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Eduard Alonso. L’alcalde

El desenvolupament normal de la vida diària
per la ciutat encara avui és un repte per a
les persones amb disminucions o amb mobi-

litat reduïda. Tot i que des de fa anys les actua-
cions urbanístiques promogudes per l’Ajuntament
ja preveuen l’eliminació de les barreres arquitec-
tòniques, el cert és que encara hi ha molts impe-
diments per a aquestes persones, com ara l’accés
a determinats establiments comercials o de ser-
veis. Per això, hem fet un important pas enda-
vant amb l’aprovació de l’Ordenança municipal de
promoció d’accessibilitat i de supressió de barre-
res arquitectòniques per aconseguir que totes les
noves construccions, així com les rehabilitacions,
prevegin les mesures adients per garantir l’acces-
siblitat de tothom. D’aquesta manera
l’Ajuntament vetllarà perquè, per exemple, als
nous edificis i als nous establiments es garanteixi
la no-presència de barreres i, als aparcaments, hi
hagin places destinades a aquest col·lectiu. És
una actuació emmarcada en la voluntat d’aconse-
guir una ciutat a l’abast de tothom. Aquesta nor-
mativa es va aprovar, amb el suport de tots els
grups municipals, a la darrera sessió del Ple
municipal, en què també es va tractar sobre la
futura nova escola Pascual Cañís. Ara que és a
punt de començar el període de matriculació

escolar, cal
recordar la
bona xarxa
d’escoles
públiques de
Sant Joan
Despí i l’a-
posta que
l’Adminis-
tració local

fa per anar millorant-la curs rere curs. En el pas-
sat número del Butlletí ja us avançàvem la prope-
ra construcció del nou edifici del CEIP Sant
Francesc d’Assís i ara encetem el procés per tal
que un altre col·legi, el Pascual Cañís, estreni
aviat noves instal·lacions.

El normal desarrollo de la vida diaria por la
ciudad es todavía hoy un reto para las perso-
nas con disminución o con movilidad reduci-

da. Aunques desde hace años las actuaciones urba-
nísticas que promueve el Ayuntamiento ya contem-
plan la eliminación de las barreras arquitectónicas,
lo cierto es que
todavía hay muchos
impedimentos para
estas personas,
como el entrar a
determinados esta-
blecimientos comer-
ciales o de servicios.
Por eso hemos dado
un importante paso
adelante con la aprobación de la Ordenanza muni-
cipal de promoción de la accesibilidad y de supre-
sión de barreras arquitectónicas para conseguir
que todas las nuevas construcciones, así como las
rehabilitaciones, contemplen las medidas adecua-
das para garantizar la accesibilidad de todos y
todas. De esta manera, el Ayuntamiento velará por-
que, por ejemplo, en los nuevos edificios y esta-
blecimeintos se garantice la no presencia de barre-
ras y en los aparcamientos se contemplen plazas
destinadas a este colectivo. Es una actuación
enmarcada en la voluntad de conseguir una ciudad
al alcance de todo el mundo. Esta normativa se
aprobó, con el apoyo de todos los grupos munici-
pales, en la última sesión del Pleno muncipal
donde también se trató el tema de la futura escue-
la Pascual Cañís. Ahora que está a punto de
comenzar el periodo de matriculación escolar, hay
que recordar la buena red de colegios públicos que
funcionan en Sant Joan Despí y la apuesta que
desde la administración local hacemos por ir mejo-
rándola curso a curso. En el pasado número del
Butlletí ja os avanzábamos la próxima construcción
del nuevo edificio del CEIP Sant Francesc d’Assís y
ahora comezamos el proceso para que otra escuela,
la Pascual Cañís, estrene pronto también sus nue-
vas instalaciones.

“Volem una ciutat
sense barreres
arquitectòniques”

“Queremos una 
ciudad sin barreras
arquitectónicas”
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Sant Joan Despí accessible



En els darrers anys, Sant Joan Despí
ha guanyat molts espais verds. Es fa
difícil imaginar-se, avui dia, que a la
ciutat, només tres dècades enrere no
hi havia ni tan sols un parc. Ara, els
ciutadans i ciutadanes podem gaudir
de més de 200.OOO metres quadrats
de zones verdes. És un exemple de
l’aposta pel medi ambient que fa
l’Administració municipal i que, des
de fa quinze anys, s’estén a cadascu-
na de les llars de la ciutat gràcies a
la campanya Sant Joan en flor, que
regala plantes i flors perquè la ciuta-
dania ompli de verd els balcons, patis
i terrasses. Enguany, entre el 19 i el

23 d’abril, l’Ajuntament repartirà un
total de 21.000 plantes aromàtiques
i flors de temporada, que es podran
recollir lliurant el tiquet que es dis-
tribuirà a tots els domilicis de la ciu-
tat.
Aquesta campanya pretén també
conscienciar i sensibilitzar la pobla-
ció de la importància de preservar
l’espai natural. La protecció del medi
ambient va fer que l’Ajuntament fos
el primer d’Espanya en aprovar, l’any
1999, una ordenança per obligar les
noves construccions a fer servir l’e-
nergia solar tèrmica; a més de dur a
terme altres iniciatives com la reco-

llida d’oli domèstic a casa (l’any pas-
sat es van recuperar 3.120 litres); el
programa l’Ecoauditoria a l’aula, a les
escoles, i la presència d’informadores
ambientals. A més, s’ha avançat en la
recollida selectiva de la matèria orgà-
nica, que arriba a tres quartes parts
del municipi i que, l’any passat, va
doblar la quantitat de residus reco-
llits, que va passar de les 227 tones
del 2003 a les 469 recuperades el
2004. 
A més, des de fa dos mesos hi ha la
deixalleria mòbil, que cada dimecres
visita els barris de la ciutat i que ja
ha recollit 170 quilograms de residus.

Sant Joan Despí floreix
L’arribada de la primavera torna a servir per posar de manifest l’aposta que Sant Joan

Despí fa pel medi ambient. Del 19 al 23 d’abril, un total de 21.000 flors i plantes es

repartiran entre la ciutadania amb una nova edició de la campanya ‘Sant Joan en flor’
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L’aposta pel medi ambient

Amb el repartiment de
flors i plantes entre la
població, l’Ajuntament
pretén incidir en la
consciència ecològica de
la ciutadania, tot omplint
de verd el municipi. A la
fotografia, l’alcalde,
Eduard Alonso, i el primer
tinent d’alcalde, Antoni
Poveda, repartint flors en
una edició anterior



Aprendre i, a la vegada, millorar
l’entorn. Aquesta és la base del
projecte de l’Ecoauditoria a l’Aula,
que per segon any consecutiu es
desenvolupa a les escoles públi-
ques de primària de Sant Joan
Despí. Una iniciativa que planteja
a l’alumnat el descobriment, l’a-
nàlisi i l’adopció de mesures al
seu propi centre educatiu destina-
des a l’estalvi energètic, al reci-
clatge i, en general, al respecte
pel medi ambient. 
L’experiència ha estat escollida
enguany per l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE) de la
Universitat de Barcelona com a
exemple a estudiar en un semina-
ri destinat a trobar nous models

educatius basats en projectes d’a-
prenentatge que, a la vegada,
suposin un servei a la comunitat.
El projecte que es desenvolupa a
la ciutat, promogut per
l’Ajuntament i el Centre
Mediambiental l’Arrel, combina a
la perfecció aquests dos aspectes:
els nens i nenes cerquen informa-
ció sobre diversos temes relacio-
nats amb el medi ambient i des-
prés fan un treball pràctic d’apli-
cació a l’escola, destinat a millo-
rar-ne la sostenibilitat ecològica.
Aquest curs participen en la ini-
ciativa els alumnes de cinquè i
sisè curs de les sis escoles públi-
ques d’educació primària de Sant
Joan Despí.
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Foment del 
compostatge a casa

L’aigua és un bé
escàs: no la 
malgastem

Una trentena de persones van prendre
part, el passat 19 de febrer, en un curs de
compostatge a casa organitzat per
l’Ajuntament i l’Entitat Metropolitana del
Medi Ambient. Els assistents van aprendre
a fer un adob totalment natural amb les
restes vegetals.

El consum d’aigua a nivell domèstic creix
els darrers anys. Només a Sant Joan
Despí es van gastar, l’any passat, més
d’1,3 milions de metres cúbics. Amb
motiu de la celebració del Dia Mundial
de l’Aigua, el 22 de març, l’Ajuntament
vol recordar la necessitat d’actuar cons-
cientment pel que fa a la utilització de
l’aigua, un bé escàs que no hem de mal-
gastar. Per això, amb aquest Butlletí es
distribueixen uns adhesius que ens
recorden les accions que podem fer per
estalviar-ne. Optar per la dutxa (50 litres
de mitjana, davant els 300 d’un bany),
regular el volum d’aigua de la cisterna
del vàter (representa el 32% del consum
domèstic i cada descàrrega gasta uns 10
litres) i de les aixetes amb mecanismes
estalviadors ens ajudaran a fer servir
l’aigua justa que necessitem. Accions
que es fan ara especialment necessàries,
a causa de l’escassetat de recursos
hídrics als embassaments catalans.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat una declara-
ció institucional municipal per promoure l’ús de paper reciclat i
lliure de clor a les seves dependències municipals, així com assegu-
rar la compra de fusta que no procedeixi de l’explotació il·legal de
boscos o de la tala clandestina.

Assistents al curs de compostatge casolà

L’alumnat planteja i adopta mesures ecològiques per a la seva escola

L’Ecoauditoria a l’Aula,
exemple de model educatiu

L’Ajuntament farà servir només paper reciclat
i lliure de clor, així com fustes sostenibles

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Barcelona agafa l’experiència de Sant Joan Despí com a un
model d’aprenentatge i de servei a la comunitat
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Diferents moments
del Fòrum. 
A l’esquerra,
Eduard Alonso i
Belén García, en la
cloenda

860 empreses a la ciutat
L’activitat empresarial ha anat creixent a Sant Joan Despí en els darrers
anys. L’any 2004 hi havia a la ciutat 860 comptes empresarials davant

els 842 registrats només tres anys abans. Els serveis (amb 569 negocis)
és l’activitat majoritària a molta distància de la indústria (168) i  la

construcció (121). L’agricultura té un paper minoritari. Aquestes empre-
ses donen feina a un total de 12.428 persones (ocupades per compte

d’altri), una quarta part de les quals resideix al municipi. Un dels objec-
tius és aconseguir incrementar aquest índex d’ocupació local, tot cercant

a la ciutat els perfils professionals que requereixen les empreses.

Una seixantena d’empresaris i empresà-
ries es van donar cita el passat 3 de març
a l’Hotel Novotel de Sant Joan Despí per
participar en el primer Fòrum Empresarial
que s’organitza a la ciutat. Les sessions
de treball han estat molt ben valorades
per part dels participants, que van trobar
en aquesta iniciativa promoguda per
l’Ajuntament un punt de trobada tant
amb l’Administració local com amb la
resta d’empreses de la ciutat. L’objectiu
era debatre i extreure conclusions sobre
dos dels temes que més preocupen l’em-
presariat local: la manca de personal
qualificat i la concertació d’objectius
amb l’àmbit municipal. 
Els responsables empresarials van recor-
dar el seu interès per tenir a les seves
plantilles personal de Sant Joan Despí,
però tenen dificultats a l’hora de trobar
treballadors i treballadores amb la for-
mació requerida. Actuar en l’orientació
laboral dels joves, potenciar la borsa de
treball local, elaborar una guia d’empre-
ses i millorar la mobilitat interna van ser
les propostes fetes entorn aquest tema.
Pel que fa a la relació amb
l’Administració local, les empreses apos-
ten per establir més canals de co-
municació, actuar en temes de con-
nectivitat i mobilitat, fomentar la vi-
gilància i aconseguir millores socials per
als treballadors i treballadores.
El Fòrum va servir també perquè l’empre-
sariat fes contactes i es potenciés la
seva interrelació. L’alcalde, Eduard
Alonso, que va cloure la jornada, va
remarcar la voluntat “d’actuar sempre
amb el consens de l’agrupació de pro-
pietaris, com s’ha fet sempre”, a l’hora
de plantejar futures actuacions. Belén
García, regidora de Promoció Econòmica,

Els empresaris i l’Ajuntament estudien
propostes per millorar el teixit econòmic local
Una seixantena d’empresaris i empresàries participen en el primer Fòrum Empresarial que

va organitzar l’Ajuntament amb la col·laboració de l’associació de propietaris del polígon

Ocupació i Comerç, va recordar que
l’objectiu final de l’Ajuntament és
millorar la qualitat de vida a la ciu-

tat “i això no es pot assolir sense
una bona ocupació i activitat
econòmica”.

Si vols trobar feina… apunta’t a la borsa de treball local

Carrer John F. Kennedy 8 (Les Planes). Sant Joan Despí 
Telèfon 93.480.80.50 • correu elctrònic: promocio@sjdespi.net
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16.30 a 19.00 hores



Pese a las actuaciones que en los
últimos años se realizan para adaptar
los espacios públicos, todavía hoy las
personas con discapacidad se
encuentran con muchas barreras. La
accesibilidad no sólo se debe reducir
a las aceras, las calles o los equipa-
mientos. Hay muchos más espacios
de uso colectivo que siguen siendo
un reto para, por ejemplo, quien va
en silla de ruedas. Para avanzar en el
camino hacia una mayor accesibili-
dad en Sant Joan Despí, el
Ayuntamiento ha aprobado inicial-
mente una normativa destinada a
mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad o movili-
dad reducida. La última sesión del
Pleno municipal dio luz verde a la
Ordenança de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de
Barreres Arquitectòniques, que esta-
blece las condiciones mínimas que
han de cumplir, en este sentido, los
edificios de nueva construcción y las
rehabilitaciones
que se realicen en
edificios de
viviendas, locales
comerciales y de
servicios, así
como en las nue-
vas actividades
económicas que
se pongan en marcha en la ciudad. La
normativa hace referencia a la supre-
sión de las barreras arquitectónicas
que se encuentren tanto en el acce-

so como en el interior de los edifi-
cios.
La aplicación de esta ordenanza
supondrá extender los criterios que
ya se vienen utilizando en la obra
pública municipal al resto de actua-
ciones. Entre las normas previstas se
fija, por ejemplo, un máximo de des-
nivel (10%) en las rampas de acceso;

la colocación
de pavimento
no resbalante;
una amplitud
adecuada en
ascensores y
puertas (que
tendrán, como
mínimo, 0,80

metros de ancho); la existencia de
servicios higiénicos adaptados en los
locales de uso público o colectivo,
etc. En relación al aparcamiento,

también se establecen medidas para
garantizar un número mínimo de pla-
zas adpatadas tanto en los parkings
interiores como exteriores. Así, por
ejemplo, los aparcamientos –públi-
cos o privados– que den servicio a
equipamientos o lugares públicos
deberán garantizar plazas adaptadas.
Además, los edificios de atención
sanitaria que no dispongan de apar-
camiento tendrán espacios reserva-
dos en la via pública.
Todos los partidos votaron favorable-
mente, el pasado 10 de marzo, a la
aprobación de la normativa. Antoni
Poveda, primer teniente de alcalde,
destacó su importancia al asegurar
“que mejorará la calidad de vida de
las personas con limitaciones de
movilidad, además de garantizarles
el uso en condiciones de igualdad
de los espacios de uso colectivo”.

7

La ordenanza pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

Freno a las barreras
arquitectónicas
El Ayuntamiento aprueba una ordenanza que promueve la supresión de barreras

arquitectónicas de manera generalizada. Afectará a los edificios de nueva construcción,

las rehabilitaciones de edificios de viviendas y negocios, así como a las nuevas actividades

Sant Joan Despí, una

ciudad más accesible

para todos y todas
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El nou casal de joves va prenent forma
Els i les joves de la ciutat

tindran aviat un nou

equipament al seu servei,

el casal de joves. Serà un

punt de trobada i un espai

d’activitats, sempre ate-

nent les necessitats

plantejades pels seus

usuaris i usuàries. Mentre

duren les obres, el jovent

pot participar en una

consulta per posar-li nom

Fins al 31 de març es poden pre-
sentar treballs i creacions per al
Circuit d’Art Jove de Sant Joan
Despí. Aquest concurs és el punt
de sortida d’un cicle
d’exposicions per a les obres
fetes per la gent jove. Els tre-
balls guanyadors seran exposats
en equipaments i locals de Sant
Joan Despí. En aquesta edició, a
més, també tindrem les obres

dels i de les nostres artistes en
suport digital (CD). 
És l’anomenat museu virtual de
l’Art Jove, apropant l’art a casa a
través de les noves tecnologies.
Si teniu inquietuds artístiques,
no ho dubteu, presenteu-vos-hi.
Les bases es poden aconseguir al
Jovespí (centre Miquel Martí i
Pol). A més, podeu guanyar 250
euros.

ART JOVE, el concurs per descobrir els joves talents artístics

Aspectes que ofereix l’interior del futur casal de joves, ara en construcció

Les obres
s’exposen en
alguns locals
molt freqüentats
per la gent jove.
A la fotografia,
el bar Brother’s

Ja han començat les obres del nou
casal de joves de Sant Joan Despí.
Després d’un procés participatiu en
el qual han expressat la seva opinió
diferents col·lectius de joves en el
marc del Pla Jove que es desenvolu-
pa a la nostra ciutat, s’ha arribat a
un projecte pensat per donar res-
posta a les necessitats plantejades
per la gent jove.
El casal serà, resumint, un equipa-
ment públic i municipal, però amb
una gestió compartida que asseguri
el correcte desenvolupament de la
vida del centre, mitjançant el tre-

ball de professionals i col·labora-
dors, i plenament obert a la partici-
pació dels i de les joves en general.
Serà als locals que fins ara ocupava
la sala Ambbar, per tal de generar
una àrea de centralitat on ja hi ha
serveis molt adreçats a la gent jove:
la biblioteca, el Jovespí, els bucs
musicals, el viver d’empreses...
Les obres estan adaptant el local a
les noves necessitats del casal que,
a grans trets, s’estructurarà en els
següents espais: informació i aten-
ció al jovent; punt de trobada (on
hi haurà un servei de bar); espais

polivalents (d’ús variable i dinà-
mic); sala de noves tecnologies;
punt de creació artística (per fer
concerts, festes...); espai d’exposi-
cions... a més d’altres que aniran
prenent cos un cop comenci a fun-
cionar. 
De moment, i mentre duren els tre-
balls de remodelació de l’espai, el
que cal és posar-li un nom. Per
aquest motiu, s’ha obert una con-
sulta entre els joves (a través de la
revista Kolor’s i altres punts juvenils
de la ciutat) per tal de batejar el
nou equipament.
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Belén García, regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i
Comerç, en una recent visita al centre d’empreses municipal

Si teniu una idea de negoci, l’Ajuntament us ofereix suport
i assessorament tècnic. El centre d’empreses Miquel Martí i

Pol ofereix locals i serveis administratius per a les noves
iniciatives emprenedores de la ciutat. En aquests

moments, empreses com Microdesk (telecomunicacions);
Correcweb (traductors i correctors); Rado (serveis integrals

a la persona); Formativa Marliven (formació a mida) i
Altrimar Ingenieros (enginyers) ja funcionen des del viver

d’empreses municipal. Per a més informació adreceu-vos al
Departament de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç

(93.480.80.50 - autoocupacio@sjdespi.net)

Suport a les noves idees de negoci

A la izquierda, el alcalde, Eduard Alonso, y la concejal de Gent Gran, Fuensanta Fernández, en la sesión de clausura de la
jornada, que contó con una gran participación, tal y como se aprecia en la imagen de la derecha

La participación de las personas
mayores fue el tema de debate y
reflexión planteado en la tercera
Jornada de la Gent Gran, celebrada el
pasado 15 de marzo en el centro cívi-
co Torreblanca y organizada por la
Comissió de Gent Gran de Sant Joan
Despí con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad y La Caixa.
La voluntad de participar de forma
activa en el municipio, tanto a nivel
individual como a través del tejido
asociativo, fue un punto destacado
de la jornada, que contó con la pre-

sencia de 105 personas, todo un
ejemplo de que la ‘gent gran’ tiene la
voluntad de ser parte activa de la
sociedad. Los y las asistentes, dividi-
dos en cinco grupos de trabajo, trata-
ron diferentes aspectos relativos al
tema genérico planteado: el concepto
de participación, la organización de
las entidades y los modelos de parti-
cipación fueron algunas de las cues-
tiones de debate. La necesidad de
implicarse y dejar de ser meros espec-
tadores, la voluntad de potenciar la
relación entre las diferentes entida-

des y colectivos, así como dar a cono-
cer el papel activo que las personas
mayores desarrollan en la ciudad fue-
ron planteamientos comunes en las
conclusiones de la jornada.
La sesión organizó también una mesa
redonda en la que se trató el tema de
la motivación, a cargo del sociólogo
Pep Martí, y se conocieron algunas
experiencias prácticas, como la plan-
teada por Rubén David Fernández,
psicólogo comunitario. Eduard
Alonso, alcalde de Sant Joan Despí,
cerró la jornada.

La ‘gent gran’ reflexiona
sobre su participación en la ciudad
Más de un centenar de personas participan en la tercera Jornada de Gent Gran de Sant Joan Despí
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Han finalitzat els dos tallers organitzats pel
Departament de Promoció Econòmica, Ocupació i

Comerç amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom
les noves tecnologies de la informació i la comunica-
ció com a element afavoridor de la integració social.
Els col·lectius que han format part d’aquest projecte
municipal han estat 16 dones i 8 persones amb dis-
capacitats físiques. Els i les participants han desta-
cat la utilitat dels temes tractats: des de l’estudi de
software (Windows, Word, Internet i correu electrò-

nic) fins a la millora de l’autoestima i l’aprofitament
dels avenços tecnològics en la vida quotidiana.

Cloenda dels tallers de noves tecnologies

Prop d’un miler de dones es van reunir
el passat 4 de març al poliesportiu del
Mig per commemorar el Dia
Internacional de la Dona. Al sopar
batejat com ‘Un espai per a nosaltres’
hi havia dones de totes les edats i
condicions. És aquest un bon exemple
de la bona participació que han tingut
els múltiples actes emmarcats en la
Setmana de la Dona que organitza el
Departament de Serveis Socials i Dona
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
Amb el lema ‘Les dones prenem la
paraula’  s’han celebrat actes cultu-
rals, esportius i, evidentment, reivin-
dicatius d’una societat que sigui real-
ment igualitària entre sexes. Desta-
quem l’exposició de dones pintores de
la ciutat al centre cívic Torreblanca,
xerrades amb primeres figures de la
política com Manuela de Madre,
Eulàlia Vintró i Maria Mercè Roca; tea-
tre amb l’obra Dones com jo. Heroïnes
de Sagarra i l’acte del 8 de març, amb
la lectura del manifest, una mostra de
la feina feta per les alumnes dels dife-
rents tallers de dones que organitza
l’Ajuntament i la presentació del llibre
del concurs de relats breus per a
dones.

Tres dels actes organitzats a la
ciutat en el marc de la Setmana
de la Dona: el sopar de dones,
que va tornar a ser multitudina-
ri; l’exposició de pintores de
Sant Joan Despí (a la foto, les
participants amb la regidora de
Dona, Elena Embuena, i el
tinent d’alcalde de Cultura,
Antoni Guerra) i l’acte comme-
moratiu del dia 8 de març

Prop d’un miler de persones es van reunir al sopar de dones ‘Un espai per a nosaltres’

Les dones omplen els actes del 8 de març
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La història de l’escola La Unió va
començar de manera paral·lela al
creixement de la població de Sant
Joan Despí, fruit de les onades migra-
tòries dels anys 70 i 80. En aquella
època les famílies que es van
instal·lar a les Planes van fer sentir
les seves veus per demanar una esco-
la per als seus fills i filles. Van ser
temps difícils, amb l’alumnat repartit
per diferents espais de la ciutat fins
que els edificis de l’escola s’anaven
acabant, cosa que va produïr-se el
curs 82/83. Ja hi havia aleshores una
AMPA organitzada i molt activa que va
aconseguir que s’habilités la zona
d’esbarjo que es pavimentés la pista
esportiva. La Unió ha estat sempre un
centre obert al  món i als canvis de la
societat. Va ser pionera en organitzar
viatges a camps d’aprenentatge, així
com visites a moltes ciutats espanyo-
les i europees. Amb el pas del anys,
aquesta escola pública s’ha dotat de
serveis i equipaments que garanteixen
un ensenyament integral i de qualitat.

Ara celebra el 25è aniversari i per això
fa una crida a la participació de tots
aquells que han contribuït a fer de
l’escola el que és en aquests
moments, molt més que un centre
educatiu: un conjunt de vivències,
records i, sobretot, d’esforços. Per
això s’han organitzat un conjunt d’ac-
tivitats al llarg de tot el curs que
clouran el proper mes de juny i que
van començar el passat mes de
novembre.

AGENDA D’ACTES COMMEMORATIUS:

Març: actuació del Centre Cultural
Andaluz Vicente Aleixandre i projecció
de diapositives històriques amb la
participació de les famílies.
Abril: setmana cultural i exposició
retrospectiva de la història de l’esco-
la.
Maig: gran sopar de gala el dia 20 de
maig; festa de l’AMPA i publicació
d’una revista escolar.
Juny: festa de final de curs.

Fina Arazo es jubilarà quan s’a-
cabi aquest curs. Ha estat mes-
tre de la Unió des del comença-
ment (6 anys com a directora) i
la seva memòria professional és
plena d’imatges i records, com

“el primer viatge de fi de curs
a Itàlia, de càmping i amb tot
el menjar socialitzat”. De fet,

un dels primers objectius de
l’escola va ser socialitzar el

material escolar per afavorir les
economies domèstiques que, en

els primers anys, eren molt
modestes. Fina defineix l’escola
com un “centre sempre obert i
amb empenta”. L’hort, l’estació
meteorològica... moltes iniciati-
ves que perduren curs rere curs.

Tot i tenir una imatge de pro-
fessora dura, assegura que, el

proper juny, “segur que deixa-
ré anar alguna llagrimeta”.

L’escola La Unió celebra el 
25è aniversari
El 20 de maig es farà un sopar de retrobament, entre d’altres activitats

L’alumnat de l’escola ha fet un mural commemoratiu del
primer quart de segle d’història del centre educatiu Fina Arazo,

una vida lligada 
a l’escola
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Arriba, dos momentos del
festival. A la izquierda, Antoni

Poveda, primer teniente de
alcade, junto a José Romero,

presidente del CCA Vicente
Aleixandre

Pilar Manjón, entre Antoni Poveda, primer teniente de alcalde, y
Antonio Gámez, presidente de la AVV Les Planes, organizadora del acto

El Día de
Andalucía
repitió éxito
un año más

Emocionado recuerdo de
Pilar Manjón a las víctimas

del 11M

Els gegants Joan Pi i la Pomereta, al
centre Miquel Martí i Pol

Dia d’Andalusia • Trasllat dels gegants • Festival 11 M

SSaanntt JJooaann DDeessppíí,, vviiddaa aassssoocciiaattiivvaa

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre de Sant
Joan Despí celebró, un año más, el Día de Andalucía con
dos actividades que consiguieron una importante
afluencia de público. Por un lado, el auditorio Miquel
Martí i Pol acogió, el día 26 de febrero, un festival en el
que se contó con la actuación del Coro Daraja, la Escuela
de baile y el grupo de danzas del Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre. Al cante actuó Gemma Gutiérez, de
Almodóvar del Río (Córdoba). El centro cívico de les
Planes cogió el testigo al día siguiente con la
celebración de la Muestra Gastronómica Andaluza, con
desgustación de productos incluída.

Joan Pi i la Pomereta, els gegants més antics de Sant Joan Despí,
han estrenat casa. Ara s’han instal·lat al vestíbul del centre Miquel
Martí i Pol. El canvi d’ubicació va servir a la Colla de Geganters per
organitzar una cercavila gegantera. Acompanyats dels altres gegants
de la ciutat, Josep Maria Jujol i la Creació, i de gran quantitat de
persones, va sortir, el dia 19 de febrer, de Can Negre per arribar al
Martí i Pol, on es va celebrar una festa infantil.

Un año después del terrible atentado del 11 de
marzo de 2004 en Madrid, Sant Joan Despí ha

vuelto a expresar su apoyo y solidaridad con las
personas damnificadas. El 4 de marzo la asocia-

ción de vecinos  y vecinas de Les Planes organizó
un festival solidario que contó con la participa-

ción de Pilar Manjón, la presidenta de la
Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo.
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Entidades que han firmado convenio con el Ayuntamiento

ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES ST. JOAN DESPÍ • BANDA DE MÚSICA AVV LAS PLANAS • AVV LAS
PLANAS • AVV PLA DEL VENT • AVV RESIDENCIAL ST. JOAN • AVV EIXAMPLE SUD • CCA VICENTE
ALEIXANDRE • CENTRE D’ESPLAI L'ARCA DE COLORS • CENTRE D’ESPLAI EL NUS • CLUB D’ESPLAI
EL TRICICLE • GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT • CLUB TIMBRADO • CIRCULO ARTISTICO LITERARIO
SEMILLERO AZUL • CORAL LA FLORA • LAUD'ARS • COLLA DE GEGANTERS • COLLA SARDANISTA •
ESCOLA DE MÚSICA ENRIC GRANADOS • ESBART DANSAIRE • GRUP DE FOTOGRAFIA LA FINESTRA
• GRUP D'ART 94, PINTORS DE SANT JOAN DESPÍ • ASSOCIACIÓ MICOLÒGIA EL BOLET •
ASSOCIACIÓ BALLS DE SALÓ CHATANGO • RADIO DESPÍ • CENTRE D'ESTUDIS SANTJOANENCS • A.
BALLDESPÍ • GRUP DE TEATRE HOCUS POCUS • CLUB D'ESCASC SANT JOAN DESPÍ • CLUB HOQUEI
EN LINIA JUJOL SANT JOAN DESPI • UNIÓ PETANCA SANT JOAN DESPÍ • CLUB PETANCA A.V. LAS
PLANAS • SECCIÓ PETANCA UE SANT JOAN DESPÍ • CLUB PETANCA JUBILADOS I PENSIONISTAS
SANT JOAN DESPÍ • CLUB DE PALOMOS DEPORTIVOS SJD • CLUB DE DARDOS SANT JOAN DESPÍ•
UD SANT PANCRACIO • FC LEVANTE LAS PLANAS • UE SANT JOAN DESPÍ • HANDBOL SANT JOAN
• BÀSQUET CLUB SANT JOAN • AGRUPACIÓ CICLISTA EL PÍ • PULCONE ASSOCIACIÓ DE PESCA-
DORS SJD • CLUB PETANCA PARC TORREBLANCA • GRUP EXCURSIONISTA SANT JOAN DESPÍ •
PENYA BLANC BLAVA SANT JOAN DESPI • CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 • CLUB CICLISTA
SANT JOAN DESPÍ • SLOT CAR • CLUB DE TIR AMB ARC DESPÍ • CLUB HANDBOL I POLISPORTIU
• ASSOCIACIÓ D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES BLAU MARÍ • ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSIS-
TES  • ASSOCIACIÓ ESTEL • ASSOCIACIÓ DE DONES MONTSERRAT ROIG • CLUB ESPORTIU  ESTEL
• ADF (ASSOCIACIÓ DE  DISMINUÏTS FÍSICS) • ASALRE (ASSOCIACIÓ  D’ ALCOHÒLICS REHABILI-
TATS) • ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER • ASSOCIACIÓ  DE CATALANA  DE
PERSONES AFECTADES  DE FIBROMIALGIA • ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA GENT GRAN
(ADEGGPI) • ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN AMIGOS DEL BAILE SPI • ASSOCIACIÓ -CAN MALUQUER-
DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOAN DESPÍ • ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE FRUITA DOLÇA
DE PRODUCCIÓ INTEGRADA • CENTRE MEDI AMBIENTAL L’ARREL • COLLA ELMO • COLLA DE DIA-
BLES SANT JOAN DESPÍ • CAMINS SOLIDARIS • CREU ROJA

Fotografía de familia de las personas representantes de las entidades que firmaron, el 17 de marzo, convenio con el Ayuntamiento

Apoyo municipal a las 
entidades de Sant Joan Despí
El Ayuntamiento firma convenios de colaboración con las enitdades de la

ciudad para ayudar a su funcionamiento y potenciar la vida asociativa local

El Foment Cultural i Artístic reunió
el 17 de marzo a los representantes
del mundo asociativo de Sant Joan
Despí con motivo de la firma de
convenios entre las entidades y el
Ayuntamiento. De esta manera, la
administración municipal colabora
económicamente con el desarrollo
de las actividades que organizan las
entidades y que, como señaló
Antoni Poveda, primer teniente de
alcalde, “consiguen tirar del carro
de la ciudadanía y hacerla más
participativa”. Las cerca de 80 en-
tidades de Sant Joan Despí trabajan
también, como apuntó Antoni Gue-
rra, teniente de alcalde de participa-
ción ciudadana, “para el objetivo
común de mejorar la calidad de
vida a la ciudad”. Los responsables
municipales anunciaron la celebra-
ción de la Diada d’Entitats para los
días 1 y 2 de octubre próximos.
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A Sant Joan Despí tenim uns 800 gossos censats

Viure a la ciutat amb un animal de companyia és fàcil, només s’ha

d’actuar de manera respectuosa, tot complint la normativa. La gran

majoria de propietaris ja ho fan, segons la darrera campanya de control

realizada per la Policia Local, que només va expedir 17 denúncies

Rafael
Romero i
‘Yako’:
Es necesario
concienciar a
algunos due-
ños, sobre
todo en el
tema de las
deposiciones.
Quien tiene un
perro ha de ser
consecuente.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí té
censats al voltant de 800 gossos, una
xifra que no reflecteix la totalitat d’a-
nimals que viuen al municipi, tot i
l’obligatorietat dels propietaris de
tenir degudament registrats els seus
animals. Tot i això, l’actitud de les
persones que tenen a casa aquests
animals és, per regla general, força
positiva. Una prova d’això, la trobem
en els resultats de la darrera campan-
ya de control de gossos realitzada per
la Policia Municipal, duta a terme a
final del mes de desembre. D’un total
de 146 actuacions, només es van
haver de posar 17 denúncies, la pràc-
tica totalitat relatives a la manca de
registre de l’animal, i es van fer 23
avisos, tots en referència a l’obliga-
torietat de portar el gos lligat al
carrer.
L’aplicació de la nova Ordenança del
Civisme i la Convivència vol incidir
encara més en la bona convivència

entre les persones i els animals de
companyia a l’espai urbà. Per això,
incideix especialment en el tema dels
excrements. Cal recordar que a la ciu-
tat hi han pipi cans distribuïts per
tots els barris.
L’objectiu és, entre tots i totes, acon-
seguir que la minoria que encara no
actua correctament canviï la seva

actitud. 
La normativa estableix sancions que
poden arribar als 300 euros per als
propietaris de gossos catalogats de
perillosos que vagin sense morrió ni
subjecció, per als que no recullin els
excrements a parcs i jardins d’ús per
a infants i per als qui portin els gos-
sos sense llicència.

Conviure amb el gos

Paola i
‘Jerry’:
Hay que ser
más cívicos y
están bien
estas campa-
ñas. Debería
haber más
zonas para los
perros. A mi
me queda un
poco lejos de
casa.

Trànsito
González i
‘Fabiola’:
Las ‘cacas’
hay que
recogerlas,
yo siempre
llevo
papeles en
el bolso
para eso.

Manuela
Espinar i
‘Bianca’:
La solución
son más mul-
tas. Educar a
un perro no
cuesta tanto,
aunque
debería haber
zonas donde
puedan
correr.

La campanya ‘Sant Joan Despí + cívic’ fomenta la bona conviència 
amb els animals de companyia

Els propietaris ho tenen clar
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També es pot consultar el seu catàleg per Internet

La biblioteca Miquel Martí i Pol cele-
brarà ben aviat el desè aniversari. Una
dècada de millores continuades que
no s’aturen. A partir de l’abril posarà
en funcionament un nou servei que
permetrà fer comandes a través del
correu electrònic. 
Enviant una petició a l’adreça
b.st.joand.mmp@diba.es es podran
sol·licitar tot tipus de documents, a
excepció de CD i amb el compormís
per part de l’usuari de passar a reco-
llir-los en un termini de 24 hores. Al
correu electrònic caldrà posar les
dades de l’usuari (nom, cognoms i
número de carnet de la biblioteca),
així com informació del document que
es vol aconseguir (títol, autor...).
Per tal de conèixer l’oferta que ofereix
la biblioteca, també es pot accedir al
seu catàleg des de l’ordinador. A tra-
vés de la pàgina web municipal
(www.sjdespi.com, linkant ‘tràmits i
gestions’) podeu també realitzar la
petició del carnet de la biblioteca;

consultar la vostra situació com a
usuari (documents agafats o reser-
vats); fer reserva de documents o
demanar una renovació; consultar les
novetats i conèixer els llibres més lle-
gits.

Més de 35.000 documents

La biblioteca Miquel Martí i Pol va
rebre durant 2004 prop de 2.000 visi-
tes més que l’any anterior, i va arribar
als 67.726 visitants; va expedir 946
carnets nous i va prestar 57.426
documents. També al llarg de l’any
2004 va incrementar el seu fons docu-
mental, que ja arriba als 35.055 docu-
ments. Pel que fa a Internet, els ordi-
nadors de la biblioteca van registrar
10.645 connexions. 
Hi van haver també 1.944 usuaris de
l’aula d’estudi en època d’exàmens;
1.248 del servei estival de bibliopisci-
na; 18 exposicions i 9 activitats de
l’hora del conte.

La biblioteca enceta un
servei de comandes per
correu electrònic

Forta participació
a les jornades 
de l’Escola 
Municipal d’Art
Un total de 273 persones han par-
ticipat en les diferents propostes
de les setenes jornades culturals
que anualment organitza l’Escola
Municipal d’Art de Sant Joan
Despí. L’objectiu és realitzar sorti-
des i tallers complementaris a les
classes que s’imparteixen amb la
voluntat de cercar i descobrir
espais de creació. Són activitats
no només adreçades a l’alumnat
de l’escola: en aquesta edició, hi
ha hagut més d’una cinquantena
de persones alienes al centre
municipal que han gaudit de les
visites a museus com el Macba, el
Museu del Càntir d’Argentona, el
Museu de la Xocolata o la sortida
al Museu d’Art Contemporani de
Mallorca, on van anar 36 perso-
nes. Cal destacar també les visites
a les exposicions de Rodin i
Pertegaz; les sortides al castell de
l’Eramprunyà o a les termes
Magma, i els tallers de cuina tai-
wanesa o de meditació.

Encara hi ha places per
fer la Ruta del Quixot
per Barcelona

Una dona d’Oscar Tot i que les jornades culturals de
l’Escola Municipal d’Art ja s’han
acabat encara queda una activitat
pendent. Aprofitant la celebració a
la ciutat de l’Any del Llibre i la
commemoració del quart centenari
de la publicació d’El Quixot, l’esco-
la organitza per al proper 28 d’a-
bril una sortida al Museu d’Història
de la Ciutat de Barcelona per des-
cobrir la ruta del cavaller manxec
per terres barcelonines. Encara
queden places disponibles.

Pilar García Fernández ha estat
la guanyadora del concurs La

travessa dels Òscars 2005, con-
vocat per la biblioteca Miquel

Martí i Pol. Pilar, a l’esquerra, va
encertar 13 dels 24 guardons de
l’Acadèamia de Hollywood. Com

a premi rebrà un CD d’una banda
sonora original d’una pel·lícula i

dues entrades per anar al
cinema. 
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A la primavera, teatre

A l’abril torna el teatre a Sant Joan
Despí. La programació teatral que
organitza l’Ajuntament per a aquesta
primavera s’enceta amb una proposta
plena d’humor i ironia. Dani Pérez pre-
senta, el proper divendres 1 d’abril
(22 hores al Foment Cultural i
Artístic), l’obra Los unos por los otros,
un muntatge en què aquest humorista

català explica històries carregades de
sarcasme. Pérez fa honor al primer
premi aconseguit al certamen de
monòlegs d’El Club de la Comèdia.
L’oferta teatral seguirà el 6 de maig
amb El cant de la sirena, de Manuel
Veiga, i  el 3 de juny amb (No) en el
nostre nom, dirigida i interpretada per
Jordi Dauder.

Los unos por los otros, amb l’humorista Dani Pérez,
obre el nou cicle teatral de Sant Joan Despí

Exposició ‘Miquel
Martí i Pol il·lustrat’
Documents i imatges del poeta
català, fins al 12 d’abril a la
biblioteca Miquel Martí i Pol (av.
de Barcelona, 85). La mostra es
compon de 70 il·lustracions,
rètols informatius i un llibre amb
una recopilació de poemes de
l’escriptor que dóna nom a la
biblioteca, que enguany celebra
el desè aniversari.

L’hora del conte 
i xerrada de feng-shui
Dijous, 7 d’abril, a les 18 hores,
a la biblioteca Miquel Martí i Pol
torna l’Hora del Conte. En
aquesta ocasió es presenta Bon
profit. Poemem Miquel Martí i
Pol, a càrrec de Teresa Soler.
També a la biblioteca, dijous, 14
d’abril (18.30 hores), s’organitza
una xerrada sobre feng shui a
càrrec de Carme Navarro.

Certamen de poesía
del Semillero Azul
El Círculo artístico y literario El
Semillero Azul organiza su XIV
Certamen de Poesía, abierto a
cualquier poeta. Se pueden pre-
sentar originales hasta el 30 de
abril en el casal Picasso (calle
Lluís Millet, A2).

Tornen les caramelles
els dies 2 i 3 d’abril
La societat Cor de Flora de Sant Joan
Despí torna a organitzar a la ciutat
un dels actes més tradicionals de la
cultura catalana, les caramelles. Els
dies 2 i 3 d’abril sortiran de nou pels
carrers del Centre per fer sentir la
melodia d’aquestes peces. El dia 2 a
partir de les 17.30 des del Foment
Cultural i Artístic i el dia 3, a partir
de les 9 hores, des de l’Ajuntament .

Fotografies de Francesc
Fàbregas a Can Negre

366.04. Aquesta xifra descriu l’exposició
fotogràfica que ens presenta Francesc

Fàbregas al Centre Jujol-Can Negre del 31
de març al 24 d’abril de 2005. Són foto-

grafies preses en un període delimitat –un
any– en què aquest fotògraf de Sant Just

Desvern para atenció en els objectes
quotidians que la nostra societat sembla
menystenir. Fàbregas és conegut també

per haver estat  el creador de programes
televisius qualificats ‘de culte’ com ara

Spunkik, Hidrògen o Silenci?.

Divendres, 1 d’abril. 22 hores. Foment Cultural i Artístic. 7 euros
Venda anticipada: centres cívics, Centre Jujol-Can Negre i Jovespí

l’agenda

Los unos por los otros,
l’1 d’abril

El cant de la sirena,
el 6 de maig

(No) en el nostre nom,
el 3 de juny
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Sant Joan Despí torna a convidar a
agafar la bicicleta amb l’arribada de la
primavera. Ja fa onze anys que, en
arribar el mes d’abril, la ciutat celebra
la campanya Primavera en bici, una ini-
ciativa que cada edició obté una més
gran resposta per part de la ciutadania
i que està aconseguint l’objectiu plan-
tejat: fomentar la utilització del vehi-
cle de pedals no només com a pràctica
esportiva o d’esbarjo, sinó també com
a mitjà de transport per la ciutat. 
La ‘Primavera en bici’ d’aquest 2005
començarà el proper diumenge 3 d’a-
bril, amb la popular festa d’inaugura-
ció de la temporada, on milers de per-
sones, de totes les edats i condicions
físiques, es donen cita en una jornada
que, a més, serveix per descobrir la
ciutat (des de les zones urbanes a l’à-
rea de ribera) des d’una perspectiva
diferent.
La sortida serà al recinte firal de l’a-

vinguda Mare de Déu de Montserrat. A
partir de les 11 hores s’organitza l’ha-
bitual circuit d’habilitat i de seguretat
viària, amb lloguer gratuït de bicicle-
tes inclòs, per donar pas, a les 12 del
migdia, a la sortida de la passejada en
bici per la ciutat. Cap a les 13.15 h es
farà el final de festa, amb un refrigeri
per a tots i totes els participants que,
a més, rebran un record de la diada.
Aquesta activitat és només el punt de
sortida d’altres convocatòries ciutada-
nes amb la bicicleta com a protagonis-
ta. Es faran també sortides en grup els
dies 17 d’abril i 1, 15 i 29 de maig
(tots diumenges), a partir de les 11.30
hores. Aquestes passejades en bicicle-
ta per la ciutat, organizades pel Club
Ciclista de Sant Joan Despí, premiaran
la fidelitat amb el regal d’una motxilla
per a totes aquelles persones que par-
ticipin, com a mínim, en tres de les
quatre sortides previstes.

El recinte firal serà el punt de sortida de la tradicional passejada en bicicleta per Sant

Joan Despí que obre la temporada. Durant els mesos d’abril i maig es tornaran a

realitzar sortides en ‘bici’ per potenciar l’ús d’aquest mitjà de transport per la ciutat

La temporada de ‘Primavera en bici’
comença el 3 d’abril amb una festa

L’any 2006 la Unió Esportiva Sant
Joan Despí celebrarà el seu cen-
tenari. Per tal de celebrar com es
mereix aquest important aniver-

sari, l’entitat ja ha començat a treba-
llar. Per aquest motiu, fa una crida a
totes aquelles persones que d’alguna
manera hagin estat vinculades al club i
que tinguin informació gràfica o escrita
relacionada amb l’entitat per tal d’acon-
seguir la més completa recopilació
documental d’aquest primer segle d’e-
xistència. Igualment, des de la junta es
prega als jugadors, entrenadors i resta

del personal que ha passat pel club que
es posin en contacte amb l’actual direc-
tiva. Les oficines de la Unió Esportiva
Sant Joan Despí són al camp de futbol
del Centre (carrer de Francesc Macià,
56) i són obertes de dimarts a diven-
dres, de 18 a 20 hores. També es pot
trucar als telèfons 93 373 18 85 i 696
88 90 23 (Joan Josep Campos) i al 93
373 18 06 (Ciprià Benages).

La UE Sant Joan
Despí prepara el
seu centenari
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El But l let í
Sant Joan Despí

Educació infantil, primària i 
secundària obligatòria:

Preinscripció:
del 4 al 15 d’abril de 2005 (ambdós inclosos)
Matrícula:
del 30 de maig al 3 de juny de 2005 (ambdós inclosos)

Educació secundària postobligatòria
Batxillerats i cicles formatius:

Preinscripció:
del 17 al 27 de maig de 2005 (ambdós inclosos)
Matrícula:
del 4 al 8 de juliol de 2005 (ambdós inclosos)

Portes obertes:

El Gegant del Pi: dijous, 21 d’abril, a les 17.30 hores
El Timbal: dimarts, 19 d’abril, a les 17.30 hores, i dimecres,
27 d’abril, a les 17.30 hores

Preinscripció i matrícula:

Presentació de sol·licituds:
del 2 al 13 de maig de 2005 (ambdós inclosos)
Matrícula:
del 6 al 10 de juny de 2005 (ambdós inclosos)

Millors escoles,
millor educació

D’aquí pocs dies s’obre el període de
preinscripció i matriculació escolar
per al proper curs 2005/2006. Per
aquest motiu, tornem a recordar a la
ciutadania, especialment als pares i
mares, els equipaments i serveis edu-
catius que hi ha a Sant Joan Despí.
Les escoles i instituts de la ciutat
sempre han destacat per presentar un
bon nivell educatiu, han millorat pro-
gressivament els seus serveis i s’han
adaptat als reptes d’una societat can-
viant. 
Des de l’Ajuntament, l’aposta per
millorar l’educació dels nostres alum-
nes és constant. Aquest any, sense
anar més lluny, es duen a terme dife-
rents actuacions: d’una banda, avan-
cen a bon ritme les obres de la terce-
ra escola bressol municipal –que espe-
rem que funcioni el proper curs– i,
d’una altra, s’inicia el procés per a la
construcció de noves escoles de pri-
màries als barris Centre i les Planes.
L’escola Sant Francesc d’Assís comen-
çarà aviat les obres del seu nou edifi-
ci i l’Ajuntament ja ha iniciat el pro-
cés per donar a la Generalitat els
terrenys necessaris per al nou col·legi
Pascual Cañís. L’escola pública a la
ciutat és la nostra prioritat i treballem
intensament per millorar-la, curs rere

Preinscripció a l’escola pública

Escoles bressol municipals

Especial
matriculació 
curs 2005-2006

Ginés Ros,
regidor 

d’Educació
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Matriculació 
curs 2005-2006

CEIP 
Sant Francesc d’Assís

L’escola Sant Francesc d’Assís està situa-
da en el barri Centre de la població i en
una zona d’expansió i fort creixement
demogràfic. Una mostra d’aquesta vitali-
tat és el fet que ens trobem en el procés
de passar a ser, de nou, una escola de
doble línia amb totes les millores que
això comporta per al col·legi respecte a
instal·lacions, serveis i qualitat
educativa.
L’objectiu fonamental que volem aconse-
guir és el ple desenvolupament de la per-
sonalitat dels nostres alumnes amb una
formació integral. Per això potenciem i

donem importància als aspectes
intel·lectuals, afectius  i socials de cada
alumne. I per aconseguir-ho:
Fomentem l’autonomia, la responsabili-
tat i l’esperit crític, afavorint el respec-
te, l’autoestima, el diàleg i la solidaritat.
Fem de la nostra escola un espai adequat
per a la integració, la participació i la
transmissió de coneixements, valors
ètics, democràtics i culturals.
En el context social i cultural de l’escola,
potenciem el coneixement de les festes i
tradicions populars (gegants, Sant Jordi
…) així com la incorporació de les noves

tecnologies de la informació i comunica-
ció (mitjans audiovisuals, ordinadors)
dins del nostre projecte educatiu.
Procurem crear espais lúdics on els nens
i nenes puguin interaccionar i aprendre
fent racons de joc i tallers.
Afavorim la comunicació, la participació
i la col·laboració entre pares i profes-
sors.
Amb tot això intentem respondre a les
necessitats educatives dels nens i les ne-
nes des del moment que comencen P3
amb la finalitat de formar persones per al
futur.

Una escola de tots 
i per a tots

Carrer de la Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15 • Fax 93 477 15 60
correu electrònic: a8026567@centres.xtec.es

CEIP 
Pascual Cañís

A l’escola Pascual Cañís oferim al nostre
alumnat un ensenyament adaptat a les
necessitats del segle XXI, capaç de de-
senvolupar al màxim les capacitats
intel·lectuals i emocionals que els nens
i les nenes necessitaran per esdevenir
ciutadans i ciutadanes plenament inte-
grats a la societat.
Situada al mig del barri de les Planes,
l’escola compta amb espais de treball i
esbarjo amplis i lluminosos.
L’escola disposa d’un equip pedagògic
que fa del treball en equip i la formació

permanent les eines que li permeten ofe-
rir en cada moment la resposta adequa-
da a les necessitats dels infants, i també
amb un professorat i els recursos per
atendre individualment o en petit grup
l’alumnat amb dificultats d’aprenentat-
ge.
El centre compta amb aules especialitza-
des per treballar cadascuna de les assig-
natures que ho requereixen i equipa-
ments informàtics a les aules, moderns i
potents connectats a Internet, que uti-
litzen tots els infants. 

Per aconseguir aquesta escola de quali-
tat comptem amb la participació activa
de les famílies, tant en el procés educa-
tiu dels fills i filles com a través de
l’Associació de Pares i Mares en l’organit-
zació de serveis i activitats.
Oferim a les famílies uns serveis (menja-
dor, acollida de matí i tarda, activitats
extraescolars, etc.) que complementen
el treball educatiu a les aules i compo-
nen un tot que volem que esdevingui un
espai òptim de formació per als infants
on puguin aprendre i ser feliços. 

Educació de qualitat

Carrer de l’Orfeó Català, 6
Tel. 93 373 35 16 • Fax 93 373 69 53
correu electrònic: ceippascualcanis@centres.xtec.es
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Educació Infantil i Primària

CEIP 
La Unió

Enguany la nostra escola està de celebra-
ció i pensem que és un gran motiu  de
satisfacció, perquè fa vint-i-cinc anys que
co·laborem en l’educació de molts nens i
nenes (alguns ja homes i dones) de Sant
Joan Despí.
Però els temps avancen, els temps can-
vien, i l’escola està obligada a donar res-
posta a aquests canvis per tal d’oferir als
actuals alumnes una educació de qualitat

i de futur en tots els seus aspectes.
En aquests moments l’escola  està aplicant
un pla estratègic centrat en la utilització
de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) per donar suport, de-
senvolupar, potenciar i estimular els apre-
nentatges bàsics dels nostres alumnes.
També com una novetat d’enguany, la
nostra escola ha estat dotada amb una
aula d’acollida que ens permet donar res-

posta a la diversitat i la interculturalitat a
les nostres aules d’una manera organitza-
da i amb tota mena de recursos.
Però hi ha un altre vessant en el desenvo-
lupament dels nostres infants que també
cuidem d’una manera especial: es tracta
de l’educació en valors, en la convivència,
la tolerància, el respecte i tot allò que ens
permeti créixer a més a més d’intel.lec-
tualment, com a persones.

25 anys d’escola

Carrer dels Frares, 1
Tel. 93 373 40 01 • Fax 93 373 62 61
correu electrònic: a8036071@centres.xtec.es

CEIP 
Joan Perich Valls

Tradicionalment, la demanda social ha
plantejat a l’escola la transmissió als
infants d’un conjunt de sabers instrumen-
tals bàsics. Amb el pas del temps i d’acord
amb el progrés cultural, aquesta demanda
s’ha anat fent més complexa s’ha incre-
mentat, de forma imparable i progressiva,
amb la incorporació de nous ensenya-
ments i una notable diversificació de
temes a tractar (llengües estrangeres,
educació per a la salut, cura de l’entorn,
valors, multiculturalitat, noves tecnolo-
gies, etc.). 
Així mateix, és evident la presència d’una
important diversitat d’alumnat en les
escoles. Aquesta situació fa encara més
evident i necessari el plantejament de
diferents fórmules d’atenció a la diversitat

i una evident capacitat d’adaptació perso-
nal i professional per part dels docents.   
Tots són aspectes fonamentals a treballar
en l’àmbit escolar i segueixen plantejant,
dia  a dia, un autèntic repte per a tots. 
En aquests moments, definits com d’au-
tèntica “revolució tecnològica lligada a la
informació i el seu accés”, l´escola Joan
Perich segueix apostant decididament pel
tema i, a més de continuar treballant
regularment amb els seus alumnes l’ús de
l’ordinador i  dels mitjans audiovisuals o
multimèdia (tenim uns quants anys d’ex-
periència en l’ús de l’ordinador amb els
alumnes), hem iniciat un pla estratègic
per a la millora i l’ús generalitzat de les
tecnologies de la informació i la comuni-
cació (TIC) incorporant les necessàries

actualitzacions per tal d’aprofitar educati-
vament al màxim aquests importants
recursos.
Cal desenvolupar al màxim en tots els

infants unes competències bàsiques prou
àmplies i variades. Hi ha una constant i
creixent aparició de nous coneixements  i
una necessitat d’adquirir noves habilitats
i destreses tècniques. 
Però no podem oblidar el treball dels
valors. Aquests són, més que mai, impres-
cindibles. Cal continuar treballant, encara
amb més decisió i fermesa, l’assoliment
per part dels nens i les nenes, d’actituds i
valors positius, envers si mateix, els altres
i l´entorn, tenint el respecte a la diversi-
tat,  la tolerància, la participació i la res-
ponsabilidad com a principis fonamentals.

Tecnologies, diversitat i
valors

Prolongació de Francesc Macià, s/n
Tel. 93 373 34 60 • Fax 93 373 34 60
correu electrònic: ceippaucasalssjdespi@centres.xtec.es
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Educació Infantil i PrimàriaMatriculació 
curs 2005-2006

CEIP 
Espai 3

L’escola Espai 3 pretén aconse-
guir un òptim creixement perso-
nal del seu alumnat:
-Afavorint el procés de desenvo-
lupament harmònic de la perso-
nalitat dels nens i nenes.
-Promovent el respecte als drets i
a les llibertats de les persones i
als principis bàsics d’una convi-
vència democràtica, creant acti-
tuds solidàries i rebutjant discri-
minacions.
-Facilitant aprenentatges relatius
a les humanitats, la ciència, la
cultura i la tecnologia de la
informació.
-Potenciant l’adquisició progres-
siva de competències lingüísti-
ques en les tres llengües que es

tracten a l’escola.
-Aplicant recursos innovadors en
el context de tractament de les
llengües, continua el pla estratè-
gic que, durant quatre anys,
aportarà els elements per opti-
mitzar les competències comuni-
catives del nostre alumnat.
-Potenciant l’aprenentatge de les
matemàtiques mitjançant agru-
paments flexibles i altres estra-
tègies pedagògiques que motiven
i engresquen l’alumnat vers
aquests coneixements.
-Utilitzant al màxim les noves
tecnologies amb què compta el
centre : mitjans informàtics,
audiovisuals, Internet i aula de
llengües.

Per una educació global dels infants

Carrer de la Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15 • Fax 93 477 15 60
correu electrònic: a8026567@centres.xtec.es

CEIP 
Pau Casals

L’escola Pau Casals està situada al cos-
tat del parc de Sant Pancraç, al barri
Centre. Disposa d’un pavelló indepen-
dent per a l’alumnat  de P3 i P4 i un
mòdul central per a la resta de classes
i per a les aules d’informàtica, labora-
toris de ciències i d’idiomes, aula de
psicomotricitat, d’educació especial,
biblioteca, taller de plàstica i menja-
dor amb cuina pròpia. Els espais són
amplis i permeten multiplicar-ne l’ús
amb tallers, zones de joc, etc. La zona

de pati és immensa i permet que tot
l’alumnat jugui sense interferències.
L’escola cerca el desenvolupament de
les capacitats d’aprenentatge i de
relació  dels nens i nenes, afavorint el
marc que ajuda a la responsabilitat,
l’autoestima, la tolerància i la solida-
ritat.
Aconseguir això implica un treball en
equip del professorat, de les famílies i
de la resta d’organismes públics.
Com a escola ens trobem implicats en

diferents projectes d’innovació educa-
tiva: programa de filosofia, agrupa-
ments flexibles per a atenció a la
diversitat, metodologia constructivis-
ta dels aprenentatges…
“Aconseguir un alumnat amb un bon
saber dels avenços de la societat,
amb principis integradors i demo-
cràtics, i implicat en la recerca d’un
món millor, és la tasca encoratjado-
ra del fet diari de tot el professo-
rat”.

Educació integral 
i de qualitat

Prolongació de Francesc Macià, s/n
Tel. 93 373 34 60 • Fax 93 373 34 60
correu electrònic: ceippaucasalssjdespi@centres.xtec.es



Enseyament secundari públicMatriculació 
curs 2005-2006

IES
Francesc Ferrer i Guàrdia

IES
Jaume Salvador i Pedrol

A més de la tasca purament docent, treballem altres aspectes educatius
d’interès per a l’alumnat que enriqueixen la seva formació integral. Això
comporta intervencions com:

• Coordinació amb els centres de primària, Departament d’Educació i
Serveis Socials de l’Ajuntament, Equip d’Assessorament Psicopedagògic, i
d’altres entitats, per tal de fer un seguiment continuat, específic i acu-
rat de l’alumnat.
• Pla d’acció tutorial com a suport per a l’alumnat, tant en l’àmbit aca-
dèmic com personal i professional.
• Activitats complementàries, dins i fora del centre, proposades pels
diferents departaments, d’acord amb els continguts de les programacions
curriculars del curs.
• Audicions musicals i representacions teatrals.
• Participació en diferents concursos pedagògics: Lletres joves, concurs
de matemàtiques, cangur,...
• Tractament de la diversitat.
• Programa Escola-Empresa per coordinar i portar a terme el seguiment
de les pràctiques que l’alumnat fa en diferents empreses, mitjançant un
conveni.
• Orientació de l’alumnat de 2n cicle d’ESO i Batxillerat.
• Organització d’activitats per a l’educació en valors.
• Participació en campanyes de solidaritat i ajuda al Tercer Món.
• Participació en projectes educatius europeus per potenciar els inter-
canvis d’alumnes amb països de la Comunitat Europea, dintre del progra-
ma Comenius.

Carrer de la Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15 • Fax 93 477 15 60
correu electrònic: a8026567@centres.xtec.es

Carrer de la Riera d’en Nofre, 1
Tel. 93 373 24 15 • Fax 93 477 15 60

correu electrònic: a8026567@centres.xtec.es

A Sant Joan Despí hi ha dos centres d’ensenyament secundari: l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia i l’IES Jaume
Salvador i Pedrol. Als dos instituts es pot cursar l’ensenyament secundari obligatori (ESO) i el batxillerat. Els
cicles formatius, però, només es poden fer a l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia

23

ESO: educació secundària obligatò-
ria. 4 cursos

Batxillerat
de les modalitats següents:

• Ciències i tecnologia.
• Humanitats / ciències socials.
Amb diferents itineraris dins de cada modalitat

Cicles formatius de grau mitjà:

• Comerç. (1 curs)
• Instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies. (2 cur-
sos)

Cicles formatius de grau superior:

• Gestió comercial i màrqueting. (1 curs)
• Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció. (2 cursos)
• Serveis als consumidors. (1 curs)

Utilització de l’eina informàtica i Internet
en les diferents àrees curriculars.



CEIP 
ESPAI 3
C. de Sant Martí de l’Erm,s/n
Tel. 93 373 24 04
Fax. 93 477 35 98
correu electrònic: 
a8041684@centres.xtec.es

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è
Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Infantil: 3, 4 i 5
anys

Primària: 1r a 6è

Acollida: matí de 7.30 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador (cuina)

Anglès (P3 a P5)-Teatre-
Dansa-Iniciació Esportiva-
Cant coral fins a 5è-D’altres
segons demandes

CEIP 
LA UNIÓ
C/ dels Frares, 1 - Les
Planes
Tel. 93 373 40 01
Fax. 93 373 62 61
correu electrònic: 
a8036071@centres.xtec.es
web: www.xtec.es/ceiplau-
nio

Acollida: matí de 7.30 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador
Camps d’aprenentatge

Natació-Karate-Aeròbic-
Aeròbic mares-Anglès (des
de P4)-D’altres segons
demandes

CEIP 
PASCUAL CAÑÍS
C. Orfeò Català, 6 - Les Planes
Tel. 93 373 35 16
Fax. 93 373 69 53
correu electrònic: 
ceippascualcanis@centres.xtec
.es
web: www.xtec.es/ceippascual-
canis

Acollida al matí
Acolliment i tallers de tarda
Menjador (cuina)

Karate-Natació-Tallers dia-
ris: cuina, teatre, música,
anglès, joc-Grups de pares
i mares-Altres segons
demandes

CEIP 
PAU CASALS
Prolongació de Francesc Macià,
s/n
Tel. 93 373 34 60
Fax. 93 373 34 60
correu electrònic: 
ceippaucasalssjdespi@cen-
tres.xtec.es
web:www.xtec.es/ceippausa-
salssjdespi

Acollida: matí de 7.30 a 9 
Acompanyament i recollida:
a les 16.30 (esplais)
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca / Gimnàs
Sala psicomotricitat

Natació-Dansa-Escacs-
Manualitats-Cuina per a
nens i nenes-Cuina per a
pares i mares

CEIP 
JOAN PERICH VALLS
Av. de la Verge de Montserrat,
22
Tel. 93 477 31 15
Fax. 93 477 31 15
correu electrònic:
ceipjoanperich@centres.xtec.e
s
web: www.xtec.es/ceipjoanpe-
rich

Acollida: matí de 7.45 a 9 i
tarda de 16.30 a 18 hores.
Acompanyament i/o recolli-
da: a les 16.30 (esplais)
Menjadors (cuina pròpia)
Natació escolar (de P3 a 2n.)

Natació (de 3r. a 6è.)-
Iniciació instrument musi-
cal: piano, violí, guitarra-
Juguem en anglès-Música i
dansa-Joc psicomotor-
Teatre-D’altres segons 
demanada

CEIP SANT 
FRANCESC D’ASSÍS
C. de la Riera d’en Nofre, 1 -
Centre
Tel. 93 373 24 15
Fax. 93 477 15 60
correu electrònic: 
a8026567@centres.xtec.es

Acollida: matí de 8 a 9
Recollida: a les 16.30
(esplais)
Menjador
Biblioteca
Tallers

Jugar en anglès-
Informàtica-Natació-
Expressió corporal-
Manualitats-Taller i xerrades
pares i mares-D’altres
segons la demanda

Atenció psicopedagògica

Orientació escolar i professional cicle superior

Professor/a de reforç

Servei municipal de salut escolar
(revisions mèdiques)

ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
QUE ES PODEN SOL·LICITAR 
A SANT JOAN DESPÍ

ESCOLES

NIVELLS

APRENEN-
TATGE

LLENGÜES
2A. LLENGUA

L.ESTRANGERA

SERVEIS

A.M.P.A.
ACT.

EXTRA
ESCOLARS

SERVEIS
COMUNS 

A TOTES LES 
ESCOLES

Català: 
tots els cursos

Castellà: 
a partir de 1r curs

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Català: 
tots els cursos

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Castellà: 
a partir de 1r curs

Anglès: 
a partir de 1r curs

Associacions de pares i mares
(AMPA)

A les escoles amb menjador, activitats 
educatives i de lleure a càrrec de monitors especialitzats

Matriculació 
curs 2005-2006
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Passeig del Canal, al costat de l’ambulatori del barri Centre
Tel. 93 373 35 16 • Fax 93 373 69 53
correu electrònic: col-ateneuinstructiu@centres.xtec.es

Carrer de Josep Maria Trias de Bes, 11
Tel. 93 373 53 51
correu electrònic: col-grancapita@centres.xtec.es

Carrer Major, 41
Tel. 93 477 11 95 • Fax 93 477 11 95
correu electrònic: a8053662@centres.xtec.es

Els centres concertats

Per a qualsevol informació sobre el procés de matriculació 
als centres educatius de Sant Joan Despí, 
cal adreçar-se al Departament d’Educació

(Àrea de Serveis a la Persona), 
telèfon 93 477 00 51, correu electrònic: area.asp@sjdespi.net

També es pot consultar la informació a la pàgina web municipal:
www.sjdespi.com

Ateneu Instructiu

Institució educativa Gran Capità

Fundació pedagògica El Brot
per a nens i nenes amb dislèxia i trastorns de l’atenció



En el último Pleno, el Grupo Municipal
Popular votó a favor de la “Ordenanza de
promoción de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas.” Apostamos
por la eliminación de las barreras, pero
no solo podemos quedarnos en las nue-
vas construcciones sino que tenemos
que ir a por el resto de construcciones.
Para empezar el propio ayuntamiento y
muchas de sus instalaciones no tienen la
accesibilidad necesaria. 
Durante los últimos ocho años en el
gobierno de España, el PP ha impulsado
la aprobación de numerosas leyes y
medidas a favor de las personas con dis-
capacidad en todos los ámbitos, desde la
educación y la sanidad, al empleo y a la
mejora de sus prestaciones sociales. 
Esto ha permitido que las personas con
discapacidad cuenten con la Legislación
más avanzada en esta materia que exis-
te en toda Europa. Gracias a la actuación
en esos años, España es además el único
país que ha creado la figura del patrimo-
nio protegido de las personas con disca-
pacidad, que permite a las familias con
hijos discapacitados garantizar la cober-
tura y atención futura de las necesidades
económicas de sus hijos.
Ante la inquietud de una pérdida de
ritmo en los avances por parte de los
actuales responsables del Gobierno, el
PP y la CERMI denuncian que en los
Presupuestos Generales del Estado para
2005 se ha reducido en más de 27 millo-
nes lo que se destina a la discapacidad,
llegando a menguar en 12 millones de
euros lo que se dedica a “Prestaciones
asistenciales a ancianos y enfermos
incapacitados”. El incumplimiento del
Gobierno en temas de discapacidad,
como la compatibilidad de pensiones,
han sido promovidas  por el Partido
Socialista.
Esperamos que esta ordenanza no se
quede en mera operación cosmética y
empecemos a dar ejemplo con el propio
edificio Consistorial. 

Després de més d’un any d’ençà que
ERC-AM va presentar la moció per
actualitzar i renovar el Reglament
Orgànic Municipal (ROM), finalment
s’ha votat en Ple. Tot i que no s’han
acceptat totes les esmenes d’ERC-AM,
hi hem votat a favor per responsabili-
tat política i per la millora que ha
suposat en el funcionament polític de
l’Ajuntament. Des d’ERC-AM hem estat
extraordinàriament generosos i tole-
rants amb un procés que s’ha fet tard,
malament i de manera incompleta.
Del ROM aprovat s’ha suprimit, però, a
petició d’ICV-EUiA, tota referència a la
participació ciutadana, per entendre
que ja quedava recollit al Reglament de
Participació Ciutadana (RPC). Però
resulta que el RPC, tot i que existeix,
l’Ajuntament l’obvia: no n’ha fet difu-
sió d’ençà que es va aprovar, l’any
1998, i les entitats no saben que
poden intervenir al Ple si així ho dema-
nen, i que estan en tot el seu dret de
demanar que s’apliqui el RPC en el cas
que se’ls denegui la paraula, com ja ha
passat alguna vegada. 
Amb aquesta política d’obviar el RPC i
amb aquest nou ROM, el PSC ha trobat
en ICV-EUiA els aliats ideals per reta-
llar drets individuals i col·lectius. La
realitat és que amb el nou ROM, les
persones i les entitats no tenen cap
dret reconegut al ROM, cosa que abans
sí que tenien. L’equip de govern (PSC,
ICV-EUiA i CiU), tot i que de cara a la
galeria sembla tenir molt bones inten-
cions, a l’hora de la veritat no mouen
un dit per fomentar la participació, i
prefereixen una ciutadania submisa,
acrítica i endormiscada a una població
activa i participativa.
Des d’ERC-AM prenem el compromís
(les AV ja ho saben) de facilitar la par-
ticipació als Plens i d’apropar la gestió
del Govern a les entitats veïnals.
Vetllarem per donar a conèixer el ROM
i per difondre al màxim el RPC, per fer
saber a les persones i les entitats de
Sant Joan Despí quins són els seus
legítims drets.

La accesibilidad
Pensions dignes.

Promeses incompletes

On és la participació

ciutadana?

El pacte del Tinell, que és el programa de
govern del tripartit, preveia per al 2004 la
creació de la Llei de complement de les
pensions més baixes. Estem a l’any 2005 i
la Llei no s’ha creat. Un cop més, el
govern del PSC-PSOE viu de promeses que
després no es tradueixen en polítiques
concretes.
CiU exigeix al Govern que no demori la
creació d’aquesta Llei, ja que no es pot
jugar amb un tema tan sensible com són
les pensions. Està en joc que la gent gran
pugui viure amb dignitat. CiU tenia pre-
vist en el seu programa electoral comple-
mentar per llei totes les pensions baixes a
l’inici de la legislatura.
El govern socialista encara viu de l’obra de
govern de CiU. Va ser el govern anterior
qui va crear els ajuts a les pensions de
viduïtat. Però a més a més, aquest govern
que s’autonomena progressista va intentar
retallar aquestes ajudes.
CiU també ha preguntat al govern del PSC-
PSOE per l’anunci del govern ‘amic’ del
PSOE de presentar un recurs contra el
complement que es dóna des de Catalunya
a les pensions de viduïtat. Calen uns
mínims ingressos perquè els pensionistes
puguin no sobreviure, sinó per viure amb
dignitat.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya
ha aprovat per unanimitat la proposta de
resolució, defensada per CiU, per presen-
tar a la mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de no-acumulació de les
rendes amb la pensió de viduïtat per a les
persones vídues.
Cal recordar també que el Congrés va
aprovar fa una setmana, a iniciativa de
CiU, diverses mesures que milloren el sis-
tema de pensions, en les quals, una pro-
posició de llei que deroga la prohibició
d’ajuts a les pensions per part de les
comunitats autònomes.
El govern socialista té un gran rètol llu-
minós on s’anuncia que és un executiu
progressista, però aquest progressisme no
es veu enlloc. CiU, sense aquest rètol, és
qui en realitat ha fet, fa i farà les políti-
ques progressistes de Catalunya.
CiU recorda al Govern que ha incomplert la
promesa d’impulsar la llei de complement
de les pensions més baixes prevista pel
2004.

CCiiUU EERRCCPPPP



Primer año del

gobierno Zapatero

A tot el món, i també a Catalunya, hi ha una
gran part de la riquesa que està produïda fora
de l’economia oficial. Hi ha una gran varietat
de treballs que resulten invisibles social i eco-
nòmicament, bé perquè són realitzats sense
remuneració, o bé perquè estan fora del marc
legal vigent, i amb un cost més baix per l’em-
presari.
Hi ha sectors on els rols més tradicionals
femenins i el treball remunerat tenen una línia
divisòria poc clara (les explotacions agrícoles
familiars, els serveis domèstics); i també
altres situacions més dramàtiques, com el de
les dones que viuen en la il·legalitat (immi-
grades) o la alegalitat (treballadores sexuals).
En aquestes situacions les dones veuen vulne-
rats drets com la pensió de jubilació o les
prestacions d’atur, la baixa per maternitat o
per malaltia.
La progressiva incorporació de les dones al
mercat laboral no ha suposat un repartiment
del treball domèstic, ni l’assumpció per part
de les institucions públiques d’una part d’a-
questes tasques. El resultat és que el treball
domèstic continua no sent considerat social-
ment com a tal. És invisible, no genera cap
tipus de dret, no condiciona l’organització del
mercat laboral i provoca la doble jornada labo-
ral de les dones.
Des d’ICV-EUiA considerem que cal adoptar
mesures per fer emergir les empreses d’econo-
mia submergida al mercat regular, garantint la
seguretat de les treballadores i fomentant l’es-
tabilitat a l’ocupació.
S’ha de fer una regulació del treball sexual, en
el marc d’una actuació global que inclogui l’a-
plicació de mesures penals (per abordar l’ex-
plotació de persones, especialment de
menors), socials, formatives i preventives.
Els sectors dels serveis domèstics i serveis a
les persones necessiten una millora de la seva
regulació, equiparant la seva Seguretat Social
al règim general; especialment pel que fa a la
baixa per malaltia, al subsidi d’atur i al reco-
neixement dels accidents de treball.
Una llei del temps, per fer visible la necessitat
de repartir tots els treballs, per organitzar el
conjunt dels temps necessaris per a la socie-
tat i no fer-ho només sobre la base de les tas-
ques remunerades. 
Establir la renda bàsica per tal que tota la ciu-
tadania, independentment de la seva posició
en el mercat remunerat tingui una renda
garantida.

Se cumple un año del gobierno socia-
lista de José Luis Rodríguez Zapatero,
un año de derechos y de políticas
sociales. Un año de paz, ciudadanía y
talante.
Desde el principio este gobierno se ha
mostrado defensor del diálogo y res-
petuoso con la legalidad internacio-
nal. Con ese objetivo ha propuesto
una alianza de civilizaciones, una
política de paz y cooperación entre
pueblos y culturas.
Hoy estamos en el corazón de Europa,
hemos apoyado una Constitución para
la unidad y tenemos las mejores con-
diciones para liderar una Europa fuer-
te, de progreso e integrada.
Este primer año nos ha abierto las
puertas de las políticas sociales y de
los derechos. Se aprueba la Ley inte-
gral contra la violencia de género, la
primera ley de la UE. Se suben las
pensiones a más de tres millones de
personas mayores. Este año se pondrá
en marcha una Ley para la autonomía
de las personas que tienen una disca-
pacidad o una dependencia, para la
solidaridad con sus familias, un siste-
ma de ayuda a la independencia y
autonomía de las personas.
Se ha firmado el protocolo de Kioto y
se ha puesto en marcha su aplicación
para respetar los compromisos inter-
nacionales y tener la garantía del
Medio Ambiente. Se ha paralizado el
polémico trasvase del Ebro. También
se ha aceptado, finalmente, la com-
pensación a los Ayuntamientos por la
retirada del IAE.
Faltan todavía reformas, pero este
año el gobierno de Zapatero ha
demostrado una apuesta decidida por
las políticas sociales y el talante de
participación ciudadana. Se respira en
el país un mejor ambiente. Todos y
todas estamos ganado.

Els drets

de les dones 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
900 24 26 28

REGISTRE CIVIL 
DE SANT JOAN DESPÍ 

•• BBAALLAANNÇÇ 22000044 ••

Neixements: 331 
168 nens i 163 nenes
Matrimonis: 88 
21 per l’església i 67 civils, dels
quals 32 van ser al jutjat i 35 a
l’Ajuntament
Defuncions: 48 
24 homes i 24 dones

Informació facilitzada pel jutge de Pau de
Sant Joan Despí, Francesc Bonsoms

SERVEIS
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