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Il·lusions per a la ciutat
Eduard Alonso. L’alcalde

Aquests dies, els infants de la ciutat ulti-
men la seva carta als Reis, plens
d’il·lusió per veure els seus somnis fets

realitat. També nosaltres, l’equip de govern
municipal, estem fent la nostra particular carta,
els nostres desitjos per al proper any en forma
de projectes i serveis per a la ciutadania. La
nostra és una carta molt llarga però no per això
mancada de la mateixa il·lusió que hi posen
cadascun dels nens i nenes a la seva. Parlo, com
suposo que haureu esbrinat, del pressupost
municipal per al 2005, el nostre compromís de
cada any amb vosaltres que, amb l’esforç de
tothom farem realitat en els propers dotze
mesos. Els comptes públics de la ciutat, com és
també costum d’aquest Ajuntament, s’obren a la
ciutat a través de diferents canals com ara la
presentació a les entitats i el xat per Internet. 
El projecte de pressupost que ha de ratificar el
plenari municipal continua en la línia de millo-
rar urbanísticament la ciutat, apostant pel medi
ambient; incrementar els equipaments ciutadans
i apostar pels serveis de proximitat. Així, l’any
2005 posarem en funcionament una nova escola
bressol municipal, un espai per a activitats
juvenils, més habitatge de promoció pública i
seguirem remodelant carrers, millorant el seu
aspecte i lliurant-los de barreres arquitectòni-

ques. També
l’any que
estem a punt
de començar
estrenarem
la residència
assistida i
centre de dia
per a la gent
gran i el nou

centre cívic Torreblanca s’anirà omplint d’activi-
tats. I moltes coses més que anireu descobrint
de gener a desembre. És la nostra particular
carta als Reis, escrita amb la mateixa il·lusió
que la feta ara fa 22 anys, quan vaig accedir a
l’alcaldia, i que espero que compartiu amb mi.
Bones Festes, de tot cor.

Estos días, los niños y niñas de la ciudad
ultiman su carta a los Reyes, llenos de ilu-
sión por ver sus sueños hechos realidad.

También nosotros, el equipo de gobierno munici-
pal, estamos haciendo nuestra particular carta,
nuestros deseos para el próximo año en forma de
proyectos y servicios
para la ciudadanía.
Es la nuestra una
carta muy larga pero
no por ello falta de
la misma ilusión que
ponen cada niño y
cada niña en la
suya. Me refiero,
como supongo
habréis adivinado,
del presupuesto municipal para 2005, nuestro
compromiso anual con vosotros que, con el
esfuerzo de todos, haremos realidad durante los
próximos 12 meses. Las cuentas públicas de la
ciudad, como también es costumbre de este
Ayuntamiento, se abren a la ciudad a través de
diferentes canales como la presentación a las
entidades y el chat por internet.
El proyecto de presupuesto que ha de ratificar el
Pleno municipal continúa en la línea de mejorar
urbanísticamente la ciudad, apostando por el
medio ambiente; incrementar los equipamientos
ciudadanos y apostar por los servicios de proxi-
midad. Así, durante 2005 pondremos en marcha
una nueva guardería, más vivienda de promoción
pública y seguiremos reformando calles,
mejorando su aspecto y liberándolas de barreras
arquitectónicas. También en el año que estamos
a punto de empezar estrenaremos la residencia
asistida y el centro de día para las personas
mayores y el nuevo centro cívico Torreblanca se
irá llenando de actividades. Y muchas cosas más
que iréis descubriendo de enero a diciembre. Es
muestra particular carta a los reyes, escrita con
la misma ilusión que la realizada hace 22 años,
cuando accedí a la alcaldía, y que espero sea
compartáis conmigo. Felices fiestas, de todo
corazón.

“L’any 2005 
arriba carregat de
projectes”

“El año 2005 
llega cargado de 
proyectos”
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Las grandes vías de comunicación que
atraviesan el término municipal de
Sant Joan Despí dan ahora un servicio
más directo a los conductores y con-
ductoras de la ciudad, que en muchos
casos debían acceder a ella a través
de municipios vecinos. Desde el pasa-
do 24 de noviembre, coger la autopis-
ta o el cinturón es más sencillo y rá-
pido una vez se han abierto al
tráfico los nuevos enlaces con
la B23 y la Ronda del Litoral.
La Ronda Litoral (desde la cual
se accede a la autopista AP2,
la autovía A2 y las rondas de
Barcelona) tiene ahora una
salida y entrada directa en
nuestro municipio, cuyo acce-
so está en la variante de la BV
2001, a la que se accede desde los
extremos del casco urbano (calle Creu
d’en Muntaner o avenida de Barce-
lona). Desde esta vía se enlaza a la
Ronda Litoral a través de una glorieta
elevada. El cinturón también ha sido
objeto de ampliación, doblando su
capacidad con dos carriles más por

cada sentido de circulación. De
hecho, es en esta obra de desdobla-
miento de la Ronda Litoral en la que
se enmarcan las actuaciones llevadas
a cabo en Sant Joan Despí, un pro-
yecto que ha requerido de una inver-
sión global cercana a los 50 millones
de euros aportados por el Ministerio
de Fomento.

Además de poder acceder a la Ronda
Litoral sin necesidad de ir a Cornellà,
también se ha habilitado un acceso
más rápido a la autopista B23 (anti-
gua A2), en dirección a Barcelona,
gracias a la prolongación de la varian-
te de la calle Major (BV2001) que
conecta ya con Sant Feliu a través de

un paso bajo la autopista. Culmina
así la construcción de esta carretera
bautizada como Vía Llobregat que
conecta Cornellà, Sant Joan Despí,
Sant Feliu y Molins de Rei sin necesi-
dad de pasar por sus cascos urbanos.
Joan Rangel, delegado del Gobierno
central en Catalunya, acompañado
por el primer teniente de alcalde, An-

toni Poveda, y los alcaldes de
Cornellà, Antoni Balmón, y Sant
Feliu, Juan Antonio Vázquez, rea-
lizaron el acto protocolario de a-
pertura al tráfico de los nuevos
accesos. Poveda señaló que “pe-
se a que Sant Joan Despí esta-
ba atravesado por estas vías
rápidas, hasta ahora los ciuda-
danos tenían que ir a otras

poblaciones para acceder a ella o
dar una gran vuelta” pero recordó
que “por más carreteras que haga-
mos, el tráfico se extiende como
una mancha de aceite, con lo que
debemos seguir apostando por el
transporte público y concienciando
de que ya no caben más coches”.

Sant Joan Despí,
mejor comunicada

Los vehículos tienen desde el pasado 23 de noviembre más alternativas para entrar y

salir de la ciudad tras la apertura de los nuevos enlaces con la Ronda del Litoral y la

autopista B-23 (a través de la prolongación de la variante de la BV-2001)
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“Pese a que los enlaces
mejoran la conectividad,
hay que seguir apostando
por el transporte público”

Nuevas conexiones viarias en la ciudad



El Ayuntamiento de Sant Joan
Despí ha vigilado muy de cerca
la realización de las obras de
estos nuevos enlaces viarios
que, de hecho, no finalizarán
del todo hasta dentro de unas
semanas, según fuentes del
Ministerio de Fomento. Ya en
los inicios de la obra, en junio
de 2003, se acordó la construc-
ción de un talud antisonoro no

La conexión con el Cinturón es ahora más directa y rápida gracias al nuevo enlace estrenado hace pocos días
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La prolongación de la variante de la calle
Major, además de acercarnos más a Sant Feliu,

aporta una nueva conexión con la autopista

Joan Rangel, delegado del Gobierno central en Catalunya, y Antoni Poveda, primer
teniente de alcalde de Sant Joan Despí, en el centro, retiran los conos que abren la

vía al tráfico, acompañados de los alcaldes de Sant Feliu y Cornellà

El Ayuntamiento introduce
mejoras para disminuir el
impacto de estas vías

contemplado inicialmente para
amortiguar el impacto del tráfi-
co sobre la zona de viviendas
próximas y, posteriormente, se
ha negociado con los responsa-
bles de la obra parea conseguir
evitar que las nuevas carreteras
(especialmente la prolongación
de la BV-2001) no suponga una
nueva barrera que para acceder
a la zona agrícola, al río o al
área de pic-nic situada al otro
lado del cinturón.
A la altura del camino de la
Moixeta, por ejemplo, se ha
colocado un paso elevado y una
señalización semafórica para
facilitar y garantizar la seguri-
dad del paso a la zona de ribe-
ra. En el mismo sentido se ha
trabajado en temas relativos a
la iluminación de la variante de
la BV-2001, la vegetación, el
drenaje y la recuperación de los
caminos afectados por estas
obras, temas sobre los que se
está actuando actualmente.



Diumenge, 28 de novembre, es va cele-
brar una jornada festiva amb motiu de
la inauguració del nou centre cívic
Torreblanca, un edifici de 575 metres
quadrats situat al carrer de Rubió i
Tudurí que ja és al servei dels veïns i
veïnes de Pla del Vent-Torreblanca. 
El nou equipament tanca la xarxa de
centres cívics de la ciutat i disposa de
diferents equipaments per al desenvo-
lupament d'activitats, l'esbarjo dels
infants i la realització d'accions forma-
tives: una sala d'actes amb capacitat
per a unes 70 persones; dues sales
polivalents per a la realització de
tallers, reunions i cursets; una sala
multimèdia i d'informàtica; un espai
per a la gent gran, i sales per a infants
i joves dinamitzades pel centre d'es-
plai El Nus de la ciutat.
Durant el cap de setmana, dies 27 i 28,
es van celebrar jornades de portes
obertes i el diumenge es va fer l'acte
inaugural oficial, durant el qual el pri-
mer tinent d'alcalde, Antoni Poveda,
va demanar a la ciutadania “omplir el
centre cívic de propostes i activi-
tats”. De moment, amb vista a les
vacances de Nadal, el centre cívic ofe-
reix una ludoteca per a infants de 3 a
12 anys, de 10 a 13 hores. Cal fer ins-
cripció prèvia.
Telèfon del centre cívic Torreblanca: 
93 477 22 68.

Nou centre cívic a la ciutat
El centre cívic

Torreblanca disposa de

sala d’actes per a 70

persones, aula de noves

tecnologies, espai de

gent gran, ludoteca...
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De dalt a baix: moment de la inauguració oficial amb el tall de cinta per part
del primer tinent d’alcalde, Antoni Poveda, i Félix Parralejo, president de l’AVV;
aspecte de l’exterior del centre cívic i imatge d’una de les sales d’infants.



CENTRE CÍVIC SANT PANCRAÇ
Passeig del Canal, 2
93 477 12 11 • ccsantpancra@sjdespi.net

Fou el primer centre cívic inaugurat a la ciutat,
concretament el 12 de febrer de 1995. Les seves
dependències acullen, entre d’altres, les activitats
de l’escola de música Enric Granados i de l’Escola
Municipal d’Art, a més de cursos i tallers de gent
gran, l’equip social de base, la seu de l’esplai El
Nus, així com les d’altres entitats i associacions del
municipi.

CENTRE CÍVIC LES PLANES
C/ John F. Kennedy, 4
93 477 01 37 • cclesplanes@sjdespi.net

Pocs dies després de l’obertura de l’equipament del
barri Centre es va inaugurar el centre cívic de les
Planes, concretament el 19 de març de 1995. Un edi-
fici circular on realitzen activitats l’esplai El Tricicle i
tenen la seva seu altres entitats. Hi ha, a més, l’equip
social de base, serveis municipals, serveis per a la
gent gran, sala polivalent per a activitats, a més de
cursos i tallers.

CENTRE CÍVIC ANTONI GAUDÍ
Plaça de l’Estatut, 5
93 477 31 34 • ccgaudi@sjdespi.net

El 6 d’octubre de 2002 Residencial Sant Joan estre-
nava el seu centre cívic, també seu de l’associació de
veïns del barri, de l’esplai El Tricicle i de l’associació
gastronòmica. De la seva oferta d’activitats per al
proper trimestre destaca l’aposta per les noves tec-
nologies, amb cursos de navegació per Internet,
Photoshop (clàssic i avançat), fotografia digital,
internet per a experts i, fins i tot, hi funciona un club
digital. Hi ha també d’altres propostes com ara cur-
sos de ioga, country i dansa del ventre.
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equipaments 
al costat de casa
El de Torreblanca ampliarà l’oferta de serveis i activitats ja
consolidats dels altres tres centres cívics de Sant Joan Despí
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L’alcalde, Eduard Alonso, el regidor
d’Educació, Ginés Ros, i la regidora
de Solidaritat, M. Àngeles Sánchez,
amb els infants guanyadors del
concurs de dibuix

Pressupost 2005:
respostes ‘on line’

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ultima aquests dies el seu
pressupost per a l’any que estem a punt d’encetar. Com és cos-

tum, el govern municipal  ha posat a l’abast de la ciutadania els
comptes de l’Administració local per al 2005 a través de dife-

rents canals. El dia 14 de desembre es va presentar el projecte
de pressupost a les entitats i associacions de la ciutat, en un

acte –celebrat a l’Àrea de Serveis a la Persona– on el món asso-
ciatiu va poder expressar la seva opinió. També, a través del xat
del pressupost, el primer tinent d’alcalde i responsable de l’àrea

d’Hisenda, Antoni Poveda, va respondre al moment les idees i
suggeriments de la ciutadania els dies 13 i 15 de desembre. 

El Dia Universal dels Drets dels
Infants ha esdevingut aquest any
un autèntic pont de solidaritat
entre els infants de Sant Joan
Despí i els nens i nenes del movi-
ment de Meninos da Rua de Brasil.
Així, el tradicional concurs de
dibuix que sobre aquest dia inter-

nacional celebren les escoles del
municipi s’ha vist completat amb
un intercanvi de dibuixos entre els
escolars de la nostra ciutat i els
infants brasilers. El mateix dia d’a-
questa celebració, el passat 14 de
desembre, també es va fer el lliu-
rament dels premis de l’esmentat

concurs escolar de dibuix, en el
qual participa l’alumnat dels cen-
tres públics de primària. 
Els dibuixos participants en aques-
ta nova edició del concurs es
poden veure en una mostra al cen-
tre Miquel Martí i Pol fins al proper
dia 10 de gener.

Sant Joan Despí celebra el 
Dia dels Drets dels Infants
Fins al 10 de gener es poden veure al centre Miquel Martí i Pol els dibuixos fets pels escolars de
Sant Joan Despí que han intercanviat treballs amb infants de Meninos da Rua de Brasil
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Hay quien todavía recuerda un río
limpio, donde además de pescar, tam-
bién se bañaban los chavales. Sant
Joan Despí es un municipio ribereño,
que históricamente vivió una estre-
cha relación con su río que el progre-
so se encargó de romper. El Llobregat,
después de sufrir durante años el
maltrato de la civilización, debe rena-
cer. En eso parecen estar de acuerdo
todas las administraciones, especial-
mente las que gestionan directamen-
te el territorio: ayuntamientos,
Consell Comarcal y Mancomunidad de
Municipios del Àrea Metropolitana.
Las infraestructuras que acompañan a
su cauce conllevarán una importante
inversión para recuperar el río y su
delta, que deben ser gestionadas con
la participación de todas las institu-
ciones implicadas. Este fue el mensa-
je que el mundo local lanzó el pasado

23 de noviembre durante la inaugura-
ción de la exposición El riu que ens
ve, organizada el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya en Can Negre y que
se puede visitar hasta el próximo 9 de
enero. Se trata de una muestra que
ofrece al público visitante un recorri-
do por la evolución que ha sufrido el
espacio natural del Llobregat y la
incidencia que sobre él han tenido las
actuaciones que se han realizado en
su entorno.
En el acto de inauguración, Jaume
Vendrell, gerente de la Manco-
munidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona señaló
que el Llobregat se merece la inver-
sión del “2,8% del presupuesto
total que se ha gastado en infraes-
tructuras en el territorio, lo que
serían unos 169 millones de
euros”. Antoni Balmón, alcalde de

Cornellà y representante del Consell
Comarcal, recordó que “después de
25 años de democracia, ahora ya
toca hablar del río que da nombre a
nuestra comarca”, añadiendo que
“todas las actuaciones en el ámbi-
to del Llobregat se deben coordi-
nar”. En el mismo sentido, Antoni
Poveda, primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Sant Joan
Despí, manifestó que “tenemos un
espacio de gran valor ecológico,
que vertebra el territorio y que nos
une. Es nuestra señal de identidad
y hemos de vivir de cara al río”, por
lo que apostó por “la creación de un
organismo con la participación de
todas las administraciones” para
llevar adelante la recuperación y pre-
servación del espacio natural del
Llobregat, a la vez que garantizando
su uso social y educativo.

Recuperar el Llobregat

En la inauguración de la exposición participaron Antoni
Poveda, primer teniente de alcalde de Sant Joan Despí;
Antoni Balmón, alcalde de Cornellà y representante del
Consell Comarcal; Jaume Vendrell, gerente del Área
Metropolitana, y miembros del Col·legi d’Arquitectes

Ayuntamientos, Consell Comarcal y Àrea Metropolitana apuestan por participar
de manera activa en la recuperación del río Llobregat.

Can Negre acoge, hasta el 9 de enero, la exposición ‘El riu que ens ve’
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Agents cívics i ambientals fomentaran
el civisme entre la ciutadania
Un total de 20 persones
–entre agents cívics i
informadors ambientals–
treballaran per conscienciar
la ciutadania de la
necessitat de tenir actituds
cíviques i respectuoses.
Igualment, donaran a
conèixer els canvis a
l’Ordenança del Civisme

L’estudi sobre la situació del comerç als barris de les
Planes i del Centre ha entrat en la seva fase de valoració
després que s’han realitzat un total de 517 enquestes a
ciutadans i ciutadanes. Ara s’estan analitzant les dades
extretes d’aquestes enquestes a la vegada que es realitza
l’anàlisi tècnica de l’oferta comercial. Un cop finalitzat
l’estudi es tindran dades que han de servir per al desen-
volupament de plans de dinamització i adequació del
comerç de Sant Joan Despí. La Diputació de Barcelona
col·labora en el finançament d’aquesta anàlisi. L’alcalde,
Eduard Alonso, va signar el 18 de novembre un conveni
en aquest sentit (fotografia adjunta).

Nova fase de l’estudi de comerç

Sant Joan Despí aposta fort pel
civisme i la bona convivència ciu-
tadana. Per això, l’Ajuntament,
després d’aprovar una modificació
de l’Ordenança de Civisme i Con-
vivència destinarà un grup de vint
persones (agents cívics i informa-
dors ambientals) a informar als
veïns i veïnes de les modificacions
de l’ordenança i a conscienciar de
la necessitat de tenir actituds res-
pectuoses amb el nostre entorn:
fer una bona utilizació dels conte-
nidors, evitar soroll excessiu en

Els agents cívics incidiran més en la conscienciació ciutadana en temes relatius
al civisme i la convivència

Eduard Alonso, alcalde de Sant Joan Despí, acompanyat per
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà; Jaume Vives, diputat provin-
cial de Comerç, i Rosa Boladeras, presidenta del Consell Comarcal

els vehicles, actuar correctament
amb els animals domèstics,etc.
En el moment d’aprovar l’ordenança
(que augmenta les sancions per a
determinades actituds incíviques),
l’Ajuntament ja va anunciar que no
es tractava de mesures coercitives
ni represores i que es treballaria

en la informació i la consciencia-
ció. La feina que faran aquest grup
d’agents (al carrer i fins i tot fent
visites domiciliàries) n’és el primer
exemple.
Ara, els i les agents estan en pro-
cés de formació per començar la
seva feina el mes de gener.
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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí y
la empresa Gestió Geriàtrics Sophos SL
colaborarán en el proceso de selección
de personal para cubrir los puestos de
trabajo que necesitará la nueva resi-
dencia y centro de día para personas
mayores que se está construyendo en
Sant Joan Despí. Las obras del centro
asistencial –situado entre la avenida
de Barcelona y la calle de Maria
Tarrida, en la zona del Nou Eixample
del barrio Centre– van a buen ritmo y
se espera que entre en servicio duran-
te la próxima primavera. El centro ten-
drá, inicialmente, 115 plazas de resi-
dencia asistida y 25 de centro de día.
El proceso de selección de personal se
llevará a cabo durante el mes de febre-
ro por lo que, en el mes de enero (del
3 al 31) se abrirá el plazo para la pre-
sentación de currículums en el
Departamento de Promoción Económi-
ca, Ocupació i Comerç, situado en la
calle John F. Kennedy, 8 (Les Planes).

Se abre el proceso de selección
para trabajar en la 
residencia de ‘gent gran’
Del 3 al 31 de enero se

pueden presentar las

candidaturas para

optar a uno de los 50

puestos de trabajo a

cubrir. La selección se

realizará en febrero

La previsiones apuntan a que la residencia estará lista la próxima primavera

PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS PUESTOS A CUBRIR

Gerocultor/a (auxiliar de geriatría) 33
Diplomado/a en enfermería 4
Terapeuta ocupacional 1
Educador/a-Animador/a 1
Fisioterapeuta 2
Trabajador/a social 1
Psicólogo/a 1
Médico 1
Secretario/a 1
Auxiliar de mantenimiento 1
Lavandero/a 1
Limpiador/a 3

Más información y presentación de currículums (del 3 al 31 de enero):
Departament de Promoció Econòmica i Ocupació. 

C/ John F. Kennedy, 8 (les Planes). Teléfono: 93 480 80 50



Des de fa dies, l’ambient nadalenc ja
ens acompanya. La posada en fun-
cionament de la il·luminació nada-
lenca dels carrers és l’anunci oficial
que comencen uns dies plens de
celebracions. Enguany, Sant Joan
Despí ha col·locat un total de 180
llums de Nadal a diferents carrers,
tots ecològics –neons de baix con-
sum i de poca contaminació lumíni-
ca– i amb motius variats. Quasi a la
vegada s’ha encetat també la cam-
panya de recollida de joguines, que
fins al dia 5 de gener organitza l’e-

missora local Ràdio Despí i Creu Roja
Joventut. L’any passat van aconse-
guir aplegar 172 regals per als nens i
nenes més necessitats i aquest any
esperen superar aquesta xifra. Per
això, el passat 5 de desembre es va
tornar a organitzar el Partit de les
Joguines, entre una selecció de locu-
tors de la ràdio i l’equip femení del
Levante-Las Planas i per al dia 18
s’anuncia la tradicional Radiomarató
amb punts de recollida als barris
(plaça del Mercat, Can Negre, plaça
de l’Estatut i hipermercat de Pla del

Vent-Torreblanca). A més, cada tarda,
de 17 a 22 hores, es poden deixar
joguines als estudis de l’emissora
situats al camp de futbol de les
Planes.
Pel que fa al programa d’activitats
nadalenques (que aquests dies re-
breu també a casa), aquest any s’or-
ganitzen a Sant Joan Despí una cin-
quantena d’actes de tot tipus: con-
certs, exposicions, pessebres, festes,
competicions esportives... per viure
les festes amb la família i els amics i,
sobretot, gaudint de la ciutat.
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Sant Joan Despí 
convida a viure el Nadal

Tradició i cultura es combinen a l’oferta nadalenca de la ciutat

Més d’una cinquantena d’actitivitats de tota mena configuren l’oferta

nadalenca de la ciutat. Tothom, grans i petits, està convidat a gaudir de

les festes sense necessitat de sortir de Sant Joan Despí

Recollida de
joguines.
Fins la mateixa
Nit de Reis (5 de
gener) als estudis
de Ràdio Despí, al
camp de futbol de
les Planes.

Els carrers,
il·luminats.
Els 180 llums i
garlandes
nadalenques que
decoren els carrers
conviden al pas-
seig i a fer les
compres a les boti-
gues de la ciutat.



La Navidad en Sant Joan Despí tiene
su propia postal en el Belén
Viviente que desde hace más de una
década organiza el Centro Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre. El
recinto de Can Tusquets nos invita
una vez más a hacer un viaje en el
tiempo y a trasladarnos a la época
de Jesús de Nazaret. Para ello, ade-
más de los pasajes habituales de la
tradición cristinana (anunciación,
nacimiento, visita de los Reyes de

Oriente...), el belén recrea usos,
costumbres y trabajos de aquellos
tiempos, con lo que la visita se con-
vierte también en una propuesta
histórica y cultural. Y la oferta
mejora en cada edición. Este año se
incorpora un torno de cerámica en
los oficios tradicionales que se
reproducen. El belén viviente de
Sant Joan Despí ha ido creciendo
con los años, siendo ya más de un
centenar de personas las que parti-

cipan en su puesta en escena. Un
esfuerzo que siempre es recompen-
sando por parte de la ciudadanía:
más de 40.000 personas visitaron el
pasado año el pessebre, un espectá-
culo que atrae a ciudadanos y ciu-
dadanas no sólo de la ciudad, sinó
también de otros municipios de la
comarca.
El Belén Viviente estará abierto al
público de 18.30 a 20.30 horas, del
viernes 24 al lunes 27 de diciembre.
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‘El jocs dels laberints’, a Can Negre

L’exposició de pessebres, a l’ermita del Bon Viatge

Vuelve el belén viviente más grande

Exposicions
•Del 19 de desembre al 9 de gener, el Centre Jujol-Can
Negre acull l’exposició ‘El joc dels laberints’, una interes-
sant i curiosa mostra sobre la història dels laberints. Es
tracta de reproduccions de laberints reals i altres de cre-
ació pròpia que conviden  no només a veure’ls, sinó
també a jugar-hi. 
•També fins el 9 de gener es pot visitar un dels clàssics
de l’oferta nadalenca de la ciutat, l’Exposició de
Pessebres de l’Associació de Pessebristes de Sant Joan
Despí que presenta, a l’Ermita del Bon Viatge, els seus
millors treballs (diumenges i festius, d’11 a 14 hores i de
17 a 20 hores, les vigílies, de 18 a 20 h). 
•El dia 19 de desembre, diumenge, els pintors de la ciu-
tat fan la seva exposició de Nadal, també a la plaça de
l’Ermita. Els organitzadors, Grup Art 94, obsequiaran els
assistents amb torrons i vi.



Fiesta de la ‘gent gran’
el 20 de diciembre

Tradició, música, animació i esport, aquests dies a la ciutat. A la imatge, Els Pastorets

El ball de Nadal de la gent gran aplega,
cada any, centenars de persones

Alegria per tota la ciutat

La intensa vida associativa de Sant
Joan Despí viu per Nadal un dels
seus moments de màxima activitat.
Hi ha alternatives per a tots els gus-
tos i edats. Els infants, seguidors
més fidels d’aquestes tradicions, són
els destinataris de bona part d’a-
questes activitats: en destaca el fes-
tival de Nadal a l’auditori M.Martí i
Pol (dia 17), les representacions del
caga tió (17 i 18, als centres cívics
Antoni Gaudí i les Planes), o la posa-
da en escena dels pastorets (2 de
gener, a l’esplai El Castanyot), a més
dels casals i les colònies d’hivern del
Tricicle i el Nus.
Com no podia ser d’una altra mane-
ra, la ballaruga també està assegura-
da. La sala AmbBar programa dife-
rents concerts i festes de Nadal i Cap
d’Any;  igual que el Foment Cultural
i Artístic, que organitza un bon gra-
pat de balls entre els quals desta-
quen els de Nadal i Cap d’Any. En
l’àmbit musical tenim també el con-

El lunes 20 de diceimbre, en el
pabellón del Mig (en la calle del
mismo nombre), las personas
mayores están invitadas a la Festa
de Nadal de la gent Gran que orga-
niza el Ayuntamiento. Habrá baile,
merienda y mucha alegría a partir
de las 17 horas. Para facilitar el
acceso a quien lo necesite, funcio-
nará un servicio de autocar que
saldrá del centro Miquel Martí i Pol
a las 16.30 con retorno hacia las

20 horas. Pero las entidades de
‘gent gran’ de la ciudad tienen
muchas más propuestas para estos
días como los bailes de Navidad y
Fin de año en el Foment Cultural
(los días 24, 29 y 30 de diciembre),
o los que se organizan en el centro
cívico de les Planes (18 y 30 de
diciembre). 
Excursiones a Tortosa y a Ripoll, y
la fiesta del caga-tió son otras
alternativas.

Balls de Nadal i Cap d’Any, celebració del caga tió amb els infants,
concerts de música, competicions esportives... les entitats de Sant Joan

Despí s’aboquen per aportar bones alternatives aquests dies

cert de Nadal de Laud’Ars (dia 19 al
centre cívic les Planes); el concert de
Cap d’Any a l’església de Sant Joan
Baptista (dia 2) amb tres tenors i el
Cor de Flora, i la ballada de sardanes
(dia 26) a la plaça de Catalunya. Per
als amants de la literatura se celebra
el Recital de Navidad del Semillero
Azul (dia 22, al centre cívic les
Planes). En l’àmbit esportiu es dispu-

ta el concurs de coloms esportius
(camp de futbol del Centre els dies 20
i 23 de desembre, i 3 i 6 de gener);
els torneigs de Nadal (23, 27,28 i 29
de desembre) i Reis (8 de gener)
d’handbol al Salvador Gimeno; el tor-
neig de tir amb arc al camp de futbol
del Centre (dia 2 de gener) i la gran
melé de petanca (club de les Planes,
el dia 8).
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RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL

A partir del dia 7 DE GENER i 
durant una setmana, es col·loquen 
punts de recollida als carrers:

1 - plaça de l’Ermita / Bon Viatge
2 - Sant Pancraç / Passeig del Canal
3 - passeig del Canal / Domènec
4 - plaça de Sant Joan
5 - JF Kennedy /plaça d’Espanya
6 - Antoni Gaudí / Josep Tarradellas
7 - Sant Jordi
8 - plaça de Maria Aurèlia Capmany
9 - rambla de JM Jujol / Baltasar d’Espanya

• Deixalleria: av. del Baix Llobregat

Els infants esperen amb més il·lusió que
ningú les festes nadalenques, especial-
ment l’arribada dels Mags de l’Orient. Per
això, fidel a la seva cita, l’enviat especial
a Sant Joan Despí de Ses Majestats, el mag
Sadurní i els seus ajudants, els patges
reials, tornaran a recollir les cartes dels
infants al recinte de Can Tusquets els dies
3 i 4 de gener. Després de lliurar la seva
carta, tot explicant que han estat bons
minyons, els més petits passaran pel ten-
dal d’en Sadurní, on el mag de la ciutat els

hi explicarà les aventures de Melcior,
Gaspar i Baltasar i com aquests ja prepa-
ren l’arribada a Sant Joan Despí. 
El dia 5 de gener, a les 17.15 hores, els
tres mags faran la seva aparició a l’avingu-
da Mare de Déu de Montserrat (al recinte
firal) per, després de ser rebuts pels nens i
les nenes, començar la seva cavalcada per
tots els barris fins arribar a la plaça de
Catalunya, on l’alcalde els donarà les claus
de la ciutat per poder arribar a totes les
cases.

Ja vénen els Reis...

LA CAVALCADA

17.15 hores: arribada
av. de la Mare de Déu de
Montserrat (recinte firal).

18 hores: Torreblanca
av. de la Generalitat, av. de Lluís
Companys, carrer de Sant Jordi i
av. de Pla del Vent.

18.45 hores: 
Residencial Sant Joan
av. del Baix Llobregat i carrers
de Jacint Verdaguer, Fructuós
Gelabert i Sant Martí de l’Erm.

19.45 hores: les Planes
carrer d’Extremadura, plaça
d’Espanya, carrer de Catalunya,
de Pi i Sunyer, plaça de Sant
Joan, carrer de Trias de Bes, de
Sant Antoni i del Gran Capità.

20.20 hores: Centre
av. de Barcelona, carrer del Bon
Viatge, de Catalunya, de Frederic
Casas, rambla de Josep Maria
Jujol, carrer de Baltasar
d’Espanya, de la Previsió i plaça
de Catalunya.

Dies 3 i 4 de gener: el mag Sardurní recull les

cartes dels nens i les nenes a Can Tusquets

Sant Joan Despí Nadal

• Contenidor groc: envasos de plàstic de tot tipus, llaunes de ferro i llau-
nes d’alumini, brics i porexpan.
• Contenidor blau: paper i cartró (mai brics ni plàstics).
• Contenidor verd: vidre (mai bombetes, fluorescents, taps de ferro, de
plàstic o de suro).
• Contenidor marró: restes de menjar, tovallons de paper, taps de suro,
marro del cafè, restes d’infusions, etc.
• Contenidor de rebuig: restes de pols i bolquers.
• Contenidor de piles de comerços i MUPIS: piles de botó, piles de
bastó.
• Contenidor de fàrmacs a farmàcies: envasos de medicaments i fàrmacs
caducats.
• Contenidor de roba: roba usada.
• Mobles: truca al 93 477 42 43 i no el baixis fins dilluns.
• Oli vegetal domèstic: 93 477 42 43.

Evitem que els paquets de regals, les ampolles de cava, els
arbres de Nadal... envaeixin els nostres carrers.
Fem, entre tots i totes, el Nadal més ecològic



Els escolars de primària i secundària
col·laboren en activitats de Nadal

Els centres educatius de primària i
secundària de Sant Joan Despí han
començat aquest any a desenvolu-
par una experiència de col·labora-
ció agafant com a nexe d’unió la
carta als Reis Mags. Els i les alum-
nes d’educació primària han escrit
la seva carta als Mags de l’Orient
fent servir l’ordinador, en el marc
de l’aplicació de les noves tecnolo-
gies a l’ensenyament. Aquestes car-
tes arribaran a Ses Majestats grà-
cies a la col·laboració dels estu-
diants d’ESO (Educació Secundària
Obligatòria) que han tramès la res-
posta a cadascuna de les missives

aconseguint que cada infant hagi
rebut una carta personalitzada d’un
dels Reis. Una iniciativa que, a més
de servir com a eina educativa en
l’àmbit de la llengua i la informàti-
ca, ha servit per potenciar valors
humans i de relació entre la pobla-
ció escolar de la ciutat. Un objec-
tiu que també és present en les
diferents cantades de Nadal que
s’han desenvolupat en les escoles
bressol El Timbal i La Pomera; en
les aules d’educació infantil El
Gegant del Pi, i als centres de pri-
mària Pau Casals, Espai 3 i La Unió.
L’alumnat de diferents centres de

primària i secundària (La Unió, Pau
Casals, Joan Perich Valls, Espai 3 i
Francesc Ferrer i Guàrdia) han rea-
litzat, entre els dies 17 i 20 de des-
embre, els diferents concerts: els
escolars de primària han visitat les
escoles bressol i els de secundària
han anat als centres de primària.
Tothom, tant oients com intèr-
prets, han acollit amb molta
il·lusió i entusiasme els concerts,
que han servit per expressar, a més
de bona música, sentiments de
tendresa i afectivitat, valors que
l’educació també vol potenciar i
estimular.

El cementerio municipal permanecerá cerrado los próximos días 25 DE DICIEMBRE y 1 DE ENERO por
motivo de la celebración del día de Navidad y de Año Nuevo. 

El cementerio municipal,
cerrado los días de Navidad y Año Nuevo
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L’alumnat d’educació primària fa servir les noves tecnologies per escriure la seva carta als Reis, que obtindrà
resposta gràcies a la intervenció dels estudiants d’ESO. També faran concerts a les escoles bressol

La col·laboració entre l’alumnat
de diferents edats ha fet
possible activitats plenes
d’emoció i emotivitat 



Tots i totes contra la 
violència de gènere

El compromís de Sant Joan Despí
contra la violència de gènere va ser
reforçat el passat 25 de novembre a
través del compromís agafat per un
conjunt d’entitats de la ciutat de tre-
ballar per aquest objectiu i per acon-
seguir una societat més igualitària
entre sexes. En el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, repre-
sentants del món associatiu van sig-
nat amb l’alcalde, Eduard Alonso, un
compromís per, des del seu àmbit
d’actuació, afavorir una comunicació
i una informació no sexista i per des-
envolupar accions de consciènciació
contra la violència vers les dones. Ja
són prop de 40 les entitats i associa-
cions participants. Abans, un nom-

brós grup d’homes i dones es van
aplegar a la porta de l’Ajuntament
per recordar les víctimes de la violèn-
cia de gènere i per escolar el mani-
fest d’aquest dia, llegit per la jove
jugadora de futbol femení Cristina
Molina. La regidora de Serveis Socials
i Dona, Elena Embuena, va demanar
“que tota la societat s’impliqui” i
l’alcalde, Eduard Alonso, va recordar
“que per lluitar contra la violència
fan falta més que paraules” per
aconseguir que “la llei i la judicatu-
ra prenguin consciència del proble-
ma”. D’altra banda, agents de la
Policia Municipal de Sant Joan Despí
han participat en un curs formatiu
sobre aquest tema.

El Centre d’Assitència Primària (CAP) Sant Joan Despí-1 (carrer Creu d’en Muntaner s/n) acull el servei de
planificació familiar, que abans funcionava a l’ambulatori de les Planes i que ofereix a la ciutadania atenció
en matèria sexual i en temes de reproducció.

El Programa d’Assistència Sexual i Reproductiva (PASIR) funciona de 
9 a 10,30 hores i d’11 a 14 hores. El telèfon és el 93 477 51 52

Planificació familiar:
el servei d’assistència sexual i 

reproductiva, a l’ambulatori del Centre
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Tallers per a dones
S’ha obert la inscripció per al nou
trimestre dels tallers per a dones:
patchwork, creació literària, country,
càbala i tarot, dansa del ventre, bri-
colatge i teatre. Informació: Àrea de
Serveis a la Persona, 93 477 00 51.

La jugadora de futbol femení de Sant Joan Despí, Cristina Molina, llegint el manifest
en presència de la regidora de Serveis Socials i Dona, Elena Embuena, i d’altres mem-
bres de la corporació

Entitats que col·laboren amb la 
campanya ‘Contra la violència de
gènere, totes les nostres veus’

AVV Las Planas, AVV Residencial Sant
Joan, ASALRE (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats), Associació Estel, Associació
de Dones Montserrat Roig, Associació de
Dones Progressistes, Associació de
Pessebristes de Sant Joan Despí, Ateneu
instructiu, Camins Solidaris, CEIP Espai-3,
CEIP Joan Perich Valls, CEIP La Unió,
CEIP Pascual Cañís, CEIP Pau Casals
(claustre i AMPA), CEIP Sant Francesc
d’Assís (claustre i consell escolar), Centre
d’Esplai Cristià l’Arca de Colors, Centre
d’Esplai El Nus, Centre d’Esplai El Tricicle,
Centre Mediambiental L’Arrel, CFA
Arquitecte Jujol, Club Petanca Jubilados
y Pensionistas, Colla Sardanista de Sant
Joan Despí, Convergència i Unió (CIU),
Cor La Flora, El Bolet, Associació
Micològica de Sant Joan Despí, Esbart
Dansaire Sant Joan Despí, Església
Evangèlica de Sant Joan Despí, Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), Foment
Cultural i Artístic, Iniciativa per
Catalunya – Verds (ICV), IES Francesc
Ferrer i Guàrdia, IES Jaume Salvador i
Pedrol, JSC Sant Joan Despí, Laud’Ars
(orquestra de llaüts), Partido Popular
(PP), Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), Residència Mas i Dalmau, Unió
Esportiva Sant Joan Despí.



7.000 euros contra el càncer

Sant Joan Despí va ser un exemple
de solidaritat el passat dissabte, 27
de novembre, amb motiu de la cele-
bració de la jornada Sant Joan Despí
amb la Marató de TV3, impulsada per
l’Esbart Dansaire de la ciutat i que
va comptar amb la desinteressada
col·laboració d’entitats i botigues
del municipi per tal de recaptar fons
per a la lluita contra el càncer,
objectiu d’enguany del programa de
Televisió de Catalunya. Fins ara,
s’han recaptat 6.700 euros, corres-
ponents a la tómbola, el bar i els
diferents tallers de les entitats i als
quals s’hauran d’afegir els diners de
les guardioles distribuïdes per dife-
rents punts de la població i que
seguiran obertes a la participació
solidària de la ciutadania fins la
data del programa televisiu.

Al gener,
torna l’Aula
d’Estudi

La jornada Sant Joan Despí amb la Marató, impulsada per l’Esbart
Dansaire, va aconseguir una important resposta ciutadana

L’escenari de la plaça de l’Ermita es va omplir d’actuacions de les entitats

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, per
quart any consecutiu, posa en funcio-
nament el servei d’Aula d’Estudi per
tal de facilitar l’estudi dels joves en
època d’exàmens. Així, del 8 de gener
al 6 de febrer, la biblioteca Miquel
Martí i Pol obrirà també els dissabtes,
de 16 a 24 hores, i els diumenges, de
10 a 14 h i de 16 a 24 hores. L’Aula
d’estudi tornarà a funcionar del 20 de
maig al 26 de juny i del 27 d’agost a
l’11 de setembre de 2005.

L’Hora del 
Conte, el proper
13 de gener
El 2005 continua el programa L’Hora
del Conte a la biblioteca Miquel Martí
i Pol, un espai on els pares i les
mares poden portar els seus fills i
filles a escoltar un conte a la vegada
que fomenten el seu interès pels lli-
bres i la lectura. La primera cita de
l’any serà el proper dijous, 13 de
gener, a la tarda. La Espina de la
Sardina narrarà la història El cul d’en
Jaumet, un conte per a nenes i nens
a partir de quatre anys.

Curs d’introducció
a l’art 
contemporani
Els propers dies 17 i 24 de gener es
realitzarà a Can Negre un curs d’intro-
ducció a l’art contemporari. L’objectiu
és estudiar i analitzar els diferents
moviments i tendències de l’art con-
temporani com a element per inter-
pretar millor el món. Neus Miró,
comissaria d’exposicions, crítica d’art i
docent, serà l’encarregada d’impartir
les sessions, que es faran al centre
cívic Sant Pancraç de 17 a 21 hores. 
El preu és de només 10 euros.

Des de les 11 del matí i fins a les 9
del vespre es van realitzar múltiples
activitats organitzades per les enti-
tats participants, que van ser
seguides per milers de persones,
que van omplir la plaça de l’Ermita
pràcticament durant tota la jorna-
da. Només a tall d’exemple, a mitja

tarda, ja s’havien exhaurit els 5.000
números de la tómbola que sorteja-
va productes cedits per entitats i
establiments comercials. D’altra
banda, el dia 19 de desembre,
l’Espai Físic va organitzar una mos-
tra de coreografies a l’auditori Martí
i Pol també per a recaptar fons.
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El 21 de novembre va circular un tren d’època per 
commemorar els 150 anys de la línia Barcelona-Molins

Diferents moments de la jornada commemorativa del 150è aniversari de la creació de la línia fèrria Barcelona-Molins de Rei,
on l’estació de Sant Joan Despí va ser un dels escenaris festius

L’arribada del tren va significar una
autèntica revolució pel petit poble
que era Sant Joan Despí el segle XIX.
La línia fèrria Barcelona-Molins de Rei
obria un enllaç directe i ràpid cap a la
capital, en una època en la qual anar
d’un municipi a un altre era poc
menys que una autèntica excursió. Fa
un segle i mig, l’any 1854 –concreta-
ment un 8 de novembre–, va circular
el primer tren, lògicament de vapor,
entre Barcelona i Molins de Rei, tot i
que, durant trenta-set anys va passar
de llarg per Sant Joan Despí. L’estació
de la nostra ciutat va començar a fun-
cionar l’any 1891. Fins aleshores,

s’havia d’anar a Sant Feliu o a Cornellà
per agafar el tren. De totes maneres,
la ciutat també va celebrar el 150è
aniversari d’aquesta línia fèrria. Va
ser el passat diumenge, 21 de novem-
bre, en una jornada especial en què,
de nou, les antigues màquines de
vapor van tornar a arrossegar els
vagons per les vies. Organitzat per
diferents associacions d’amics del
ferrocarril i pels centres d’estudis de
l’Hospitalet i el Baix Llobregat, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, l’arribada d’aquest
tren d’època a l’estació de la nostra
ciutat va ser objecte d’una rebuda

especial amb la Colla de Geganters de
Sant Joan Despí, la banda de música
de l’Associació de Veïns de les Planes
i del grup de teatre Hocus Pocus.
Després, el tren va seguir camí fins a
Molins de Rei.
Però abans, a primera hora del matí,
va passar per la ciutat una caminada
popular que va sortir de bon matí de
l’estació de l’Hospitalet i que va fer el
trajecte a peu. En aquesta activitat hi
va col·laborar el Grup Excursionista
Despí. 
Una placa commemorativa recorda ara
aquest important aniversari. Per
molts anys!

El tren de vapor torna a l’estació
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Més de 13.000 persones 
fan esport als 

equipaments municipals

Sant Joan Despí és una ciutat on l’es-
port és pràctica habitual de molts dels
seus habitants. Les xifres de persones
que fan servir els equipaments munici-
pals ho deixen molt clar: en la tempo-
rada 2003-2004, les instal·lacions
públiques de la ciutat van rebre un
total de 13.358 usuaris i usuàries.
Això, sense comptabilitzar totes aque-
lles persones que fan esport pel seu
compte als carrers, parcs o en establi-
ments privats. Aquestes dades es des-
prenen d’un estudi elaborat pel mateix
l’Ajuntament per tal de conèixer el
nivell d’utilització de la seva xarxa d’e-
quipaments esportius: els dos polies-
portius, els camps de futbol de les
Planes i el centre, el pavelló del Mig, el

Tennis Sant Joan, la pista poliesporti-
va Jujol i les quatre instal·lacions de
petanca.

Forta implantació de l’esport escolar

Els dos poliesportius, Francesc Calvet i
Salvador Gimeno, sumen 11.335 espor-
tistes, un 84% del total de persones
que utilitzen l’oferta objecte de l’estu-
di. Els hi segueixen el Tennis (901
usuaris i usuàries), els camps de futbol
de les Planes i el Centre (540) i les pis-
tes de petanca (395). Per sexes, la
pràctica esportiva s’acosta a la paritat:
6.771 homes (50,7%) davant 6.587
dones (49,3%) fan actitivtats esporti-
ves a les instal·lacions municipals. Cal

destacar que al Salvador Gimeno i al
Francesc Calvet hi ha majoria de dones:
6.033 (davant 5.302 homes). Al Ten-
nis, en canvi, els homes (593) són ma-
joria.
L’esport escolar és un dels grans pun-
tals de l’activitat esportiva als equipa-
ments públics de la ciutat: durant la
temporada passada, 5.139 escolars
han fet esport, i és la natació (2.116
nedadors i nedadores) l’activitat prin-
cipal.
Del total, 280 persones realitzen
esport de competició, 894 esport for-
matiu i educatiu, 3.237 natació utili-
tària (cursets) i 8.041 esport recreatiu.
Més d’una vintena d’entitats de la ciu-
tat fan servir aquestes instal·lacions.

Els poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet concentren més del

80% dels usuaris de les instal·lacions municipals

Els Premis d'Espais, Equipaments i Llocs web Municipals de Qualitat
2004 que atorga la Diputació de Barcelona ha concedit al poliesportiu

Salvador Gimeno l’accessit al premi com a millor equipament municipal.
El jurat ha valorat, a més de l’accessibilitat i disseny de l’edifici,  el bon
nivell de les instal·lacions i l’àmplia oferta d’activitats que  presta a la

ciutadania. El passat 15 de desembre es va lliurar el guardó.
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El poliesportiu Salvador Gimeno, premiat



Foment de l’esport 
en el Dia de les Persones
amb Discapacitat

Trofeus 
nadalencs de
diferents esports

Slot-Car triomfa
al Campionat
d’Espanya

El poliesportiu Salvador Gimeno aco-
llirà els propers dies dues competi-
cions nadalenques organitzades per l’
Handbol Sant Joan Despí. Els dies 23,
27,28 i 29 de desembre, de 17 a 21
hores, se celebra el Torneig de Nadal
de l’Escola d’Handbol i el dia 8 de
gener, el Torneig de Reis de les cate-
gories juvenil (17.30 h) i sènior (19
h). Altres activitats esportives d’a-
questes festes són el torneig del Club
d’escacs (dia 19 de desembre, a les
17h, a la seu de l’entitat); el concurs
de coloms esportius (20 i 23 de des-
embre i 3 i 6 de gener, al camp de
futbol del Centre); un torneig de tir
amb arc (2 de gener, al camp de fut-
bol del Centre a partir de les 9 h), i la
gran melé de petanca del Club petan-
ca las Planas (8 de gener, a la seu de
l’entitat, a partir de les 9 hores).

Els pilots d'Slot-Car Sant Joan Despí
han aconseguit ser campions i sub-
campions d'Espanya de LMP (Le
Mans Sport), subcampions d'Es-
panya de GT (Gran Turisme) i
segons i tercers d'Espanya de
Resistència en la novena edició del
Campionat d’Espanya d’slot celebrat
el passat mes d’octubre a Igualada.
D’entre les activitats previstes per
l’entitat, el dia 17 de desembre
celebren la cursa final de tempora-
da (17 h), el dia 30 una festa per
al lliurament de trofeus i l’1 de
gener faran una jornada de portes
obertes de 10 a 14 h i de 16 a 20
h, a la seva seu social.

Més de 300 escolars de tercer i quart
curs d’ESO (Ensenyament Secundari
Obligatori) han participat en dife-
rents activitats organitzades a la ciu-
tat amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat. L’esport ha estat un dels
temes treballats amb, per exemple, la
celebració d’un partit de bàsquet en
cadira de rodes i actuacions de sensi-
bilització en les hores d’educació físi-
ca. D’altra banda, també s’han desen-
volupat altres iniciatives, com l’expo-
sició de treballs d’entitats de perso-

nes amb disminnució que s’ha pogut
visitar al poliesportiu Francesc Calvet
o l’obra de teatre L’altra mirada, que
va servir de cloenda a les activitats
de celebració del dia internacional de
les persones amb discapacitat.
Jovent i ciutadania en general van
tenir l’oportunitat de gaudir d’unes
escenes de gran bellesa plàstica, on
l’expressió corporal, la manipulació
d’objectes quotidians i la música ofe-
rien un ventall de possibilitats d’in-
terpretació d’imatges plenes de sim-
bolisme.

El tennista català Sergi Bruguera va participar en una de les classes que rea-
litzen nois i noies de l’associació Estel (Cordibaix) a les instal·lacions del
Tennis Sant Joan. Dos cops per setmana, l’entitat organitza el curset de ten-
nis com a activitat esportiva per al col·lectiu de disminuïts psíquics.
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Partit de bàsquet en cadira de rodes celebrat al poliesportiu Francesc Calvet

Sant Joan Despí es va omplir d’activitats de sensibilització



En este segundo presupuesto de la
Generalitat, el Tripartito se olvida
de nuevo de Sant Joan Despí. Como
en el primer presupuesto no se con-
templan inversiones de peso para
nuestro municipio. Para el Baix
Llobregat, la Generalitat destina en
inversiones 204 euros por habitan-
te, que es la mitad de la media de
la inversión por habitante en toda
Catalunya. Los habitantes de Sant
Joan Despí recibimos en inversio-
nes la sorprendente cifra de 30
por habitante.
En números anteriores de este
Bulletí, hemos visto y leído como
se inauguraban los accesos a la
ronda y la A-2. También hemos
visto como se inauguraba la pasa-
rela sobre la vía del ferrocarril. En
la actualidad se están realizando
mejoras en la estación. Todas estas
obras han sido aprobadas y ejecu-
tadas por el gobierno del PP en
España. Cuanto tiempo pasará para
que nuestro municipio reciba en
inversiones algo parecido, ya bien
sea del Estado o de la Generalitat.
Ahora que estamos  a pocos días de
comenzar un año nuevo donde se
marcan nuevos objetivos, desde
aquí pedimos el cumplimiento de
las “soluciones habitacionales”, el
ordenador por cada dos niños, que
continúen los intereses bajos, que
no se quebrante la seguridad jurídi-
ca, que las listas de espera sanita-
rias desaparezcan, que no siga cre-
ciendo el paro como en estos últi-
mos meses…
Queremos desear a todos los ciuda-
danos de St. Joan Despí que en
estas fiestas tengan una “Feliz
Navidad” y para el próximo año
desearles un “Próspero Año 2005”.

En l’anterior article d’aquest Grup
Municipal, comentàvem que el regidor i
la regidora d’ERC-AM no sortíem a les
fotos del Butlletí, perquè d’una forma
sistemàtica es boicotejava la nostra pre-
sència a diferents actes públics.
Casualment, al mateix Butlletí apareixia
una fotografia del portaveu d’ERC-AM a
la inauguració de Firadespí i en un arti-
cle, declaracions sobre les Ordenances
Fiscals del mateix regidor. Per això, atès
que els articles d’ERC-AM tenen la virtut
de coincidir en el temps amb notícies
que apareixen al mateix Butlletí, propo-
sem:
Que les ofertes de treball que genera
l’Administració municipal o ADSA siguin
publicades al Butlletí. D’aquesta manera
aconseguirem que tothom tingui possi-
bilitats d’optar a noves ofertes de tre-
ball i així evitar, per exemple, que el
Consell d’Administració d’ADSA (del qual
formen part ICV-EUiA i el PP)  hagi de
contractar, sense concurs públic, al que
ha estat regidor d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament fins al 2003.
Que totes les entitats i particulars
puguin escriure articles d’opinió, sugge-
riments o queixes al Butlletí Municipal,
com ja fan altres revistes municipals
d’ajuntaments de la nostra comarca.
Que els reglaments i ordenances munici-
pals es compleixin, i no siguin només
una plataforma reguladora de
l’Ajuntament de mesures que mai no es
porten a la pràctica. Encara esperem,
per exemple, que l’equip de govern
(PSC, ICV-EUiA i CiU) convoqui una
Audiència Pública per explicar les orde-
nances fiscals i els pressupostos. Que
tenen por de les preguntes de la ciuta-
dania?
Podríem continuar, però la grandària
d’aquest espai és limitada, i com ens
passem, toca un cos de lletra petit, d’a-
quell que costa de llegir. 
Això sí, encara tenim espai per desitjar-
vos unes bones festes i un millor any
nou!

El olvido del
tripartito

Ara fa trenta
anys

Oh, divina
providència!

Aquesta tardor de l’any 2004 s’escauen tren-
ta anys d’ençà de la fundació de Con-
vergència Democràtica de Catalunya a
Montserrat, el 17 de novembre de 1974,
encara durant la dictadura franquista.
Al llarg d’aquests primers trenta anys de la
vida de CDC és fàcil reconèixer que sempre
s’ha caracteritzat per unes posicions espe-
cialment importants i atractives que han
decidit a persones dels més diversos pensa-
ments polítics a participar en l’esforç espe-
rançat, responsable i permanent a què con-
vidava i convida.
La primera característica que va estimular el
creixement de CDC fou el caràcter de partit
que estrictament representa aspiracions del
poble de Catalunya, sense interferències,
sense sucursalismes.
La segona raó que decidí a milers de catalans
a incorporar-s’hi fou l’anàlisi rigorosa de la
situació del nostre poble i la voluntat de fer
un procés de reconstrucció nacional que,
avui, és també de projecció.
El tercer element que explica el seu ràpid
creixement, és el caràcter obert que invitava
i invita a aportar-hi el que cada persona pot
fer per Catalunya estimant i lluitant per tota
la seva gent.
Han passat trenta anys d’aleshores ençà i el
nostre partit ha pogut dur a terme una tasca
ininterrompuda al servei de la construcció
nacional de Catalunya i del progrés dels seus
habitants. Així ha estat reconegut i ens han
atorgat la seva millor confiança cada vegada
que hi ha hagut eleccions al Parlament de
Catalunya. Durant 23 anys el nostre partit,
en coalició amb UDC, ha governat la Ge-
neralitat. El país és molt diferent avui de
com era el 1974, ha progressat, no només
des d’un punt de vista econòmic sinó que
també ha progressat en convivència social i
progrés, i els nostres anys de govern ben
segur que hi han contribuït.
Avui, trenta anys més tard, el país té davant
seu nous reptes importants, esmentem la
globalització, la societat del coneixement, el
medi ambient, la immigració i l’envelliment
de la societat, l’estructura i la composició
demogràfica de Catalunya. Caldrà que el nos-
tre partit amb el mateix esperit de fa trenta
anys, afronti aquests nous reptes per tal de
poder assolir aquells objectius dels nostres
fundadors que segueixen essent plenament
vàlids: una Catalunya nacionalment plena, el
desenvolupament i el benestar de les seves
persones en una societat lliure, justa i soli-
dària. Avui, igual que fa trenta anys,
Convergència i Unió us desitja a tots molt
Bones Festes.
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Trabajamos por y para
Sant Joan Despí

Durant el mes de desembre aprovem els
pressupostos municipals per a l’any
vinent, aquests vénen precedits per l’a-
provació que vàrem realitzar de les orde-
nances fiscals amb un increment moderat
que permetrà obtenir uns ingressos sufi-
cients per continuar generant noves
infraestructures, equipaments i serveis,
destinats a donar resposta a les diverses
demandes de la població. 
El grup municipal d’ICV-EUiA hem realitzat
tota una sèrie de propostes i d’aportacions
en els diferents àmbits d’actuació munici-
pal, en temes de medi ambient per conti-
nuar desenvolupar l’Agenda Local 21, res-
pecte a la mobilitat per fomentar el trans-
port públic i millorar els desplaçaments, en
habitatge impulsant el lloguer perquè el
nostre jovent no hagi de continuar el seu
projecte de vida a d’altres localitats, en
esport, educació, cultura, participació ciu-
tadana, etc.
També és un període en el qual fem
balanç del treball realitzat. Una tasca
prioritària per al nostre grup és l’atenció
a les persones que ens plantegen proble-
màtiques diverses, algunes que poden
semblar petites però no per això menys
importants, intentant donar resposta a les
seves demandes en la mesura de les nos-
tres possibilitats. D’altres que afecten a
col·lectius veïnals, socials, de treballa-
dors i treballadores, donant suport a les
seves reivindicacions i intentant mediar
per a la resolució dels conflictes.
Des de la Regidoria de Serveis Socials i
Dona continuem treballant amb les perso-
nes i nuclis més vulnerables per aconseguir
una ciutat cohesionada, on avancem cap a
la igualtat d’oportunitats socials, econò-
miques i de gènere.
Des del grup municipal, entre d’altres, hem
realitzat aportacions al reglament orgànic
municipal que defineix les regles de joc
dels òrgans de govern i la participació de
la ciutadania en els assumptes locals,
també a l’ordenança del civisme perquè
sigui un pacte de compromís tant de la
ciutadania com de l’administració local. 
Com sabeu, el treball d’ICV-EUiA és rigo-
rós, responsable i seriós, fuig del simple
fet propagandístic, i té com a objectiu
prioritari el progrés i el benestar de la
nostra ciutat i la seva gent.
Que tingueu unes felices festes i un ventu-
rós any nou! 

Durante el año 2004 hemos trabajado por
Sant Joan Despí y por la calidad de vida.
Entre los proyectos llevados a cabo pode-
mos destacar: la puesta en marcha del
tranvía, hemos dado la bienvenida a los
nuevos gegants de la ciudad: Jujol y la
Creació, la celebración de los 25 años de
Ayuntamientos democráticos, la remodela-
ción de calles eliminando barreras arqui-
tectónicas y ampliando aceras, la reforma
de la plaza de l’Estatut, la ampliación y
mejora de la red de carriles para bicicletas,
se ha dado luz verde a la urbanización de
la ciudad deportiva del Barça, ha entrado
en funcionamiento los pisos de alquiler
para la gent gran, la pasarela de Renfe, la
puesta en marcha de nuevos pisos de pro-
moción pública, una nueva guardería, se
han abierto las puertas del nuevo centro
cívico del barrio Torreblanca, quedado así
completado el servicio en todos los barrios
de nuestra ciudad, tenemos nuevos acce-
sos y conexiones viarias, etc.
Todo ello sin olvidar la cantidad de activi-
dades que se hacen desde las diferentes
regidurías anualmente, que le dan el toque
humano, como pueden ser la semana soli-
daria y verde, las actividades de la dona, la
gent gran y los jóvenes, las actuaciones
educativas i sanitarias, la feria comercial,
etc. Y claro está, las múltiples actividades
que se llevan a cabo desde las entidades y
asociaciones, pilar fundamental del dina-
mismo de nuestra ciudad.
Sin embargo, ahora es el momento de
mirar hacia delante y de preparar el presu-
puesto para el 2005, una guía de trabajo
que, sin duda, tendrá la misma línea de
continuar construyendo una ciudad de
todos/as y para todos/as, más humana,
una ciudad para hacer cosas y disfrutar.
Para ello esperamos contar con vuestras
aportaciones y sugerencias, fundamenta-
les para construir juntos el futuro que
necesitamos.
En nombre del PSC de Sant Joan Despí
nuestros mejores deseos para estas fiestas
y para el nuevo año, con nuevos proyectos
pero, sobre todo, con nuevas ilusiones.
¡Feliz año 2005!

Pressupost
i balanç TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament 93 480 60 00

Policia Local 93 480 60 10

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

Centre cívic Torreblanca 93 477 22 68

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. Novembre 2004
Dades facilitades per Gabriel Salvà

Temperatura mitjana: 12,2ºC

Temperatura màxima: 19ºC el dia 3 
Temperatura mínima: 3ºC el dia 30 
Precipitació: 21 litres/m2

Dies de precipitació: 6
Dia amb més pluja: 16 l/m2 el dia 1 
1 dia de tempesta (dia 1) 
Aquest novembre ha estat una mica més
fresc del que és habitual i bastant sec. 

Més informació:
www.sjdespi.com

SERVEIS
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