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Eduard Alonso. L’alcalde

Els bons desitjos que sempre tenim a princi-
pi de l’any vull, en primer lloc, destinar-los
als milers i milers de persones damnifica-

des pel tsunami, el terrible sisme marí que ha
tret la vida a més de 150.000 persones a dife-
rents països del sud est asiàtic. Desitjos que
han d’anar acompanyats d’ajuts que des de Sant
Joan Despí es van començar a articular l’endemà
mateix de la tragèdia a través de la campanya
Una onada de solidaritat, que anirà omplint de
propostes de cooperació el municipi. Amb el cor
encongit per les dramàtiques imatges que ens
arribaven de l’altra banda del món, l’any 2005
l’hem començat a Sant Joan Despí amb bones
perspectives. Els propers dotze mesos significa-
ran, de nou, una etapa important per al desen-
volupament de la nostra ciutat que ha encetat
una nova gran transformació, adreçada a millo-
rar la qualitat de vida de la ciutadania.
El 2005 serà un any de forta inversió a Sant
Joan Despí. L’Ajuntament en destina una xifra
més que considerable, 19,1 milions d’euros,
quasi 13 milions més que l’any passat. Una forta
inversió que és factible gràcies a l’equilibri
financer de l’Administració que presideixo i que
permet afrontar amb garanties reptes com la
posada en funcionament de la tercera escola
bressol municipal, lluitar contra la bogeria

immobiliària
amb la cons-
trucció de
155 pisos
més de pro-
moció públi-
ca, tenir una
ciutat encara
més verda
amb el nou

parc de Pont Reixat –que tindrà 50.000 metres
quadrats– i un llarg etcètera que anirem fent
realitat a partir d’aquest mateix mes. De fet, en
aquest mateix butlletí ja anunciem l’inici de dos
projectes importants: la remodelació de la plaça
de l’Estació i de l’antiga carretera BV-2001.

Los buenos deseos que siempre tenemos a
principios de año quiero, en primer lugar,
destinarlos a los miles de damnificados del

tsunami, el terrible maremoto que se ha llevado
la vida de más de 150.000 personas en diferentes
paises del sureste asiático. Deseos que deben ir
acompañados de
ayuda que, desde
Sant Joan Despí se
comenzaron a articu-
lar al día siguiente
de la tragedia a tra-
vés de la campaña
Una onada de solida-
ritat, que irá llenan-
do el municipio de
propuestas de coo-
peración. Con el corazón encogido por las imáge-
nes que nos llegan desde el otro lado del mundo,
el año 2005 lo hemos comenzado en Sant Joan
Despí con muy buenas perspectivas. Los próximos
doce meses significarán, de nuevo, una etapa
importante para el desarrollo de nuestra ciudad,
que ha comenzado una nueva gran transformación
orientada a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía.
El 2005 será un año de fuertes inversiones en
Sant Joan Despí. El Ayuntamiento destina a tal
fin una cifra más que considerable, 19.1 millones
de euros, casi 13 millones más que el año pasa-
do. Un importante nivel de inversiones que es
factible gracias al equilibrio financiero de la
administración que presido y que permite abordar
con garantías retos como la puesta en marcha de
la tercera guardería municipal, luchar contra la lo-
cura inmobiliaria con la construcción de 155 pisos
de promoción pública, tener una ciudad todavía
más verde con el nuevo Parc de Pont Reixat –que
tendrá 50.000 metros cuadrados– y un largo etcé-
tera que iremos haciendo realidad partir de este
mismo mes. De hecho, en esta edición del
Butlletí ya anunciamos el inicio de dos importan-
tes proyectos: la remdoelación de la plaza de la
Estació y de la antigua carretera BV-2001.

“L’any 2005 serà
un any de grans
inversions”

“El año 2005 será
una año de grandes
inversiones”
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Inversió en qualitat



L’Ajuntament invertirà
enguany 19 milions d’

El 43% del pressupost municipal per al 2005 aprovat per l’Ajuntament de

Sant Joan Despí es destina a la realització de nous projectes per millorar

els equipaments i la qualitat de vida a la ciutat
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Pressupost municipal 2005

A què destina els diners
l’Ajuntament? 

El gràfic reprodueix el destí del
pressupost municipal (xifres per 
cada 1.000 euros)

Financiació d’inversions i
cooperació metropolitana

Seguretat ciutadana

Habitatge públic

Promoció econòmica

Medi ambient

Millores urbanístiques
i aparcament

354

Serveis a la persona

Serveis generals i
atenció al ciutadà

260
147

9147
5910

32

El pressupost de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí per a l’any que aca-
bem d’encetar és de 44,2 milions
d’euros (dels quals 7,7 corresponen
a l’empresa municipal ADSA), la qual
cosa que representa un increment de
12,8 milions d’euros en relació al del
2004. Aquest augment està provocat
pel notable increment del capítol
d’inversions, que representa un 43%
del total del pressupost i que supo-
sa 19,1 milions d’euros per a la rea-
lització de nous projectes a la ciutat
al llarg d’aquest 2005.
La meitat dels ingressos de

l’Ajuntament per a enguany prove-
nen majoritàriament dels impostos i
taxes que paguen els ciutadans
mentre la resta dels diners arriben a
travès de transferències i subven-
cions (30%), l’endeutament (18%) i
la venda de patrimoni (2%). Pel que
fa a la despesa, la gran majoria
(86%) es destina al funcionament
dels serveis públics municipals.
Els comptes públics de l’Ajuntament
es van aprovar per majoria en una
sessió plenària extraordinària cele-
brada el passat 22 de desembre. El
pressupost va tenir els vots favora-

bles dels partits que componen l’e-
quip de govern (PSC, ICV-EUiA i
CiU). ERC va votar en contra (donant
suport al capítol d’inversions i vo-
tant a favor del pressupost de l’em-
presa municipal ADSA) i el PP va
emetre  també un vot negatiu (però
va donar suport, no obstant, als
comptes d’ADSA).
Antoni Poveda, primer tinent d’al-
calde i responsable de l’àrea
d’Hisenda, va remarcar “l’esforç
inversionista i la prioritat per les
polítiques socials” del pressupost
municipal.



Nova escola bressol i millores als col·legis

El proper curs funcionarà la nova escola bressol que l’Ajuntament edifica
en la rambla de Josep Maria Jujol i per a la qual destina un pressupost
d’1,1 milions d’euros. Tindrà aproximadament 115 places per a nenes i
nenes de 4 mesos a 3 anys i 8 aules: 2 de lactants, tres d’1 anys i altres
3 de dos anys. Però l’Ajuntament també destina 200.000 euros a fer
millores a les escoles d’educació primària. A més, aquest any han de
començar les obres del nou edifici del CEIP Sant Francesc d’Assís.

Pisos de protecció oficial i més aparcament

L’any 2005 es desenvoluparan noves promocions d’habitatge públic a
més dels 55 pisos que ja es construeixen al carrer de José Agustín
Goytisolo. L’Ajuntament té previst invertir més de 3 milions d’euros en
dues noves promocions a l’avinguda de Barcelona i una tercera al
carrer de Francesc Macià, iniciatives que posaran al mercat 155 pisos
a preus raonables, molt per sota del que marca l’esbojarrat mercat
immobiliari. També es preveu la creació d’unes 700 places d’aparca-
ment, amb cinc actuacions a la plaça de l’Estació, a la rambla Jujol, a
l’avinguda de Barcelona i al carrer de Francesc Macià.

Millora de carrers per tenir una ciutat més accessible

A la reforma dels carrers de Vicomicià, de la Previsió i de Montjuïc
(Centre) se sumarà aviat la remodelació integral d’altres tres carrers
amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, en aquest cas al barri
de les Planes: València, Marià Fortuny i les Planes. També es preveu la
millora del carrer Creu d’en Muntaner i la transformació en via urbana
de 900 metres de l’antiga BV-2001.
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Els projectes per al 2005

El parc de Pont Reixat 
començarà a fer-se realitat

El pressupost d’enguany destina ja una
primera partida per començar a fer rea-
litat aquesta nova zona verda, que
serà la continuació natural del Parc de
la Fontsanta tot sumant 50.000 metres
quadrats més de zona verda a la ciu-
tat. També està prevista la creació
d’un altre petit parc a la rambla de
Josep Maria Jujol, just davant de la
nova escola bressol i la residència de
la gent gran, que obrirà aviat.

Poliesportiu del Mig i millores als camps de futbol

Fer esport serà encara més fàcil a la ciutat aquest any un cop s’acabi
la reforma que es fa de l’antic poliesportiu Salvador Gimeno, que pas-
sarà a anomenar-se Poliesportiu del Mig. La millora del camp de fut-
bol municipal de les Planes, ara en execució, donarà pas a la reforma
del camp del centre, amb un pressupost de 600.000 euros. Al polies-
portiu Franesc Calvet es destinen més de 700.000 euros a remodelar
els vestidors i la sala de fitness. Hi haurà una nova zona esportiva a
l’aire lliure a la rambla Jujol i el Tennis Sant Joan estrenarà tres noves
pistes de pàdel.



Gent Gran: servicios de proximidad
Esta primavera está previsto que
comience a funcionar la residencia y el
centro de día de ‘gent gran’, pero, ade-
más, se desarrollará un programa de
servicios de proximidad para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores
de Sant Joan Despí ofreciéndoles ayuda
en temas como pequeñas reparaciones
en el hogar, comidas a domicilio, lavan-
dería, etc. También empezará a prestar
servicio la sala de gent gran del nuevo
centro cívico Torreblanca.

Servicios Sociales y Dona: más ayuda
Entre las acciones programadas por el
departamento se da prioridad a las
acciones de detección y atención a la
infancia y la adolescencia en situación
de riesgo con servicios como el Centre
Obert de Fusteria, actividades de ocio y
el programa Maltractaments infantils,
què fem?. Se pretende igualmente
implementar la ayuda a domicilio con
nuevos servicios de lavandería y limpie-
za, así como el transporte adaptado
para personas mayores dependientes y
para personas discapacitadas. También
se desarrollará la campaña Contra la vio-

Equipamientos y servicios
pensados para las personas

Presupuesto Municipal 2005
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L’any 2005 será el año del ‘casal de joves’, de mejoras en los centros educati-
vos, de la apertura de la Torre de la Creu y de mayor oferta en ‘casals d’estiu’

Los servicios a la ciudadanía son cada vez una mayor prioridad para el Ayuntamiento.

Desde el Área de Servicios a la Persona se plantean para este año múltiples acciones

destinadas a dar mejor respuesta a las demandas sociales



lència de gènere, totes les nostres veus,
con la implicación del tejido asociativo
local.

Juventud: nuevo casal de joves
Este año se pondrá en marcha el casal
de joves, un centro que pretende ser un
punto de referencia para los jóvenes.
También se anuncia la celebración de
las primeras Jornadas de Juventud, la
publicación de la Guía de Recursos
Juveniles y un museo virtual de jóve-
nes artistas de la ciudad.

Educación: mejores colegios
Además de la nueva guardería munici-
pal, se realizarán acciones de mejora
en los centros escolares de Sant Joan
Despí, fundamentalmente en temas de
supresión de barreras arquitectónicas,
seguridad e higiene. Se coordinarán
con la Generalitat las obras de la nue-
va escuela Sant Francesc d’Assís y se
plantea conseguir una mejor ubicación
para el CEIP Pascual Cañís, así como
estudiar el incremento de plazas pú-
blicas donde haya necesidad.

Solidaridad: ayuda y colaboración
internacional 
Además de seguir desarrollando cam-
pañas de solidaridad y concienciación
ciudadana (Utopies concretes per un
món millor, Setmana Ecosolidària...) se
colaborará en proyectos de coopera-
ción con Cuba (remodelación de una
guardería), con los Meninos i Meninas
de Rua de Brasil, apadrinando niños
en Guinea Ecuatorial y haciendo llegar
la solidaridad de la ciudad allí donde
haga falta, como ahora con la campa-
ña para ayudar a los damnificados del
maremoto de Ásia.

Sanidad: 
prevención y salud pública
En materia de salud pública se realiza-
rán controles higiénicos y sanitarios
en establecimientos minoristas y de
restauración, además de incrementar
el esfuerzo por el control de animales
abandonados. Seguirán los programas
de prevención de la caries y de pre-
vención de Sida, anorexia y bulímia
entre los jóvenes, así como las cam-
pañas específicas para personas mayo-
res.

Participación ciudadana:
ampliación de los ‘casals d’estiu’
Se prevé llegar a ofertar unas 800 pla-
zas de casal de verano en la ciudad,
además de realizar la octava Diada de
Entidades en octubre y  realizar mejo-
ras en diferentes equipamientos de
uso ciudadano.

Cultura: abre la Torre de la Creu
Además de la celebración del año de
la lectura y de los habituales ciclos de
exposiciones, teatro, etc., este 2005
se abrirá la Torre de la Creu como
equipamiento cultural, se rehabilitará
la fachada de Can Negre y se celebra-
rá el décimo aniversario de la biblio-
teca Miquel Martí i Pol.

Deporte: 
actividades para todos y todas
Además de las inversiones en mejora
de los equipamientos (polideportivos
Franesc Calvet i del Mig, etc.), se
potenciarán las activides deportivas
con programas para todas las edades y
colectivos de la ciudad, haciendo
especial énfasis en el deporte de
salud.

A lo largo de este año seguirán des-
arrollándose las acciones contem-
pladas en el plan de acción de la
Agenda 21. En este sentido, por
ejemplo, se realizará un estudio
para el aprovechamiento de las
aguas freáticas para el riego y la
limpieza de las calles. También se
trabajará en un plan de ordenación
del espacio agrícola y fluvial para
proteger y mejorar la zona de ribera
de Sant Joan Despí. En materia de
contaminación, se realizarán contro-
les a las indústrias sobre sus emi-
siones a la atmósfera y se seguirán
llevando a cabo los controles de
humos y ruidos a motos y coches.
Trabajar por un pacto ciudadano por
la sostenibilidad; una ordenanza por
una edificación sostenible, y la
mejora de la recogida selectiva, son
otras actuaciones previstas por el
departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento.

En el diseño del presupuesto muni-
cipal, el Ayuntamiento ha buscado
la opinión de la ciudadanía y de las
entidades a través de mecanismos
como el Xat del Pressupost y la pre-
sentación de las cuentas públicas al
mundo asociativo, que pudo expo-
ner sus sugerencias.
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Más por el medio
ambiente

Presupuesto 
participativo

Las torres de alta tensión del parque
Fontsanta desaparecerán este año
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Accedir i sortir de l’estació del tren de
Sant Joan Despí serà aviat més fàcil.
L’Ajuntament ha iniciat el projecte de
reforma integral d’aquest espai que, a
més de suposar fer una plaça nova el
doble de gran de l’actual, farà que el
passatge de Canalies es converteixi en
un carrer de vianants i que la zona
guanyi un nou aparcament. Tot per
resoldre els problemes d’accessibilitat
d’un dels punts més transitat de la ciu-
tat: unes 6.000 persones hi passen a
diari. Per fer possible aquesta transfor-
mació, l’ajuntament invertirà prop d’1,2
milions d’euros.
La nova plaça de l’Estació gairebé dupli-
carà l’espai de l’actual, en incorporar
més de 1.000 metres d’una finca con-
frontant. Passarà a tenir una superfície
de 2.100 metres quadrats que garantiran
un accés més fàcil a l’estació, lliure de
barreres arquitectòniques, que resoldrà
el desnivell de l’entorn. Hi haurà dues
zones diferenciades, un àrea de lleure
amb jocs infantils i una pèrgola, i una
altra zona d’estada on es col·locarà el
monument a Anselm Clavé, que es man-

Nova imatge per a
l’entorn de l’estació

L’Ajuntament construirà una nova plaça, farà un aparcament
i transformarà el passatge de Canalies en un carrer de vianants

La plaça de l’Estació guanyarà més de
1.000 metres quadrats i serà el doble
de gran que l’actual

ESTACIÓ RENFE

PASSEIG
DE 
CANALIES

PLAÇA DE L’ESTACIÓ

La plaça de l’estació passarà a tenir 2.100 metres quadrats –quasi el doble de la

superfície actual– i un aparcament soterrani per a 58 cotxes.

El passatge de Canalies també serà remodelat i es convertirà en un carrer de

viananants des del passeig del Canal. Les obres són a punt de començar
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tindrà. Hi haurà també nou mobiliari
urbà i enllumenat i vegetació. La cons-
trucció d’aquest nova plaça requereix
d’una inversió de prop de 400.000 euros.
Aquesta actuació inclou també la posa-
da en funcionament d’un nou aparca-
ment format per una planta semisoterra-
da de 1.325 metros de superfície i amb
capacitat per a 58 vehicles. L’accés serà
pel carrer de Francesc Macià. Les obres,
a càrrec de l’empresa municipal ADSA,
són a punt de començar i, en un primer
moment, no interferiran l’accés a l’esta-
ció. La construcció del pàrquing té un
pressupost de 513.000 euros.
El tercer punt d’actuació d’aquest pro-
jecte afectarà al carrer de Canalies, en el
tram comprès entre el passeig del Canal
i l’Estació, que passarà a ser un carrer de
vianants, facilitant l’accés a peu al tren.
Tindrà una plataforma amb tres franges:
una vorera on es col·locarà l’arbrat, l’en-
llumenat i el mobiliari urbà, una franja
central on es permetrà només el pas dels
vehicles que  vagin als guals i una altra
vorera. La seva remodelació costarà
264.480 euros.

Nou vestíbul a l’estació
La millora d’aquest entorn culminarà
amb la construcció, a càrrec de Renfe,
d’un nou vestíbul a l’estació, per poder
esperar els trens sota coberts i amb més
comoditat. Una petició realitzada per
l’Ajuntament que posiblement serà assu-
mida per l’empresa ferroviària.

La nova plaça de l’Estació i el passatge de Canalies possaran l’estació molt més
a l’abast de la ciutadania i potenciaran l’accés al transport ferroviari

PISO DE ALQUILER 
PARA GENT GRAN

requisitos para acceder:

• Tener más de 65 años y ser jubilado/a(si la solicitud la hacen dos
personas, la otra ha de tener más de 60 años).
• Residencia acreditada en Sant Joan Despí mediante certificado de
empadronamiento (mínima y continuada de 10 años).
• Tener probelmas de accesiblidad a la  viviend actual.

presentación de solicitudes:
del 1 al 22 deferbero de 2005 (centro Miquel martí i Pol, primer piso) en:

ADSA. Avenida de Barcelona, 83-85
Teléfono: 93 477 03 11
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La deixalleria mòbil visita cada 
dimecres els barris de Sant Joan Despí
Cada setmana, un equip
mòbil recorrerà els punts
més cèntrics dels barris 
de la ciutat per recollir els
productes de rebuig que
també es poden dur a la
deixalleria gran. Fem que a
Sant Joan Despí sigui més
fàcil reciclar!

Tens pati o jardí? No saps què fer-ne de la brossa
vegetal? Saps que les restes de poda i de matèria

verda que llences a les escombraries es poden conver-
tir en adob per al teu jardí? L’Ajuntament t’ofereix la

cessió d’un compostador per compostar les teves prò-
pies restes vegetals a canvi de que l’utilitzis i partici-

pis d’una sessió informativa sobre com fer compost
casolà el proper dissabte 19 de febrer de 2005 de 11 a
13 h al Poliesportiu Salvador Gimeno (cal inscriure’s al

tel. 93 480 60 00 ext. 258 o bé al correu electrònic
ajuntament@sjdespi.net)
Les places són limitades.

Fem compost !

El passat 12 de gener va començar
a funcionar a la ciutat una deixa-
lleria mòbil, un vehicle que, un cop
a la setmana, recorre tots els barris
de Sant Joan Despí per recollir tots
aquells productes de rebuig com
ara ferralla, metalls, fusta, vidre,
pneumàtics, olis, radiografies,
bombetes i fluorescents, petits
electrodomèstics, piles, vernissos,
dissolvents, pesticides, esprais... i
tot allò que no hem de deixar als
contenidors del carrer.
D’aquesta manera és encara més

Cada mes, de mitjana, unes 219 persones connecten amb
el servei Compartir Cotxe, una alternativa de transport que
pretén aprofitar trajectes i vehicles. Del total de persones
que han cercat o han ofert un viatge, un 16% ha aconse-
guit trobar company/a de trajecte. A Sant Joan Despí, ara
hi ha 121 persones donades d’alta, la qual cosa suposa un
important estalvi anual de benzina (uns 13.000 litres) i
una reducció de la contaminació (s’han deixat d’emetre 14
tones de CO2 a l’atmosfera).  Si voleu compartir cotxe o
cerqueu algú amb qui anar a la feina, a estudiar, etc...,
només cal que entreu a la pàgina web municipal:
www.sjdespi.com.

Compartir cotxe

La deixalleria mòbil, el dimecres al matí al teu barri
Centre: de 10.00 a 10.50 h, al carrer del Bon Viatge amb plaça de l’Ermita 
Les Planes: de 11 a 11.50 h, al carrer de J. F. Kennedy amb la plaça del Mercat 
Torreblanca: de 12 a 12.50 h, a la plaça de M. Aurèlia Capmany 
Residencial Sant Joan: de 13 a 14 h, al carrer de Jacint Verdaguer

fàcil reciclar a la ciutat, evitant la
contaminació i posant el nostre gra-
net de sorra per aconseguir una ciu-
tat més néta i ecològica.
A més de la nova deixalleria mòbil,
la seva ‘germana gran’ (al carrer

d’Àngel Guimerà cantonada amb av.
Baix Llobregat) continua funcionant
amb el mateix horari: de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores i de 16 a
19 hores, i dissabte de 9 a 14 hores.
El telèfon és el 93 371 57 46.
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Eduard Alonso, alcalde de Sant
Joan Despí; Celestino Corbacho,
president de la Diputació i Antoni
Poveda, primer tinent d’alcalde, en
l’acte de signatura de l’acord

Aspecte actual de la carretera, que s’ha alleugerit de trànsit un cop oberta la
connexió de la variant de la BV-2001 amb Sant Feliu

L’antiga carretera de Sant Feliu canvia-
rà ben aviat el seu aspecte, transfor-
mant-se en una via que convidarà al
passeig, ben il·luminada, amb voreres,
mobiliari urbà, arbres i, fins i tot, un
carril bici. Celestino Corbacho, presi-
dent de la Diputació de Barcelona, i
Eduard Alonso, alcalde de Sant Joan
Despí, han signat un acord que perme-
trà, d’una banda, el traspàs de la titu-
laritat de la carretera BV-2001 a l’A-
juntament i, de l’altra, la reforma d’a-
questa via en un tram de 900 metres.
L’acord entre les dues administracions
permetrà que l’antiga BV-2001 passi a
ser una via urbana, un cop l’Ajun-
tament en sigui el responsable i hagi
estat remodelada. El tram objecte de
millora és el comprès entre l’encreua-
ment amb el carrer Creu d’en Muntaner
i el terme municipal de Sant Feliu. Fins
ara, era una carretera amb un alt volum
de trànsit en ser la principal via de
comunicació amb la població veïna de
Sant Feliu de Llobregat. L’obertura, el
passat 24 de novembre, de la variant de

Acord per transformar l’antiga 
carretera BV-2001 en un carrer urbà
La Diputació de Barcelona cedirà la titularitat de la via a l’Ajuntament i col·laborarà en la
remodelació d’un tram de 900 metres, entre el carrer Creu d’en Muntaner i Sant Feliu, que tindrà
tractament urbà amb voreres, arbrat, enllumenat i, fins i tot, un carril bici.

la BV-2001 (Via Llobregat) entre Sant
Joan Despí i Sant Feliu, ha alliberat de
vehicles aquesta carretera, que ara es
vol convertir en una via més urbana
“amb voreres per passejar, enllume-
nat nou, carril bici, etc”, segons
paraules de Celestino Corbacho, que
xifra en uns 600.000 euros la inversió
prevista, “una part important de la
qual assumirà la Diputació”, ha de-
clarat després de la signatura de l’a-
cord. 
Antoni Poveda, primer tinent d’alcalde

de Sant Joan Despí, ha manifestat que
amb aquesta actuació la carretera “es
converteix en una prolongació del
carrer Major i es potencia la seva
funció de passeig, cosa fins era
impossible, en ser una via perillosa.
Ara es facilitarà l’accés dels ciuta-
dans i ciutadanes de les Begudes al
Centre, així com a les escoles de la
zona i a la Ciutat Esportiva”. 
Les previsions són que les obres
puguin començar a execurtar-se cap al
final de l’any.
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Sant Joan Despí Nadal

Recull gràfic de Nadal i Reis

La ciutat ha estat escenari, aquestes passades festes nadalenques,

de gran quantitat d’escenes plenes de màgia, color, música i il·lusió.

Un any més, el Nadal ha estat instens a Sant Joan Despí

Recollida de cartes per als Reis
Joguines, llibres... i un munt de bons desitgos per a
l’any 2005 és el que van demanar els nens i les nenes
de Sant Joan Despí a les seves cartes per als Reis Mags

Pastorets
El centre d’esplai El Castanyot va tornar a posar en escena la
història dels pastorets i del dimoni, un clàssic del Nadal català

Pessebre vivent
Un any més, milers de perso-
nes van visitar el ‘Belén
viviente’ que organitza el
Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre i que, de
nou aquest any, va ser inaugu-
rat per José Montilla, actual
ministre d’Indústria, Consum i
Turisme, que el va visitar
acompanyat de les principals
autoritats municipals -
–l’alcalde, Eduard Alonso, i el
primer tinent d’alcalde, Antoni
Poveda– i del president del
CCA Vicente Aleixandre, José
Romero
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Els mercats municipals, engalanats. A la imatge les parades gunayadores del concurs de decoració nadalenca, amb els
seus comerciants i la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Belén García (foto de l’esquerra, al centre).

Ball de gent gran Més de
800  persones es van donar cita
al poliesportiu del Mig per cele-

brar el Nadal de la gent gran,
una tarda plena de música i
alegria, amb berenar inclòs.

Els Reis Mags
El cel va portar els Reis
de l’Orient, que van arri-
bar en helicòpter al recin-
te firal gràcies als crits
il·lusionats de centenars
d’infants, que van bufar la
seva estrella màgica, tal i
com els havia explicat
l’astròleg Sadurní.



El circuit local contra la violència de 
gènere implica tots els estaments 
assistencials

Juntes diem prou:
ajut i suport a les dones

Els i les professionals del circuit muni-
cipal de violència de gènere han
detectat un increment de casos de
dones que han sofert maltractaments
físics i psíquics. Les treballadores
socials de la població estan duent a
terme una atenció individual i s'ha
valorat que també és necessària una
intervenció grupal, on poder incidir
més en la seva problemàtica. La
Regidoria de Serveis Socials i Dona,
amb la col·laboració de la Regidoria
d’Educació va iniciar l’octubre de
2004 el projecte Juntes diem prou!
que té per objectiu donar suport psi-
cosocial a aquestes dones, millorar la
seva autoestima i aconseguir que se
sentin protegides, garantint la màxi-
ma informació de serveis i recursos
socials i assessorament legal de què
disposen. Tot això es vol assolir a tra-
vés de sessions setmanals de suport
psicològic dirigides per una psicòloga
del Departament d'Educació i a les

Funcionen sessions per a les víctimes de violència
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La Comissió Ciutadana de Solidaritat de Sant Joan Despí, en col·laboració amb l’Ajuntament, han posat en funcionament la
campanya Una onada de solidaritat, destinada a ajudar les persones damnificades pel sisme marí que ha provocat uns 150.000

morts a diferents països del sud est asiàtic i que organitza, dissabte 29 de gener, dos festivals per recaptar ajuda. 
Altres accions són l’obertura d’un compte corrent; el repartiment de guardioles per rebre donatius que es col·locaran a les

botigues de la ciutat i la distribució entre les entitats d’uns gots amb el lema de la campanya que vendran les mateixes asso-
ciacions a les activitats que organitzin. 

El número de compte per fer ingressos solidaris és el 2100 0291 31 0200202456. 
Fer constar 'sisme submarí' en el moment de fer l'ingrés.

Una onada de solidaritat a Sant Joan Despí:
2 festivals per ajudar al sud-est asiàtic

Dissabte, 29 de gener, a les 18 hores
a l’Auditori Martí i Pol i al Foment Cultural i Artístic

Tota la recaptació (l’entrada val 5 euros) es destinarà als damnificats/des

Fer un moble per als CD, una
tauleta de nit, uns prestatges,
un cajón flamenco (instrument
de percussió), jocs de taula i
joguines en fusta... i moltes més
coses són les que podran fer tots
els nois i noies que s’apuntin al
Centre Obert de Fusteria de Sant
Joan Despí. 
El centre s’adreça a joves de 13
a 16 anys que, a més d’aprendre
el treball amb fusta, podran gau-
dir d’altres activitats de lleure
que s’organitzen fora del centre.
A més, també s’ofereix una aten-
ció educativa individualitzada.
Els nois i les noies interessades
poden fer la inscripció al mateix
centre (situat al passeig
Maluquer número 2, de 16.15 a
20 hores) o trucant als telèfons:
93 477 16 23 / 93 373 60 60.
Encara queden places
disponibles.

Centre obert
de fusteria
per a joves de
13 a 16 anys

que, de manera puntual i per tal de
resoldre dubtes, hi assistiran el caporal
de la Policia Local (àmbit policial), el
fiscal de Sant Feliu de Llobregat (àmbit
legal) i una treballadora social (àmbit
social).
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La concejal de Gent Gran, Fuensanta Fernández, acudió a la primera sesión del Aula.
En la imagen, junto a uno de los monitores, Salvador Pascual, y un alumno

Poner al alcance de las personas
mayores de Sant Joan Despí todas las
posibilidades que ofrece Internet y el
correo electrónico es el objetivo de la
nueva Aula de Noves Tecnologies per a
la Gent Gran que desde el pasado 10
de enero funciona en el centro cívico

de les Planes. Se trata de un espacio
en el que se ofrece a las personas
interesadas la oportunidad de apren-
der y de utilizar las nuevas tecnologí-
as. Para ellos se realizan cursos de
formación (tres sesiones de dos
horas) para los que se cuenta con la

colaboración de monitores volunta-
rios del departamento de Gent Gran
participantes en el programa I tú, per
què no? (Salvador Pascual, David
Compañón y José Gutiérrez).
Para más información: Departament
de gent gran: 93 477  00 51

Aula de nuevas 
tecnologías para
‘gent gran’

Las personas mayores con pocos recursos,
exentas de pagar la Tasa de Basuras
Requisitos para solicitar la exención de la tasa: 

• Ser pensionista y tener más de 60 años.
• Vivir solo/a y no tener ingresos superiores al salario mínimo interprofesional del año 2005.
• Los ingresos totales de la unidad familiar no han de superar los 620 euros mensuales

(se entiende por unidad familiar el conjunto de personeas censadas en el mismo domicilio).
• No tener más de una vivienda ni otros bienes.

Lugar donde tramitarla:
- CENTRE CÍVIC LES PLANES. C/ John F. Kennedy, 4, tel. 93 477 16 23 .
- ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA, Polisportiu Francesc Calvet, av. Barcelona, 45, tel. 93 477 00 51.
Horario: de 9 a 13 horas, de lunes a viernes.
Documentación a aportar:
fotocòpias del D.N.I., de los justificantes de ingresos y nombre del propietario de la vivienda.

Periodo para presentar la solicitud: DEL 17 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2005

Programación del
Aula Cultural 
de la Gent Gran
El Plan de Sanidad. 9 de febrero
Carme Figueras, diputada en el Parlament.
17 h. Àrea de Serveis a la Persona

Flora y Fauna de Sant Joan Despí.
16 de febrero. Angel Arroyes, Associació
Arrel. 17 h. Àrea de Serveis a la Persona

Salida: Museu de les Aigües i a la planta
potabilitzadora. 23 de febrero
Precio: 7,25 euros. Salida: 9,30 h
Inscripciones:  Àrea de Serveis a la Persona

Polonia: de los 80 a nuestros días.
2 de marzo. Montserrat Cornet, escritora.
17 h. Àrea de Serveis a la Persona



IMPOST DE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA

TAXA DE GOSSOS

Període de cobrament:
de l’1 de març al 5 de maig 
Domiciliació cap al 30 d’abril

Calendari del 
Contribuent 2005

Per a més informació: Ofina de Gestió Tributària
(al costat de l’Ajuntament): 93 477 12 46

SOPAR DE DONES 2005
4 de març • Poliesportiu del Mig 

Ve n d a  d ’ e n t r a d e s

Dies 10 i 11 de febrer: 
centres cívics de les Planes, Torreblanca i Antoni Gaudí, així com a
Can Negre i a l’Àrea de Serveis a la Persona 
de 10 a 13 h i de 17 a 19 h (excepte a l’Àrea de Serveis a la Persona)

A partir del dia 14 de febrer, 
només a l’Àrea de Serveis a la Persona.
De 10 a 13 h, i dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 19 h

El preu del sopar és de 23 euros i es destinarà 1 euro al sud est asiàtic • No
es farà cap reserva de tiquets ni per anticipat ni durant el procés de venda •
Cada persona podrà comprar un número il·limitat de tiquets sempre que s’a-
bonin al moment • Les taules del sopar seran de grups de 10 a 12 persones.
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Freno a la  
alimentación 
de animales 
callejeros
Pese al loable sentimiento
que lleva a muchas personas
a alimentar animales calleje-
ros, este tipo de acciones
supone un importante riesgo
para la salubridad pública. El
Ayuntamiento de Sant Joan
Despí tiene como misión
mantener la vía pública lim-
pia y libre de animales aban-
donados e insalubres y para
ello realiza las pertinentes
funciones de limpieza y vigi-
lancia.
Pese a todo, aún hay quien
encuentra el momento apro-
piado para llevar a cabo esta
práctica. Desde el
Ayuntamiento se hace un lla-
mamiento a la ciudadanía
para evitar este tipo de
acciones y se recuerda que la
nueva Ordenanza del Civismo
sanciona con multas de 50
euros a las personas que ali-
menten animales en la vía
pública.

Realitzen un ‘porta a porta’ fent feina d’informació i sensibilització sobre
qüestions de reciclatge i la nova Ordenança de Civisme

Informadors Ambientals en una de les seves visites de conscienciació ciutadana

Si encara no ha rebut la seva visita,
un dia d’aquest trucaran a la porta
de casa seva. Són les anomenades
Informadores Ambientals, un equip
de nou personas que des del passat
29 de desembre realitzen un porta a
porta pels diferents barris de Sant
Joan Despí. La seva feina consisteix
a sensibilitzar la ciutadania sobre el
reciclatge i el civisme i alhora

informar els veïns i veïnes sobre les
novetats aprovades en l'Ordenança
de Civisme. Fins al proper mes de
maig visitaran totes les llars de la
ciutat i, possiblement, més enda-
vant facin també accions adreçades
al comerç. 
Aquesta tasca estarà també reforça-
da per la presència dels agents
cívics als carrers de la població.

Les informadores ambientals
visiten les cases per conscienciar sobre
temes de civisme i medi ambient

Hi haurà servei d’autocar



des del

cel
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La ciutat ens ofereix
interessants panorà-
miques a vista d’o-
cell, que anirem
descobrint en
aquest petit espai
del Butlletí. 
La modernista Torre
de la Creu enforteix
el seu caràcter cir-
cular si l’observem
des d’una perspecti-
va aèria.

L’Ajuntament ha ajudat prop d’un centenar
de projectes d’emprenedors el 2004

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha
assessorat un total de 97 emprene-
dors i emprenedores de la ciutat a
l’hora de crear o millorar les seves
activitats econòmiques durant l’any
2004. Al llarg dels darrers dotze
mesos, un total de 30 noves iniciati-
ves empresarials han començat a fun-
cionar també amb l’ajut de l’adminis-
tració municipal, a través del seu ser-
vei d’autoempresa i del viver del cen-
tre d’empreses Miquel Martí i Pol. Són
activitats econòmiques de diferents
camps, des de botigues a empreses

de serveis, que han demanat la
col·laboració de l’Ajuntament en
temes com l’elaboració del pla d’em-
presa, l’assessorament individualitzat
o, fins i tot, per començar l’activitat
des del viver d’empreses.
Representants d’aquestes iniciatives,
així com d’altres professionals que
han demanat aquest any el suport
municipal per desenvolupar el seu
negoci, van participar el  passat 14
de desembre en la sessió formativa
Factors crítics d’èxit en la consolidació
d’empreses celebrada al Foment Cul-

tural i Artístic on el professor d’estu-
dis Empresarials de la Universitat
Ramon Llull, Adrià Folia, va repassar
els aspectes claus en el procés de
consolidació d’una empresa. A l’acte
hi van assistir l’alcalde de la ciutat,
Eduard Alonso, i la tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, Belén García.
Alonso va encoratjar els assistents a
tirar endavant “les seves il·lusions
i vocacions” i va assegurar que “els
emprenedors feu un important ser-
vei, enfortint el teixit  socioeconò-
mic del municipi”.

Imatge d’alguns dels
emprenedors de la ciu-
tat acompanyats de
l’alcalde, Eduard
Alonso



Carnaval de llibre

Sant Joan Despí ja es prepara per
rebre el Carnaval. La gran festa de
la disfressa i la disbauxa tindrà,
com sempre, el seu màxim expo-
nent en la rua, que se celebrarà el
proper dissabte, 5 de febrer. Aquest
any, però, canvia el punt de con-
centració i sortida de les compar-
ses, que serà la rambla de Josep
Maria Jujol, a partir de les 17
hores. Des d’aquí la rua seguirà
pels carrers de Jacint Verdaguer,
Bon Viatge, avinguda de Barcelona,
Montilla, la Mercè, Trias de Bes,
plaça de Sant Joan, Marquès de
Monistrol i parc de la Fontsanta,
on hi haurà festa i ball. A la nit

(23 h) al poliesportiu del Mig es
realitzarà el ball de Carnaval i el
concurs de disfresses. Abans, però,
el dia 3 de febrer, se celebrarà el
Dia de la Truita, amb l’arribada de
l’emissari del Carnestoltes al parc
de la Fontsanta cap a les 16.45 h.
El dia 9 celebrarem l’enterrament
del Carnestoltes, amb una comitiva
fúnebre que sortirà de la plaça del
Mercat per arribar a la plaça de
l’Ermita. 
D’altra banda, el 6 de febrer, el
grup d’esplai El Castanyot organit-
za la seva festa infantil de
Carnaval, al poliesportiu del Mig a
partir de les 15.30 hores.

La rua, dedicada enguany al món dels
llibres, se celebrarà el dia 5 de febrer i 

sortirà de la rambla de Josep Maria Jujol

La rua de Carnaval canvia enguany el seu punt de sortida

Activitats a la
biblioteca Miquel
Martí i Pol

Recital navideño del
Semillero Azul

L’Hora del Conte, 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 llibres i la lectura,
tornarà el proper 10 de febrer. La
biblioteca Miquel Martí i Pol, a
partir de les 18.30 hores, acollirà
la lectura del conte Música
Dibuixada, per a nens i nenes a
partir de 3 anys.
Fins 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. Aquest servei és l’anome-
nada Aula d’Estudi, que tornarà a
funcionar del 20 de maig al 26 de
juny i del 27 d’agost a l’11 de
setembre de 2005.
Xerrada de cinema. Les llegendes
de Hollywood és el títol de la
xerrada que el cinèfil Jorge de
Cominges oferirà el dimarts, 15 de
febrer, a la biblioteca Miquel Martí
i Pol (18.30 hores). També es farà
la Travessa dels Òscars, amb premis
per a les persones que l’encertin.

El Círculo Artístico y Literario El Semillero Azul celebró
con gran éxito el pasado 22 de diciembre su tradicional

recital de Navidad, al que acudió el alcalde de la ciu-
dad, Eduard Alonso (en la foto, junto con los miembros

de la entidad). El acto contó con la participación del
coro rociero Grupo Celeste, el conjunto extremeno San

Isidro Labrador de Cornellà, el Trío Amalgama, el grupo
Tierra y Cielo y la Asociación Poética de Catalunya.
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Els carros tirats de cavalls tornaran a ser els protagonistes dels Tres Tombs

i també...
Recaptació final de La Marató a
Sant Joan Despí. Les activitats
desenvolupades a Sant Joan
Despí per col·laborar amb La
Marató de TV3 han aconseguit
finalment un total de 8.310
euros, que superen amb escreix
les previsions establertes, segons
l’entitat que ha impulsat la ini-
ciativa, l’Esbart Dansaire de Sant
Joan Despí.

Cursos i tallers als centre cívics
Antoni Gaudí i Torreblanca. Fins
al 18 de març es desenvolupen al
centre cívic Antoni Gaudí (plaça
de l’Estatut, 5) diferents cursos i
tallers: Photoshop i club digital,
internet, informàtica, ioga, dansa
del ventre, country i escacs. Per a
més informació: 93 477 31 34
ccgaudi@sjdespi.com. Al nou
centre cívic Torreblanca es faran
també cursos i tallers de
Photoshop, multimèdia i disseny
gràfic, informàtica, balls de saló,
capoeira, dansa del ventre, guita-
rra, teatre amateur, xerrades en
català, tertúlies poètiques i balls
de gent gran. Més informació: 
93 477 22 68

Fiesta de la Piñata de la
Asociación Recreativa San
Joaquín. La entidad extremeña
organiza esta tradicional fiesta el
29 de enero en el centro cívico
de les Planes, a las 22 horas. 

Els gegants Joan Pi i Pomereta
se’n van al centre Martí i Pol. El
proper 19 de febrer, els gegants
Joan Pi i la Pomereta estrenaran
nova ubicació, el vestíbul del
centre Miquel Martí i Pol. Sortiran
a la tarda de Can Negre i, en arri-
bar, haurà una festa infantil.

El cicle d’hivern de teatre que orga-
nitza l’Ajuntament de Sant Joan
Despí s’enceta amb un plat fort. El
proper divendres, 11 de febrer, el
Foment Cultural i Artístic acollirà la
representació de l’obra Mathilde, de
Veronique Olmi. Els populars actors
Montse Guallar i Lluís Marco són els
protagonistes d’aquesta  història
que ens parla del pas del temps i de
la por a l’envelliment des de la pers-
pectiva de la relació d’una parella en

què ella, la Mathilde, ha quedat
atrapada pel desig que li provoca un
adolescent. El preu de l’entrada és
de 10 euros.
La següent sessió de teatre s’anun-
cia per al dia 11 de març, en una
representació commemorativa del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora que portarà a l’escenari
l’obra Dones com jo, Heroïnes de
Sagarra amb Teresa Cunillé. El preu
de l’entrada serà de 7 euros.

El proper diumenge, 30 de gener,
torna a celebrar-se a Sant Joan Despí
la festa dels Tres Tombs, una tradició
que la ciutat viu cada gener des de
fa ja disset anys, gràcies a la feina
de la Colla de Geganters, entitat que
la va recuperar. 

Abans de la rua, que aplegarà unes
70 carrosses, els dies 27, 28 i 29 de
gener se celebra la Granja d’Animals
al recinte de Can Tusquets (de 9 a 13
i de 15 a 19 hores), on els més
petits s’ho passaran d’allò més bé
amb animals de granja.
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‘Mathilde’ inicia el cicle
de teatre d’aquest any

Cultura i tradició a la
Festa dels Tres Tombs

Montse Guallar i Lluís Marco, populars pels seus papers a El Cor de la
Ciutat i Hospital Central, són els protagonistes d’aquesta obra que es
representa l’11 de febrer al Foment Cultural i Artístic

El dia 30 de gener torna a celebrar-se aquesta festa tradicional
recuperada a la ciutat per la Colla de Geganters



20

El bàsquet està de moda entre els
nens i nenes de la ciutat. Prova d’ai-
xò és l’interès que ha suscitat la
pràctica d’aquest esport a Sant Joan
Despí i, concretament, l’increment
de participants que aquesta tempo-
rada ha registrat l’escola esportiva
del CB Sant Joan Despí, que es va
presentar el passat 8 de gener. “S’ha
crescut prop d’un 100%”, comenta
el president del club, Josep Maria
Román, en donar les dades dels nens
i nenes inscrits als 12 equips de l’es-
cola: un total de 165 joves esportis-
tes de la ciutat que volen practicar
l’esport de la cistella. “Potser ha
estat el Mundial o les olimpiades”,

comenta Román, quan se’l pregunta
sobre el per què d’aquest augment
d’aficions, que espera “serveixi per
garantir un bon planter de juga-
dors per als equips del club”. Els
equips de l’escola de bàsquet partici-
pen en competicions escolars i fede-
rades de diferents categories que
ocupen la franja d’edat que va dels 6
als 16 anys. Els dimarts i els dijous,
als poliesportius Francesc Calvet i
Salvador Gimeno entrenen aquests
equips, el futur d’un club que viu
aquesta temporada “un any de tran-
sició” al seu primer equip, el sènior
masculí, assegura el president de
l’entitat. Desprès de quatre tempora-

des quedant-se a les portes de l’as-
cens de Segona Catalana, aquest any
ha renovat la plantilla quasi en la
seva totalitat i també ha estrenat
entrenador, José Antonio. “Volem
enguany acabar d’acoplar els juga-
dors i compactar l’equip, tot man-
tenint la categoria”, comenta
Román. Tot i això, aquesta tempora-
da s’han estrenat dos nous equips
júnior (masculí i femení), que se
sumen al senior femení i al sub21
masculí. 
Una nova etapa per al bàsquet de
Sant Joan Despí que de ben segur
estarà acompanyada dels èxits
esportius que es mereix aquest club.

El club de bàsquet Sant Joan Despí registra un espectacular increment de nens i nenes a la seva esco-
la esportiva, que aquesta temporada té 12 equips i 165 jugadors i jugadores. El primer equip enceta
una nova etapa amb plantilla renovada i un nou entrenador

El Club Petanca Las Planas vivió una intensa jornada
el pasado 8 de enero coincidiendo con la celebración

de su Gran Melé de Petanca, una actividad que se
celebra desde hace unos 8 años y que reunió a 300

jugadores en las instalaciones del club, donde se dis-
putaron hasta 63 tripletas.

Enguany s’ha doblat el nombre de nens i nenes inscrits/es a l’escola esportiva del Bàsquet Club Sant Joan Despí

Más de 300 participantes 
en la ‘gran melé’ de petanca

L’escola del Bàsquet Sant Joan viu
un fort increment d’escolars



El Club de Tir amb Arc de Sant Joan Despí realizó el pasado 2 de enero la pri-
mera edición de su Tirada de Reyes que, además, tuvo como objetivo colabo-
rar en la campaña de recogida de juguetes que organiza la Cruz Roja y Ràdio
Despí. Participaron diversos arqueros y entidades del sector como el Club
d’Arquers Dos Rius, el Club Arc Montuïc i el Club d’Arquers d’Olivella.
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Participantes en esta primera edición junto con los jueguetes recogidos

Primer torneo benéfico de tiro con arco

Sant Joan Despí, en la
selección catalana de 
‘handbol’ femenino

Un jove de la
ciutat, campió 
català de ciclocros

Una família de
Sant Joan, al rally
Barcelona-Dakar

Marcel Vernet Inglés, un jove veí de
Sant Joan Despí, es va proclamar
campió de Catalunya júnior de ciclo-
cros, celebrat el passat 16 de gener a
Sabadell. Vernet, tot i dominar al llarg
de tota la cursa, va aconseguir la vic-
tòria desprès d’un llarg i continuat
sprint amb tres corredors.

Una família de Sant Joan Despí ha
estat present a l’edició d’aquest
any del rally Barcelona-Dakar.
Baldiri Olivé, empresari de 50
anys, ex pilot d’enduro i amb sis
rallies d’experiència, va formar el
Team Muxu i es va endur a l’aven-
tura els seus dos fills, Albert, de
25 anys, assessor de patrimonis
en BANIF, i Baldiri Jr, de 23,
estudiant d’administració i direc-
ció d’empreses. El fill petit va fer
de copilot del propi Baldiri i
l’Albert, de Pere Maimí, un veterà
del Dakar. Tota una aventura.

El balonmano es un deporte con gran
afición en la ciudad, que ha visto for-
jarse a destacados jugadores. Otra
prueba de ello es la presencia de dos
jugadoras de Sant Joan Despí en el
último partido de la selección catala-
na, disputado el pasado 21 de
diciembre contra Islandia en Parets
del Vallès. Sefi Paladella y Mari Ánge-
les Cerezo llevaron el nombre de la
ciudad a la competición internacio-

nal en un partido de gran rivalidad
que se saldó con un empate a 33 que
hubo de deshacer en la prórroga,
desgraciadamente a favor de las
islandesas. Sefi Paladella es vecina
del barrio Centre y juega actualmen-
te en el CH Gavà, equipo en el que
también milita M Ángeles Cerezo,
que a su vez es la actual coordinado-
ra de la escuela deportiva de handbol
del municipio.

Las jugadoras de Sant Joan Despí durante el partido (fotos: Ignasi Paredes FCH)

Marcel, campió júnior de Catalunya

Dos jugadoras de Sant Joan Despí participaron en el partido
internacional  Catalunya-Islandia, que se decidió en la prórroga



Desde este espacio queremos
manifestar nuestra solidaridad
con los pueblos del sudeste
asiático que se han vistos
arrasados por el maremoto. De
esta misma forma el Partido
Popular ante esta situación
tan grave donde miles de per-
sonas han perdido la vida así
como sus formas de subsisten-
cia y hogares, hemos presenta-
do en el Congreso de los
Diputados tres “proposiciones
no de ley”. 
Ante el auge de la utilización
del teléfono móvil como medio
de donación fácil y masiva, el
PP entiende que el Gobierno
debe permitir que la voluntad
de la donación de los españo-
les repercuta en su totalidad,
por ello pedimos que libere a
las empresas del pago del 16%
del IVA de los mensajes de
donaciones. 
La segunda propuesta consiste
en la creación de una Oficina
Técnica de Cooperación en
Indonesia, las soluciones y las
ayudas serán a medio y largo
plazo,  por lo que será necesa-
rio contar con esta oficina
para una mejor estrategia pre-
supuestaria y material, ya que
desde España no se conocen
las necesidades reales. 
Finalmente en la tercera pro-
posición hemos solicitado que
la ayuda prometida de 50
millones de euros en la recons-
trucción NO SUPONGAN MÁS
DEUDA. Queremos que sea una
ayuda no un préstamo con
intereses. 

Davant la imatge bucòlica d’un Sant
Joan Despí perfecte que ens fa arribar el
govern de PSC, ICV-EUiA i CiU, la ciuta-
dania ha de saber que aquest govern
nostre perd subvencions de la
Generalitat de Catalunya. O bé les pre-
senten fora de termini, o bé no consi-
dera oportú de demanar-les. Us ho
expliquem:
Des del Departament de Serveis Socials
i Dona, que gestiona ICV-EUiA, es dema-
nen 25.000 euros per al Pre-Taller de
Fusteria, dels quals se n’espera obtenir
com a mínim 12.000, que és el que s’ha-
via donat en anys anteriors. Llàstima
que la petició es presenta fora de termi-
ni (dues setmanes més tard!) i aquesta
manca de diners recaurà, inevitable-
ment, en el funcionament del Pre-Taller
o d’altres centres gestionats per aques-
ta àrea. 
D’altra banda, per primera vegada en
disset anys, el Consell Català de l’Esport
obre una convocatòria de subvencions
per als ens locals. Molts ajuntaments
s’hi presenten i obtenen ajuts per fer
diferents programes (activitats esporti-
ves per a gent gran o joves, activitats
per a dones, programes de manteni-
ment, esport per a discapacitats o nou-
vinguts, activitats aquàtiques, etc.).
L’Ajuntament de Sant Joan Despí no es
presenta, i quan demanem explicacions
ens diuen que no n’han demanat perquè
“la Diputació donava més diners”. Els
deuen sobrar els diners, perquè és de
sentit comú demanar subvencions al
màxim d’institucions possibles. 
En definitiva, la gestió del nostre
Ajuntament deixa molt que desitjar,
sobretot pel que fa a l’Àrea de Serveis a
la Persona. El seu màxim responsable
faria bé de coordinar millor el seu
departament i no perdre el temps en
crear zones blaves a l’entorn del pavelló
Francesc Calvet que ningú ha demanat.
És clar que potser si no demanen sub-
vencions és perquè esperen aconseguir
aquest diners per una altra via...! 

Tsunami

Maremoto

1r any de tripartit

1r any perdut

Ens sobren els

diners?

El 14 de desembre de 2004, les forces
polítiques PSC-CpC, ERC, ICV-EUA van sig-
nar l’Acord del Tinell, que els permetia
arribar al Govern de la Generalitat, mal-
grat no haver estat cap d’elles la força
política amb més representació parlamen-
tària.
L’acord buscava, segons els seus signants,
construir un nou govern de la Generalitat
al voltant dels objectius següents:
- més i millor autogovern
- més qualitat democràtica
- un nou impuls econòmic per a
Catalunya
- Catalunya, una nació socialment avan-
çada
- una nova política territorial i ambiental
Transcorregut un any de la creació del
govern tripartit a Catalunya, cap d’a-
quests objectius que havien de configurar
l’actuació del nou govern s’ha complert.
En opinió de Convergència i Unió, el
govern tripartit no aprofundeix en l’auto-
govern i la recerca del progrés i la millo-
ra del benestar dels ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya. És, per tant, un govern
que es mereix suspendre aquest balanç.
En lloc de més i millor autogovern, han
avançat en el procés de desnacionalitza-
ció
En lloc de més qualitat democràtica, més
opacitat i més voluntat de control
En lloc de prioritzar el creixement econò-
mic, tenim un govern sense prioritats en
matèria econòmica
Un govern que no és progressista ni
socialment avançat
En lloc d’una nova política territorial i
ambiental, un país paralitzat
En resum, la inactivitat i els conflictes
entre els tres partits que conformen el
govern català, així com les successives
renúncies en matèria nacional del tripar-
tit tant al Parlament català com a l’es-
panyol, evidencien que el govern no té un
projecte de país. Tenim un govern inac-
tiu, un govern que sempre ha de demanar
permís al de Madrid, un govern que fun-
ciona en compartiments estancs, cada
partit dirigeix les seves àrees sense un
projecte comú. L’única explicació, per
tant, a la cohesió del govern, l’hem de
buscar en el pur manteniment del poder,
no en la recerca del progrés i del benes-
tar per als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.
En definitiva, un govern que ha fet per-
dre un any als ciutadans i ciutadanes. Un
govern que no governa prou, ni prou bé.

CCiiUU EERRCCPPPP



Sí a Europa

Volíem dedicar aquest espai a explicar-vos
les propostes que el nostre grup va plante-
jar als pressupostos municipals d’aquest any,
però el final del 2004 ens ha donat una
sotragada forta, milers de persones han
patit i estan patint les  conseqüències del
tsunami. Gràcies a la mobilització interna-
cional sembla que es podran tirar endavant
projectes d’emergència, però cal que el sen-
timent de solidaritat no s’apagui perquè,
sovint, quan aquests fets deixen de ser notí-
cia de portada dels diaris o en els telenotí-
cies, tendim a oblidar-los. Tothom és cons-
cient de moltes altres situacions greus que
pateix el nostre planeta, com els problemes
del continent africà pel que fa a la sida o a
les guerres o a la fam, però quan no són
notícia de primera plana queden en segon
terme i en l’oblit. Hem de fer que la nostra
solidaritat es mantingui per donar suport a
aquelles organitzacions que treballen d’una
manera continuada.
Amb aquesta preocupació comencem el
2005 en les perspectives d’un any en què es
faran realitat a la nostra ciutat actuacions
que ICV-EUA ha anat plantejant al llarg de
les darreres legislatures. Els habitatges de
lloguer per a joves sembla que per fi han
trobat la via adequada, també per les noves
disposicions al respecte de la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
El Casal de Joves comença a tenir entitat
dins del marc del Pla Jove, habilitant un
espai que esperem que respongui als inte-
ressos i necessitats que el jovent de la nos-
tra població està demanant i es compti amb
la seva participació. La recollida selectiva de
matèria orgànica al barri de les Planes que
comportarà la implantació d’aquesta fracció
a tota la ciutat. L’estudi de viabilitat per a
la posada en marxa d’un servei de transport
intern (Despibus)
ICV-EUA ha fet noves propostes, entre les
quals destacaríem el disseny de camins
escolars segurs, la deixalleria de barri amb
un camió que pugui estar per diferents
carrers i facilitar la recollida selectiva, la
supressió progressiva de barreres arquitectò-
niques en els comerços, la millora de la
pavimentació dels passatges per a vianants
de les Planes, destinar l’1 % dels ingressos
propis a cooperació i solidaritat.
Són molts projectes i molta feina per enda-
vant, a la qual ens comprometem en la rigo-
rositat i l’esforç que sempre ha estat la
manera de fer del nostre grup municipal.

El 20 de febrer assistirem a un fet
històric: com a ciutadans i ciutada-
nes europeus tindrem l’oportunitat
de participar en el referèndum de la
Constitució Europea. 
La Constitució és, sent dubte, el fruit
d’un compromís però també un avanç
cap a una Europa més democràtica,
més justa socialment i més igualità-
ria. Ens apropa a l’Europa somniada,
descentralitzada, plurinacional on els
ciutadans i ciutadanes comencen a
tenir més protagonisme. Europa ha
de fer escoltar la seva veu al món i la
Constitució ho farà possible.
D’altra banda, per a Catalunya i per a
Espanya, Europa ha contribuït de
manera fonamental al nostre progrés.
Les ajudes rebudes pel nostre país
representen el 0,8% del PIB; han
possibilitat la creació de 298.000
llocs de treball; han permès que la
renda per càpita espanyola hagi
pujat 18 punts en 18 anys. El fons de
la UE ha finançat una part molt
important de l’Estat espanyol.
Per a Sant Joan Despí les ajudes
rebudes d’Europa s’han deixat veure
des del fons social per a la promoció
d’ocupació i, des del fons Feder per a
inversions municipals, s’han rebut,
des de l’any 2000 fins ara, 600.000
euros amb els quals s’ha fet la roton-
da de l’avinguda del Baix Llobregat i
part del parc de la Fontsanta i Pont
Reixat.
El triomf del sí ens permetrà seguir
cap endavant. La Constitució segueix
la filosofia de la mateixa UE: mai
abans hi havia hagut un fet equiva-
lent a aquest, la unió lliure i volun-
tària de països. Tots el membres de la
Unió han escollit lliurement formar-
ne part. Ara constituir-nos significa
afirmar la nostra existència i la nos-
tra autonomia. Votar sí beneficia el
nostre futur.

Solidaritat

i nous projectes 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. Desembre 2004
Dades facilitades per Gabriel Salvà

Temperatura mitjana: 10,35ºC

Temperatura màxima: 18,2ºC, el dia 10
Temperatura mínima: 1ºC, el dia 28
Precipitació: 61 l/m2 ; 8 dies de pluja

Resum meteorològic. Any 2004
Temperatura mitjana: 17ºC
Precipitació total de l'any: 588 l/m2

Ha estat un any una mica més sec de
l'habitual i càlid.

Més informació:
www.sjdespi.com
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