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Ciutat cívica i educadora

Eduard Alonso. L’alcalde

L’Ajuntament va aprovar, el passat mes de
novembre, una modificació de la seva
Ordenança del civisme i la convivència. La

intenció és posar en funcionament tots els meca-
nismes a l’abast de l’Administració local per garan-
tir un bon nivell de qualitat del nostre entorn urbà,
de les nostres places, jardins i carrers. Perquè tots i
totes tenim dret a gaudir d’una ciutat neta i endre-
çada, i és obligació de l’Ajuntament que així sigui.
Però no es tracta d’una actuació amb finalitat
recaptatòria o repressiva. Ben al contrari. També
desenvolupem mecanismes de conscienciació i
informació ciutadana que facin reflexionar a aquest
grup de persones –afortunadament petit– que,
d’una forma insolidària amb la resta dels seus veïns
i veïnes, realitzen accions incíviques a l’hora de
llençar la brossa, treure a passejar el seu animal de
companyia, circular amb el seu vehicle, etc. Des del
passat mes de desembre, les informadores ambien-
tals expliquen casa per casa aquesta nova normati-
va i aconsellen sobre la millor manera de reciclar i
desfer-se de les escombraries; des d’aquesta publi-
cació incidim regularment en el tema i ara, tot
coincidint amb l’aplicació de la nova ordenança,
encetem una campanya de sensibilització. Perquè
aquest equip de govern no entén  l’acció política
només com un seguit d’actuacions tangibles, sinó
també com un compromís per una societat millor. I

per això tras-
cendim mol-
tes vegades
l’àmbit
estrictament
municipal.
Ara que s’en-
ceta el pro-
cés de matri-
culació esco-

lar tenim de nou un exemple. Aquest any comença-
ran les obres de la nova escola Sant Francesc
d’Assís, un projecte amb el qual l’Ajuntament s’ha
abocat per col·laborar amb la Generalitat. Una
aposta per l’educació que ens porta a fer més pla-
ces d’escola bressol, donar suport als centres d’es-
plai i millorar els col·legis.

El Ayuntamiento aprobó, el pasado mes de
noviembre, una modificación de su Ordenanza
del Civismo y la Convivencia. La intención es

poner en funcionamiento todos los mecanismos
que tiene al alcance la administración local para
garantizar un buen nivel de calidad de nuestro
entorno urbano, de
nuestras plazas, jar-
dines y calles.
Porque todos y todas
tenemos derecho a
disfrutar de una ciu-
dad limpia y ordena-
da, y es obligación
del Ayuntamiento
que así sea. Pero no
se trata de una
actuación con finalidad recaudatoria o represora.
Al contrario. También desarrollamos mecanismos de
concienciación e información ciudadana que hagan
reflexionar a este grupo de personas –afortunada-
mente pequeño– que, de forma insolidaria con sus
vecinos y vecinas, realizan acciones incívicas al
tirar la basura, sacar a pasear a su animal de com-
pañía, circular con su vehículo, etc. Desde diciem-
bre, las informadoras ambientales explican casa por
casa esta nueva normativa y aconsejan sobre cómo
deshacerse de los residuos; desde esta publicación
incidimos regularmente en el tema y ahora, coinci-
diendo con la aplicación de la ordenanza, comen-
zamos una campaña de sensibilización. Porque este
equipo de gobierno no entiende la acción política
sólo como un conjunto de actuaciones tangibles,
sinó también como un compromiso por una socie-
dad mejor. Y por eso muchas veces transcendemos
del ámbito estrictamente municipal. 
Ahora que comienza el proceso de matriculación
escolar tenemos de nuevo un ejemplo. Este año
comenzarán las obras del nuevo colegio Sant
Francesc d’Assís, un proyecto en el cual el
Ayuntamiento se ha volcado para colaborar con la
Generalitat. Una apuesta por la educación que nos
lleva a aumentar el número de plazas de guardería,
a apoyar a los centros de esplai y a mejorar los
colegios.

“Nova ordenança
del civisme i la
convivència”

“Nueva ordenanza
del civismo y la
convivencia”
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La ciudad es el gran espacio común de
todas las personas que la habitan.
Mantener en buen estado los lugares
públicos es tarea de todos y todas,
empezando por el propio Ayun-
tamiento, que considera “prioritario
garantizar la accesibilidad y el buen
estado de nuestras calles”, según
asegura el primer teniente de alcalde
y responsable de Urbanismo, Antoni
Poveda. Por eso, desde hace años, se
desarrolla en Sant Joan Despí el cono-
cido Pla de Millora Urbana que tiene
como objetivo ir remodelando el
entramado urbano del municipio,
librando de barreras arquitectónicas

las calles, a la vez que mejorando su
aspecto y servicios.
El 2005 será un año importante den-
tro de este plan, a tenor de la canti-
dad de proyectos que en este sentido
se realizan en la ciudad. Sólo en eli-
minación de barreras arquitectónicas,
el consistorio destina más de un
millón de euros. En estos momentos
ya se ha empezado a trabajar en las
calles de la Previsió y de Vicomicià, en
el barrio Centre. Estas dos vías pasa-
rán a ser de prioridad para peatones.
La calle Montjuïc será la tercera de
este sector que será reformada, una
vez finalicen los trabajos de las dos

anteriores. También se ha vallado ya
el perímetro de la nueva y agrandada
plaza de la estación en la que se edi-
ficará la nueva plaza y el aparcamien-
to. Después, le tocará el turno a la
calle Canalies, que será peatonal.
Mientras el Centre ya ve como se tra-
baja en algunas de sus vías, los veci-
nos de otras tres calles de les Planes
están a punto de coger el testigo. El
Ayuntamiento ha abierto el proceso
para la reforma de las calles les
Planes, Marià Fortuny y Valencia mien-
tras se está redactando el proyecto. El
primer paso, “informar a los vecinos
y atender sus sugerencias”, según
señala Poveda. Los habitantes de esta
zona han recibido un folleto explicati-
vo del proyecto donde se abre un
espacio para sugerencias, tal y como
se hizo también en las calles del
Centre.
La reforma de València, Marià Fortuny
y les Planes contempla plazas de apar-
camiento a ambos lados de las calles
ante el limitado espacio de estaciona-

Pasear por la ciudad
Una vez están en marcha las obras de reforma de tres calles y del entorno de la

estación en el barrio Centre, el Ayuntamiento remodelará otras tres calles en Les

Planes con el objetivo de seguir avanzando en la eliminación de barreras

arquitectónicas. Además, ya se ha iniciado el proceso para la transformación de un

tramo de la carretera BV-2001 y de Creu d’en Muntaner
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Sant Joan Despí, más accesible para todos y todas

Imagen virtual aproximada de la reforma a
realizar en las calles de les Planes. 
En el proyecto provisional se contempla
aparcamiento a ambos lados de la calzada
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“Próxima reforma de las calles les
Planes, València y Marià Fortuny”

“El Pleno ya ha pedido la titularidad
de la BV-2001 para arreglarla”

miento en el centro del barrio.
Por eso, y para tener las aceras
más despejadas, la nueva ilumi-
nación se colocará en las facha-
das. Las previsiones apuntan al
próximo mes de abril como la
fecha para el inicio de los traba-
jos.
Pero estas no serán las únicas
actuaciones que a lo largo del
año van a comenzar en Sant Joan
Despí con objeto de mejorar
nuestra red de calles y carreteras.
De hecho, a las reformas de las
seis calles antes mencionadas,
hay que añadir la transformación
de otras dos vías, precísamente
para hacerlas más urbanas. Se
trata de la calle de la Creu d’en
Muntaner y de la carretera BV-
2001.
En Creu d’en Muntaner (barrio
Centre) se plantea una amplia-
ción de la vía, cosa que permiti-
rá, por ejemplo, tener aceras a
los dos lados de la calle, lo que

facilitará el paso de los ciuda-
danos. En estos momentos el
proyecto está en fase de redac-
ción.
Otra de las actuaciones se llevará
a cabo en la antigua carretera
BV-2001, que será transforma-
da en una calle más urbana,
“una especie de prolongación
de la calle Major”, según
avanzó Poveda el día de la pre-
sentación de un acuerdo con la
Diputación de Barcelona para la
cesión al Ayuntamiento de esta
vía, hasta ahora de titularidad
provincial. El tema va avanzando
ya que el Pleno municipal, en su
sesión del pasado 10 de febrero,
acordó por unanimidad solicitar a
la Diputación el traspaso de la
carretera a la jurisprudencia mu-
nicipal, primer paso para iniciar
su reforma, que afectará a unos
900 metros entre Creu d’en
Muntaner y el límite con Sant
Feliu de Llobregat.

Antoni Poveda, primer teniente de alcalde, en la presentación del
proyecto de remodelación de calles en les Planes

El perímetro
de actuación

en la plaza de
la Estació ya
se ha vallado

También han
empezado los

trabajos en
Vicomicià

Aspecto de las
obras en la calle

Previsió

Marià Fortuny,
otra de las vías

de próxima
remodelación

La calle les
Planes también

se arreglará

València, una
de las calles a
reformar en el

barrio de les
Planes



Portes obertes. Dies i horaris

centres educatius públics
d’infantil i primària

centres educatius públics d’educació
secundària obligatòria i post obligatòria
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L’ESO a
Sant Joan

Despí
Tota l’oferta de l’ensenyament

secundari públic obligatori a la
ciutat. Vine a la sessió informativa 

L’ENSENYAMENT SECUNDARI
PÚBLIC A SANT JOAN DESPÍ
Dimarts, 1 de març, a les

18.30 h, al Foment
Cultural i Artístic

La segona setmana de març s’inicia la
campanya de matriculació per al pro-
per curs escolar amb les tradicionals
jornades de portes obertes que els
centres públics de la ciutat organit-
zen per donar als pares i les mares
tots els detalls sobre la seva oferta
educativa i les seves instal·lacions.
Els col·legis i instituts públics de la
ciutat destaquen per una alta quali-
tat docent, amb les necessitats
actuals de l’alumnat. També, any rere
any, milloren els seus equipaments.
Un exemple el tenim aquest mateix
curs amb les obres del nou edifici de
l’escola Sant Francesc d’Assís. Durant
aquests dies de portes obertes, pre-
císament, aquest centre mostrarà
com serà el nou edifici, els serveis
que tindrà i explicarà amb detall on
estudiaran els nens i nenes durant la
seva construcció, en un espai habili-
tat ben a prop de l’actual centre.
Pel que fa a la secundària, a més de
les portes obertes, es tornarà a cele-
brar una sessió informativa on es
donarà tota la informació. Serà el
dimarts, 1 de març, a les 18.30 h, al
Foment Cultural i Artístic (carrer
Major, 54).

Matrícula 2005-06: portes obertes
de les escoles i instituts públics

Dilluns, 7 de març 
9.30 h CEIP Sant Francesc d’Assís

Tel. 93 373 24 15
15.15 h CEIP Pau Casals

Tel. 93 373 34 60

Dimarts, 8 de març
9.30 h CEIP Pascual Cañís

Tel. 93 373 35 16
15.15 h CEIP Joan Perich Valls

Tel. 93 477 31 15

Dimecres, 9 de març
9.30h CEIP Joan Perich Valls

Tel. 93 477 31 15
15.15h CEIP Sant Francesc d’Assís

Tel. 93 373 24 15
15.15h CEIP Pascual Cañís

Tel. 93 373 35 16

Dijous, 10 de març
9.30 h CEIP La Unió

Tel. 93 373 40 01
9.30 h CEIP Pau Casals

Tel. 93 373 34 60
15.15 h CEIP Espai-3

Tel. 93 373 24 04

Divendres, 11 març
9.30 h CEIP Espai-3

Tel. 93 373 24 04
15.15 h CEIP La Unió

Tel. 93 373 40 01

Dilluns, 7 de març
18.45 h IES Francesc Ferrer i Guàrdia. Tel. 93 373 16 11

Dimecres, 9 de març 
18.45h IES Jaume Salvador i Pedrol. Tel. 93 373 06 12



L’escola Sant Francesc d’Assís renai-
xerà en breu. S’ha iniciat ja el procés
per a la construcció d’un nou edifici
d’aquest col·legi, que es consolidarà
com un centre d’educació infantil i
primària (CEIP) de dues línies (dues
classes per curs) amb unes depen-
dències modernes i amb tots els ser-
veis necessaris per a una bona edu-
cació dels infants. 
Aprofitant el procés de matriculació,
els pares i mares seran informats amb
detall tant del projecte constructiu
de la nova escola com de l’espai pro-
visional on estudiaran els nens i les
nenes durant el període d’obres. En
breu s’espera que la Generalitat adju-
diqui els treballs de construcció.
Hi haurà una remodelació total de
l’espai que ara
ocupa el Sant
Francesc d’Assís,
que imparteix
classes en tres
edificis dins d’un
solar de 7.266
metres quadrats
delimitats pels
carrers del Mig i
de la Riera d’en Nofre.
L’avantprojecte planteja l’enderroca-
ment de dos d’aquests edificis (on es
fa l’educació infantil), així com un
antic bloc d’habitatges de professors,
mentre es planteja aprofitar l’edifici
rectangular on ara es fan les classes
de primària. El nou col·legi tindrà
dos edificis, un de nova construcció

paral·lel al carrer Riera d’en Nofre
que es connectarà amb un passadís
amb l’edifici que es conserva, que

serà totalment
reformat i am-
pliat. A l’edifi-
ci nou se
situarà l’entra-
da principal
del recinte
educatiu. Allà
s’instal·larà la
zona d’educa-

ció infantil (6 aules, classe de psico-
motricitat, aula per a petits grups,
magatzem, consergeria, etc.), així
com un gran gimnàs de 200 metres
quadrats (amb escenari) i un menja-
dor de 150 m2.
L’altre edifici, on hi hauran les 12
noves aules de primària, serà engran-
dit amb dos nous braços de dues

plantes que donaran cabuda a aules
de grups petits, de música i audiovi-
suals, de suport, de plàstica, d’infor-
màtica, de biblioteca, etc.
L’espai tindrà tres zones exteriors
diferenciades: pati de joc de primà-
ria, pati de secundària i camp
d’esports.
La realització de les obres no supo-
sarà la pèrdua de qualitat en l’ensen-
yament. L’Ajuntament ja ha cedit a la
Generalitat un espai ben a prop de
l’actual centre per instal·lar els
locals provisionals. Aquests estaran
al carrer de la Creu de Muntaner, can-
tonada amb el carrer Major, just
davant del poliesportiu Salvador
Gimeno. Es col·locaran mòduls de
nova generació amb totes les como-
ditats per als alumnes que, ben
aviat, estrenaran el nou edifici que
l’escola es mereix.
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Recreació del projecte per al nou edifici de l’escola Sant Francesc d’Assís

Nou edifici per a l’escola
Sant Francesc d’Assís
La nova escola tindrà 6 aules d’educació infantil, 12 de primària, i classes específiques de

grups petits, de música, d’informàtica, un gimnàs de 200 metres quadrats, etc. Durant les

obres, l’alumnat estudiarà en un local provisional al carrer de la Creu d’en Muntaner

El nou centre d’educació
infantil i primària del

Centre tindrà dues línies
educatives
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El servicio de empleo municipal gestionó
en 2004 más de un centenar de colocaciones
El departamento de
Promoció Econòmica,
Ocupació i Comerç tiene
como objetivo conseguir
que el mayor número de
ofertas de empleo sean
para personas de Sant Joan
Despí. El año pasado recibió
188 ofertas de las que 102
acabaron en colocación.

El mes de abril entrará en vigor una modificación del cánon
del agua que consiste en adaptar el número de personas
por vivienda en el cálculo del tramo básico del cánon, que
pasa a ser de 4 a 3 personas. Así, las familias de 4 o más
miembros que tengan un consumo de agua superior a los
10 m3 mensuales han de realizar una declaración para que
se aumente el tramo del cánon de agua en función de las
personas que forman la unidad de convivencia. Esto com-
portará incrementar en 3 m3 de agua mensuales por perso-
na el límite de consumo establecido por ley.

Para realizar esta petición hay que presentar un formulario
que se consigue en la pàgina web de la Agència Catalana
de l’Aigua (www.gencat.net/ACA) y en las sedes de las enti-
dades suministradoras. 
El Ayuntamiento de Sant Joan Despí, para facilitar este trá-
mite al ciudadano, también ofrece el formulario aunque se
debe presentar en la entidad suministradora (en nuestro
caso, Aigües de Barcelona) o en cualquier registro público
(Generalitat,...). 
Para más información: 902.012.345

Nuevo Cánon del agua para familias de más de 3 miembros

El servicio de empleo del Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí consi-
guió el año pasado trabajo para un
centenar de personas. Los datos sobre
la actividad del servicio en 2004 refle-
jan que se recibieron 188 ofertas, de
las que 102 se resolvieron en
colocación. 
Trabajadores para oficinas y adminis-
trativos (41 ofertas) fueron los pues-
tos de trabajo más demandados, por
delante de servicios a las personas
(25), limpieza (22), fabricación, mon-
taje e instalaciones (22) y almacenaje
y distribución (19). La administración
pública (5), la hostelería (2) y las nue-
vas tecnologías (2) fueron los sectores
con menor demanda en la ciudad.

Mejora el Punt de
partida para ayudar
a buscar trabajo

Este espacio ha sido recientemente
remodelado por el alumnado de la
escuela taller. Se ha pintado,
mejorado la iluminación y se ha
ampliado el horario de consulta de
los ordenadores. El Punt de parti-
da, situado en el Departament de
Promoció Econòmica i Ocupació
(JF Kennedy, 8, en les Planes),
está pensado para ayudar en la
búsqueda de empleo. Allí se pue-

den encontrar ofertas en su bolsa
de trabajo (bolsa local, ofertas
públicas, bolsas de trabajo espe-
cializadas, ofertas en internet,
empleo para personas con el certi-
ficado de disminución, consulta de
diarios de empleo...), información
de formación (cursos de forma-
ción ocupacional y de reciclaje,
centros de adultos, carnés profe-
sionales...), manuales de consul-
ta (currículum vitae, cartas de pre-
sentación, test psicotécnicos,
entrevistas de trabajo...), aula
abierta (acceso a internet, autoa-
prenendizaje de informática, reali-
zación de talleres...).

Imagen del Punt de Partida, lugar de referencia para encontrar trabajo
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Cursos de reciclatge per a treballadors/res

Els regidors Antoni Poveda i Belén García, acompanyats de representants de l’empresa-
riat, en una visita recent a la nova passarel·la del tren que connecta amb el polígon

Empresaris i Ajuntament, junts al primer
Fòrum Empresarial de Sant Joan Despí
El proper 3 de març, empresaris i Administració local posaran damunt la taula les necessitats
del territori pel que fa al desenvolupament econòmic de la ciutat

Els efectes de la globalització estan
generant la necessitat d’establir noves
estratègies de futur al món empresa-
rial, on també cada cop és més impor-
tant l’aposta per la qualitat com a fet
diferenciador d’un teixit econòmic
local que vol estar al capdavant de
l’activitat europea. En l’àmbit de ciu-
tat, cal també establir línies d’actua-
ció per tal de trobar coincidències

entre les polítiques públiques i la ini-
ciativa privada. És per això que el pro-
per 3 de març se celebra el primer
Fòrum Empresarial de Sant Joan
Despí, organitzat per l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’associació
d’empresaris.
Aquest punt de trobada de l’empresa-
riat és fruit de mesos de treball, d’es-
tudi i d’anàlisi de la situació de la

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA 2005
PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES EN ACTIU • OBERTA LA INSCRIPCIÓ

Especialitat del curs Nivell Durada 

Anglès (del 30 de març al 27 de maig) bàsic 50 hores
Anglès (del 31 de març al 26 de maig) mitjà-alt 50 hores
Acces (del 16 d’abril al 28 de maig) bàsic 40 hores
Acces (setembre) mitjà-alt 40 hores
Excel (del 14 de maç a l’1 de juny) bàsic 40 hores
Excel (setembre) mitjà-alt 40 hores
Internet i correu electrònic (setembre) mitjà 40 hores
Word (del 18 de març al 31 de maig) bàsic 40 hores
Word (setembre) mitjà-alt 40 hores

A partir de setembre es programaran també nous cursos d’anglès

Inscripcions:
Departament de Promoció Econòmica,
Ocupació i Comerç
Ajuntament de Sant Joan Despí,
carrer de John F. Kennedy, 8 
08970 Sant Joan Despí

Telèfon: 93 480 80 50
Correu electrònic: promocio@sjdespi.net
Horari d’atenció al públic:
de 9.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.00, de dilluns
a divendres.

indústria ubicada a Sant Joan Despí, a
càrrec del mateix Ajuntament i en
col·laboració amb els interlocutors
del teixit empresarial del municipi.
Una feina prèvia que ha generat dades
i informació que cal posar en comú
entre els professionals de l’empresa de
la ciutat. El resultat d’aquest procés
és la convocatòria d’aquest primer
fòrum empresarial, una iniciativa
plantejada com un punt de trobada i
de debat per tal de recollir les aporta-
cions de l’empresariat. Un primer pas
per consensuar futures actuacions
adreçades a un objectiu comú: l’enfor-
timent i el desenvolupament del teixit
econòmic de Sant Joan Despí.
Els efectes de la globalització econò-
mica, els problemes de la qualificació
de la mà d’obra que es necessita i es-
tablir estratègies conjuntes entre les
inicitives privades i les polítiques pú-
bliques seran els temes que es posaran
damunt la taula a l’hotel Novotel, seu
d’aquest primer fòrum de l’empresa.
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Les dones prenem la paraula. Amb
aquest lema, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, des de la Regidoria de
Serveis Socials i Dona, està ultimant
les activitats que se celebraran entre
els dies 3 i 14 de març amb motiu de
la Setmana de la Dona, en comme-
moració del 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora.

Els actes començaran dijous, 3 de
març, amb una exposició de dones
pintores, al nou centre cívic de
Torreblanca.
L’endemà, divendres 4 de març, hi
haurà el tradicional sopar Un espai
per a nosaltres, per al qual, a causa
de la limitació de l’aforament, ja
estan exhaurits els tiquets que es

van posar a la venda el 10 de febrer.
L’acte central es farà el dia 8 a
l’Auditori Martí i Pol, amb la lectura
del Manifest del Dia de la Dona i una
mostra dels tallers de dones que s’es-
tan duent a terme. També serà l’oca-
sió de presentar el 5è Premi de Relats
Breus per a dones que enguany té la
novetat d’incloure un accèssit per a
aquells homes que vulguin presentar
algun relat on la protagonista sigui
una dona. Igualment, es presentarà
el 1r Concurs de Fotografia Mil imat-
ges de dona, obert a tota la població.
El programa, que es completarà amb
d’altres activitats que les diferents
associacions representades en el
Consell Municipal de Dones de Sant
Joan Despí han preparat, arribarà
ben aviat a tots els domicilis de la
ciutat.
Tots els actes, excepte el sopar que
és exclusiu per a dones, estan pen-
sats perquè tota la ciutadania,
homes i dones, hi participi i en
gaudeixi.

Les regidores Elena Embuena i Belén García (dreta), al sopar de dones de l’any passat

El Centre Obert de Fusteria, 
a prop de les famílies

El programa d’actes de la Setmana de la Dona estrena un concurs fotogràfic i obre el
certamen de relats breus a la participació d’homes que escriguin sobre les dones

“Les dones prenem la paraula”

Activitats al Centre
Obert de Fusteria

En aquest mes de febrer les famílies
visiten el Centre Obert de Fusteria
per tal de conèixer, de manera direc-
ta, els treballs que estan realitzant
els seus fills i filles, tant el grup
d’escolaritat compartida com el
temps lliure. 
L’educador i l’educadora social també
tenen previst desenvolupar alguna
sessió per treballar amb aquests nois
diferents temes: canvis físics, puber-

tat... (parlar-los de la sexualitat a
l'adolescència i de prevenció d’emba-
rassos); canvis psicològics (entre
d'altres com es relacionen amb els
pares, mares, professorat, amis-
tats...), l’època d'experimentació
(drogues, beure, fumar,...) i les seves
conseqüències.
Totes aquestes activitats, i d’altres
que estan programades per desenvo-
lupar-se al llarg del curs, han de
contribuir a un dels objectius princi-
pals del Centre Obert que és la for-
mació integral d’aquests nois com a
futurs ciutadans.
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Mariona Bonet Solís (4t d’ESO) i Rubén Álvarez Lleguna (1r de
Batxillerat), de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia; i David Rodríguez

Comino i Meritxell Terrón Paz (tots dos de 3r d’ESO) de l’IES Jaume
Salvador i Pedrol han estat els guanyadors de la beca per fer de
corresponsals als instituts públics de secundària de la ciutat. A

través d’aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament es pretén
augmentar la informació que rep el jovent de la ciutat sobre els

actes, serveis i propostes que es fan a la ciutat i que poden ser del
seu interès. A més, s’encarregaran de difondre i potenciar les

iniciatives nascudes al si d’aquests centres educatius.

Joves que informen als instituts

Imatges de dos moments dels festivals realitzats al Foment Cultural i Artístic i a l’auditori municipal Miquel Martí i Pol.
L’administració municipal va donar suport a la iniciativa de les entitats: a la dreta, el primer tinent d’alcalde, Antoni Poveda

Fins ara, les diferents iniciatives rea-
litzades a la ciutat per tal d’ajudar les
persones damnificades pel sisme marí
del sud-est asiàtic han aconseguit
recaptar uns 13.000 euros. La
Comissió de Solidaritat de Sant Joan
Despí, en la qual participen entitats
del municipi i l’Ajuntament, va orga-
nitzar el passat dissabte, 29 de gener,
dos festivals a la ciutat per sumar més
diners als que s’han recollit des de
pràcticament l’endemà de la catàstro-
fe a través d’un compte corrent obert,
guardioles de recaptació als comerços
i la venda de gots solidaris. Els festi-

vals van aplegar prop d’un miler de
persones al Foment Cultural i Artístic i
a l’auditori Miquel Martí i Pol, on dife-
rents entitats van actuar de manera
desinteressada, com ara el Centro
Cultural Andaluz Vicente Aleixandre,
Hocus Pocus, Chatango, Laud’Ars,
Esbart Dansaire, Espai Físic, Cor de
Flora,  Grup de Gent Gran del Foment,
Can Maluquer i el Grup de Pintors de
Sant Joan Despí. Els organitzadors van
destacar “la solidaritat que un cop
més ha demostrat la ciutat”.
La campanya Una onada de solidaritat
continua oberta. Es poden fer aporta-

cions comprant els gots solidaris a
diferents establiments comercials, dei-
xant diners a les guardioles i fent
aportacions al número de compte
corrent: 2100 0291 31 0200202456. 

Pintors solidaris
D’altra banda, el grup de pintors de
Sant Joan Despí va organitzar el 13 de
febrer una edició solidària de la seva
exposició mensual a la plaça de
l’Ermita. Els pintors van sortejar una
obra al·legòrica sobre el desastre del
tsunami, especialment pintada per a
l’ocasió. Van recollir 900 euros.

La campanya pel tsunami ha
recollit 13.000 euros a la ciutat
A més del compte corrent, de les guardioles repartides als comerços i a les entitats i de la venda dels
gots solidaris, la Comissió de Solidaritat va organitzar dos festivals per recaptar fons
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L’Ordenança Municipal de Civisme pretén garantir el bon estat de la ciutat

L’aplicació de la nova ordenança posa l’accent en la contaminació visual (grafits

i publicitat no autoritzada), acústica (sorolls de vehicles) i residus (mal ús dels

contenidors i mobles al carrer), a més de vetllar per la bona convivència amb

els animals de companyia. El civisme és un compromís de tothom

Després del preceptiu temps d’informació,
el proper primer de març entren en vigor les
modificacions a l'Ordenança del civisme i la
convivència, aprovades per l'Ajuntament i
que estableixen sancions d'una quantia
superior a les establertes fins ara per tal
d’evitar determinades conductes incíviques.
L’objectiu és aconseguir que la mala actua-
ció d’uns pocs repercuteixi de manera
negativa en tot el col·lectiu ciutadà.
Només a tall d’exemple, el passat mes de
gener, la Policia Local ha efectuat un total
de 32 denúncies per infraccions a
l'Ordenança del civisme i la convivència.
D'aquestes, 21 han estat per infraccions
relacionades amb el comportament amb els

gossos, com ara no recollir els excrements,
portar l’animal sense lligar i no tenir-lo
censat. Aquestes actuacions, a més d’altres,
tindran ara una sanció més elevada, que
pot arribar fins als 300 euros (vegeu quadre
adjunt).
L’Ajuntament insisteix a recordar que no es
tracta d’una acció amb finalitat recaptatò-
ria, sinó una mesura per ajudar a millorar
l’estat de l’espai públic urbà. Per això, l’en-
trada en vigor de les noves ordenances
anirà acompanyada d’una campanya de
sensibilització ciutadana que completarà la
informació que es publica en aquest butlle-
tí i la que, en persona, realitzen les infor-
madores ambientals i els agents cívics.

Compromís amb el civisme

Modificacions a l’Ordenança del Civisme: les noves sancions

EN MATÈRIA D'ANIMALS DE COMPANYIA:
-Gossos sense lligar a la via pública: 50 euros.
-Gossos a la via pública sense microxip o identificació: 100
euros.
-Gossos perillosos a la via pública sense morrió ni subjecció:
300 euros.
-Ensinistrar  a la via pública animals per a activitats de
defensa, guarda: 300 euros.
-Donar de menjar a la via pública a animals en llibertat: 50
euros.
-No recollir les dejeccions d'animals a la via pública: 200
euros.
-No recollir deposicions d'animals en els parcs i jardins d'ús
per als infants: 300 euros.
-Gossos perillosos a la via pública sense llicència: 300 euros.

EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÖ:
Visual:
-Grafits o pintades en espais públics i mobiliari urbà: 100
euros.
-Grafits o pintades en un bé d'ús privat: 100 euros.
-Distribuir o enganxar publicitat en via pública, mobiliari
urbà, vehicles i façanes d'edificis públics i privats: 100 euros.
Acústica:
-Circular amb vehicles produint sorolls per sobre dels límits
permesos: 100 euros.
Residus:
-Abocar cartró, paper, llaunes, envasos de plàstic i vidre fora
dels contenidors destinats a aquest efecte: 100 euros.
-Llençar mobles, estris, trastos i similars a la via pública
sense donar avís previ a l'Ajuntament: 100 euros.

Els propietaris d’animals de
companyia s’han d’acostumar a

recollir les seves deposicions 
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Seguint amb el compromís d’incidir
en la informació i la consciencia-
ció ciutadana com a millor eina
per promoure les actituds cíviques,
l’Ajuntament enceta una nova cam-
panya informativa, amb imatges i
missatges que recordaran a tothom
la importància de respectar i tenir
cura de la nostra ciutat. La cam-
panya ha estat dissenyada pels
mateixos serveis municipals i pre-

tén actuar fonamentalment en
quatre eixos, sempre des d’una
perspectiva positiva: a Sant Joan
Despí, la gran majoria de ciutadans
i ciutadanes som cívics, respectuo-
sos i fem servir bé els contenidors
i els espais públics. Però, tot i
això, sempre hi ha una minoria
que actua de manera egoísta i
incívica. I és per això que es fa
necessari provocar una reflexió

que ajudi a fer minvar aquestes
conductes negatives.
Aquesta campanya és un instru-
ment més d’informació que acom-
panya la posada en marxa de les
modificacions de les ordenaces del
civisme i la conviència. 
Tot, com recorda el lema de la
campanya, per fer, entre tots i
totes, un Sant Joan Despí més
cívic.

Ens hem de conscienciar: la ciutat és de tothom
L’Ajuntament posa en marxa una campanya informativa i de conscienciació per promoure les
actituds cíviques. Gira a l’entorn de quatre eixos: el bon ús dels contenidors i el reciclatge, el
soroll dels vehicles, els animals de companyia i el servei de recollida de mobles

Hi ha una minoria que fa més soroll del
compte i molesta amb les seves motos o els
seus cotxes. Entre tots i totes els hem d’en-
senyar a gaudir del silenci i a respectar els
veïns i veïnes. Fem de Sant Joan Despí una

ciutat més silenciosa.

Algunes persones deixen les bosses, els
cartrons, les ampolles... fora dels contenidors.
Això segur que a casa no ho fan. Ensenyem a
aquesta minoria a fer-ho bé.

Entre tots i totes hem
d’ensenyar a ser cívics a les
persones que embruten els
carrers i els parcs públics.

Hi ha també una minoria que deixa els
mobles i els trastos vells a qualsevol
lloc. No embrutem els carrers. Només
s’ha de trucar als telèfons 93 480 60
40, 93 480 60 59 i el gratuït 900 24 26
28. Es recullen dilluns i divendres.



El centro cívico Torreblanca
será el escenario de la jornada
de este año que tratará sobre
la participación en la ciudad

La participación activa de las personas
mayores en la ciudad es el tema gené-
rico de la tercera Jornada de Gent Gran
que se organiza en Sant Joan Despí.
Será el próximo 15 de marzo en el cen-
tro cívico Torreblanca de 9.30 a 16.30
horas. Como en ediciones anteriores,
los participantes se organizarán en
grupos de trabajo para debatir  y
expresar sus opiniones, sugerencias e

inciativas sobre la cuestión planteada,
que serán puestas en común al final de
la jornada. El debate y la reflexión se
completarán con dos conferencias a
cargo de profesionales del mundo de la
participación ciudadana y del asocia-
cionismo.
La Jornada de la Gent Gran se ha con-
solidado ya como un destacado foro de
opinión del colectivo de las personas

La ‘gent gran’ celebra 
su tercera jornada anual
el 15 de marzo

mayores de la ciudad. Organizada por
el Ayuntamiento y la Comissió de
Gent Gran –organismo en el que
están representadas las diferentes
entidades que trabajan en este ámbi-
to–, las jornadas han tratado ya
temas como el papel de la ‘gent gran’
en la sociedad actual y las relaciones
con la familia.
Las personas interesadas en partici-
par en esta tercera edición tan sólo
han de ponerse en contacto con el
Departamento de Gent Gran del
Ayuntamiento (en el Área de
Servicios a la Persona, teléfono 93
477 00 51).  La participación es gra-
tuita, tan sólo se han de abonar 5
euros para el almuerzo.

L’onada de fred
ens va deixar una
mínima de -4ºC
L’onada de fred del passat mes de gener
va provocar que Sant Joan Despí
registrés la temperatura més baixa dels
darrers anys. Segons les dades de
l’observatori del santjoanenc Gabriel
Salvà, la mínima del mes de gener es va
registrar el dia 27, quan els termòmetres
van arribar a -4,2 ºC. La mitjana del mes
ha estat més suportable: 7,4ºC. Per con-
tra, el dia de més caloreta fou el 20 de
gener, amb 18,3ºC. Cal ressaltar que
durant tot el mes de gener no va caure
ni una gota, i ha estat el primer gener
des del 1993 sense precipitació.

S’obre un nou espai al CAP Sant Joan Despí 1
(ambulatori del Centre) on els i les joves de la
ciutat poden rebre, de manera confidencial i

professional, informació i assessorament sobre
tots aquells dubtes relacionats amb el sexe. 

El servei funciona, sense cita prèvia, tots els
dilluns, de 18 a 20 hores, al CAP Sant Joan
Despí, al carrer de la Creu d’en Muntaner, al

barri Centre. Telèfon: 93 477 51 52

Ja tenim tarda jove! 
atenció sexual i reproductiva per als joves
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des del

cel
Terrats de les
Planes. Diferents
perspectives del
barri a vista d’o-
cell: la zona de la
plaça del Carme
(esquerra, a baix),
la plaça de Sant
Joan (esquerra, a
dalt) i l’eix que
representa el
mercat del barri
(dreta). 15

Els carrers del Centre es van tor-
nar a omplir el passat 30 de

gener per veure passar els ani-
mals i carruatges dels Tres

Tombs, la tradicional celebració
de Sant Antoni que a la ciutat

organitza la Colla de Geganters.
Es tracta d’una festa popular

catalana que se celebra tradicio-
nalment el 17 de gener, dia de
Sant Antoni, per beneir el bes-
tiar. Durant aquesta celebració

es donen tres tombs al poble i,
al primer recorregut, en passar
per davant l’església, el capellà
beneeix tots els animals, espe-
cialment els cavalls i els ases.
Aquesta festa ja es feia a Sant
Joan Despí fa molt de temps i
es va deixar de celebrar l’any

1936 a causa de la Guerra Civil.
Darrerament s’ha anat recupe-

rant de mica en mica. En aques-
ta passada edició, uns 70

carruatges han participat en els
Tres Tombs de la ciutat, que s’ha
complementat amb la tradicional
granja d’animals a Can Tusquets.

Les imatges dels Tres Tombs
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Aquest any 2005 és l’Any del Llibre i de
la lectura. Però també celebrem el 400
aniversari de la publicació del Quixot.
Aquest ‘ingenioso hidalgo’ ha estat, pre-
cisament un dels personatges presents a
la gran festa de Carnaval que la ciutat
va viure del  3 al 9 de febrer i que va
tenir en la rua del dia 5 el seu punt
àlgid. El llibre va ser el tema genèric
d’un carnaval que, de nou, va tornar a
ser multitudinari. Juntament amb el
cavaller manxec es van aplegar, tant a la
rua com als balls, centenars d’homes,
dones, nens i nenes amb originals i tre-
ballades disfresses. A la rua, que
enguany va canviar el punt de concen-
tració i va sortir de la rambla Jujol per
acabar al parc Fontsanta, vam veure pis-
tolers de l’oest en miniatura, princeses
dels contes amb barbes, cortesans
medievals, jugadors de rugbi, egipcis,
abelles, fregadores, esquimals, panteres
roses... i fins a una vintena de compar-
ses promogudes des del món associatiu,
educatiu i del temps lliure de la ciutat.
Comparses que, juntament amb moltís-
simes persones que a títol individual
van participar en el ball de disfresses,
on es va fer l’obligat concurs (vegeu els
guanyadors a la pàgina següent).
Abans, però, el dia 3 de febrer, es va
celebrar l’arribada del rei Carnestoltes
que, després d’omplir la ciutat de gres-
ca i disbauxa, va ser cremat dimecres 9
de febrer. També els nens i les nenes van
tenir la seva pròpia festa de disfresses,
organitzada pel grup d’esplai El
Castanyot el dia 6 de febrer. Ara toca
començar a pensar en la disfressa de
l’any que ve. Ha de ser més original,
divertida, una mica transgressora... com
el mateix Carnaval.

Més d’una vintena de comparses i centenars 
de veïns i veïnes van participar en una rua que va esdevenir

multitudinària i que va retre homenatge al llibre

Algunes de les imatges viscudes a la rua de Carnaval de Sant Joan Despí,
que va ser seguida per centenars de persones en tot el seu recorregut 

Sant Joan Despí va viure un

Carnaval molt literari
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La carrossa institucional va recrear personatges de la literatura

El Carnaval de Sant Joan Despí ha estat, un any més, molt participatiu i original

Aquests ‘mochos’ va endur-se el
primer premi del concurs de
disfresses en la categoria de grup

Un Quixot i un Sancho molt especials van
obrir el Carnaval, el dia de la truita, al parc
de la Fontsanta

Enterrament del rei Carnestoltes, 
a la plaça de l’Ermita, Dimecres de Cendra

La gent gran també va viure intesament el
Carnaval, amb festes al Foment Cultural i
Artístic i el centre cívic de les Planes

Elmo, el faraó d’Hamunaptra, va ser
la comparsa que va endur-se el
primer premi de la modalitat

‘Cartero Exprés’ (esquerra) en la modalitat individual i ‘Quijote y Sancho’
(dreta), en parelles, van aconseguir premis en el concurs de disfresses



Teatre de dones

Després de l’èxit aconseguit per
Mathilde, amb Montse Guallar i Lluís
Marco, que va omplir la sala del
Foment Cultural i Artístic, el teatre
de qualitat torna el proper divendres,
11 de març, al mateix escenari. En
aquesta ocasió, l’obra, per la seva
temàtica, s’emmarca en els actes de
celebració a la ciutat del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora.
L’actriu Teresa Cunillé és la protago-
nista de Dones com jo, heroïnes de
Sagarra. Es tracta d’un espectacle
teatral basat en una galeria de per-
sonatges femenins de les obres de

Josep M. de Sagarra. Són retrats
dibuixats a base de la paraula, el
gest i la veu. Cunillé subratlla en la
seva interpretació, dirigida per
Franesc Nel·lo, la musicalitat del
vers i la força dels personatges al
quals dóna vida a dalt de l’escenari.
Teresa Cunillé arribarà a Sant Joan
Despí pocs dies després d’haver
aconseguit el premi Ciutat de
Barcelona, el passat 11 de febrer.
Cunillé va ser guardonada amb el
premi Barcelona: mapa d'ombres, que
es va estrenar a la Sala Beckett de
Barcelona, sota la direcció de
Lourdes Barba.

El Foment Cultural i Artístic ofereix,
el dia 11 de març, ‘Dones com jo, heroïnes de

Sagarra’, amb l’actriu Teresa Cunillé, premi
Ciutat de Barcelona de teatre 2005

Imatge d’una de les representacions del cicle
de teatre escolar

L’Hora del conte,
a la biblioteca

El proper dijous, 3 de març, la
biblioteca Miquel Martí i Pol
torna a ser l’escenari de l’Hora del
conte, una activitat adreçada a
nens i nenes a partir de 3 anys.
En aquesta ocasió, la companyia
Titelles Naip presenta Les aventu-
res de la família Ratón.

Teatre per 
a les escoles

Un curs més, l’alumnat dels centres
educatius de primària i secundària de
Sant Joan Despí va al teatre gràcies
a la campanya Teatre per a les esco-
les que organitza l’Ajuntament. Fins

el proper 17 de març, tant a les
escoles de primària com a  l’escenari

del Foment Cultural i Artístic es
representen els espectacles Contes de

la Mediterrània, Naishma, el viatge
d’una estrella i Willy. L’objectiu és

fomentar l’interès del jovent per les
arts escèniques. 
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Divendres, 11 de març. 22 hores. Foment Cultural i Artístic. 7 euros
Venda anticipada: centres cívics, Can Negre i Jovespí

Dijous, 3 de març. 18 hores.
Biblioteca Miquel Martí i Pol

Curs d’introducció
a l’art 
contemporani
A partir de la segona setmana
de març es podran realitzar les
inscripcions per al curs d’intro-
ducció a l’art contemporani que
es realitzarà al centre cívic
Sant Pancraç els dies 4, 11, 18
i 25 d’abril. L’objectiu del curs
és estudiar i analitzar els dife-
rents moviments i tendències
de l’art contemporani com a
element per interpretar millor
el món. Neus Miró, comissària
d’exposicions, crítica d’art i
docent, serà l’encarregada
d’impartir les sessions, que es
desenvoluparan en horari de
18.30 a 20 hores. El preu del
curs és de 10 euros.

4, 11, 18 i 25 d’abril. 
Centre cívic Sant Pancraç. 

Passeig del Canal, 2. Inscripcions a
partir del mes de març

l’agenda



Can Negre és el punt de sortida

Dia de la Dona: Exposició de
dones pintores, al nou centre
cívic de Torreblanca (carrer de
Rubió i Tudurí), a partir del 3 de
març. Lectura del Manifest del
Dia de la Dona, mostra dels
tallers de dones que s’estan
duent a terme, presentació del
concurs de fotografia Mil imat-
ges de dona, obert a tota la
població, i lliurament de premis
dels relats breus per a dones, el
dia 8 de març a l’Auditori Miquel
Martí Pol (av. de Barcelona,45).

Prop d’una vintena de propostes
configuren el programa de les vui-
tenes Jornades de l’Escola
Municipal d’Art de Sant Joan Despí,
que se celebren del 21 al 27 de
febrer. Així, l’escola planteja acti-
vitats relacionades amb els dife-
rents temes que s’estudien al cen-
tre municipal, sempre des d’una
perspectiva àmplia, reflex del que
és l’art a la societat actual. Així

plantegen sortides a museus
(MACBA, Caixa Fòrum, Museu
d’Arqueologia, Museu del Càntir...),
visites d’interès cultural (termes
romanes, castell d’Eramprunyà, ruta
per la barcelona del Quixot...),
entrades a exposicions (Pertegaz,
Rodin...) i altres originals propos-
tes com ioga, degustació de xoco-
lata i fins i tot una visita a l’escola
d’art de Mallorca.

L’itinerari Jujol a Sant Joan
Despí planteja dedicar un matí
de diumenge a descobrir el
valuós patrimoni modernista
que va deixar a la ciutat l’ar-
quitecte Josep Maria Jujol.
Les properes visites seran els
dies 27 de febrer, 20 de març,
24 d'abril, 29 de maig, 26 de
juny i 24 de juliol. Cal realit-
zar una inscripció prèvia al
Centre Jujol Can Negre (telè-
fon 93 373 73 63, fax 93 373
74 63 i correu electrònic
m.st.joand@diba.es) 
El preu és de 3,70 euros tot i
que hi ha una  entrada redui-
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Jornades culturals a
l’Escola Municipal d’Art

Itinerari Jujol

Del 21 al 27 de febrer se celebra la vuitena edició d’aquestes
jornades que aposten per les visites i excursions a centres d’art, en
la seva concepció més àmplia, de la pintura a la cuina

El proper dia 27 de febrer es pot realitzar una nova
visita guiada pel patrimoni modernista de la ciutat

Diumenge, 27 de febrer, a les 11 hores a Can Negre

Nous cursos de català. A càrrec
del Servei Local de Català de Sant
Joan Despí. Cal demanar una
prova de nivell trucant al telèfon
93 477 00 92. Els cursos s’han
iniciat els dies 16 i 17 de febrer.
Servei Local de Català de Sant
Joan Despí. Àrea de Serveis a la
Persona. Poliesportiu Francesc
Calvet. Av. de Barcelona, 45.

Aula Cultural de la Gent Gran.
Per al mes de març, l’Aula Cultural
de la Gent Gran proposa noves
conferències. El dia 2, Polònia,
des dels anys 80 fins avui a
càrrec de Montserrat Cornet,
escriptora i autora teatral. El dia
9 de març, l’alpinista Antonio
Villena parlarà de la Primera ruta
pirenaica integral. D’altra banda,
el dia 16 de març s’ha plantejat
una sortida al Parlament de
Catalunya (sortida a les 9 hores
i preu de 7,25 euros).
A l’abril es preveu, entre d’al-
tres, una xerrada sobre astrolo-
gia (dia 6 d’abril) amb l’astròlo-
ga Elena Teixidor i una sortida a
les coves del Salnitre de
Collbató (dia 13). Les conferèn-
cies es fan els dimecres, a les
17 hores a l’Àrea de Serveis a la
Persona. Poliesportiu F. Calvet.
Av. de Barcelona, 45.

i també...

Del 21 al 27 de febrer. Escola Muncipal d’Art. 
Centre cívic Sant Pancraç, passeig del Canal, 2. Tel. 93 477 12 11. 

Més informació: www.sjdespi.com (agenda)

da per a estudiants, jubilats, pen-
sionistes i aturats.
L’itinerari comença a les 11 del
matí.



La práctica deportiva regular previene
multiples problemas de salud y favore-
ce el buen estado físico y mental.
Pero, además, también puede conver-
tirse en un elemento que, como com-
plemento al seguimiento médico ade-
cuado, sirva para paliar los efectos de
algunas enfermedades o problemas
médicos, consiguiendo así mejorar el
estado de salud de estas personas.
Por este motivo, al margen de los pro-
gramas genéricos de práctica deporti-
va, desde la oferta deportiva municipal
funcionan programas concretos de
carácter terapéutico, dentro de la línea
de salud del Polideportivo Francesc
Calvet.
Es el caso, por ejemplo, del abono
DESPI SALUT,  un programa destinado
a mantener y mejorar el estado físico

de personas que padecen diferentes
tipos de patologías (alteraciones del
raquis y aparato motor, enfermedades
reumáticas, enfermedades cardiovas-
culares, etc). En este tipo de abono, se
combina el control y seguimiento
médico con la orientación adecuada de
práctica deportiva acuática y en el
gimnasio, realizada por fisioterapeutas
y profesorado especializado. Todo, en
la misma instalación deportiva.
También se ofrece el masaje como
terapia manual tanto para trastornos
emocionales como para trastornos físi-
cos: dolor de espalda, lesiones depor-
tivas, rehabilitación, etc.
La actividad acuática para personas
con fibromialgia es otra de las alterna-
tivas del servicio de salud del Francesc
Calvet. Bajo la dirección de un fisiote-

rapeuta se realiza en la piscina una
actividad destinada a paliar los proble-
mas derivados de esta enfermedad
cada vez más presente en nuestra
sociedad. El centro ofrece también
natación terapéutica para niños y
jóvenes, que combina la actividad
acuática con ejercicios en el gimnasio
para la corrección de patologías y pos-
turas relacionadas con el raquis.
Todo esto, con una buena dieta consi-
gue mejores resultados. Por eso fun-
ciona el servicio de dietética. Dado el
grave problema que representa en
nuestra sociedad el sobrepeso y la
obesidad, este programa combina die-
tas adecuadas con ejercicio físico bajo
control y seguimiento médico en la
misma instalación deportiva. 
Y para las mujeres que pronto serán
madres, funciona el programa de nata-
ción para embarazadas, destinada a
mejorar su estado físico y psíquico,
ayudando a su vez a prepararse para el
parto.
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El polideportivo municipal ofrece servicios para dar respuesta a diferentes

problemas de salud a través de la práctica deportiva: Despí Salud, fibromialgia,

masajes, natación terapéutica y de embarazadas, dietética...

En la piscina se ofrecen también
sesiones de ayuda a las personas que
padecen fibromialgia

Natación para embarazadas en el polideportivo municipal

El polideportivo Francesc Calvet 
potencia su programas de salud



Les escoles esportives de Sant Joan
Despí són un programa conjunt de
diferents entitats esportives de la ciu-
tat i l’Ajuntament, adreçat a nois i
noies de 6 a 15 anys. Concretament,
les entitats participants en aquest pro-
grama d’escoles esportives són:
Bàsquet Club Sant Joan, Unió
Esportiva Sant Joan Despí, F.C.
Levante Les Planes, Club Handbol i
Poliesportiu de Sant Joan Despí,
Hoquei en línia Jujol i el Tennis Taula
Ateneu 1882.  Des de la seva posada

en funcionament, les escoles esporti-
ves tenen com a objectiu bàsic ser una
eina educativa mitjançant l’esport.
Aquest objectiu es va assolint conjun-
tament amb l’aprenentatge i el conei-
xement de l’esport que es practica.
El fet de ser un referent educatiu ha
ajudat a un significatiu creixement
d’inscrits a les sis escoles esportives
que desenvolupen altres tantes moda-
litats esportives (bàsquet, futbol,
handbol, hoquei, patinatge i tennis
taula). En aquest curs 2004-05 el

nombre de nois i noies inscrits és de
801, repartits en les sis escoles exis-
tents. En relació amb el curs passat, hi
ha 108 inscrits més, és a dir, ha cres-
cut un 15%. Aquest creixement és una
constant al llarg dels últims anys. Tot
el col·lectiu de nois i noies està orga-
nitzat per les diferents escoles esporti-
ves i per grups d’edats. D’aquesta
manera, la tipologia d’entrenaments i
el tipus de competició s’adapta a cada
edat. Més informació a la pàgina web
municipal: sjdespi.com

Les escoles esportives augmenten un 15% el volum de
participants, que ja són més de 800 nois i noies
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Les instal·lacions esportives munici-
pals són els equipaments públics que
tenen un més elevat nivell d’utilitza-
ció. Durant l’any 2004 hi feien pràcti-
ca esportiva en aquestes dependèn-
cies més de 11.500 persones, de totes
les edats i de tots els barris. A més,
per la tipologia d’activitats que s’or-
ganitzen, l’ús que es fa de les ins-
tal·lacions esportives no és un ús
puntual o esporàdic; al contrari, és
una utilització continuada i habitual,
de com a mínim un dia la setmana i,
en alguns casos, de forma diària.
Per aquest motiu, per a l’Ajuntament
de Sant Joan Despí el manteniment i
la conservació de les instal·lacions
esportives és molt important, però
també ho és la seva millora
continuada.
Actualment estan en execució dues
obres molt significatives.
La primera és la remodelació del

Poliesportiu del Mig (antic Salvador
Gimeno) que ben aviat tornarà a fun-
cionar com a instal·lació esportiva.
Les obres s’acabaran en els propers
mesos tot transformant un antic
pavelló de més de 25 anys d’antigui-
tat en una instal·lació funcional i
orientada a les entitats del nostre
municipi.

D’altra banda, al camp de futbol de
les Planes s’està finalitzant un edifici
de serveis per a la instal·lació, on
s’ubica la seu del FC Levante Las
Planas, l’escola de futbol de les
Planes, uns nous serveis públics i un
nou bar-cafeteria que donarà servei a
l’interior i a l’exterior del camp.
Finalment, dintre de la línia de millo-
ra de les instal·lacions esportives
està previst que en el proper mes d’a-
bril es faci la renovació total de totes
les màquines de fitness i cardio del
poliesportiu Francesc Calvet. Aquesta
renovació significarà incorporar una
sala de fitness, en la línia de la que ja
hi ha al Poliesportiu Salvador Gimeno,
i així millorar el servei i poder ampliar
les places disponibles.

Equipaments esportius:
millora continuada

Estat actual de les obres de l’edifici de serveis del camp de les Planes

Avancen les obres del Poliesportiu del Mig i de l’edifici de serveis del

camp de les Planes • El Francesc Calvet tindrà una nova sala de fitness



A finales del mes de enero el barrio
barcelonés El Carmelo, sufrió y sufre
las consecuencias de una decisión
política del tripartito tomadas en
febrero del 2004. Hoy miles de per-
sonas y toda una manzana de edifi-
cios ya derrumbados y otros con
altas posibilidades de derrumbe,  se
han quedado sin hogar, sin sus per-
tenencias y recuerdos.
Rápidamente han intentado buscar
culpables en el anterior gobierno
pero no ha sido posible, por lo que la
solución ha sido minimizar lo sucedi-
do por varias vías, la primera por el
dinero, 10  de manutención diaria
que da risa, la segunda el apagón
informativo, recordando otras
épocas.
En Madrid se quemó un edificio vacío
de oficinas,  los medios de comuni-
cación se volcaron, 18 horas de
conexión en directo de la televisión
autonómica, ruedas de prensa,
comunicaciones de todos los esta-
mentos, etc. En Barcelona, el presi-
dente acude después de unos días y
de noche, se oculta el malestar y
protestas de los vecinos, se impide a
la prensa entrevistar a los vecinos,
hacer fotografías de la zona  sino
son autorizadas y cuando crean que
es noticia, solo la agencia y el medio
oficial-amigo serán autorizados.
Pero los vecinos del Carmelo pueden
estar tranquilos, los Barden, los pan-
carteros de los sindicatos, los sub-
vencionados del cine, los neo-ecolo-
gistas que no pudieron acudir a los
fuegos que devastaron Andalucía y
Extremadura que no se recuperarán
en varias generaciones ya están pre-
parados para acudir en su ayuda y
SOLIDARIDAD. Donde están las comi-
siones de investigación, las dimisio-
nes, el fiscal, los jueces y la prensa
CATALANA. NUNCA MAIS, SOCAVÓN!

Al Ple Municipal del mes de febrer va
succeir un fet que caldria qualificar d’ex-
cepcional i totalment inusual: l’alcalde
de Sant Joan Despí reconeixia un error i
en feia autocrítica. Sí, heu llegit bé,
reconeixia que l’havien espifiat!
El Grup Municipal d’ERC-AM va preguntar
per la supressió, plantada i trasplanta-
ment dels arbres del carrer Goytisolo.
Tothom que hagi passat per aquest
carrer de l’Eixample els darrers mesos
s’haurà posat les mans al cap en veure
com s’arrencaven i es mataven els arbres
de les voreres i se’n plantaven de nous a
ambdós costats, no de la vorera, sinó de
l’asfalt. Gairebé semblava fet a propòsit
perquè els vehicles topessin contra ells
o alguna roda s’escolés dins dels forats
dels arbres, que no estaven protegits.
Va ser curiós observar els tres tipus de
reaccions que pot provocar una ficada
de pota com la que ens ocupa: la de la
regidora de Medi Ambient, responsable
directa del desgavell (“chapuza” en cas-
tellà), que va restar muda durant tota
l’estona; la del primer Tinent d’alcalde
que, com ja és habitual, a través d’un
magnífic joc de paraules va tirar pilotes
fora i no va respondre en absolut a la
nostra pregunta; i la de l’Alcalde que,
per una vegada, va saber reconèixer
obertament l’error de l’equip de Govern
en una demostració d’humilitat sense
precedents. Igual que critiquem les acti-
tuds supèrbies, felicitem també demos-
tracions com aquesta. 
Quan ERC gestionava la regidoria de
Medi Ambient, les coses funcionaven de
manera molt diferent: hi havia una co-
missió de persones voluntàries que tre-
ballaven conjuntament amb el regidor i
feien seguiment de tots els temes.
L’actual regidora de Medi Ambient no va
tenir el més mínim interès a parlar amb
aquest equip ni de continuar amb la
Comissió de Medi Ambient, de manera
que aquest grup de treball va morir i les
qüestions de Medi Ambient de la nostra
població, van com van. 

¡Nunca mais,

socavón!

Ensorrament al

Carmel

Autocrítica

La gestió del Govern de la Generalitat
(PSC-CPC, ERC, ICV) en l’enfonsament del
túnel del Carmel ha estat un cúmul de des-
propòsits. L’actuació de CiU en aquest
greu accident ha estat, en tot moment, de
responsabilitat, però en cap cas s’empara-
ran situacions d’incompetència. 
La crisi s’ha gestionat molt malament,
s’han succeït un cúmul d’errors inadmissi-
bles. Primer s’evacua un edifici, però s’as-
segura que no passarà res. Després es fa
tornar uns veïns a casa i l’endemà mateix
se’ls torna a evacuar; s’ensorra l’edifici del
costat. Cal revisar a fons l’estat dels edifi-
cis. 
El Govern tripartit ha optat per prendre
decisions polítiques i posteriorment bus-
car justificacions tècniques que les ava-
lessin. S’ha preocupat més per la seva
imatge que per buscar elements de segu-
retat i de confiança als veïns. Les deci-
sions han estat precipitades, improvisades
i poc fonamentades tècnicament.
El conseller Nadal ha assumit tota la res-
ponsabilitat del projecte i ha reconegut
que l’accident s’hauria pogut evitar. La
signatura del projecte de modificació es
va fer el 18 de febrer del 2004 i les obres
es van iniciar el mes de juny del 2004, per
tant, ja amb el Govern tripartit a la
Generalitat.
El desgavell continu en la gestió de la crisi
s’ha manifestat també a escala política:
Maragall diu que els estudis geològics
eren incomplets, el conseller Nadal l’ha
desmentit; Maragall compara el cas del
Carmel amb el chapapote; Maragall promet
invertir 200 milions, la Unió Europea
adverteix que no té un fons per a aquest
tipus de catàstrofe.
El secretari de Comunicació, Enric Marín,
vol imposar un protocol de cobertura
informativa basat en la censura pròpia de
règims dictatorials. Aquesta actuació és
indecent i irrespectuosa. S’impedeix fer un
seguiment lliure. 
CiU ha estat en tot moment al costat dels
veïns afectats, i seguirà vetllant perquè el
Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona solucionin de manera definitiva
aquest accident, sempre tenint com a
prioritat la seguretat de la gent, i dema-
nant responsabilitats polítiques en el
moment oportú.
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Més ‘guarderias’

El Gobierno central ha cumplido el
compromiso que adquirió en la nego-
ciación de los Presupuestos Generales
del Estado con el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Verde (IU-ICV) y
acuerda la compatibilización del SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez) con las pensiones de viu-
dedad y jubilación a partir del 1 de
septiembre.
Este acuerdo responde a una petición
de Iniciativa per Catalunya Verds que
ha defendido a lo largo de las últimas
legislaturas y que se había concreta-
do en una Proposición de ley.
Se ha acordado establecer un límite
máximo de rentas en las percepciones
simultáneas de pensiones de viude-
dad y SOVI. El límite se establecerá
en el doble del importe de la pensión
mínima de viudedad para beneficia-
rios con 65 años o más, establecida
en cada momento. Para 2005, el lími-
te se sitúa en 877,42 euros al mes.
También supone que las comunidades
autónomas puedan complementar las
pensiones no contributivas o asisten-
ciales, no limitando el ejercicio de
sus competéncias para establecer
ayudas sociales que beneficien, entre
otros colectivos, a los pensionistas
residentes en su territorio.
Hacer compatible las pensiones de
invalidez en su modalidad no contri-
butiva del trabajo remunerado hasta
una cantidad de 707,43 euros la mes,
durante un periodo de cuatro años, lo
que permitirá la inserción laboral del
discapacitado y la consolidación en
la ocupación.
Aunque sólo es un primer paso, el
estado del bienestar debe avanzar
con medidas como estas que benefi-
ciarán a miles de personas, sobre
todo mujeres viudas que viven ha-
ciendo malabarismos con  pensiones
muy precarias.

Aquest mes de febrer s’ha signat un
acord que permetrà la creació de
30.000 noves places públiques d’es-
coles bressol abans del 2009, proba-
blement no seran suficients per
cobrir les necessitats, però ja era
hora que s’afrontés aquest problema.
El dèficit que tenim actualment en
escoles bressol és molt gran. Per tal
que una família es pugui desenvolu-
par, tenint en compte els preus dels
habitatges i el cost de la vida, fa que
s’hagi de compatibilitzar la feina
amb el fet de tenir un fill.
Fins ara, l’Administració autonòmica
no havia resolt aquest tema i s’ha-
vien creat la majoria de places grà-
cies als ajuntaments. Aquest ha estat
el cas de Sant Joan Despí on
l’Ajuntament ha compartit la respon-
sabilitat amb la Generalitat amb la
llar d’infants La Pomera (108 places).
De la mateixa manera, ha construït i
ha posat en funcionament dos cen-
tres de 0 a 3 anys: les aules munici-
pals del Gegant de Pi (30 places) i
l’escola bressol municipal El Timbal
(116 places). El proper curs 2005-
2006 comptarem amb un nou centre,
ubicat a la rambla de Josep M. Jujol.
Ara es dóna un pas més, encara que
no és suficient. L’objectiu és aconse-
guir que tots els nens i totes les
nenes puguin anar a una escola bres-
sol a partir dels primers mesos, així
ho va prometre la Generalitat i així
ho ha de complir. Els socialistes des
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
hi posarem  tot el que estigui al nos-
tre abast, encara que cal dir que
aquest és un tema que hauria d’assu-
mir la Generalitat en la seva totalitat
i, si es traspassa, s’hauria de fer amb
els recursos necessaris. Si cal, ara
que es parla tant de l’Estatut, s’hi
hauria d’incloure, ja que aquest és
un dret. 

Pensiones
dignas TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament 93 480 60 00

Policia Local 93 480 60 10

Via Pública 93 480 60 40

93 480 60 59

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

Ocupació i Empreses 93 480 80 50

ADSA 93 477 03 11

OMIC 93 477 23 44

Organisme de Gestió

Tributària 93 477 12 46

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 
93 480 60 40
93 480 60 59

Prengui nota:

El Departament de Via Pública
es troba situat al carrer de
Frederic Casas, 2 C.

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores.
Dimecres, de 16.30 a 19 hores.
Juliol, agost i setembre: 
només horari de matí.

Telèfons: 
93 480 60 40 i 93 480 60 59

SERVEIS
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