prop de 40.000
visites, es va superar així l’assistència
de públic aconseguida en l’edició
anterior (2002) i es va proclamar la
fira d’aquest any com la més visitada
de la seva història. 
El bon temps va animar la població de
Sant Joan Despí i dels municipis veïns

a acostar-se a la fira, que va aplegar
una àmplia representació de l’oferta
comercial de la ciutat, a més d’espais
destinats a l’artesania, l’alimentació,
el lleure i, com a novetat d’aquesta
edició, també la mostra d’oficis tradi-
cionals va aconseguir força accepta-
ció per part del públic assistent.
L’escenari d’activitats de Fira Despí
també va ser un dels punts que van
despertar més interès. A més de les
actuacions de les entitats, diumenge
al matí es va tornar a celebrar la des-

filada de moda amb la participació
d’establiments de la ciutat que van
mostrar les seves novetats de tempo-
rada en moda, calçat, llenceria, roba
d’esport i complements. Va quedar
demostrat que, per anar a l’última, no
cal sortir de Sant Joan Despí.
Fira Despí ha tornat a demostrar la
vitalitat de l’activitat comercial de
Sant Joan Despí i l’interès que aques-
ta desperta entre la ciutadania. La
propera cita serà el 2006, amb la  que
serà ja la desena edició.
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La novena edició
de Fira Despí,
multitudinària

La fira comercial de Sant Joan Despí, visitada per milers de persones

Fira Despí ha tornat a ser el gran aparador de l’activitat comercial

de la ciutat. La variada oferta de botigues i negocis es va

completar amb activitats lúdiques per a grans i petits

Moment de la inauguració de la
fira a càrrec d’Antoni Poveda,
primer tinent d’alcalde de Sant
Joan Despí, acompanyat de
Francisco Hidalgo i Aurora
Sánchez, ambdós tinents 
d’alcalde  de l’Ajuntament de
Montilla, i Belén García, regido-
ra de Comerç. En segon pla, el
tinent d’alcalde de Cultura,
Antoni Guerra, i el regidor
d’ERC, Lluís Fabrés



La fira, punt de trobada i relació ciutadana
L’oferta comercial de la ciutat és, indiscutiblement, l’au-
tèntic cor de Fira Despí. Però la fira és també un lloc de
trobada i relació. Les activitats organitzades volen servir
també d’atracció ciutadana i, enguany, han aconseguit
una gran resposta de públic. És el cas de la mostra d’ofi-
cis tradicionals (3), l’àrea de jocs infantils, l’estand mun-

cipal (6) i l’escenari central, on es van desenvolupar les
actuacions de les entitats participants (a la foto 5, CCA
Vicente Aleixandre, i a la 2, l’Esbart Dansaire) i la desfila-
da de moda, que va aplegar diferents establiments de la
ciutat per recordar a la gent que comprant a Sant Joan
Despí es pot anar a l’última (fotos 1 i 4).
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Enquesta. L’opinió d’alguns comerciants participants

La Fira me ha ido
muy bien y he tra-
bajado mucho. Lo
más positivo, que
ha venido mucha
gente. 
Júlia Barra.

La feria está muy
bien para exponer,
pero podría haber
más información
para que se viniera
a comprar. Rafaela
Luque.

Jo estic molt con-
tent, tot i que crec
que es podria
millorar l’horari del
tren i tenir més
espais de menjar.
Carles Pons.

És el tercer any que
vinc i per donar-se
a conèixer va molt
bé. Crec que s’hau-
ria de potenciar
més el comerç.
Toni Amor.

Es el primer año que
vengo. De momento,
he dado muchas tar-
getas, ya veremos
ahora si vienen a la
tienda. Noemí
Sánchez.

La feria está bien
pero se podría
hacer algo más
para llamar la
atención de la
gente. 
Valeria Gómez.

Gracias a la Fira
mucha gente nos ha
descubierto ya que
hace sólo dos meses
que abrimos. Eso sí,
hace mucho calor.
Ana.

En una palabra,
excelente. La gente
se ha fijado mucho
en mi negocio. Lo
que más destaco es
el desfile de moda.
Marcela.

Es el primer año
que venimos y si
tuviera que poner-
le una nota a Fira
Despí le daría un
ocho.
Virginia Carrasco.

Ha anat molt bé,
organitzada, neta...
No és una fira per
vendre. Si ets del
poble, hi has de
col·laborar. Joan
Puigpinós.

1 2 3

4 5 6



L’escriptora Asha Miró i la regidora de Solidaritat, M. Àngeles Sánchez, en un
moment de la conferència celebrada el 18 de novembre a Can Negre

L’exposició Dones en
guerra obre el cicle
d’utopies concretes

Dones en guerra, una exposició que
reflecteix la situació de les dones en
països que viuen conflictes armats
és la primera proposta gràfica de la
campanya Utopies concretes per a un
món millor 2004, un conjunt d’ac-
cions que ens conviden a ser més so-
lidaris i ens obren els ulls a d’altres
realitats del planeta. La mostra es
pot visitar fins al 29 de novembre al
centre Miquel Martí i Pol. El mateix
lloc va ser escenari, el dia 18 de
novembre, de la primera de les tau-
les rodones programades. Sota el
títol Viure amb dignitat: un camí en-
cara difícil, es va reflexionar sobre el
dret a la vida en condicions d’igual-
tat, sense discriminacions ni omissió
dels drets bàsics fonamentals. Van

ser convidats a aquesta taula rodona
l’escriptora Asha Miró (autora de lli-
bres com La filla del Ganges), Sandra
Pla, d’Amnistia Internacional, i Jo-
sep Santafé, membre de la Platafor-
ma Antiguerra de la Universitat O-
berta de Catalunya. La propera uto-
pia plantejada ens convidarà a refle-
xionar sobre l’accés a la salut com a
element clau per al desenvolupa-
ment. Del 30 de novembre al 13 de
desembre es podrà visitar l’exposició
La volta al món de la salut, de Far-
macèutics Mundi, i l’1 de desembre
es farà una conferència sobre el te-
ma amb ponents de Farmacèuitcs
Mundi, Metges sense Fronteres i Creu
Roja Joventut de Sant Joan Despí.
Totes dues al centre Martí i Pol.

L’escriptora Asha Miró, convidada a la taula rodona Viure amb
dignitat: un camí encara difícil que va obrir el cicle de xerrades

El dia de les 
persones amb 
discapacitat, a
Sant Joan Despí
Per tal de celebrar el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat,
l'Ajuntament de Sant Joan Despí, des de la
Regidoria de Serveis Socials i Dona, con-
juntament amb les diferents associacions
de la població, ha preparat tot un seguit
d'actes que tenen per objectiu la sensibilit-
zació de la ciutadania, començant pel
jovent, vers totes aquelles persones que
per raó de la seva discapacitat tenen difi-
cultats per desenvolupar-se en un pla d'i-
gualtat d'oportunitats. Entre els actes pre-
vistos, el dia 3 de desembre, al poliespor-
tiu Francesc Calvet, l'alumnat de 4t d'ESO
dels centres públics i concertats faran acti-
vitats amb cadires de rodes. Entre els dies
1 i 20 de desembre, l'alumnat de 3r d'ESO
farà una activitat de prevenció d'accidents
que poden portar a lesions irreversibles.
Del 29 de novembre al 3 de desembre, a
les hores d'educació física, els nois i noies
podran fer exercicis amb pilotes sonores i
adonar-se de les dificultats de les persones
amb greus deficiències visuals.El dia 9,
l'auditori Martí i Pol acollirà l'obra de tea-
tre Una altra mirada que representarà el
grup de teatre FEMAREC abans de la seva
estrena al teatre Victòria. També hi haurà
una exposició de treballs realitzats per
diferents entitats amb persones amb disca-
pacitats (Estel, Ass. de Disminuïts Físics,
Cordibaix i Residència Mas i Dalmau). Del 3
a l’11 de desembre al Francesc Calvet.

Avís del Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat
Centre: nou horari a urgències
A partir del 15 de novembre el Servei d’Urgències de 
Sant Joan Despí (ABS les Planes) restarà obert:
els dies feiners, de 20 h a 8.30 h 
i diumenges i festius, les 24 hores del dia.

*De 17 a 20 hores, les urgències seran ateses pel metge de l’ambulatori que li correspongui

D’altra banda, del 10 de novembre al 15 de
desembre, el Servei d’Urgències de

Cornellà, situat a la planta baixa del
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant

Ildefons (av. de la República Argentina) es
trasllada a la planta baixa del CAP de Can
Moritz, situat al carrer de Mossèn Andreu,
11-13 de la mateixa ciutat. El motiu del

trasllat és la remodelació del servei
d’urgències de Sant Ildefons.
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Lluitar contra la violència de gènere i
donar suport a les dones que pateixen
maltractaments és un dels objectius
prioritatis de l’Ajuntament. Des de fa
un parell d’anys ja funciona a la ciu-
tat el circuit municipal contra aquest
tipus d’agressions, que coordina tots
els estaments socials que hi poden
donar resposta (sanitari, policial, jut-
jat, serveis socials...). 
Però aquest problema requereix la
implicació de tothom. Per això, també
ara s’enceta la campanya Contra la
violència de gènere, totes les nostres
veus, que arrencarà el proper 25 de
novembre (Dia internacional contra la
violència de gènere) i que suposarà
també la col·laboració d’entitats i
associacions de Sant Joan Despí. El
mateix dia 25, diferents entitats del
municipi signaran l’adhesió al mani-
fest contra la violència a les dones,
per comprometre’s a fer servir una
comunicació no sexista (tant a escala

interna com en la difusió de les seves
activitats), a realitzar accions de sen-
sibilització per a la igualtat i a fomen-
tar la cultura de la no violència a tra-
vés de debats, lectura de documents,
elaborant decàlegs de normes d’actua-
ció en determinats temes, etc. Amb la
implicació del món associatiu s’obren
noves vies de conscienciació ciutada-
na i, a poc a poc, s’espera aconseguir
un canvi d’hàbits.

Concentració contra la violència de
gènere davant l’Ajuntament

Pel que fa a la commemoració del Dia
Internacional contra la Violència de
Gènere, s’han programat a la ciutat
diferents actuacions: a les 18.30 h, la
psicòloga Esther Álvarez oferirà la
xerrada Segons ell, tot ho faig mala-
ment. On comença el maltractament
psicològic, a l’Àrea de Serveis a la
Persona (Poliesportiu Francesc

Calvet). A les 20 h, homes i dones
estem convidats a una concentració
davant l’Ajuntament per tal de recor-
dar i donar suport a totes les víctimes
de maltractaments i a escoltar la lec-
tura del manifest d’enguany a càrrec
de Cristina Molina, futbolista de la
nostra ciutat. Després, les entitats
participants en la campanya signaran
amb l’alcalde, Eduard Alonso, el seu
compromís d’assumir els objectius
abans esmentats.
Paral·lelament, els dies 24 i 25, els
agents de la Policia Municipal rebran
formació específica sobre l’atenció a
les dones víctimes de violència. El
Centre de Formació de Persones
Adultes Jujol organitza també un
taller de sensibilització sobre el tema
i tota la ciutadania rebrà a casa seva
informació sobre el que pot fer una
dona que pateix una situació de mal-
tractament i els serveis que la ciutat
posa al seu abast.

Contra la violència de gènere,
totes les nostres veus

Coincidint amb l’inici de la campanya Contra la violència de gènere, totes les nostres veus, es distribuirà un imant de nevera
que arribarà a les cases amb informació sobre els serveis a l’abast de les dones víctimes de maltractaments. A la dreta, una

imatge de la concentració de l’any passat, que tornarà a repetir-se el proper 25 de novembre davant l’Ajuntament

La celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere s’inicia a

Sant Joan Despí amb una campanya que, durant tot l’any, implicarà diverses

entitats en la conscienciació del problema dels maltractaments



Records d’escola
en època de dictadura

El periodista Jordi Sacristán, veí de Sant Joan Despí, publica
Què vols ser quan siguis gran? Històries d’infantesa i escola
de vint personatges catalans

Polítics, esportistes, periodistes, actors...
un ampli ventall de professionals de renom
serveixen a Jordi Sacristán per fer una
radiografia de les diferents tipologies d’es-
coles que hi havia a Espanya durant el
franquisme, des de la religiosa cristiana
més ortodoxa fins a les que no van perdre
l’herència dels moviments poedagògics
catalanistes d’abans de la Guerra Civil i fins
i tot, d’amagat, ensenyaven català.
Sacristán assenyala que ha volgut “aprofi-
tar la notorietat del personatge per
donar a conèixer diferents models d’es-
cola en un règim tan dur i difícil com el
franquisme”, però no com una crònica
asèptica, sinó matisada pels records i sen-
timents de personalitats públiques catala-
nes com ara Victòria Camps, Santiago
Dexeus, Lluís Llongueras, Francisco Ibáñez,
Josep Maria Benet i Jornet, Albert
Boadella, Mercè Sampietro, Eduard Estivill,
Josep Ramoneda, María José Varela, Eudald
Carbonell, Pichi Alonso, Tortell Poltrona,
Miguel Carballeda, Manuela de Madre,
Alberto Fernández Díaz, Pilar Rahola,
Gerard Quintana, Josep Antoni Duran i
Lleida i Joan Laporta. Personatges de dife-

rents edats que transporten el lector a una
escola ‘grisa i trista’, segons l’apreciació de
la gran majoria de protagonistes del llibre,
que abarquen la pràctica totalitat del perí-
ode de la dictadura.
El llibre és ple de curiosistats i anècdotes
dels personatges que, de diferent manera,
descriuen com els ha marcat l’etapa esco-
lar, “de fet, com a tots nosaltres”. Una
de les que més sorprèn és la de Mercedes
Sampietro, amb una infantesa difícil carac-
teritzada pels seus problemes de relació
amb els companys, “qui ho havia de dir,
d’una de les millors actrius que tenim!”.
La integració dels immigrants que arriba-
ben a Catalunya com Manuela de Madre, els
internats com el d’Alberto Fernández, l’a-
parició del problema de la droga vist per
Gerard Quintana... cada història és la his-
tòria de molts dels qui van estudiar en
aquesta etapa.
En línies generals, Sacristan creu que el
seu treball serveix, tot i les excepcions,
“per confirmar que l’escola del franquis-
me era una escola molt dura, on manca-
ven valors pedagògics i tot se centrava
en exercicis de memòria”. 

La gelosia, la hipocondria, la por i la inseguretat són les
quatre neures que, de la mà de quatre dones, donen forma
a l’obra Neuròtiques anònimes, un muntatge que els joves
d’Hocus Pocus representaran els propers dies 10 i 11 de
desembre al Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí
(22 hores). La història és obra d’Irene Sánchez, membre
d’Hocus Pocus des dels inicis i que descriu “amb molt

d’humor les relacions personals de quatre dones marca-
des per  aquestes neures que tots podem tenir, tot i que
en l’obra arriben fins a l’extrem”, assenyala l’autora del
text. Aquesta comèdia és la segona obra original que fan
els deu joves que ara configuren el planter d’Hocus Pocus.
La primera representació d’un text escrit per ells mateixos
va ser De la A a la Z, el passat mes de juny.

El grup de teatre local Hocus Pocus 
estrena un muntatge propi

Jordi Sacristán (Barcelona,
1963) presenta actualment
el programa Tal com som a

COM Ràdio (de dilluns a
divendres, de 15 a 16

hores), emissora en la qual
treballa des de la seva crea-
ció, el 1995, després d’haver

passat per RNE
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En el año en que el hermanamiento
entre Sant Joan Despí y Montilla llega
a su mayoría de edad (hace ya 18
años que se firmó), la ciudad cordo-
besa, muy popular entre nosotros por
su buen vino y gastronomía, nos ha
dado a conocer la calidad de sus artis-
tas. Y no sólo eso, sinó que se ha des-
cubierto como un destacado punto de
creación pictórica. “En Montilla des-
taca la gran cantidad de licenciados
en Bellas Artes que tenemos, que,
además, han ganado premios por
toda España”, señaló el teniente de
alcalde de Cultura del Ayuntamiento

de Montilla, Francisco Hidalgo, duran-
te la exposición Pintores Montillanos,
que se pudo ver en Can Negre hasta el
pasado 7 de noviembre. Otro ejemplo
es la relevancia del Premio Nacional
de Pintura de Montilla, que este año
ha tenido al prestigioso pintor
Antonio López como presidente del
jurado. Hidalgo señaló también que
“venir a Sant Joan Despí es como
venir a nuestra tierra porque una
parte importante de nuestro pue-
blo, catalanes ya, están aquí vivien-
do”. Francisco Hidalgo estuvo acom-
pañado por Aurora Sánchez, teniente

de alcalde de Hacienda de la localidad
cordobesa, y por una de las pintoras
que participaron en la exposición,
María José Ruiz, que definió su obra
“como poética pero con cierta carga
de crítica social”. Junto a Ruiz expu-
sieron también Ángela María
Jiménez, Pedro Pablo Gallardo,
Antonio Espejo, María José Bellido y
Juan Luque. 
La delegación montillana aprovechó
su estancia para tener una presencia
activa en Fira Despí, donde el
Ayuntamiento cordobés, como es ya
costumbre, tuvo su propio stand.

Per tercer any consecutiu, l’Associació Micològica El Bolet
de Sant Joan Despí va tornar a omplir de bolets les golfes

de Can Negre, del 22 al 24 d’octubre, amb motiu de la seva
exposició anual, que va ser visitada per unes 1.300 perso-

nes. Tot i la poca pluja d’aquesta tardor i la manca de
bolets, els 71 participants a l’excursió organitzada per l’en-
titat el 17 d’octubre van recollir 109 espècies a la zona de

Coll d’Ares. El dia de la inauguració de la mostra, la micòlo-
ga Pilar Hoyo va oferir una conferència sobre el tema. A la

imatge, entre d’altres, el tinent  d’alcalde de Cultura,
Antoni Guerra, i el president de l’entitat, Jordi Mestre.

Més d’un miler de pesones visiten la mostra de bolets

A la izquierda, un momento de la inauguración de la exposición de pintores de Montilla, que contó con la presencia de dos
tenientes de alcalde de Montilla, Francisco Hidalgo y Aurora Sánchez. A la derecha, una de las pintoras participantes, María
José Ruiz, junto a una de sus obras

Montilla, cuna de artistas
La localidad cordobesa hermanada con Sant Joan Despí ha sido la protagonista

de una exposición en Can Negre, además de estar presente en Fira Despí
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Les entitats, amb la Marató de TV3

El proper 19 de desembre, TV3
torna a organitzar la seva popular
Marató, una experiència solidària
que traspassa els límits de la tele-
visió per convertir-se en un autèn-
tic motor de col·laboració ciutada-
na. Sant Joan Despí vol també
aportar el seu granet de sorra i per
això, impulsat per l’Esbart
Dansaire, el proper dissabte, 27 de
novembre, viurà la seva particular
marató a la plaça de l’Ermita. Des
de les 11 del matí i fins a les 9 del
vespre, amb la participació de dife-
rents entitats i associacions de la
ciutat, es realitzaran múltiples
activitats adreçades a recaptar fons
per a la lluita contra el càncer,
l’objectiu d’enguany del programa
televisiu. Durant tot el dia hi
haurà una tómbola amb productes
aportats per les mateixes entitats i
per diferents botigues del munici-
pi. També hi haurà tallers de ten-

El dia 27 de novembre, la plaça de l’Ermita acollirà activitats promogudes
pel món associatiu per tal de recaptar fons per a la lluita contra el càncer

La marató de TV3 tindrà el seu
pròleg, el dia 27, a la plaça de
l’Ermita

La gran família
Molts membres dela família Caldés de Sant Joan Despí s’han
aplegat amb motiu de la trobada organitzada per alguns
membres d’aquesta nissaga, que ha elaborat un arbre genealògic
que es remunta a 1765 i que es va poder veure a Can Negre.

Aplec de la 
Sardana al parc de
Torreblanca
El proper diumenge, 28 de novembre,
el parc de Torreblanca tornarà a ser
l’escenari del tradicional Aplec de la
Sardana, a partir de les 12 del migdia.
La Cobla Llobregat serà l’encarregada
d’amenitzar la festa, que organitzen
conjuntament entitats sardanistes de
les tres localitats que comparteixen
terme municipal al parc: Sant Joan
Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant
Just Desvern.

nis taula, d’slot i d’escacs, així
com diferents activitats: al matí,
sardanes, seccions infantils i
tallers dels esplais; a la tarda,
una xocolatada i actuacions de
les entitats. Durant tot el dia hi
haurà també un servei de bar. Al
moment de tancar aquesta edició,
ja havien cofirmat la seva partici-

pació: Colla de Geganters, Banda
de les Planes, Colla Sardanista,
Balldespí, Espai Físic, CCA Vicente
Aleixandre, AB Chatango, Hocus
Pocus, Club d’Escacs, Slotcar,
Ateneu, El Timbal, GE El
Castanyot, Foment CA, Colla de
Diables, CE El Tricicle i l’Esbart
Dansaire d’Esplugues.
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L’alcalde, Eduard Alonso (dreta), la vicepresidenta del Consell Comarcal,
Anna Hernández (segona per la dreta), i la regidora de Serveis Socials,
Elena Embuena (centre), en una recent visita a Cordibaix

Un momento del festival celebrado el sábado, 6 de noviembre

Un año más, el Centro Cultural
Andaluz celebró con éxito su
aniversario. Un espectáculo en
el Auditori Miquel Martí i Pol el
6 de noviembre (en el que ade-
más de los cuadros de baile

locales actuó Suspiros del Sur) y
un pic-nic en la zona de ribera
el dia 7 fueron las actividades
que sirvieron para conmemorar
su mayoría de edad como enti-
dad al cumplir 18 años.

La coordinadora d’associacions
i patronats de disminuïts del
Baix Llobregat, Cordibaix, ha
presentat recentement el seu
Servei d’Informació, Docu-
mentació i Formació (SIFO),
un servei especialitzat que
ofereix assessorament i orien-
tació a persones, entitats i
institucions. El SIFO investiva,
recull, selecciona, actualitza,
elabora i ordena tota la infor-
mació i documentació produï-

da a l’entorn social i la posa a
disposició de les persones amb
algun tipus de discapacitat,
als seus famialiars i als profes-
sionals d’aquest camp. És un
servei gratuït i anònim que
ajuda les persones en la presa
de decisions a la vegada que
promou i difon activitats i
recursos. S’ubica als locals de
Cordibaix, al passatge Sant
Miquel, número 5, de Sant
Joan Despí.

Música i dansa
de Sant Joan, per
tota la comarca

Conferència
sobre el joc i les
joguines

1 de desembre:
Dia de la Sida

Más servicios en Cordibaix

Aniversario del Centro Cultural
Andaluz  Vicente Aleixandre

La campanya de teatre i dansa amateur El
Baix Gira, a més de portar a Sant Joan
Despí espectacles de grups d’arreu de la
comarca, també serveix per donar a
conèixer pel Baix Llobregat conjunts de
la ciutat. És el cas del Grup de Dansa
Júlia Barra, que ha posat en escena el
seu espectacle Sentiments ocults a Sant
Andreu de la Barca i a Castelldefels.
També participa en aquesta edició del
Baix Gira l’orquestra Laud’Ars, que oferirà
un concert el proper 27 de novembre a
l’auditori Joan Cererols de Martorell
(18.30 hores).

La importància pedagògica del joc, els
criteris per escollir les millors joguines
per als fills/es i el paper que els pares i
les mares tenen en aquest àmbit són
alguns dels temes que es tractaran el
proper dimecres, 24 de novembre, en la
conferència Fem la carta als reis, el plaer
de jugar amb jocs i joguines. L’especialista
en educació infantil Maite Martínez serà
la ponent d’aquesta xerrada (centre cívic
Antoni Gaudí, 18 h).

Exposició VIH sobre rodes, fins al 3 de
desembre al Jovespí
Estand dels joves de la Creu Roja, 1 de
desembre, als instituts Salvador i Pedrol i
Ferrer i Guàrdia, i al Jovespí
Exposició La volta al món de la salut de
Farmacèutics Mundi. Del 30 al 13 de de-
sembre, al Centre Miquel Martí i Pol
La salut, clau per al desenvolupament,
1 de desembre. 19 h centre Martí i Pol
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Tornen els campus de
Nadal als poliesportius

Ja fa deu anys que l’Ajuntament orga-
nitza els campus esportius de Nadal,
una alternativa per als nens i nenes de
Sant Joan Despí durant els dies de les
vacances nadalenques.  Igual que es fa
a l’estiu, el parèntesi en l’activitat es-
colar s’aprofita als poliesportius muni-
cipal per promoure la pràctica esporti-
va entre els més joves que, a més, tro-
ben un nou marc de relació social per
fer nous amics i amigues, a la vegada
que s’ho passen bé i milloren el seu
estat físic.
Desprès d’una dècada de funcionament,
els campus esportius estan ja plane-
ment consolidats a l’agenda de l’activi-
tat esportiva escolar de la ciutat. L’any
passat, centenars de nens i nenes en
van prendre part, en una clara mostra
de l’interès que hi ha a la ciutat per la
pràctica esportiva. Enguany, els cam-
pus es desenvoluparan als dos polies-
portius municipals –Salvador Gimeno i
Francesc Calvet– entre els dies 23 de
desembre i 7 de gener, excepte, lògica-
ment, els festius. Funcionaran de 9.30
a 14 hores, tot i que s’ofereix la possi-
bilitat de fer un horari ampliat fins a
les 17 hores (i que inclou el dinar sem-
pre que hi hagi un mínim de 10 nens o
nenes) i també es posa a disposició
dels pares i les mares un servei de can-
gur des de les 8 del matí. S’adrecen als
nens i nenes nascuts entre els anys
1992 i 2001.
Les instal·lacions dels poliesportius
serviran per a la pràctica de diferents
esports i altres activitats, sempre en
funció de l’edat dels infants.

Coincidint amb les vacances nadalenques, els poliesportius municipals

organitzen la desena edició dels campus esportius per a la població escolar

Les inscripcions es poden realitzar en qualsevol dels dos poliesportius
municipals (Francesc Calvet i Salvador Gimeno) a partir del 22 de de-
sembre. Per formalitzar-la, cal portar la fotocòpia de la targeta de la
Seguretat Social i les dades bancàries per domiciliar el pagament. Els

campus es duran a terme els dies 23, 24, 27, 28, 29,30 i 31 de
desembre de 2004 i 3, 4, 5 i 7 de gener de 2005. 

El preu és de 74,03 euros per nen/a per a l’horari normal.
Per a més informació, adreceu-vos als poliesportius:

Francesc Calvet, av. de Barcelona, 45. Telèfon 93 477 00 51
Salvador Gimeno, carrer Major, 75. Telèfon 93 477 68 20
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Más movilidad en el
aparcamiento junto al
Francesc Calvet

Sant Joan Despí fue escenario el pasado 7 de noviembre de la primera prue-
ba puntuable para la Copa Catalana de ciclocross –prueba también incluida
en la competición a nivel nacional– y que organizó el Club Ciclista de Sant
Joan Despí. Algo más de 60 corredores participaron en la convocatoria, que
consistió en un circuito de dos kilómetros y medio dividido en función de
las diferentes categorías.
Santiago Armero, con un tiempo de 52 minutos y 58 segundos fue el gana-
dor de la general mientras que la actual campeona de España de bike-mara-
tón, Sandra Santanyes, se proclamó vencedora en la categoría femenina.
Paralelamente a esta competición, y también organizado por el club ciclista
de la ciudad, se celebró la Cursa Popular de BTT con la participación de más
de 30 corredores.

La asociación
de pescadores
Pulcone amplía
su local

Sant Joan acogió el campeonato de
Catalunya de ciclocross

La Asociación de Pescadores de
Sant Joan Despí-Pulcone celebró
el pasado 16 de octubre la
ampliación de su sede social,
situada en una caseta ubicada
entre la avenida Mare de Déu de
Montserrat y la calle de la
Fontsanta. Esta entidad funciona
en la ciudad desde hace 9 años y
cuenta con más de medio cente-
nar de socios que comparten una
gran afición por el mar y la pesca.
A lo largo del año organizan dife-
rentes salidas a la costa catalana,
además de otras actividades como
su trofeo de Fiesta Mayor.

A petición de diversos usuarios del
polideportivo municipal Francesc
Calvet, el Ayuntamiento de Sant
Joan Despí destinará unas 40 pla-
zas al estacionamiento de rotación
en la zona de Can Tusquets, en
cuyas calles circundantes existen
200 espacios de aparcamiento. 
Para conseguir mayor movilidad y
facilitar el acceso a las instalacio-
nes, se pondrá en marcha un siste-
ma de zona azul como el que fun-
ciona frente al Salvador Gimeno,
con un precio simbólico y un tiem-
po máximo de estacionamiento (50

céntimos de euro por tres horas),
que ha tenido muy buena acepta-
ción en Salvador Gimeno. “No se
trata de recaudar más, por eso el
precio es muy bajo, queremos dar
más facilidades y ordenar el
espacio”, señala el primer teniente
de alcalde, Antoni Poveda. De cara
a los trabajadores de las empresas
del polígono, el Ayuntamiento ha
habilitado también un  aparcamien-
to en la zona del recinto ferial
donde, de 6 a  22 horas, se puede
estacionar el vehículo todo el día
por 1 euro.
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En el Salvador Gimeno ya funciona un aparcamiento por tiempo limitado

Pulcone celebró la ampliación de su sede
con la presencia de sus socios y del
primer teniente de alcalde, A. Poveda



El pasado día 14 de octubre, el
gobierno municipal ( PSC, ICV-
EUiA, CIU) presentó al Pleno las
Ordenanzas Fiscales para el 2005.
El Grupo Municipal del PP ha vota-
do en contra y los motivos son cla-
ros.
No estamos de acuerdo con el fuer-
te crecimiento porcentual del 3’5
como media de los impuestos y
tasas, ya que esto supone un mayor
esfuerzo económico para cada ciu-
dadano de Sant Joan.  Pero  esta
subida es presentada como “mode-
rada” y para ello utilizan las com-
parativas con poblaciones muy bien
escogidas. Hay que tener en cuenta
que la inflación (IPC) en España es
del 2’6%, y  es este el índice que se
utiliza para subir los sueldos y las
pensiones, la conclusión es clara,
un mayor empobrecimiento de los
ciudadanos de Sant Joan.
En resumen, el IBI sube un 3’5%
que sumado al aumento catastral se
pone en el 4’5%. Los impuestos del
incremento del valor de los terre-
nos y de construcción ya no pueden
subir más este año, ya que están en
el tope legal, un tanto parecido el
de vehículos. Otra subida que des-
taca en esta escalada es la Grúa,
que sube un 20%.
En definitiva, nuestro voto no
puede ser otro que el rechazar
estas Ordenanzas Fiscales. La  ele-
vada presión fiscal municipal, muy
alta, y la ausencia de justificación
a los ciudadanos como a este grupo
municipal, hacen que votemos NO A
MÁS SUBIDA DE IMPUESTOS.

No, no hem plegat. Continuem fent vida polí-
tica, dedicant hores a la nostra ciutat en
detriment del nostre temps personal. Però no
sortim a les fotos del Butlletí, a cap, a dife-
rència dels membres del nostre peculiar tri-
partit local (PSC, ICV-EUiA i CiU).
Trencant totes les normes més elementals de
la cortesia política, allò que se’n diu fair play,
des de l’equip de govern es boicoteja siste-
màticament la presència d’ERC-AM en qualse-
vol acte públic. No sabem quina és la depen-
dència municipal que s’empassa, per art de
màgia, les cartes dirigides a ERC-AM amb con-
vocatòries d’inauguracions, festes populars,
etc., ja siguin provinents del mateix
Ajuntament o d’entitats de Sant Joan Despí.
Per començar, llegim al Butlletí la notícia de
la col·locació de la primera pedra de la nova
llar d’infants. A la foto hi apareixien el regi-
dor de CiU, els d’ICV, òbviament els del PSC,
però els d’ERC ens n’assabentem en llegir la
notícia.
Ràdio Despí celebra el primer aniversari de la
nova antena. Quan ho demanem als responsa-
bles de la ràdio ens diuen que van enviar les
invitacions a l’Ajuntament perquè les envies-
sin a tots els regidors. A la festa, curiosa-
ment, hi havia regidors del govern. 
A proposta d’ERC-AM es van instal·lar boti-
gues de Comerç Just als mercats. De cop i
volta ens trobem amb la foto de la inaugura-
ció al Butlletí. La nostra indignació augmen-
ta quan el portaveu del PSC ens diu al Ple que
no es va convidar ningú i ens assabentem que
l’Associació de Veïns de les Planes sí que hi
van ser convidats.
La cirereta del pastís va ser el 15 d’octubre: el
conseller en cap visita Sant Joan en un acte
organitzat per ERC. Com que som persones
educades, informem l’Ajuntament de la visita
del conseller, i oferim la possibilitat de fer
una visita a l’Ajuntament. A continuació, arti-
cle i foto al Butlletí i al Far (que sovint sem-
blen el mateix) obviant en tot moment cap
relació amb ERC. 
Senyors del PSC, CiU i ICV-EUiA, saben què
vol dir fair play? Saben què vol dir jugar net?
Des de l’inici de legislatura hem intentat
generar bon rotllo i fer aportacions positives,
però no deixem d’endur-nos carabasses a tort
i a dret. I la guinda és aquest boicot constant
als actes públics que ja dura massa i que fan
com si no anés amb vostès. Si volien generar
desconfiança i distància entre govern i oposi-
ció ho estan aconseguint. Ara, després no es
queixin. 

No a la subida

de impuestos

Tractat constitu-

cional europeu

On són el regidor i la

regidora d’ERC-AM?

El Tractat pel qual s’institueix una
Constitució per a Europa suposa un pas en la
construcció política d’Europa, que
Convergència Democràtica de Catalunya, el
catalanisme polític i molt bona part de la
ciutadania de Catalunya sempre ha anhelat.
Amb el Tractat, la Unió reforça la seva legi-
timitat democràtica, es fa més transparent
de cara a la ciutadania, simplifica els seus
procediments i la seva estructura institucio-
nal, i assegura un funcionament més eficaç.
Ser europeista, però, no sota qualsevol idea
d’Europa.
Convergència, el catalanisme i la societat
catalana sempre s’havien refiat i havien
defensat que la construcció política d’Europa
anés acompanyada d’un major reconeixe-
ment del fet nacional de Catalunya. I és que
el nostre europeisme, indestriable del nostre
nacionalisme, del nostre catalanisme, pensa-
va que un procés constituent s’havia de sus-
tentar en l’Europa dels pobles. 
Més enllà de la lletra, el Tractat, des d’aquest
punt de vista nacional català, no resulta
satisfactori. En el text, les afirmacions en
defensa de la diversitat no acaben concre-
tant un marc que permeti un reconeixement
efectiu de la realitat d’una nació sense estat
com Catalunya, i s’allunyen  d’un model
d’Europa federal de caràcter plurinacional. La
responsabilitat d’això  és principalment del
Govern espanyol que fou qui, en nom de
l’Estat espanyol, no va defensar els interes-
sos de Catalunya, com tampoc varen fer-ho
forces polítiques com el PP i el PSOE.
És per totes aquestes raons que Conver-
gència Democràtica de Catalunya, de-
terminada pel seu convenciment europeista,
vol esgotar totes les possibilitats perquè en
el marc europeu hi hagi un reconeixement
suficient del fet nacional català. Per això ini-
ciarem actuacions, en tots els àmbits, per tal
que el Govern espanyol impulsi polítiques
que comportin un major reconeixement
europeu de Catalunya. Aquestes polítiques
s’han de concretar en dos nivells: reconeixe-
ment lingüístic del català i presència de
Catalunya a les institucions europees.
En les actuals condicions, Convergència De-
mocràtica de Catalunya no pot, ni vol, donar
suport a l’actual Tractat perquè no respon a
les aspiracions del nacionalisme català. 
Convergència i Unió continuarà reivindicant
el ple reconeixement nacional dins la Unió
Europea, sense renunciar al dret a l’autode-
terminació de Catalunya.
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Fem

Sant Joan Despí

Al novembre s’ha realitzat la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura amb
l’objectiu d’assolir un model de ciutats
més humanitzades, on es doni protago-
nisme als desplaçaments a peu o en bici-
cleta i s’afavoreixi cada vegada més l’ús
del transport públic, per poder anar
reduint l’ús del vehicle privat. 
Així, en el procés participatiu de confec-
ció de l’Agenda Local XXI de Sant Joan
Despí i de l’estudi de mobilitat, una de
les demandes més votades, pels dife-
rents col·lectius que hi van participar,
va ser la d’un autobús ecològic,  amb
una bona freqüència de pas, que con-
nectés els nostres barris entre si, amb
els equipaments i serveis i, també, amb
d’altres mitjans de transport.
El grup municipal d’ICV-EUiA, pels pres-
supostos del 2004, vàrem presentar la
proposta de realitzar un estudi de viabi-
litat per a la implantació d’aquest auto-
bús, i vam acordar la seva realització
durant l’any, ja que és una prioritat del
Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 i,
també, del nostre programa electoral.
Tot i que aquest era un compromís
adquirit, encara no s’havia dut a terme,
per això, el grup municipal d’ICV-EUiA
hem portat la proposta a la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, on s’ha aprovat  trametre la
demanda a l’Entitat Metropolitana del
Transport perquè realitzi aquest estudi.
És un primer pas sobre el que haurem de
fer un seguiment per aconseguir que
aquest mitjà de transport sigui, en un
futur proper, una realitat.  Al mateix
temps, continuarem fent pedagogia per
augmentar l’ús del transport públic i tre-
ballant per a la seva millora i ampliació,
amb l’objectiu de donar resposta a les
diverses necessitats del conjunt de la
ciutadania i aconseguir un entorn més
saludable i una major qualitat de vida
per a les persones.

El govern local de Sant Joan Despí, for-
mat pel PSC, IC i CiU d’acord amb el pro-
grama fixat i, sobretot, d’acord amb el
compromís amb la ciutadania, compleix
els objectius i projectes marcats per a la
nostra ciutat.
És el cas de la passarel·la de RENFE, ja
finalitzada; el nou centre cívic del barri
de Pla del Vent–Torreblanca, que s’inau-
gurarà a finals de mes; l’accés gairebé
acabat a la ronda del litoral i la conti-
nuació de la variant BV-2001 cap a Sant
Feliu de Llobregat; la residència de la
gent gran; el poliesportiu del Mig; el
començament de les obres per a la prope-
ra promoció d’habitatges públics; la pri-
mera pedra de la nova escola bressol a la
zona de l’Eixample Sud-oest; l’exposició
permanent de Josep M. Jujol a la Torre de
la Creu; el començament immediat de la
remodelació i eliminació de barreres
arquitectòniques dels carrers Previsió,
Montjuïc i Vicomicià; l’ampliació del
carrer de la Creu d’en Muntaner; l’adjudi-
cació en breu del nou Hospital Comarcal,
i el començament del nou parc de Pont
Reixat.
Tot això, sense oblidar els projectes més
de tipus cultural i d’altres més concrets,
com el reforç que es vol donar al civisme
incidint en aquelles actuacions més incí-
viques, com són el soroll i els excrements
de gossos.
Aquest és el compromís que tenim vers la
ciutadania, actuacions programades per
donar més i millor servei, projectes i
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de
Sant Joan Despí, que ara tindrem l’opor-
tunitat d’incrementar i de parlar-ne grà-
cies al pressupost per a l’any vinent, que
està elaborant el govern local.
El PSC de Sant Joan Despí és molt cons-
cient d’aquest compromís, per això escol-
tem i atenem els suggeriments, perquè
volem una ciutat cada cop millor, més
equipada, més verda, més cívica i amb
més qualitat de vida. Aquesta és una
tasca que es fa, treballant diàriament.

La viabilitat del

bus de barri TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament 93 480 60 00

Policia Local 93 477 42 82

Via Pública 93 477 42 43

Àrea Serveis Persona 93 477 00 51

Centre cívic Les Planes 93 477 01 37

Centre cívic St. Pancraç 93 477 12 11

Centre cívic 

Antoni Gaudí 93 477 31 34

Biblioteca M. Martí i Pol 93 477 12 82

Centre Jujol-Can Negre 93 373 73 63

Servei Inf. Jovespí 93 477 17 62

Servei Local de Català 93 477 00 92

Poliesportiu F. Calvet 93 477 00 51

Poliesportiu S. Gimeno 93 477 68 20

Centre d’Empreses 93 480 80 50

ADSA 93 477 03 11

OMIC 93 477 23 44

Organisme de Gestió

Tributària 93 477 12 46

Unió Comerciants 93 373 49 03

Jutjat de Pau 93 373 55 02

Renfe 902 24 02 02

Autobusos Oliveras 93 263 26 44

Autobusos Mohn 93 658 01 41

Taxis 93 477 07 70

Correus 93 373 20 14

Ambulàncies urgències 061

Recollida domiciliària 
de mobles i olis 93 477 42 43

EL TEMPS. Octubre 2004
Dades facilitades per Gabriel Salvà

Temperatura mitjana: 19,8ºC
Temperatura màxima absoluta: 
29,1ºC el dia 20
Temperatura mínima absoluta: 
10ºC el dia 30
Precipitació: 24,5 litres/m2

9 dies de pluja, 1 dia de tempesta
Dia amb més pluja: 12 l/m2 el dia 31
Ha estat un mes d'octubre molt sec i 
bastant calorós, i ho hauria estat més 
si no fos per l'última setmana del mes, 
que va ser força fresca.

www.sjdespi.com

SERVEIS
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SANT JOAN DESPÍ UNA CIUTAT PER VIURE

Inauguració del 
centre cívic Torreblanca

Portes obertes
dissabte, 27 de novembre:

d’11 a 14 h i de 17 a 20 hores
diumenge, 28 de novembre:

d’11 a 14 hores 
a partir de les 12 h, acte inaugural amb animació infantil


