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Recuperar, Reciclar i Reutilitzar

Eduard Alonso. L’alcalde

Recuperar, reciclar i reutilitzar, aquestes són
les paraules màgiques que ens han de per-
metre conviure en harmonia amb el nostre

entorn natural. Són les famoses tres erres de la
sostenibilitat a les quals jo afegiria una quarta,
la de responsabilitat. Perquè tothom –Administra-
ció, empresariat, comerç i ciutadania– ha de ser
conscient de la necessitat d’adoptar mesures per
reduir el volum de residus que generem. Només a
Sant Joan Despí produïm més de 10.000 tones
d’escombraries no reciclades l’any, davant les
1.500 de brossa que deixem als diferents conteni-
dors de reciclatge selectiu. Treballar en el canvi
d’hàbits és l’objectiu de diferents accions que es
promouen des de l’Ajuntament. El passat mes d’a-
bril, vam aprovar inicialment la proposta de la
nova ordenança d’eficiència energètica que pretén
incidir en temes d’estalvi i aprofitament d’ener-
gia, separació de residus, zones verdes, etc., tot
ampliant el sostre del que marquen les legisla-
cions supramunicipals.
D’aquí pocs dies, d’altra banda, celebrarem una
nova edició de la Setmana Verda i de la Setmana
Solidària, dues cites que, des de l’any passat, han
sumat esforços per tal de fer-nos reflexionar
sobre el petit granet de sorra que cadascú de
nosaltres podem aportar per fer un món més eco-

lògicament
sostenible i
més com-
promès amb
totes aque-
lles perso-
nes que
pateixen
desigual-
tats, pobre-

sa, exclusió... En definitiva, més justícia per al
planeta i els seus recursos naturals, així com per
a tots els éssers que l’habitem. És aquí on hem
de fer servir la erra de responsabilitat que ha de
marcar la nostra vida quotidina. 

Recuperar, reciclar y reutilizar, estas son la
palabras mágicas que nos han de permitir
convivir en armonía con nuestro entorno

natural. Son las tres famosas erres de la sostenibi-
lidad a las cuáles yo añadiría una cuarta, la de
responsabilidad. Porque todos y todas –adminis-
tración, empresaria-
do, comercio y ciuda-
danía– hemos de ser
conscientes de la
necesidad de adoptar
medidas para reducir
el volumen de resi-
duos que generamos.
Sólo en Sant Joan
Despí producimos más
de 10.000 toneladas de basuras no recicladas al
año, frente a las 1.500 que dejamos en los dife-
rentes contenedores de reciclaje selectivo. Trabajar
en el cambio de hábitos es el objetivo de diferen-
tes acciones que se promueven desde el
Ayuntamiento. El pasado mes de abril, aprobamos
inicialmente la propuesta de una nueva ordenanza
de eficiencia energética que pretende incidir más
en temas de ahorro y aprovechamiento de la ener-
gía, separación de residuos, zonas verdes, etc.
ampliando el techo que marcan las legislaciones
supramunicipales existentes.
En pocos días, por otro lado, celebraremos una
nueva edición de la Setmana Verda y de la
Setmana Solidària, dos citas que desde el año
pasado han sumado esfuerzos para hacernos refle-
xionar sobre el pequeño grano de arena que cada
uno de nosotros podemos aportar para hacer un
mundo más ecológicamente sostenible y más com-
prometido con aquellas personas que sufren des-
igualdades, pobreza, exclusión... En definitiva,
más justicia para el planeta y para sus recursos
naturales, así como para todos los seres que lo
habitamos. Es aquí donde hemos de utilizar la erre
de responsabilidad que de de marcar nuestra vida
cotidiana.

“A les tres erres
n’hi hem d’afegir
una quarta, la de
Responsabilitat”

“A las tres erres
hemos de sumar
una cuarta, la de
Responsabilidad”
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El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi
Ambient. Un dia  abans, se celebra la
festa del comerç just. Dues cites que a
Sant Joan Despí s’aprofiten per omplir
la ciutat d’activitats adreçades a fer-
nos una mica més conscients de la
imperiosa necessitat de preservar el
medi ambient i d’incidir encara més
en la cooperació i la solidaritat amb
els pobles més necessitats. Aquesta
és l’essència de la Setmana Verda i
Solidària que, per segon any, cele-
brem conjuntament després de l’expe-
riència de l’any passat, quan va ser
una de les actuacions emmarcades en
el Fòrum de les Cultures de Barcelona.
El tret de sortida serà diumenge, 29 de
maig, amb la darrera sortida de la
campanya Primavera en Bici (11.30 h,
al recinte firal). A partir d’aleshores, i
fins al 5 de juny, les alternatives són

moltes i variades: les patillades de
mercadillo amb els lemes ‘Forestem la
terra’ i ‘Pim, pam pum, Compra!’ (dia
30 de maig, a les 12 h, al mercat
Centre, i el dia 2 de juny, al mercat de
les Planes); els espectacles Kit del glo-

balitzador (dia 30 de maig, a les 18.30
h, a la plaça de l’Ermita), Viaje a nin-
guna parte (dia 31 de maig, a les
18.30 h, a la plaça del Mercat),
Històries per a un món millor (1 de

juny, a les 18.30 h, a la plaça de
l’Estatut) i Concert per la Pau i el Medi
Ambient (3 de juny, 18.30 hores, a la
plaça de la Pau). Tots aquests espec-
tacles formen part d’un muntatge pro-
duït per Mans Unides que portarà a
tots els barris de la ciutat un mateix
missatge: cal que actuem perquè un
món millor és possible.
La cita central de la Setmana Verda i
Solidària serà el cap de setmana del 4
i 5 de juny al parc de la Fontsanta. S’hi
celebrarà el Mercat Ecosolidari on s’a-
plegarà una nodrida mostra d’exposi-
tors amb informació i venda de pro-
ductes d’una vintena d’entitats que
treballen projectes de solidaritat i  de
medi ambient. Hi haurà, a més, un
gran espai de tallers, com ara el de
confecció de llibres en relleu per a
nens i nenes cecs; el de pentinats afri-

Ecologia i solidaritat
Del 29 de maig al 5 de juny Sant Joan Despí serà un clam per un món més solidari i

més respectuós amb el medi ambient. Durant una setmana, els actes de la Setmana

Verda i Solidària incidiran a conscienciar-nos una mica més de la necessitat de

tenir cura del nostre planeta i de tots els seus habitants
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Setmana Solidària i Setmana  Verda a Sant Joan  Despí

El mercat ecosolidari, els dies 4 i 5 de juny al parc de la Fontsanta, serà l’acte central d’aquesta setmana de conscienciació

Mercat ecosolidari 
al parc de la

Fontsanta els dies 
4 i 5 de juny



cans; el de henna; el de maquillatge
per convertir-se en algun element
del medi ambient; el d’instruments
musicals amb material reaprofitat... i
també molts jocs per als infants.
El mercat ecosolidari obrirà les seves
portes dissabte, 4 de juny, a les 18
hores. Aquest primer dia oferirà tast
de productes de
comerç just d’a-
rreu del món
(18.30 h) i un
espectacle de
capoeira (20.30
h). Diumenge,
Dia Mundial del
Medi Ambient,
estarà obert
d’11 a 14 hores i de 17.30 a 21 h.
Entre les activitats anunciades des-
taca l’espectacle d’animació infantil
Disbarats en remull (12.30 h) i
Dansafusió (19 h), una mostra de
balls d’arreu del món.
Paral·lelament a aquestes activitats,
es podran visitar a la ciutat diferents

exposicions com la que s’organitza al
Centre Miquel Martí i Pol, del 30 de
maig al 3 de juny, titulada ‘Sant Joan
Despí compromesa amb la pau i el
medi ambient’. La biblioteca, a més,
posarà a l’abast dels visitants una
exposició de llibres de temàtica eco-
solidària. Al mateix mercat ecosoli-

dari es podrà
veure la mostra
SOStenibilitat,
del centre
mediambiental
l’Arrel, i el punt
d ’ i n fo rmac ió
Jovespí posarà
en servei un
racó ecosolidari.

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament
va aprovar en la seva darrera sessió,
celebrada el passat 12 de maig, l’ad-
hesió de Sant Joan Despí a la Xarxa
de Pobles i Ciutats pels Drets
Humans que compromet encara més
a nostra ciutat vers aquests
objectius.
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La recaptació de la campanya pel
tsunami ajudarà Indonèsia
La campanya d’ajut a les persones damnificades pel sisme marí del sud-est asiàtic
del passat desembre ha recollit a Sant Joan Despí un total de 14.883,77 euros, que
es destinaran a un projecte que l’ONG Metges del Món realitza a la zona afectada. Es
tracta d’una operació d’emergència centrada a Sri lanka i Indonèsia, on es treballa
per restablir les estructures locals d’assistència sanitària a les 100.000 persones
afectades pel tsunami en aquests països. Els diners aportats per Sant Joan Despí
aniran, concretament, a la millora de les condicions sanitàries del districte d’Aceh
Jaha, a Indonèsia, amb un operatiu que es coordiona des de la ciutat de Calang.
Lluita contra la tuberculosi i la malària, revisions mèdiques i atenció nutricional als
infants, construcció d’una estructura sanitària a la zona, subministrament de fàr-
macs, control de les dones embarassades... són les actuacions que es fan a la zona.

Premi Sant Joan Despí en flor. Aquest ha estat el balcó guanyador del con-
curs que cada any s’organitza amb motiu de la campanya Sant Joan Despí en
flor que, a més de regalar flors i plantes, premia les terrasses millor guarnides

Gots solidaris per recaptar fons per
als damnificats/des del tsunami 

Sant Joan Despí
s’adhereix a la Xarxa
de Pobles i Ciutats
pels Drets Humans

Sopars de Camins Solidaris (a dalt) i de la
Colla Elmo (a baix)

Cooperació amb el Sàhara

Dues entitats dedicades a la cooperació
han celebrat recentment actes de soli-
daritat. D’una banda, Camins Solidaris
de Sant Joan Despí va tornar a cele-
brar, el passat mes d’abril, el seu tradi-
cional sopar per recaptar fons per als
habitants dels camps de refugiats del
Sàhara Occidental. Camins Solidaris és
l’entitat que, a l’estiu, organitza les
vacances de nens i nenes sahrauís a la
ciutat. D’altra banda, la nova
Associació de Cooperació i Solidaritat
Colla Elmo també va organitzar un altre
sopar per recaptar fons que ajudin a
comprar material per a una escola de
cecs d’un assentament de refugiats
sahrauís.



Les obres d’urbanització que es rea-
litzen al sector de la Ciutat Esportiva
del FC Barcelona comporten la cons-
trucció d’un nou dipòsit d’aigües plu-
vials que garantirà un bon sistema de
drenatge de la zona en època de plu-
ges i permetrà la reutilització de part
d’aquestes aigües, per evitar proble-
mes en cas de fortes precipitacions.
El pressupost d’aquesta obra, ja en
execució, significa una inversió de
4,5 milions d’euros (uns 750 milions
de pessetes) a càrrec del club blau-
grana. La construcció d’aquest dipò-
sit ha estat requerida per l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí, d’acord
amb l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA): “l’Ajuntament ha exigit que
es faci aquest dipòsit, no previst
inicialment, per eliminar el risc de
problemes en la zona situada a
prop del riu”, comenta el primer
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, Antoni Poveda.

Es tracta d’un dipòsit de laminació
d'aigües pluvials que permet emma-
gatzemar l'aigua que provoquin les
pluges a la zona de la urbanització
(unes 30 hectàrees aproximada-
ment). Un cop passada la precipita-
ció, mitjançant unes bombes, es

buida el dipòsit i l'aigua s'aboca a
través d'un emissari al canal de l'au-
topista. Com que ja ha passat la
pluja, el canal baixa buit i no hi ha
perill de desbordament. Aquest siste-
ma garanteix el drenatge de la Ciutat
Esportiva i alhora evita que s'aportin
al canal més aigües en període de
pluja.

El dipòsit, ara en construcció, té
14.500 m3 de capacitat, 200 metres
de llargària i se situa a sota del vial
que es construeix al costat de l'auto-
pista. Tindrà un dipòsit annex que
permetrà recollir part de les aigües i
aprofitar-les per a altres usos. Té
igualment sistemes d'autoneteja
consistents en unes sortides d'aigua
a pressió. Aquesta aigua de neteja
s'agafarà d'un pou d'aigües freàti-
ques. Tot el sistema de funcionament
i control estarà telecomandat. Es
construeix amb pantalles de 60 cen-
tímetres de gruix i 14,5 metres de
fondària.
Aquesta actuació s’inclou en el pro-
jecte d’urbanització de la Ciutat
Esportiva, que ha entrat en la recta
final i que suposarà la creació de
nous accessos, com ara un nou pas
sota l’autopista B-23 i un nou vial
que enllaçarà des de la variant de la
BV-2001.
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Imatge del nou dipòsit d’aigües pluvials, ara en construcció, que evitarà problemes d’inundacions a la zona de ribera

Part de les aigües 
del nou dipòsit podran

ser reutilitzades

El Barça inverteix 4 milions d’euros
per fer un gran dipòsit d’aigues pluvials
L’Ajuntament en demana la construcció per garantir un bon drenatge de la

urbanització del sector i evitar problemes en cas de fortes precipitacions



7

El Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio económico del 2004
equilibrando ingresos y gastos

El Ayuntamiento de Sant Joan
Despí ha cerrado el ejercicio eco-
nómico del pasado año con una

situación de equilibrio financie-
ro. Así queda reflejado en la
liquidación del presuspuesto

Equilibrio financiero en el cierre del ejercicio
del presupuesto municipal del año 2004
La liquidacion del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al año

pasado confirma el equilibrio de las finanzas locales de la corporación

Bona salut financera
A l’hora de valorar la gestió munici-
pal, la ciutadania té en compte,
lògicament, el nivell de serveis que
presta l’Ajuntament: els
equipaments, les noves inversions...
Però perquè tot això funcioni, és
necessària una acurada gestió eco-
nòmica. És a dir, cal mirar amb
lupa com es distribueixen els diners
que arriben a la caixa comuna de la
ciutat, la majoria via impostos i
taxes que paguen els ciutadans i
les ciutadanes. No és fàcil incre-
mentar el nivell de prestacions i

serveis sense augmentar la pressió
fiscal. Si obrim un nou
poliesportiu, una nova escola
bressol, noves zones verdes... tot
això són noves despeses que s’han
assumir. És per això que vull
destacar, ara que tanquem l’exercici
del pressupost de 2004, l’equilibri
financer aconseguit per aquest
Ajuntament, que no estira més el
braç que la màniga i que ens per-
met mirar al futur amb garanties de
consolidar el que ja hem fet i
millorar-lo si fos possible.

Antoni
Poveda

primer tinent d’alcalde

municipal de la corporacion corres-
pondiente al año 2004, sobre el
cual dio cuenta el gobierno local en
la pasada sesión del Pleno munici-
pal.
Según la citada liquidacion presu-
puestaria, el año se saldó con
28.282.187 euros en el presupuesto
de ingresos (capítulo de derechos
reconocidos netos) frente a los
28.134.215 euros del presupuesto
de gastos (obligaciones reconocidas
netas). Unas cifras que llevaron a
Antoni Poveda, primer teniente de
alcalde y responsable municipal del
área económica, a destacar el e-
quilibrio en la gestión financiera
llevada a cabo a lo largo del pasado
año que ha permitido cumplir con
las previsiones de servicios y de
inversiones.



OOppiinnaa ssoobbrree eellss ttaalllleerrss
ddee ddoonneessEl Departament de Serveis

Socials i Dona prepara ja el
nou programa de tallers per a
dones, que vol augmentar
l’oferta de cursos i activitats.
Per això volem conèixer
l’opinió de les dones de Sant
Joan Despí, les seves prefe-
rències i suggeriments.
Només cal retallar aquesta
butlleta i lliurar-la a qualsevol
centre cívic o a l’Àrea de
Serveis a la Persona (polies-
portiu Francesc Calvet. 
Av. de Barcelona, 45).

Per a més informació:
Telèfon: 93 477 00 51
Correu electrònic:
area.asp@sjdespi.net

El lliurament dels premis del  cinquè
Concurs de Relats Breus per a Dones
i del primer concurs fotogràfic Mil
imatges de dona es realitzarà el pro-
per 16 de juny. Serà al Foment
Cultural i Artístic a partir de les 18
hores i en el decurs de l’acte de tan-
cament dels tallers per a dones, on

s’ofereix una mostra de les diferents
disciplines, en les quals han partici-
pat un total de 200 dones de la
ciutat.
Durant el curs que ara acaba s’han fet
tallers de country, patchwork, escrip-
tura creativa, tarot, dansa del ventre,
bricolatge i teatre.

Imatge d’una actuació del taller de country

Es farà públic el veredicte dels concursos de fotografia i
narracions per a dones que organitza l’Ajuntament

La cloenda dels tallers de
dones, el 16 de juny

Com ja és tradició, quan s’aca-
ba el curs, els nois i noies del
Centre Obert de Fusteria expo-

sen al poliesportiu Francesc
Calvet (av. de Barcelona, 45)
un conjunt de treballs realit-
zats en aquest servei adreçat

a nois i noies de 12 a 16
anys. El proper 14 de juny es

farà l’acte d’inauguració de
l’exposició de treballs de
l’alumnat d’aquest centre

municipal de Sant Joan
Despí.La mostra es podrà visi-

tar fins al dia 19 de juny.

Servei d’atenció
sexual per als

joves de la ciutat
La gent jove de Sant Joan Despí

compta amb un servei professional i
discret per resoldre tots aquells pro-

blemes i dubtes relacionats amb el
sexe. Es tracta de l’anomenada Tarda
jove: atenció a la salut sexual i repro-

ductiva, que es realitza tots els
dilluns, de 18 a 20 hores, al centre

d’assistència primària (CAP) del carrer
de la Creu d’en Muntaner del barri
Centre (consulta 14 de la primera

planta). És un espai on el jovent de
menys de 24 anys trobarà informació
i assessorament sobre temes com ara
els mètodes anticonceptius, sexuali-
tat i afectivitat, malalties de trans-

missió sexual, embaràs, què fer si es
trenca un preservatiu, etc.

Exposició del
Centre Obert

de Fusteria

• Has participat en els tallers de dones durant
el curs 2004-2005? En quin/quins?

• Si la resposta és ‘No’, per quin motiu?

• Quin taller proposaries?

• Quin seria el millor horari per a tu? Els dilluns, de 18 a 20 hores, a 
l’ambulatori del carrer de la Creu

d’en Muntaner (barri Centre)
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Per a aquest estiu s’estrena un nou casal al centre cívic Torreblanca.

Entre campus, casals i estades esportives, l’oferta d’activitats per als infants,

un cop acabat el curs escolar, suma unes 2.000 places

L’Ajuntament amplia l’oferta dels
casals d’estiu municipals

Esport, diversió i cultura són els eixos de les
diferents propostes per als infants de la
ciutat un cop s’ha acabat el curs escolar

L’Ajuntament de Sant Joan Despí
incrementarà aquest estiu l’oferta
que ofereix pel que fa a activitats
per a nens i nenes en edat esco-
lar un cop acabat el curs. Casals
d’estiu i campus d’esport sumen
prop de 2.000 places perquè els
infants de la ciutat gaudeixin de
l’estiu amb activitats lúdiques i a
la vegada formatives. La principal
novetat d’enguany serà l’augment
de l’oferta als casals d’es-
tiu municipals amb la
incorporació del nou cen-
tre cívic Torreblanca, que
se suma als de les Planes,
Sant Pancraç i Antoni
Gaudí. Seran, en total,
200 places més de casals,
que arribaran a donar
cabuda a 700 nens i nenes
de la ciutat. Dos centres
d’esplai de la ciutat, El
Tricicle i El Nus, són els
encarregats de la gestió i
materialització d’aquests casals
adaptats a les necessitats de les
famílies un cop s’acaba el curs
escolar, a la vegada que comple-
menten la formació dels infants
en el temps de lleure.
Als casals d’estiu municipal s’han
de sumar les propostes esporti-
ves. D’una banda, els campus
d’estiu que organitzen els polies-
portius municipals Salvador
Gimeno i Francesc Calvet i que
tindran una capacitat per a 750
nens i nenes que volen fer activi-
tats d’oci i d’esport. També el

Tennis Sant Joan organitza les se-
ves estades esportives (enguany
bajetades com Accentennis i que
poden combinar l’esport amb l’an-
glès) amb unes 400 places.
Per als pares i mares amb infants
inscrits als casal d’estiu municipal
se celebrarà una reunió informati-
va el proper dijous, 9 de juny, a
l’auditori Miquel Martí i Pol, a les
19 hores i amb servei de cangur.

Aquesta oferta es completa amb
altres iniciatives que desenvolu-
pen altres entitats i centres edu-
catius de la ciutat.
D’altra banda, els esplais de Sant
Joan Despí preparen ja les seves
festes de final de curs. És el cas
del Nus (4 de juny,  davant el
mateix centre), El Castanyot (18
de juny, a la plaça de Catalunya) i
El Tricicle (18 de juny, a la plaça
del centre cívic les Planes).
Aquestes activitats es faran en
horari de tarda (cap a les 18
hores).

Dijous, 9 de juny, sessió
informativa per als pares i

mares amb infants
inscrits al casal d’estiu
municipal. A l’auditori

Martí i Pol, a les 19 hores
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Les informadores ambientals han fet 11.420 visites a la ciutat

Tot i que cada vegada hi ha més gent que recicla, encara aboquem la majoria de

les nostres escombraries al contenidor de material de rebuig genèric. L’any 2004,

10.758 tones de brossa de Sant Joan Despí va anar a parar directament al Garraf

Tipus de contenidor Residus que recull Recollida Què es fa del material recuperat

La separació de les deixalles per al
seu posterior reciclatge s’ha convertit
en una necessitat de les àrees urba-
nes. El volum d’escombraries que
generem no poden abocar-se indefi-
nidament a la natura, amb els riscos
que això comporta per a l’ecosistema.
Per això, és imprescindible la
col·laboració de tothom en aquest
procés. A Sant Joan Despí, a poc a
poc, anem avançant, encara que les
1.425 tones de la recollida selectiva
–vidre (190 tones), paper i cartró
(575 tones), envasos (190 tones) i
matèria orgànica (470 tones)– enca-
ra estan molt lluny de les 10.758
tones de la brossa de rebuig  que es
van recollir l’any 2004 a la ciutat.
Aquests 10,7 milions de quilograms
d’escombraries van anar a parar
directament a l’abocador del Garraf,

tot i que des d’aquest mes es porten
a l’Ecoparc-2 de Montcada i Reixac,
per fer-ne un tractament més soste-
nible.
Per això, l’Ajuntament continua tre-
ballant en la necessària consciencia-
ció ciutadana. Aquests dies acaben la
seva tasca les informadores ambien-
tals, que han fet un total d’11.420
visites pels domicilis de la ciutat per

tal d'informar porta a porta sobre les
noves ordenances de civisme i la ges-
tió de residus domèstics (conteni-
dors, recollida d'oli a domicili, fun-
cionament de la deixalleria, sistemes
de recollida de residus orgànics en
aquells barris on ja funciona, etc). 
D'altra banda, la campanya informati-
va s'ha fet extensiva a les escoles i
els establiments comercials.

El reciclatge, una necessitat

Les informadores ambientals ara es dediquen a informar a escoles i botigues

BLAU: paper i cartró 4 cops per setmana
92 contenidors

3 cops per 
setmana
79 contenidors

1 cop per setmana
79 contenidors

4 cops per setmana
121 contenidors

GROC: envasos
llaunes, tetra-bricks, ampolles
de plàstic, porespán, paper
d’alumini, bosses de plàstic...

Va a parar a empreses autoritzades que
es dediquen al reciclatge del paper

S’envia a una planta de selecció i triatge
on se separen els diferents tipus de plàstic
per passar després a recicladors específics

Empreses especialitzades trituren el
vidre que després tornen a fer-se servir
per les indústries fabricants de vidre

Va a parar a una planta especial que
transforma les restes en adob per a la
jardineria

VERD: vidre
ampolles i pots sense els taps.
Mai bombetes.

MARRÓ: matèria orgànica
restes d’aliments, paper de
cuina, restes de plantes,
suro...

Reutilitzar per no malmetre el medi ambient

10
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Dos de las actividades programadas con motivo de la Setmana de la Gent Gran: el espectáculo de varietés y la recepción a los
matrimonios de la ciudad que este año cumplen medio siglo de vida en común

Una visita a las instalaciones del
museo Cosmo Caixa el pasado 11 de
mayo sirvió de punto de partida para
las actividades de la Setmana de la
Gent Gran, que hasta el 27 de mayo
llena la ciudad de actividades para las

personas mayores de Sant Joan Despí.
Son ya tradicionales el homenaje que
anualmente realiza el Ayuntamiento a
los matrimonios que celebran sus bo-
das de oro (19 de mayo) y el gran al-
muerzo popular que se celebra en el

polideportivo del Mig (27 de mayo),
que pone el broche de oro a la sema-
na. Hay que resaltar la colaboración
de las entidades de ‘gent gran’, que
aportan diferentes propuestas lúdi-
cas, deportivas y culturales.

La ‘gent gran’ más activa!
La Setmana de la Gent Gran volvió a conseguir una gran participación

La Associació Gastronòmica Sant Joan Despí ha organizado su
primer Curso de Iniciación a la Cata de Vinos, impartido por

Jordi Bort, sumiller y profesor de la Escuela de Hosteleria
CETT, y que finalizó el pasado 2 de mayo. Durante cuatro jor-

nadas se habló sobre los conceptos iniciales que hay que
tener en cuenta para poder catar un vino o un cava, los tipos

de uvas, los procesos de elaboración y el argot propio de la
cata. La Associació Gastronòmica, ubicada en el centro cívico

Antoni Gaudí, ya prepara una nueva edición del curso.

Cata de vinos en el centro
cívico Antoni Gaudí

vida associativa

Convocatòria per cobrir 11 
places d’agent de policia local
Requisits:
• Haver complert 18 anys i no excedir de 38 abans
que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
• Titulació: graduat en educació secundària obliga-
tòria (graduat escolar) o formació professional de
primer grau o equivalent.
• Tenir una alçada mínima de 1.65 m les dones i
1.70 els homes.

Les persones interessades a participar en el procés selectiu
hauran de fer-ho constar presentant la sol·licitud que els serà
facilitada a l’Oficina d’Atrenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí (camí del Mig, 9).

Informació: Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí. Telèfons: 93 480 60 05 - 93 480 60 00
Correu electrònic: mabelxeg@sjdespi.net
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Las dos sesiones que, para
celebrar la Fiesta de la Cruz de

Mayo, organizó el Centro
Cultural Andaluz Vicente

Aleixandre de Sant Joan Despí
(los pasados días 7 y 8 de

mayo) consiguieron un lleno
total en la plaza del Mercat.

Entre otros, actuaron los coros
rocieros Brumas y

Guadaljarafe. 

L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí va celebrar
la 28ena edició del seu festival de primavera, el
passat 21 de maig, a l’Auditori municipal Miquel

Martí i Pol. Les diferents seccions d’aquesta
entitat (infantils, mitjans i juvenils), així com el

seu cos de dansa, van oferir un  ampli 
ventall de balls on es manté la tradició de la

dansa popular catalana però sempre amb un to
fresc i innovador.

La fiesta de la Cruz de
Mayo llena de color y 

alegría la plaza del Mercat

Festival de primavera
de l’Esbart Dansaire de 

Sant Joan Despí

Día de la danza
Sant Joan Despí celebró, el pasado 30 de abril, el Día
Internacional de la Danza con dos actividades que
tuvieron como escenarios la plaza del Mercat y el
Aditori Miquel Martí i Pol. El primero de estos espacios
acogió una gran clase de baile al aire libre, que invitó
a los asistentes a moverse al ritmo de diferentes rit-
mos y estilos. Por la tarde, el auditorio municipal aco-
gió, un año más, la exhibición de coreografías y dan-
zas en la que participaron, entre otras, las escuelas de
danza Espai Físic y Loly Peláez de la ciudad. La imagen
adjunta corresponde a la sesión popular de baile de la
plaza del Mercat, en el barrio de les Planes.
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• Impost de Béns Immobles
(urbana)
• Taxa d’escombraries / Taxa de
clavegueram / guals
• Taxa conservació de cementiri

Període de cobrament:
del 4 de maig al 5 de juliol
Domiciliació cap al dia 1 de juliol

Calendari del
Contribuent 2005

EL SERVEI D’URGÈNCIES DE
CORNELLÀ FUNCIONA AL 
CAP DE SANT ILDEFONS 
Av. de la República Argentina, s/n • 93 471 16 88

Un cop finalitzades les obres de millora del servei d'urgències
de Sant Ildefons per tal d'adequar-lo com a centre d'urgències
d'atenció continuada, des del dia 20 d'abril s'ha reiniciat l'acti-
vitat en aquest centre. Per aquest motiu, des del mateix dia ha
tancat l'àrea d'atenció continuada del CAP de Can Mortiz,
situat al carrer de Mossèn Andreu, també de Cornellà. Amb
aquestes obres s'han millorat les instal·lacions per adequar-les
a les actuals necessitats: nous boxes d'atenció, remodelació de
la sala d'espera i de l'espai de recepció, informatització del
centre i adquisició de nova tecnologia diagnòstica.

Avís de l’Institut Català de la Salut
Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre
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El Ayuntamiento pide la conexión del Trambaix 
con el Trambesòs

Nuevos horarios
de la N-15, que
amplía su última
salida diaria
desde Sant Joan
Despí

El tranvía tiene, de media, más de 35.000
viajeros diarios

El autobús nocturno mejora su servicio
La N-15 y la N-12 del Nitbus, que pasan cada 30 minutos, amplían sus últimas salidas

La línea nocturna de autobús N-15,
que enlaza nuestra ciudad con
Barcelona, amplía su última salida
desde Sant Joan Despí, desde donde
el último vehículo sale ahora a las
4.30 horas de la madrugada en direc-
ción a la ciudad condal. Esta línea
nocturna del Nitbus, que gestiona la
empresa Mohn, tiene su final en la
rambla de Josep Maria Jujol y atra-

viesa Sant Joan Despí por la avenida
de Barcelona, Sant Martí de l’Erm y la
avenida del Baix Llobregat, para lle-
gar a Portal de la Pau (Barcelona) por
Cornellà y l’Hospitalet. La línea fun-
ciona de lunes a domingo entre las
23.00 y las 4.30 de la madrugada,
con una frecuencia de paso de 30
minutos. También la N-12 (línea noc-
turna entre Barcelona y Sant Feliu,

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
pedirá a  la Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), al Departamento
de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat y a los
ayuntamientos del Baix Llobregat y
del Barcelonès afectados que se
priorice la conexión por la avenida
Diagonal de las líneas del Trambaix y
del Trambesòs, entre la plaza de
Francesc Macià y la de las Glòries.
Según una moción aprobada el 12 de
mayo por el Pleno municipal, el
objectivo es mejorar la  movilidad de
la ciudadanía, apostando por el

transporte público. El tranvía se ha
consolidado como una buena alter-
nativa (ecológico, accesible...) y ha
conseguido una notable utilitzación
y un alto nivel de valoración por
parte de los usuarios. El primer te-
niente de alcalde, Antoni Poveda,
recordó que “el tranvía tiene más
de 35.000 pasajeros diarios y una
de las paradas de Sant Joan Despí
está entre las cinco más utiliza-
das”. La moción fue aprovada con
los votos favorables del PSC, PP, ICV
y la abstención de ERC y del conce-
jal de EUiA.

que da servicio a Pla del Vent-
Torreblanca) amplía su horario en la pri-
mera y última salida, tanto desde Sant
Feliu como desde Barcelona (22.55 y
4.25, respectivamente). El intervalo de
paso de esta línea también es de 30
minutos.
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Digues-li amb flors

Regalar flors sempre és un bon obse-
qui.  Un ram o una planta és un regal
que mai estarà passat de moda i que
sempre és ben rebut, sigui qui sigui
el destinatari. A Sant Joan Despí
tenim una bona oferta d’establi-
ments dedicats a les flors i les plan-
tes, amb molts anys d’experiència i
que destaquen per la qualitat i la
frescor dels seus productes.
Clavells, gladiols, roses i margarides
són les més populars, tot i que
també es fan sovint rams especials,
decoracions, etc. Però els responsa-
bles d’aquests negocis destaquen
que la gran varietat i el tracte direc-
te amb el client fan possible una res-
posta per a cada necessitat.
Un o dos cops per setmana, els pro-
fessionals d’aquest sector visiten els

vivers per portar el millor assortit a
les seves botigues, sempre en funció
del que més demana el comprador.
Tot i que la competència és forta
(des dels grans centres de jardineria
a les venedores ambulants), la floris-
teria del costat de casa garanteix el
producte, li posa una gran dosi d’es-
timació en les seves ornamentacions
i aporta el tracte personal que un
producte com aquest necessita.
Regalar plantes i flors és, en la gran
majoria de casos, una acció plena de
sentiment i, per això, ningú millor
que el professional de tota la vida
per garantir-ne l’èxit.
A Sant Joan Despí ens agrada la
natura, les plantes, les flors i els
arbres. Per això celebrem intensa-
ment l’arribada de la primavera i

potenciem la presència de flors i
plantes a tots els racons. També a
casa seva amb la campanya Sant
Joan Despí en flor. Per això, si pensa
fer més acollidora casa seva o fer un
regal que il·lusioni, no ho dubti,
faci-ho amb flors.

FLORISTERIES DE SANT JOAN DESPÍ

FLORISTERIA MARI
CARRER JACINT VERDAGUER, 40

FLORISTERIA PALMIRA
CARRER FREDERIC CASAS, 21

JARDINERIA ROVIRA
CARRER DE JACINT VERDAGUER, 27

VIVER URPÍ
CARRER DELS CIRERERS, 23 BAIXOS

FLORISTERIA CLARA
CARRER GALICIA, 12

FLORISTERIA PAQUI
PLAÇA SANT JOAN, 2

Si el seu establiment no surt en aquest llistat,
preguem comuniqui-ho al Departament de
Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Telèfon: 93 480 80 50 i correu electrònic: 
promocio@sjdespi.net

A Sant Joan Despí hi han sis establiments especialitzats 
en la venda de flors i plantes

COMERÇ DE CIUTAT 1. floristeries de Sant Joan Despí
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L’alcalde va visitar l’escola per felicitar el seu personal docent
amb motiu de la commemoració del 25è aniversari del centre

Un moment de la visita de l’alcalde, Eduard Alonso, al CEIP La Unió

L’escola de primària la Unió de Sant
Joan Despí segueix celebrant el seu
primer quart de segle d’existència.
Amb l’arribada del final de curs, s’in-
tensifiquen els actes commemora-
tius, com ara el sopar del dia 20 de
maig, la festa que organitza l’asso-
ciació de pares i mares d’alumnes o
la festa de final de curs. L’alcalde,

Eduard Alonso, també va voler ser
partícep d’aquesta celebració i va
visitar l’escola el passat 29 d’abril,
on va xerrar amb el personal docent
del centre, acompanyat del regidor
d’Educació, Ginés Ros. 
Alonso va destacar la feina d’aquest
centre educatiu del barri de les
Planes.

El programa de formació per a pares i
mares que organitza l’Ajuntament des
de l’any 1997 va realitzar la darrera
sessió d’aquest curs el passat 5 d’abril.
Es tracta d’un espai on parlar, compar-
tir i cercar respostes a dubtes i proble-
mes. S’estructura en quatre grups d’e-
dats (de 0 a 3 anys, de  4 a 6, de 7 a
11 i de 12 a 16). En aquest curs s’han
fet 8 sessions amb una mitjana de 15
participants per grup. De cara al setem-
bre s’obriran nous cursos.

Escola la Unió: fi de curs
ple de celebracions

Formació per a
pares i mares

L’Àrea de Serveis a la Persona (polies-
portiu Francesc Calvet) acollirà, el 27
de juny, el sorteig públic per a l’adju-
dicació de les places d’escoles bressol
als tres centres de titularitat munici-
pal (El Gegant del Pi, El Timbal i la
nova, Sol Solet). El període de matri-
culació serà del 6 al 10 de juny.
També fins al 27 de maig resta obert
el termini de preinscripció per a l’en-
senyament secundari postobligatori
(cicles formatius i batxillerats). La
matrícula serà del 4 al 8 de juliol.

Matriculació a les
escoles bressol

Informàtica per a
persones amb 

disminució

Els alumnes del primer curs d’informàtica per a persones amb disminu-
ció,  acompanyats de la regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i
Comerç, Belén García

Han començat les classes de continuació del
curs de formació d'Office de Microsoft (Excel i
Powerpoint), que completarà el curs incial de

Word que va finalitzar el passat mes de febrer,
en col·laboració amb l'Associació de

Disminuïts Físics de Sant Joan Despí (a la
fotografia, els participants d’aquest primer

curs). Les sessions es desenvolupen dimarts i
dimecres de 16 a 18 hores i sumen un total de

80 hores lectives.
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El Centre Jujol-Can Negre es va omplir de
gom a gom el passat 28 d’abril amb motiu
de la inauguració de l’exposició de pintures
de Joaquim Estapé, fundador del Grup d’Art
94 de Sant Joan Despí i figura destacada de
la societat civil del municipi. Familiars i
amics –entre ells l’alcalde de la ciutat,
Eduard Alonso, que fins i tot va escriure
uns versos per al programa de mà de l’ex-
posició– van recordar la figura d’Estapé en
una mostra que, fins el 22 de maig, ha per-
mès conèixer l’obra pictòrica d’aquest sant-
joanenc mort fa gairebé un any.

Una exposició va repassar l’obra del fundador de l’associació
de pintors Grup Art 94 de Sant Joan Despí

La pintura manté viu el 
record de Joaquim Estapé

Teatre contra la guerra:
‘(No) en el nostre nom’ 

El cicle de teatre de primavera de
Sant Joan Despí continua les seves
respresentacions amb la posada en
escena de l’obra (No) en el nostre
nom. Es tracta d’un  muntatge que
parla de la guerra, de les guerres,
dels poetes que han estat víctimes
d’elles, de la gent que surt al carrer,
de la memòria... a través d’un recital
poètic il·lustrat per elements audio-
visuals on el popular actor Jordi
Dauder (Nissaga de Poder, a TV3, per
exemple) llegeix versos de Miquel

Martí i Pol, Rimbaud, Bertold Brecht,
Sagarra, Carné, Estellés i molts d’al-
tres. 
Inicialment, aquest muntatge s’ha-
via anunciat per al 3 de juny però,
dificultats en l’agenda de l’autor i
intèrpret, el mateix Dauder, han
obligat a postposar-lo per al proper
11 de juny, al Foment Cultural i
Artístic a partir de les 22 hores. Serà
una excel·lent ocasió per a la refle-
xió entorn les conseqüències sempre
dramàtiques dels conflictes armats.

11 de juny: recital audiovisual de Jordi Dauder amb
poemes de Martí i Pol, Sagarra, Brech i molts d’altres. 

Com es fa un
llibre? 

la resposta... del
26 de maig al 16

de juny a Can
Negre

El cicle d’exposicions del
Centre Jujol-Can Negre (plaça
de Catalunya, s/n) també vol

fer la seva aportació a la
celebració a la ciutat de l’Any

del Llibre i la Lectura. Per
aquest motiu, del  26 de maig

al 16 de juny proposa una
mostra que recull tot el pro-

cés que se segueix per a l’edi-
ció d’un llibre, des del paper

en blanc fins que s’arriba a
l’exemplar enquadernat. Es

pot visitar, de dimarts a
divendres de 9 a 14 i de 16 a

20 hores; els dissabtes de
17.30 a 20 h i els diumenges

i festius de 12 a 14 hores.
Divendres, 11 de juny de 2005. 22 hores. Foment Cultural i Artístic. 9 euros

Venda anticipada: centres cívics, Centre Jujol-Can Negre i Jovespí

l’agenda

Familiars i amics van omplir a vessar Can Negre el dia de la inauguració de
l’exposició de pintures de Joquim Estapé
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El poliesportiu municipal Francesc
Calvet ha renovat la totalitat de les
seves màquines de fitness (cardiovas-
culars i isòtòniques), incorporant-hi
models iguals als que funcionen al
Salvador Gimeno. Les màquines cardio-
vasculars (8 bicicletes, 3 cintes, 2
el·líptiques i 2 bicicletres reclinables)
disposen de diferents programes que
permeten adaptar-los segons la capa-
citat aeròbica, per objectius, distàn-

cia, freqüència cardíaca, sensor de
mans, nivell físic de l’esportista, pel
consum de calories, pel nivell de difi-
cultat, per tal de fer l’activitat més
divertida i adaptada a cada usuari/a.
Les màquines isotòniques (bancs, dis-
cos, etc.) tenen els seients ergonòmics
amb poliposicions per tal que la mà-
quina s’adapti a cada esportista segons
la seva estatura o pes. Els seus movi-
ments són naturals i per tant no perju-

diquen les articulacions. Disposen d’un
sistema multipolitges per tal de facili-
tar l’inici del moviment i millorar la
intensitat muscular continuada. Per-
meten igualment un treball indepen-
dent de dreta a esquerra per facilitar el
treball de persones amb limitacions
funcionals i per tant el treball de pre-
paració física com el de rehabilitació.
L’Ajuntament ha invertit 180.000 euros
en la renovació d’aquesta maquinària.

S’han col·locat 15 noves màquines cardiovasculars i 25 isotòniques

Renovació total de les màquines
de fitness del poliesportiu F. Calvet

Els quatre equips de l’escola d’handbol de Sant Joan Despí que van
participar a la Tercera Trobada de Mini handbol, celebrada a la ciutat
el passat 8 de maig, van aconseguir arribar a la final de la seva cate-

goria, aconseguint la victòria en prebenjamí (davant el Voramar, de
Barcelona) i en aleví femení (contra el Margalló de Castelldefels).

Aquests resultats demostren l’alt nivell de l’handbol local, un esport
amb una gran afició a la ciutat. A la trobada van participar-hi un

total de 34 equips arrribats de Barcelona, Lleida i València. 

Èxit dels equips
locals a la Tercera

Trobada de Mini
Handbol



Les piscines d’estiu, a punt:
l’11 de juny, festa d’inici de la temporada
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Les piscines d’estiu de Sant Joan Despí
inicien la temporada l’11 de juny. Fins el
4 de setembre, les piscines Fontsanta
obriran, de dilluns a divendres, d’11 a 19
hores i els dissabtes, diumenges i fes-
tius, de 10.30 a 19.30 hores. Com es
costum en els darrers anys, per donar la
benvinguda a la temporada es celebra
una festa (dissabte 11 de juny d’11.30 a
14 hores) amb activitats recreatives din-

tre de la piscina gran.
Les instal·lacions consten de dues pisci-
nes (d’adults i infantil), solàrium, zona
de pícnic, bar cafeteria i tennis taula. A
més de l’entrada puntual (3,8 euros de
dilluns a divendres) es poden fer dife-
rents abonaments: tarjeta de 10 banys,
bonus de temporada o abonament de
mitja temporada. 
Per a més informació: 93 477 20 77.

Per promoure l’esport entre la gent jove
de la ciutat, l’Ajuntament (departamen-
ments de Juventut i Esports) organitza
torneigs d’estiu de futbol, bàsquet i han-
dbol. Els i les joves que hi vulguin parti-
cipar només han de configurar un equip
de la disciplina que més els agradi i ins-
criure’s a la categoria corresponent:
infantil, cadet i juvenil (tant masculins
com femenis). Les inscripcions es faran
del 6 al 23 de juny al Jovespí (Centre
Miquel Martí i Pol) i els partits es juga-

ran del 4 al 22 de juliol. Concretament
els partits de futbol seran del 4 al 8 de
juliol, els de handbol de l’11 al 15 i els
de bàsquet del 18 al 22 de juliol. Tots els
jugadors rebran una samarreta per jugar
els partits. Els equips han d’estar formats
per un mínim de 7 jugadors/es i un
màxim de 9.En acabar les competicions
d’aquest primer Torneig d’Estiu es farà
una festa de cloenda, el 22 de juliol, on
es lliuraran els trofeus de tots els esports
i categories.

Torneigs d’estiu per a joves:
futbol sala, bàsquet i handbol

L’equip d’escacs
puja de categoria

Slot Car se’n va al
Foment CiA

Jornades esportives
de l’AV les Planes

Alevins i cadets del Levante-Las Planas, campions

Les picisnes recreatives Fontsanta ja es preparen per rebre els primers banyistes

Per participar-hi, només cal muntar un equip i fer la
inscripció del 6 al 23 de juny al Jovespí

El Club d’Escacs Sant Joan
Despí ha aconseguit l’ascens a
la categoria de Primera provin-
cial, un reconeixement a la
tasca, plena de motivació i
il·lusió, que desenvolupa
aquesta entitat de la ciutat. Els
jugadors santjoanencs han fina-
litzat el campionat de
Catalunya i ocupen la segona
posició del seu grup a la
Segona categoria provincial.

El Foment Cultural i Artístic i
Slot Car Sant Joan Despí han
decidit unificar-se per tal
d’augmentar les seves capaci-
tats socioculturals. Slot Car SJD
s’instal·larà als locals del
Foment com una més de les
seves seccions socioesportives i
els socis de l’Slot Car passaran
a ser-ho també del Foment, on
s’instal·laran les pistes d’slot. 

L’Associació de Veïns de les Planes
va organitzar, l’1 de maig, les
seves jornades esportives escolars,
que enguany es van dedicar a
l’handbol amb la col·laboració de
l’Escola de Handbol. Van partici-
par-hi les escoles la Unión, Pascual
Cañís, Gran Capitán, Pau Casal,
Espai 3 i Sant Francesc d’Assís.

L’equip Aleví A del club de futbol
Levante-las Planas es va proclamar, el
passat 15 de maig, campió del grup 20
de la segona divisió de la seva categoria.

També l’equip Cadet A ha estat campió
de lliga i pujarà a primera. Dos èxits que
demostren la qualitat de la ‘cantera’ del
club de Sant Joan Despí.



El PP ha dado su voto a favor en la
aprobación provisional de la
Ordenanza de Medio Ambiente que
pretende buscar la eficiencia ener-
gética, ahorro de agua, contenedo-
res de basura y su recogida selecti-
va, vegetación de zonas urbanas de
bajo consumo de agua y energía
solar.
Aplaudimos la intención de mejorar
nuestro hábitat pero no puede  ser
orientado solo a una parte, las nue-
vas construcciones, cambios de uso
o reformas, creemos que debe ser
extendido y generalizado. 
El PP ha introducido enmiendas que
buscan que el Ayuntamiento se
implique y extienda las medidas
que exige a terceros.
Por falta de espacio nombraremos
unos ejemplos como es implantar
en el resto del municipio el oculta-
miento de los contenedores selecti-
vos. También es muy importante
luchar contra la contaminación
lumínica y sobre todo en su forma
de “intrusión”, ya que afecta a
nuestras vidas directamente al
entrar en nuestras viviendas, donde
las farolas en forma de globo o
farolas insertadas en las fachadas
de los edificios por encima de las
ventanas de las viviendas inciden
en nuestras vidas. Controlar el riego
y evitar el regar con nueve asperso-
res durante un cuarto de hora unos
pocos metros de césped.
También esta ordenanza tiene
carencias como la total ausencia de
regulación de la “contaminación
acústica y de vibraciones”. En defi-
nitiva, exigir si pero también  es
necesario aplicarse en esta tarea
que nos afecta a todos.

Tot just ara fa dos anys que es va
constituir un govern municipal for-
mat per un PSC amb majoria absoluta
que va oferir govern, càrrecs i sou a
CiU i a ICV-EUiA. 
L’estratègia del PSC, molt més PSOE
que no PSC, ha estat al llarg d’aquests
anys castigar ERC-AM mitjançant el
boicot institucional i l’ús abusiu
d’uns plens extraordinaris que dificul-
taven la tasca de l’oposició i el segui-
ment ciutadà de la vida política
municipal.
Malgrat tot, ERC-AM porta dos anys
més al peu del canó, fent d’oposició
veritable i explicant allò que no diu el
Butlletí: que es contracten militants
del PSC i se subcontracten empreses
lligades al partit, que es perden sub-
vencions de la Generalitat per no
sol·licitar-les, que hi ha un retard
excessiu a donar resposta a les ins-
tàncies presentades per la ciutadania,
que es fa el possible per emmudir la
participació ciutadana, que el preu de
l’habitatge es dispara gràcies a les
requalificacions urbanístiques d’un
govern format per partits anomenats
d’esquerres, com el PSC, ICV i EUiA...
Davant de tot això, l’única força que
els queda als partits que governen en
minoria és fer una rebequeria, que és
el que ha fet darrerament ICV-EUiA. 
Entenem que ha de ser dur impulsar
zones blaves quan històricament s’hi
ha estat en contra, o haver de callar
davant la contractació per ADSA d’un
exregidor d’Urbanisme que acaba de
deixar el càrrec. Però si són bons per
sortir a la foto, també han d’acceptar
amb dignitat les crítiques de l’oposi-
ció, i això és el que no saben fer. Com
diu el refrany, “no es pot ser a missa
i repicant”.

Ordenanza de
medio ambiente

L’esborrany de
l’Estatut

Tot allò que no diu el

Butlletí i que sempre has

volgut saber

El primer esborrany de l’Estatut porta el
segell de Convergència i Unió. La
Federació ha estat la força que des del
primer dia ha estat fent propostes con-
cretes i marcant les pautes que ha de
seguir el nou Estatut.
Després de quinze mesos de reunions de
la ponència de l’Estatut s’ha acabat la
primera lectura del text. Després d’a-
questa primera part de la negociació
s’han escenificat dos fronts. D’una
banda, s’ha perfilat un bloc CiU, ERC i
ICV, que s’ha posat d’acord en la majo-
ria de qüestions de caràcter nacional.
D’altra banda, s’ha creat un bloc espan-
yolista (PSC-PSOE-PP) que intenta fre-
nar l’ambició de l’Estatut.
Un dels temes on ara començarà la
negociació és el model de finançament.
CiU planteja la necessitat d’incloure un
sistema nou (Acord Econòmic) que
determini que tots els impostos dels
catalans són de Catalunya. A partir d’a-
quí, es proposa destinar una quota a
l’Estat que serveixi per pagar els serveis
que l’Estat dóna a Catalunya, així com
també com a contribució a la solidaritat
amb les comunitats més pobres. CiU
reclama una agència tributària pròpia
que no estigui consorciada amb la de
l’Estat. El tripartit, en canvi, ha plante-
jat una simple millora del model actual,
una proposta acceptable per a tres o
quatre anys, però no per incloure en
l’Estatut, que ha de servir per a tota
una generació.
CiU reclama capacitat de negociació als
partits per aconseguir un Estatut ambi-
ciós. Cal, a més, que el pacte que es faci
a Catalunya, després es mantingui un
cop es vagi a negociar a Madrid.
Tot i que el front PSC-PSOE-PP frena la
majoria d’assumptes de caràcter nacio-
nal de l’Estatut, CiU es mostra esperan-
çada que en els propers mesos pugui
sortir de la ponència del Parlament un
Estatut que respongui a les necessitats
i als reptes de Catalunya per als propers
trenta anys. CiU reclama a la resta de
partits unitat, ambició i coratge perquè
el procés constituent que estem vivint
acabi amb èxit.
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Tranvía:
ampliar y conectar

La nostra ciutat ha anat creixent d’una
manera considerable amb habitatges a
un preu que no està a l’abast de totes
les butxaques;  molts ciutadans i ciuta-
danes, nascuts a Sant Joan Despí o bé
que hi viuen des de fa molts anys, han
hagut de marxar del municipi buscant
uns preus més assequibles.
Tot i que fa anys, des de l’administració
local, es venen realitzant, com a única
opció, promocions d’habitatge públic a
preu taxat, encara hi ha sectors de la
població: col·lectius com joves que
desitgen emancipar-se, dones soles
amb càrregues familiars, gent gran,
persones amb discapacitats o nuclis
familiars amb rendes molt baixes, que
difícilment poden optar per un habitat-
ge de compra, tot i ser a preu públic.
El grup municipal d’ICV-EUiA ja fa molt
de temps que estem plantejant la
necessitat d’ofertar pisos de lloguer per
respondre a les demandes d’aquests
col·lectius, però les gestions s’estan
ralentitzant exageradament.
En aquests moments, des de la
Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya s’està realitzant una àmplia
oferta en quant a habitatge públic, tan
de compra com de lloguer, realitzant
convenis de col·laboració amb els ens
locals, ajuts per a propietaris d’habitat-
ges desocupats amb la condició que
s’ofereixin en lloguer a preu assequible,
entre d’altres opcions. 
No hi ha excuses per no promoure i pla-
nificar la construcció d’habitatges de
lloguer, també, tenint en compte la
major disponibilitat de sòl a partir del
Pla de Millora Urbana prevista en l’a-
vinguda  de Barcelona. 
ICV-EUiA seguirà treballant per facilitar
l’accessibilitat a l’habitatge als dife-
rents col·lectius i diversificar l’oferta,
afavorint més i millors possibilitats al
conjunt de la ciutadania, que vol i té
dret a viure i gaudir de la seva ciutat. 

En el último pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Sant Joan Despí
impulsamos una moción que propo-
ne la conexión del Trambaix con el
Trambesòs a lo largo de la Diagonal.
Dicha moción no obtuvo ningún
voto en contra, ni siquiera por
parte de aquellos que eran tan con-
trarios en un principio al tranvía. 
Está claro que la realidad se ha
impuesto y que, por ello, no han
tenido más remedio que cambiar de
opinión, no por su voluntad si no,
más bien, por la voluntad de los
miles de ciudadanos y ciudadanas
que hacen uso de este medio de
transporte.
35.000 pasajeros diarios es el mejor
ejemplo de que, después de un año
de funcionamiento, el tranvía es un
medio de transporte consolidado y
con éxito, sin olvidar que una de
las paradas de Sant Joan Despí,
concretamente la del Bon Viatge,
en la avenida de Barcelona, es una
de las que tiene más afluencia de
usuarios y usuarias, en todo su
recorrido.
Llegados a este punto, no parece
que tenga mucho sentido que el
Trambaix llegue tan sólo a la plaza
de Francesc Macià, parece mucho
más lógico que se una con el
Trambesòs completando el recorrido
y, haciendo así caso a las necesida-
des de movilidad que tiene la
población.
Por nuestra parte, seguiremos
pidiendo que el metro llegue a Sant
Joan Despí, como lo hemos hecho
hasta ahora. Pero mientras tanto
nos hemos avanzado en el tiempo y
los ciudadanos y ciudadanas habrán
contado con más oferta en trans-
porte público.

Dret a l’habitatge 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

Temperatura mitjana: 15,3ºC
Temperatura màxima: 26,5ºC el dia 29
Temperatura mínima: 4,3ºC el dia 10
Precipitació: 2 l/m2, 3 dies de pluja
Dia amb més precipitació: 1,3 l/m2, dia 8.

L'abril ha estat extremadament sec; feia
molts anys que no passava, i el pitjor de tot
és que en l'últim any (maig 2004-abril 2005)
només han caigut 344,7 l/m2, una mica més
de la meitat d'un any normal. La situació és
crítica a l'interior de Catalunya (tret de
Girona) on no han arribat ni a la meitat. Pel
que fa a les temperatures, ha estat una mica
càlid, en part perquè els últims dies del mes
que vam tenir una pujada important de la
temperatura, amb valors propis del mes de
juny. 

Informació facilitada per Gabriel Salvà.

TELÈFONS

EL TEMPS
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Sant Joan Despí
és un gran parc
Torreblanca, Fontsanta, Sant Pancraç, Mil·lenari
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