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Per fi, l’hospital

Eduard Alonso. L’alcalde

Diumenge, 12 de juny, després de més de 20
anys, per fi posàvem la primera pedra de l’hos-
pital comarcal, una necessitat social més que

imperiosa i un projecte que ha costat més de dues
dècades tirar endavant. Va ser un dia especial per a
mi, d’una banda, per tots els esforços que des de
l’Ajuntament hem hagut de fer per aconseguir l’hospi-
tal i, d’una altra, com a metge, perquè finalment tin-
drem el centre sanitari que els ciutadans i ciutadanes
de Sant Joan Despí i de la comarca es mereixen.
Després de tant de temps, em vénen al cap la infini-
tat d’imatges de les accions dutes a terme per aconse-
guir aquest hospital comarcal, projectat ja a principis
de la dècada dels 80 per alleugerar els col·lapsats
Bellvitge i l’aleshores anomenat Creu Roja de
l’Hospitalet. L’any 1980 –fa 25 anys!– l’Ajuntament de
Sant Joan Despí va cedir els terrenys a l’Incasol
(Institut Català del Sòl) per a la construcció de l’hos-
pital. L’any 84, el Ple va demanar la urgent posada en
funcionament del centre sanitàri, que també es recla-
mava des d’altres instàncies polítiques i socials de la
comarca. Situacions que es van anar repetint any rere
any fins que, el 30 de desembre del 99, amb la cons-
titució del Consorci de la Creu Roja, s’obria una pers-
pectiva que donava una mica de llum a un projecte
que semblava condemnat a no fer-se realitat. Després
van venir reunions, negociacions i anuncis de dates
que no es complien fins que, el 23 de juliol de 2003,

es presen-
tava, al
nostre
auditori
Miquel
Martí i Pol,
el projecte
de l’Hos-
pital. I ara
comença a

construir-se. Un bon motiu de celebració com també
ho és la nostra Festa Major, que ja la tenim aquí i que
aquest any arriba plena de música, d’alegria i de pro-
postes per a tothom. Un consell: aquest Sant Joan, no
marxeu de la ciutat; sortiu al carrer. La diversió està
assegurada. Visca la festa Major!

El domingo, 12 de junio, después de más de 20
años, por fin poníamos la primera piedra del
hospital comarcal, una necesidad más que

imperiosa y un proyecto que ha costado más de dos
décadas sacar adelante. Fue un día especial para
mí, por un lado, por todos los esfuerzos que desde
el Ayuntamiento hemos tenido que hacer para con-
seguir el hospital y,
por otro, como médico,
porque finalmente ten-
dremos el centro sani-
tario que los ciudada-
nos y ciudadanas de
Sant Joan Despí y de
la comarca se merecen.
Después de tantos
años, me vienen a la
cabeza infinidad de imágenes de las actuaciones lle-
vadas a cabo para conseguir este hospital comarcal,
proyectado ya a principios de los 80 para descon-
gestionar los colapsados Bellvitge y el entonces
conocido como Cruz Roja de l’Hospitalet. En 1980
–hace 25 años!– el Ayuntamiento de Sant Joan
Despí cedió los terrenos al Incasol (Institut Català
del Sòl) para la construcción del hospital. En 1984,
el Pleno pidió la urgente puesta en marcha del cen-
tro sanitario, que también se reclamaba desde otras
instancias políticas y sociales de la comarca.
Situaciones éstas que se fueron repitiendo año tras
año hasta que, el 30 de diciembre de 1999, con la
constitución del Consorci de la Creu Roja, se abría
una nueva perspectiva que daba un poco de luz a
un proyecto que parecía condenado a no hacerse
realidad. Después vinieron reuniones, negociaciones
y anuncios de fechas que no se cumplían hasta que,
el 23 de julio de 2003, se presentaba, en nuestro
auditorio Miquel Martí i Pol, el proyecto del hospi-
tal. Y ahora comienza a construirse. Es un buen
motivo de celebración, como también lo es nuestra
Fiesta Mayor, que ya la tenemos aquí y que este año
llega llena de música, alegría y propuestas para
todos. Un consejo, este San Juan, no se vayan de la
ciudad y salgan a la calle. La diversión está asegu-
rada. Viva la Fiesta Major!

“A la Festa Major,
la diversió està
assegurada als
carrers de la ciutat”

“En la Fiesta Mayor,
la diversión está
asegurada en las
calles de la ciudad”
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Sant Joan Despí estrenarà el seu hos-
pital a principi de l’any 2008.
Aquesta és la data anunciada per a
l’entrada en servei de l’Hospital
Comarcal del Baix Llobregat, un equi-
pament que acaba de començar a
construir-se en un terreny  de
53.000 metres quadrats situat entre
l’avinguda del Baix Llobregat i el
carrer de Jacint Verdaguer. El passat
12 de juny es va donar el tret de sor-
tida a les obres, amb l’acte proto-
col·lari de col·locació de la primera
pedra, presidit per  Marina Geli, con-
sellera de Salut de la Generalitat, i
per l’alcalde de la ciutat, Eduard
Alonso.
Després de més de 20 anys des que es

anunciar la necessitat de fer-lo
(aquest centre ja es preveia al mapa
sanitari programat a principi dels
anys 80) comença fer-se realitat un
hospital que millorarà notablement

l’assistència sanitària de la ciutada-
nia de Sant Joan Despí i dels munici-
pis dels voltants. El centre sanitari
disposarà de 238 llits d’hospitalitza-
ció distribuïts en 7 unitats d’interna-

ment, 12 llits de cures intensives i 8
sales d’operació. En conjunt, estarà
preparat per fer unes 12.000 inter-
vencions quirúrgiques l’any, atendre
86.000 urgències i realitzar unes
152.000 consultes externes. Tot amb
una plantilla d’unes 640 persones.
El projecte del nou hospital, que ges-
tionarà el Consorci Sanitari Integral
(del qual formen part la Generalitat,
la Creu Roja, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí i el Consell Comarcal),
destaca per adoptar mesures d’estalvi
energètic i per la construcció d’una
gran zona verda, molt tranquil·la i
plena d’arbres, d’una superfície de
1,72 hectàrees. Fer-lo realitat costa-
rà 55 milions d’euros.

L’hospital, més a prop
Marina Geli, consellera de Salut, i Eduard Alonso, alcalde de Sant Joan Despí, van realitzar,

el passat 12 de juny, l’acte protocol·lari de col·locació de la primera pedra de l’Hospital del

Baix Llobregat de Sant Joan Despí. El centre sanitari, un cop entri en funcionament l’any

2008, estarà preparat per fer 12.000 intervencions quirúrgiques l’any, per atendre 86.000

urgències i per fer 152.000 consultes externes. Hi treballaran més de 600 persones.
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Comencen les obres d’un equipament sanitari reivindicat des de fa 25 anys 

Les obres del centre sanitari ja han començat. Les previsions apunten a principi de 2008 per a la seva entrada en servei

L’hospital serà un
edifici perfectament
integrat en l’entorn
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Marina Geli,
consellera de
Salut: “Finalment
fem realitat un
projecte anunciat fa
molts anys”

Més de 20 anys reclamant 
l’hospital comarcal 
des de Sant Joan Despí

Eduard Alonso i Marina Geli observen la maqueta del nou hospital,
acompanyats d’Antoni Balmón, alcalde de Cornellà. També van assistir a l’acte
regidors i regidores de Sant Joan Despí (alguns d’ells, metges, com Francesc
Gifreu i Pere-Àngel Montserrat)

La consellera Geli amb Antoni Poveda, primer tinent d’alcalde, parlant amb el
doctor Carles Ibáñez (esquerra) i amb Francesc Mañà (dreta), president de
l’associació de veïns i veïnes del barri Residencial Sant Joan

La consellera de Salut va estar acompanyada del titular
del Departament d’Indústria de la Generalitat, Josep
Maria Rañé. Tots dos, a la imatge, amb diferents
alcaldes, diputats i parlamentaris de la comarca

Marina Geli, consellera de Salut, es va
congratular que, finalment, l’Hospital
Comarcal del Baix Llobregat comenci a
ser una realitat i va anunciar que “segui-
rem de prop les obres. Ja els hi he dit
als arquitectes i als constructors que
no ens poden fallar, després de tants
anys d’espera”. Geli va demanar discul-
pes “en nom dels qui no l’han fet” en
aquests anys i va manifestar que “actua-
cions com aquesta signifiquen que
s’està refent la història al Baix
Llobregat, que per a nosaltres és una
prioritat” i va afegir altres projectes en
marxa a la comarca, com el nou hospital
de Sant Boi o l’ampliació del de
l’Hospitalet. També va recordar que l’hos-
pital s’ha dissenyat per garantir que no
afecti la tranquil·litat del barri proper.

Eduard Alonso, l’alcalde de Sant Joan Despí, va centrar la
seva intervenció a recordar el llarg procés que, finalment,
culminava el dia 12 de juny de 2005 amb l’inici de les obres
de l’hospital comarcal: “una llarga reivindicació d’una
comarca que porta molts anys lluitant per sortir de la
cua de Catalunya”, va dir. Alonso va fer un recorregut his-
tòric que començava l’any 1976 quan un mapa topogràfic
sanitari ja preveia aquest hospital i que, ja amb la
Generalitat restablerta, es va col·locar al mapa sanitari del
govern de Tarradellas. Han estat 25 anys de “reunions,
converses, cartes, mocions a l’Ajuntament... moltes
negociacions” per finalment “donar resposta a una de les
necessitats del poble”, va afegir l’alcalde.



Las calles que próximamente refor-
mará el Ayuntamiento en les Planes
priorizarán las aceras sobre los
coches. Así lo decidieron los más de
60 vecinos y vecinas que acudieron
el pasado 10 de mayo al acto convo-
cado para dirimir sobre el futuro de
las calles de les Planes, Marià
Fortuny y València, cuya renovación
acometerá el consistorio en los pró-

ximos meses. La consulta tiene su
origen en las opiniones expresadas
por el vecindario afectado a través
del díptico informativo de las obras
que tiene por costumbre enviar el
Ayuntamiento para recabar sugeren-
cias. Ante la división de opiniones
sobre la posibilidad de habilitar zona
de aparcamiento a uno o a los dos
lados de la calle, el Ayuntamiento

decidió realizar una consulta vecinal
en la que se presentaron dos ante-
proyectos, que se saldó con la deci-
sión de tener una hilera de aparca-
miento y ganar en aceras.
También se renovará el arbolado, se
soterraran las conducciones de servi-
cios generales, así como el asfalto
(sonoreductor) y el mobiliario
urbano.
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Un momento del encuen-
tro entre los vecinos y
vecinas, representantes de
la AVV de les Planes y
responsables municipales

Cursos de formación ocupacional y continua: abierta la inscripción
para personas  desempleadas  y  en  act ivo  que quieren mejorar  su  formación

Los vecinos decidieron...
El Ayuntamiento consultó a los vecinos y vecinas de las calles de les Planes que

serán remodeladas en breve: València, Maria Fortuny y les Planes. La mayoría del

vecindario optó por tener aceras más anchas en lugar de más coches estacionados

FORMACIÓN CONTINUA:
trabajadores en activo

• Inglés I:  50 hores
• Inglés II: 50 hores
• Inglés III: 50 hores
• Informática (Word II): 40 hores
• Informática (Excel II): 40 hores
• Internet y correo electrónico: 40 hores

INICIO : OCTUBRE 2005

FORMACIÓN OCUPACIONAL: trabajadores desemplados

• Curso de Inglés y Atención al público, 234 horas del 13/10/05
al 23/12/05
• Curso de Aplicaciones informátiques de gestión, 334 horas del
13/09/05 al 23/12/05
• Curso de Administrativo contable, 384 horas (100 horas de
prácticas en empresa) del 03/10/2005 al 02/02/06
• Curso de Telefonista recepcionista de oficina, 559 horas (100
horas de práctiques en empresa) del 07/09/05 al 28/02/06
• Curso de Auxiliar de enfermería en geriatría, 469 horas (100
horas de práctiques en empresa) del 04/10/05 al 28/02/06

INFORMACIÓN: Departament de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç. Ajuntament de Sant Joan Despí
Tel. 93.480.80.50. Horario de atención: 9.00-13.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

e-mail: promocio@sjdespi.net



Sant Joan Despí guanya, any rere any,
nous espais per gaudir de la ciutat a
l’aire lliure. La propera actuació que
es durà a terme en aquest sentit es
desenvoluparà en un espai situat al
costat de la nova escola bressol
municipal Sol Solet i de la residència
de gent gran, entre la rambla de
Josep Maria Jujol i els carrers de
Montjuïc i de Maria Tarrida, a la zona
de l’Eixample del barri Centre. S’hi ha
planificat un nou parc públic on l’es-
port tindrà un paper destacat. Les
obres acaben de començar tot just
ara.
En aquest espai s’instal·laran dues
pistes poliesportives (en les quals es
podran practicar diferents disciplines,
des del futbol sala al bàsquet, pas-
sant per l’handbol i altres esports),
així com pistes de petanca (es tras-
llaran a aquest indret les situades al
camp de futbol municipal del Centre,
que també serà remodelat) i una àrea

d’esports de taula on es podrà jugar a
escacs i a tennis taula. Tot això, en
un entorn verd, envoltat d’arbres, que

permetran, a la vegada, reduir l’im-
pacte de la variant de la carretera 
B-V 2001 (Via Llobregat).
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El nou parc se situarà al costat de la nova escola bressol municipal Sol Solet i de la
residència i centre de dia de la gent gran. Amb la seva posada en funcionament,
l’Eixample del barri Centre tindrà dos parcs amb instal·lacions per fer esport a l’aire
lliure –el del Mil·lenari i aquesta nova zona–, un a cada extrem de la rambla.

La ciutat tindrà una nova zona verda i
esportiva al costat de la rambla Jujol
Han començat les obres d’un nou parc urbà a Sant Joan Despí. La zona verda

se situarà al costat de la nova escola bressol Sol Soleti i tindrà instal·lacions

per a la pràctica esportiva a l’aire lliure

Los alumnos de los módulos de jardinería y de electricidad de la
escuela-taller municipal han finalizado los trabajos de ajardinado

de la zona situada junto a la parada del Trambaix de la avenida
del Baix Llobregat (estación Sant Martí de l’Erm). El proyecto lo

han realizado íntegramente los alumnos-trabajadores de la escuela
taller, que se han encargado del diseño y la ejecución del mismo.

Para ello, han valorado aspectos como las características del
terreno y su ubicación, plantado árboles resistentes e instalando

un sistema de riego por goteo para garantizar su conservación.

La escuela taller ajardina un
espacio junto a la ‘deixalleria’



Els joves de Sant Joan Despí tindran
d’aquí pocs dies el seu casal. Les
obres estan ja pràcticament acabades
i s’espera començar l’activitat a prin-
cipi del mes de juliol.
El nou casal de joves es dirà
Boulevard, l’opció guanyadora en una
esquesta convocada pel Departament
de Joventut amb l’objectiu de trobar-
li nom. Per darrere han quedat pro-
postes com Bunker, iPol, l’Avinguda i
Polivalent. 
El Boulevard començarà a funcionar

amb una jornada de portes obertes el
cap de setmana de l’1 al 3 de juliol,
dies en els quals es podran visitar les
noves instal·lacions i conèixer els
primers serveis que oferirà l’equipa-
ment. Aquest casal ocupa l’espai que
fins ara tenia la Sala Ambbar, sota el
centre Miquel Martí i Pol, que es con-
verteix així en un eix d’activitats per
als joves. A més del casal, hi tenim el
Jovespí, els bucs musicals, el viver
per a projectes de noves empreses, la
biblioteca i l’Auditori. 

Les obres del casal estan ja pràcticament enllestides.  Al local s’han habilitat dife-
rents sales per al desenvolupament d’activitats així com un gran espai central, pensat
com a punt de trobada i de relació. A la fotografia, Paqui Soriano, regidora de
Joventut; Antoni Guerra, tinent d’alcalde de Cultura i Participació Ciutadana, i Antoni
Poveda, primer tinent d’alcalde, en una recent visita a les instal·lacions.

Un cop inaugurat el casal se celebrarà la
Setmana Jove, del 4 al 10 de juliol, per

estrenar-lo: dilluns 4: mostra de capoeira
i danses del ventre (20 h) i cinefòrum

amb Farenheit 9-11 (22 h). Dimarts, 5:
taula rodona sobre la convivència en

parella (19 h), contes per a adults (20 h)
i cine amb Bowling for Colombine (22 h).

Dimecres, 6: taula rodona sobre qües-
tions de participació a l’educació al temps

lliure (19 h) i monòlegs (20 h) i la
pel·lícula Super sice me (22 h). Dijous, 7:

taula rodona sobre discapacitacions (19
h), mostra de percussió (20 h), jam ses-
sion (21 h) i el documental Balseros (22

h). Divendres, 8: presentació de la pàgi-
na web adaptada (19 h) i nit de discjoc-
keys amateurs (22 h). Dissabte, 9: sopar

de joves d’entitats (21 h) i festa de Ràdio
Despí (23 h). Diumenge, 10: grups de

MUSA amb Solkantena (21 h) i espectacle
de la Colla de Diables (23 h).

Haurà competicions esportives cada dia

Setmana Jove
per estrenar 

l’equipament

Una votació popular entre el jovent ha decidit el nom de l’equipament juvenil

El casal de joves de Sant Joan Despí
es dirà Boulevard i obrirà l’1 de juliol
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Els premis de la tercera edició del concurs Jove Literat (relat, poesia, assaig)
es van donar a conèixer el passat 2 de juny en un acte a Can Negre (fotogra-

fia adjunta). Al concurs s’han presentat enguany 25 obres que, segons va
valorar el jurat, destacaven per “l’originalitat i la força expressiva”.D’altra

banda, el certamen Art Jove ja ha escollit les sis creacions que formaran part
del cicle d’exposicions que es perllongarà fins a final d’any i que es podran

veure als dos instituts públics (IES J. Salvador i Pedrol i IES F. Ferrer i
Guàrdia), al nou casal de joves i als bars Brother’s i Niu d’Or. A tots els

espais s’aniran alternant les obres de cadascun dels artistes.

Creix la participació al concurs Jove Literat



El mercat ecosolidari celebrat al parc de la Fontsanta els dies 4 i 5 de juny va

ser l’acte central d’aquesta iniciativa destinada a conscienciar sobre la

necessitat de preservar el medi ambient i fomentar la cooperació

Setmana Verda i Solidària

Diferents escenes del mercat ecosolidari i d’al-
tres activitats de la Setmana Verda i Solidària.
A l’esquerra, Antoni Poveda lliura el taló de la
campanya del tsunami a un membre de Metges
del Món en representació de la Comissió de
Solidaritat de Sant Joan Despí, formada per les
entitats Camins Solidaris, Creu Roja, El Nus, El
Tricicle, i l’Ajuntament

El parc de la Fontsanta va esdevenir, els
dies 4 i 5 de juny, en el gran escenari de
l’ecologia i la solidaritat de Sant Joan
Despí. Allí es va celebrar el mercat eco-
solidari, l’acte central de la Setmana
Verda i Solidària, un conjunt de propos-
tes destinades a fomentar entre la ciuta-
dania els valors de respecte al medi
ambient i de cooperació amb els més
necessitats. Amb la participació de 24
entitats i ONG, el mercat ecosolidari va
ser un punt de trobada de centenars de
persones que, a més de rebre informació
als estands de les associacions partici-
pants, van poder gaudir de diferents
propostes lúdiques i culturals, totes amb
un missatge clar: la pau i el medi
ambient han de ser un compromís de
tothom. El mercat va servir, per exemple,
per tastar productes de comerç just, par-
ticipar en campanyes de cooperació
internacional o descobrir altres cultures.
Cal destacar, per exemple, la gran
afluència de públic que va aconseguir
l’espectacle Dansafusió, una mostra de
balls d’arreu del món. Els tallers per a
infants, els espectacles d’animació i l’ac-
te de lliurament dels prop de 15.000
euros recollits a la ciutat per ajudar les
persones damnificades pel tsunami van
ser altres actuacions destacades.

Sortides ornitològiques al riu
El proper 3 de juliol (diumenge) es rea-
litzarà una sortida al Llobregat per veure
i estudiar els ocells de la zona. Els inte-
ressats/des, han de trucar al departa-
ment de Medi Ambient de l’Ajuntament
(93 480 60 00) o escriure un correu
electrònic (mediambient@sjdespi.net),
abans del 30 de juny. Caldrà portar roba
i calçat còmode, esmorzar i  binocles.
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L’aprenentatge com a
servei per a la comunitat

Des de fa dos cursos, diferents esco-
les de primària de Sant Joan Despí
participen en el projecte Ecoaudito-
ria a l’aula, on els estudiants han de
fer una petita Agenda 21 del medi
ambient al seu col·legi: analitzen,
cerquen informació i proposen solu-
cions en qüestions d’estalvi energè-
tic, reciclatge, etc. És un exemple de
l’anomenat aprenentatge-servei, una
fórmula que permet millorar els
coneixements a la vegada que reper-
cuteix positivament en una comuni-

tat. D’altres iniciatives com les de
Sant Joan Despí es van aplegar el
passat 9 de juny al centre cívic
Torreblanca amb motiu de la segona
Jornada de Bones Pràctiques Locals
en Educació, un projecte liderat per
la Diputació i la Universitat de
Barcelona. A  la jornada van partici-
par diferents poblacions catalanes
(Mataró, Callús, Calldentenes, entre
d’altres) que desenvolupen projectes
destacats en aquest camp de l’apre-
nentatge-servei.

L’alcalde, Eduard Alonso, va participar en la jornada, que va comptar també amb la
presència del diputat provincial Àngel Merino

Alumnes de segon curs d’ESO (educació secun-
dària obligatòria) de l’institut públic Jaume

Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí van visitar
el passat 8 de juny l’arxiu municipal per tal de

conèixer de primera mà el funcionament i el
fons d’aquest equipament. Era part del crèdit

de síntesi que realitzen aquests estudiants
sobre l’arxiu històric municipal.

Estudiant 
l’arxiu històric

El Centre de Recursos Pedagògics
de l’àrea Cornellà-Sant Joan Despí

i l’Ajuntament de la ciutat han
dissenyat un dossier de material
pedagògic sobre el modernisme
català en general i la figura de

Josep Maria Jujol en particular. Es
tracta d’un  treball que estarà a

disposició dels centres educatius
de les dues ciutats (infantil, pri-
mària i ESO) per tal que puguin

desenvolupar propostes educatives
sobre aquest tema. La informació,

recopilada en un CD-Rom, inclou
també propostes i activitats sobre

diferents temes genèrics: el
modernisme a Catalunya; els

arquitectes modernistes; el moder-
nisme a la comarca del Baix

Llobregat; la figura de Josep
Maria Jujol i l’obra d’aquest arqui-

tecte. Properament es presentarà
el material als centres docents

amb la voluntat que es pugui fer
servir a partir del proper curs.

Material didàctic
sobre Jujol per als

estudiants
Sant Joan Despí acull la segona Jornada de Bones Pràctiques
Locals en Educació, amb la participació de diferents experièn-
cies d’aprenentatge de servei a la comunitat. El projecte
L’ecoauditoria a l’aula ha estat l’aportació de la nostra ciutat
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Se han convertido en una imagen
habitual en nuestras calles. Su indu-
mentaria los identifica rápidamente y
son un punto de referencia para la
ciudadanía. Toman nota de los des-
perfectos de la vía pública, reciben
las sugerencias de los vecinos y veci-
nas, realizan labores de vigilancia,
desarrollan acciones de conciencia-
ción sobre normas de civismo y con-
vivencia, colaboran en actividades
sociales y culturales, regulan la entra-
da y salida del alumnado en centros
educativos, vigilan que los animales
de compañía cumplan la normativa
en nuestras calles... y muchas otras
actuaciones  pensadas para tener una
ciudad en buen estado. Hablamos de
las ocho personas que configuran el
equipo de agentes cívicos, una inicia-
tiva pionera del Ayuntamiento de
Sant Joan Despí que ya se ha exten-
dido por otros muchos municipios.
Este curso ha sido especialmente

intenso para el cuerpo de agentes
cívicos, que se ha visto temporalmen-
te complementado con las informado-
ras ambientales, que han llevado a
cabo un puerta a puerta para infor-

mar a los vecinos y vecinas sobre la
nueva ordenanza de civismo y sobre
la necesidad de incidir más en el reci-
claje.
Entre las múltiples acciones desarro-
lladas, los agentes cívicos han aten-
dido 192 quejas ciudadanas; han des-
tinado más de 530 horas a controlar
la entrada y salida de los centros

escolares; han detectado 121 defi-
ciencias en elementos de la vía públi-
ca y actuado 213 veces en materia de
escombros; realizado 103 acciones
relativas a cartones mal depositados
en la vía pública; 107 gestiones sobre
la tenencia de animales en la calle y
106 en relación a pintadas en paredes
y fachadas, entre otras muchas otras
actuaciones de ayuda al ciudadano.
Ahora, de cara al verano, su trabajo
se adapta a las necesidades que la
nueva estación plantea en la ciudad
como, por ejemplo, la vigilancia de
los colegios que abren sus patios en
julio como alternativa de ocio para
los jóvenes, vigilan las piscinas recre-
ativas y las zonas de parque, estos
meses mucho más frecuentadas que
durante el resto del año.
El proyecto de los agentes cívicos se
desarrolla gracias a un plan de
empleo del Servei d’Ocupació
municipal.

La presencia de los y las agentes cívicos es una imagen habitual en las calles de Sant Joan Despí. En la imagen, controlando
la salida de un centro escolar, una de las múltiples tareas que desarrollan en la ciudad

Los agentes cívicos trabajan por
una ciudad mejor para todos
El curso se ha saldado con buena nota para los agentes cívicos de Sant Joan Despí.

Han desarrollado tareas de atención al ciudadano, información, concienciación

mediambiental y colaboración en actividades sociales y culturales

En verano, vigilarán 
los colegios que abren
sus instalaciones, entre

otras tareas



Prop d’una quarantena de persones
formen part de l’Associació de
Disminuïts Físics de Sant Joan
Despí, una entitat que treballa per
sensibilitzar sobre la problemàtica
d’aquest col·lectiu i  per la seva
total integració a la societat. Per
això organitza regularment activi-
tats a la ciutat, com ara els tallers
de pintura, punt de creu (nou d’a-

quest curs) i d’informàtica. A més,
organitzen excursions i participen
de manera activa en diferents esde-
veniments ciutadans com ara la
propera Festa Major, per a la qual
proposen una cursa en cadira de
rodes oberta a tota la població (el
proper dissabte, 25 de juny).
L’associació té la seva seu al pas-
satge de Sant Miquel, número 5.

L’entitat de Sant Joan Despí ha incorporat aquest any un taller de
punt de creu que se suma als de pintura i d’informàtica. Per la
Festa Major faran una cursa en cadira de rodes

Associació de Disminuïts Físics:
treballant per la integració

Asalre, l’Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Sant Joan Despí, va

celebrar, el 4 de juny, el seu 21è ani-
versari amb la jornada Alcohol i

Circulació. La sessió va tractar dife-
rents aspectes com ara la seguretat
viària, el consum d’alcohol i la con-

ducció, i l’anomenada artteràpia, una
experiència positiva desenvolupada

en els grups de suport a dones.
D’altra banda, l’associació convida a

la ciutadania a participar en la revet-
lla del proper dia 18 al centre cívic
Les Planes (22 hores) on es podrà

comprovar que és possible diversió
sense consum d’alcohol.

La sala d’actes del centre 
cívic Les Planes es va omplir de
gom a gom el passat 7 de juny
amb motiu de l’acte de final de
curs dels tallers que organitza

l’Associació de Dones Progressistes
de Sant Joan Despí.

Jornada sobre alcohol i
conducció d’Asalre

Tallers de l’Associació
de Dones Progressites

Clausura de la
Setmana de la

Gent Gran
Unas 500 personas acudieron el
pasado 27 de mayo al tradicional
almuerzo y baile popular que cerró
la Setmana de la Gent Gran de
Sant Joan Despí y que se celebró
en el polideportivo del Mig (foto
superior). Al acto asistió Antoni
Poveda, primer teniente de alcal-
de, que repasó los proyectos que

para las personas mayores desarro-
lla el Ayuntamiento (imagen
inferior). 
Inscripciones a los talleres de
gent gran: del 4 al 27 de julio
estará abierto el proceso para
apuntarse a los talleres de ‘gent
gran’ del próximo curso. Se pueden
formalizar en los centros cívicos.
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Elena Embuena, Antoni Poveda i Pepa Henz,
presidenta de l’entitat



Sant Joan Despí ja respira l’ambient
propi de la seva Festa Major. De fet, els
dies previs a l’inici oficial de les activi-
tats es desenvolupen alguns actes
emmarcats també en el programa fes-
tiu, com ara el concert de l’orquestra
Laud’Ars o la revetlla de la gent gran
del casal de Can Maluquer. Però l’inici
oficial, com no pot ser d’altra manera,
el marcarà la lectura del pregó, dime-
cres dia 22 de juny, a la plaça del
Mercat del barri de les Planes. Hi tro-
barem amb un personatge molt esti-
mat, la Paquita Miralles, la propietària
d’una pensió al barri de Sant Andreu
que en passa de tots colors. No és sinó
l’actriu Mercè Arànega, que dóna vida
a la Paquita a El cor de la ciutat, una
sèrie de TV3 que s’ha convertit en la
més llarga de la història de la televisió

catalana, ja que
arriba aquests
dies al miler

d’episodis. Arànega, una actriu amb
una llarga experiència als escenaris i
una vitalitat desbordant, ha participat
en més de 200 obres teatrals.
Després del pregó es farà la tronada
d’inici de les festes, enguany acom-
panyada per un ball de gegants i l’ac-
tuació de la companyia Terrassa Vocal
Ensemble. 
A partir d’aleshores, l’alegria i la diver-
sió s’aniran estenent per tots els
barris, amb les orquestres i els balls, el
correfoc (25 de juny, a les 22 hores,
pels carrers de les Planes), la trobada i
cercavila de gegants (25 de juny a par-
tir de les 18 hores, als carrers del
Centre), les festes infantils, les exposi-
cions, les competicions esportives, els
concerts del parc de la Fontsanta i una
llarga llista d’actes que sobrepassen
les 70 propostes del programa de la
Festa Major. N’hi trobareu moltes del
vostre gust.

La ciutat s’omple d’alegria
La participació de la ciutadania, individualment o a través del món associatiu, serà, un

any més, la base del programa de la festa, amb més de 70 propostes per a tots els gustos
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Mercè Arànega, la
Paquita d’El cor

de la ciutat, serà
la pregonera

Sant Joan Despí viu la seva Festa Major, del 22 al 26 de juny
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La música és un element fona-
mental de la Festa Major i és
present al llarg de tots els dies
de la celebració. Després de la
revetlla, hi ha opcions per a
tots els gustos. Divendres, dia
24, entre d’altres, se celebra el
Festival Flamento del CCA
Vicente Aleixandre (22 hores,
a la plaça del Mercat), el
Festival de Festa Major de
l’Esbart Dansaire (22 h, a la
plaça de l’Ermita) i la
revetlla de l’associació
de gent gran Amigos
del Baile (22.30 h, a
la plaça de la
Sardana). Dissabte,
25 de juny, tindrem
l’actuació de l’Or-
questra Montgrins
(23 h, a la plaça
del Mercat),
havaneres i rom

cremat
(23 h,
a la
plaça de Maria
Aurèlia Capmany), el concert
dels mallorquins Fora des
Sembrat (00.30 h, parc de la
Fontsanta) i l’actuació de
Mònica Green, popular per la
seva participació en el progra-
ma de televisió Buenafuente
(23h, a la plaça de l’Ermita).

Quatre revetlles per a la nit de Sant Joan, una a

cada barri, per tenir la festa al costat de casa

Sant Joan Despí s’omple de revetlles
la nit del 23 de juny. A cada barri,
una orquestra animarà el veïnat a
sortir a ballar i gaudir dels solstici
d’estiu i, a la vegada, celebrar la
festa de la nostra ciutat. 
Com és tradició, a cada barri actua-
rà una orquestra, a partir de les 23
hores: al Centre (plaça de l’Ermita),
actuarà l’Orquestra Boston després
d’un sopar popular a l’aire lliure; a

les Planes (plaça del Mercat),
l’Orquestra Pokers serà l’encarregada
d’animar la nit; a Pla del Vent-
Torreblanca (plaça de Maria Aurèlia
Capmany), s’anuncia l’actuació de
l’Orquestra Mandrágora, i a
Residencial Sant Joan (plaça de
l’Estatut), la música i el ball aniran
a càrrec de l’orquestra Dia i Nit. A
més, el Foment Cultural i Artístic
organitza la seva revetlla.

Més i més música
Mònica Green actuarà el dia 25

La nit màgica envaeix
de ritme els barris



M-Clan, en concert
El grup local Orión serà el teloner d’aquest

conjunt murcià que ha estat la gran

revelació del rock nacional
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Nit Jove amb skate
Hi haurà un concert de músics d’aquí

La traca final de la Festa Major té
enguany com a protagonista a un
dels conjunts de rock nacional de
més projecció. El parc de la
Fontsanta acollirà, diumenge 26
de juny a partir de les 22.45 hores,
l’actuació del grup M-Clan. Aquest
grup murcià nascut el 1993 ha
estat considerat com un dels
exemples de la nova onada de
músics que s’obren camí en el
panorama nacional, amb un estil
molt personal que, després d’al-
guns anys, ha aconseguit el suport
del gran públic. El seu darrer èxit
Sopa fría els ha consolidat, després
de sis discos publicats. Un directe

espectacular i un rock amb tocs de
soul i blues ompliran l’escenari
central de la festa, que prèviament
hauran escalfat els membres del
grup local Orión, que en faran de
teloners. El conjunt de Sant Joan
Despí acaba de gravar un segon
treball que, malgrat que no ha es-
tat encara comercialitzat, demos-
tra el bon nivell que van assolint
aquests nois de les Planes que
practiquen un rock que, en certa
manera, recorda els clàssics dels
80. 
Una nit plena de ritme que s’acom-
panyarà amb el castell de focs arti-
ficials, entre Orión i M-Clan.

Tot i que el programa presenta durant tots els dies acti-
vitats per a totes les edats, hi ha una nit on la gent jove
és la protagonista indiscutible. La nit del divendres 24,
diferents grups de Sant Joan Despí demostraran la seva
qualitat al parc de la Fontsanta a partir de les 22 hores:
tindrem ritmes indiet pop amb Pequeño Nilson, rock
metal amb Ache i electro billy amb el conjunt Tarántula.
Serà la cloenda d’un dia on l’skate haurà estat també
protagonista al parc, a partir de les 17 hores.
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El programa d’exposicions que es podran visitar a la
ciutat amb motiu de la Festa Major d’aquest any 2005

manté la seva característica d’aprofitar aquests dies
per donar a conèixer les creacions dels artistes sant-

joanencs. Fins al 26 de juny se celebra la XI Exposició
del Concurs de Pintura Ràpida a Can Negre; fins al 17

de juliol es pot visitar la cinquena mostra d’arts plàsti-
ques també a Can Negre i el dia 25 de juny se celebra
l’exposició ornitològica a la plaça d’Antonio Machado.

Amb motiu de la  festa gran de la ciutat s’han celebrat ja activi-
tats esportives com ara el tercer torneig de futbol femení Ciutat
Sant Joan Despí Memorial Maria Carmen Guàrdia del FC Levante
Las Planas, el torneig de tennis taula del club Ateneu 1882, el

torneig de petanca del club de l’AV Les Planes i el del Club
d’Escacs, així com els torneigs Francesc Calvet, Isidre Vila i el

Torneig de Festa Major de la UE Sant Joan Despí. Destaca també,
el proper diumenge, dia 26 de juny, el torneig de tir amb arc del

club d’aquest esport de Sant Joan Despí, al
camp del barri Centre (9 hores), i la 59

edició de la cursa ciclista de Festa
Major del Club Ciclista, a partir de les
12 hores, pels carrers del barri Centre

(categories èlit i sub-23).

La festa dels nens i
de les nenes,

Els nens i les nenes estrenen les vacances
estivals coincidint amb la Festa Major. És

per això que els infants de la ciutat tenen
un doble motiu de celebració i el programa

d’actes els ofereix un bon grapat d’actuacions:
només a tall d’exemple, divendres, 24 de juny,

hi haurà un espectacle de màgia (19 hores,
davant del centre cívic Les Planes) i teatre de
titelles (19 hores, a la plaça de Maria Aurèlia

Capmany); dissabte 25 s’anuncia un espectacle d’a-
nimació (12 h, plaça de l’Estatut), un taller de

fabricació de sons (12 h, plaça d’Antonio
Machado), una festa infantil (12 h, plaça de

Catalunya) i jocs didàctics i d’habilitat (18 hores a
la plaça d’Antonio Machado). Finalment, diumenge

26 destaca una gimcana amb llibres gegants (11
hores, a la plaça de l’Ermita) i animació amb can-

çons, danses i contes ( 12 h, a la plaça del Mercat). 

de les exposicions,

i dels esports
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Divendres, 8: Ball amb el conjunt Fènix (22 hores)
Dissabte, 9: Cinema: Los chicos del coro (22.30 hores)
Diumenge, 10: Espectacle infantil amb el grup El Flabiol (20 hores)
Divendres, 15: La discoteca mòbil de Ràdio Despí (22 hores)
Dissabte, 16: Cinema: Los increíbles(22.30 hores)
Diumenge, 17: Espectacle infantil amb el grup 3/4 de quinze (20 hores)
Divendres, 22: Ball amb el conjunt Mandrágora (22 hores)
Dissabte, 23: Cinema: El penalty más largo del mundo (22.30 hores)
Diumenge, 24: Espectacle infantil amb el grup Fil Parranda (20 hores) 

Torna l’Estiu al Parc
Del 8 al 24 de juliol, el parc de la

Fontsanta ens convida a ballar, a

veure cinema a la fresca i a gaudir

d’espectacles infantils

Un cop acabada la Festa Major, Sant
Joan Despí ens proposa refrescants pro-
postes per passar les xafugoses nits de
juliol a la fresca del parc Fontsanta.
Cinema d’actualitat, ball amb música en
directe i animació per als infants confi-
guren el contingut de l’Estiu al Parc, la
campanya que cada any organitza
l’Ajuntament per seguir gaudint de la
ciutat tot i les altes temperatures.  Els
divendres serà el dia del ball, amb dues
orquestres i la discoteca de Ràdio Des-
pí. Els dissabtes el cinema serà el pro-
tagonista, amb la projecció de pel·lícu-
les d’èxit de públic i de crítica com la
francesa Los chicos del coro, nominada
a l’Oscar a la millor producció de parla
no anglesa; Los Increíbles, el darrer
fenomen de la factoria Disney-Pixar, i El
penalty más largo del mundo, amb
Fernando Tejero (el porter d’Aquí no hay
quien viva) com a protagonista. Diu-
menge és el dia dels més petits, amb
espectacles per als nens i les nenes.

Medidas para evitar los golpes de calor
El frío y la calor excesivos y prolongados en el
tiempo comportan un aumento de la mortalidad,
especialmente entre las personas mayores, los
bebés y en los enfermos crónicos. No podemos
olvidar que en agosto de 2003 se registraron en
Catalunya temperaturas de hasta 35 grados y,
como consecuencia, se registró un incremento en
los niveles de mortalidad, especialmente entre
personas de avanzada edad con enfermedades
crónicas descompensadas. Por este motivo, la
Generalitat ha elaborado un plan de actuación
para prevenir los efectos de los golpes de calor

que se desarrollará en todos los centros de aten-
ción primaria (ambulatorios).  Aún así, desde el
Departamento de  Sanitat del Ayuntamiento de
Sant Joan Despí se recuerdan algunas medidas
preventivas importantes: BEBER AGUA CON FRE-
CUENCIA • RALENTIZAR EL EJERCICIO FÍSICO •
REFRESCARSE CON DUCHAS • USAR ROPA
LIGERA Y DE COLORES CLAROS • EVITAR EL SOL
• VENTILAR LAS CASAS ADECUADAMENTE (abrir
las ventanas a primera hora de la mañana o a
última de la tarde y mantenerlas cerradas, con las
persianas bajadas, durante las horas de calor).
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S’està realitzant el projecte per a una nova pantalla acústica al CEIP Pau Casals

La contaminació acústica és un dels mals de les ciutats. Per tal d’aconseguir

tenir un municipi menys sorollós es desenvolupen accions urbanístiques i de

control però també és necessari un correcte comportament de tothom

Darrerament es parla molt de la
necessitat de conscienciar la
població en matèria de contamina-
ció, especialment fomentant les
polítiques de reciclatge de residus.
Però hi ha altres àmbits en els
quals veïns i veïnes també podem
esdevenir agents contaminants. No
controlar els fums dels nostres
vehicles i no tenir cura del soroll
que produïm ajuden a originar més
nivells de contaminació atmosfèri-
ca i acústica, dos dels mals endè-
mics de les ciutats.
A Sant Joan Despí també s’intenta
treballar en aquests camps. Pel que
fa a la contaminació acústica, es
desenvolupen diferents actuacions
en diversos fronts. En l’apartat
urbanístic, el pla de reformes de
carrers incorpora l’asfalt sonore-
ductor per minvar el soroll que
provoquen els vehicles per efecte
de la rodadura. També es desenvo-
lupen accions per evitar els sorolls
que provoquen les grans vies de
comunicació, com ara la pantalla
vegetal plantada al marge de l’au-
topista AP-2 i el talús de terra fet
al nou accés del cinturó del litoral.
En aquests moments també s’està
treballant en la redacció del pro-
jecte per a la construcció d’una
pantalla antisònica a la zona de
l’escola Pau Casals, per minvar el
soroll dels trens. Es tracta d’un
projecte en el qual participen
l’Ajuntament, la Generalitat i la

companyia ferroviària.
D’altra banda, el Departament de
Medi Ambient realitza actuacions
de control i medicions de decibels
(sonometries) quan es detecten
situacions que poden incomplir la
normativa o provoquen molèsties
continuades. En aquest sentit,
també la Policia Municipal realitza
actuacions de medicions del soroll

que provoquen les motocicletes.
Però, a més d’aquestes accions, la
solució passa per una actitud cívi-
ca de tots i totes nosaltres. Perquè
hem de ser conscients que el soroll
també és contaminació i que una
ciutat més silenciosa és una ciutat
més amable i amb més qualitat de
vida per als seus habitants.

Accions per reduir el soroll

A dalt, pantalla vegetal a l’autopista AP-2. Sota aquestes línies, l’escola Pau
Casal, on aviat es col·locarà una pantalla acústica per evitar l’impacte que
produeix el soroll del pas dels trens
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vida associativa

El viernes, 15 de julio, comenzarán las fiestas del Carme del barrio de
les Planes. Un espectáculo de animación infantil (19 h.) y una
chocolatada (19.30 h.) darán paso a la lectura del pregón (21.30 h.),
posiblemente a cargo del jugador de balonmano Antonio Ugalde. La
primera noche se cerrará con la actuación de la Colla de Diables
(21.45 h.) y un festival de baile (22 h.). Para el sábado se anuncia
un pasacalles (11 h.), una carrera ciclista (de 10 a 12), concursos de
dibujo y manualidades (12 h.), un festival infantil (18 h.) y una cena
popular amenizada con orquesta y baile (22 h.). El domingo, una
exhibición de bailes de salón (20 h.) y habaneras (21 h.) cerrarán los
festejos. La plaza del Mercat será el eje central de las actividades.

Torreblanca y el
Eixample,

escenarios festivos

El semillero azul entregó sus premios 

El barrio de les Planes ya prepara su
fiestas, que serán del 15 al 17 de julio

El barrio de Torreblanca-Pla del Vent y
la zona del Eixample del barrio Centre
celebraron sus fiestas el último fin de
semana del mes de mayo. El buen
tiempo acompañó las actividades pro-

gramadas, organizadas por las respec-
tivas asociaciones de vecinos con la
colaboración de diferentes entidades
y establecimientos comerciales. La
imagen de la izquierda corresponde a

la entrega de premios del concurso de
dibujo infantil organizado en el
Eixample y la de la derecha, a la
actuación del CCA Vicente Aleixandre
en la plaza de Maria Aurèlia Capmany.

La sala de actos del centro cívico de les Planes se llenó el
pasado 28 de mayo con motivo de la entrega de premios del
certamen literario que organiza el círculo cultural El Semillero
Azul, una entidad que trabaja en favor de la difusión de la
poesía y la literatura. El acto estuvo amenizado con diferentes
actuaciones y contó con la presencia del teniente de alcalde
de Cultura y Participación Ciudadana, Antoni Guerra (en la
imagen, junto a algunos de los galardonados).
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Can Negre va acollir una mostra on es feia un repàs a la història del
llibre i de la impremta, amb originals  i màquinària del segle XIX

L’Ajuntament de Sant Joan Despí  treu a concurs l’explotació del servei de bar-cafeteria
del centre Miquel Martí i Pol, a l’avinguda de Barcelona 83-85.
Per obtenir més informació i els plecs de condicions reguladores del concurs, cal
adreçar-se al Departament de Contractació de l’Ajuntament (Camí del Mig, 9) , 
telèfons: 93 480 60 00 i 93 480 60 08
EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS FINALITZA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2005

Una de les màquines que anys enrere es feien servir per a la impressió

El Centre Jujol-Can Negre de Sant
Joan Despí ens va convidar, del 26 de
maig al 16 de juny, a fer un interes-
sant viatge per la història del llibre i
dels diferents sistemes d’impressió a
través de l’exposició ‘Com es fa un lli-
bre’. La mostra feia un repàs del pro-
cés d’edició d’un llibre des del paper
fins arribar a l’exemplar enquadernat,
amb un recorregut pels diferents
mètodes utilitzats al llarg de la his-
tòria per a la impressió i la il·lustra-
ció de llibres i làmines (tipografia,
litografia, xilografia, gravat, etc.). 
Es van poder veure una sèrie de gra-

vats francesos del segle XIX que
il·lustraven els contes de Perrault
(La Bella Dorment, La Caputxeta
Vermella, La Ventafocs...) així com
una sèrie de litografies acolorides de
la mateixa època. Igualment es va
poder gaudir d’una col·lecció de lli-
bres infantils i d’escola del període
situat entre els anys 1880 i 1955 a
Espanya. 
La màquinaria també va ser-hi pre-
sent, amb planxes, proves tipogràfi-
ques antigues, una màquina d’im-
pressió Boston, una gravadora
manual, etc.

Del 21 de juny fins al 17 de juliol,
el Centre Jujol-Can Negre ens con-
vida a descobrir els talents artís-
tics de Sant Joan Despí a
l’Exposició d’Arts Plàstiques que
tradicionalment organitza
l’Ajuntament per tal de difondre
l’obra dels molts creadors i crea-
dores que tenim a la ciutat. Un
total de 52 artistes (amb una obra
cadascun) participen en aquesta
mostra amb els seus millors tre-
balls en les diferents disciplines
artístiques:  pintura, ceràmica i
fotografia. Can Negre, situat a la
plaça de Catalunya, obre 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 h. Aquesta
serà la cinquena edició d’un
clàssic de la programació cultural
de la ciutat.

Viatge per l’evolució del
llibre i dels sistemes
d’impressió

Exposició d’arts
plàstiques dels
artistes locals

Concurs públic per a l’explotació del servei de 
bar-cafeteria del centre Miquel Martí i Pol



El pa nostre de cada dia

El sector dels establiments de venda
de pa ha estat uns dels que han patit
una més gran transformació en els
darrers anys. Han passat ja pràctica-
ment a la història els tradicionals
forns on, a més d’elaborar el pa des
de primera hora de la matinada,
només es venien
productes relacio-
nats amb la fari-
na. Els temps han
canviat i les
necessitats dels
c o n s u m i d o r s ,
també. Bona part
d’aquestes botigues s’han convertit
en cafeteries; venen un ventall més
ampli de productes; solen ser també
pastisseries; moltes obren els diu-
menges i festius... i a sobre lluiten
contra la competència de les baguet-
tes congelades de benzineres i d’al-
tres botigues. Una situació que pot
estar motivada, en part, pel descens
del consum de pa a la nostra dieta.
Tot i ser un element clau en l’alimen-

tació i protagonista principal de la
dieta mediterrània –diuen els espe-
cialistes, la millor del món–, el cert
és que el consum de pa va a la baixa:
segons una de les associacions del
sector a escala estatal, Ceopan,
Espanya és ara, tot i ser precursor i

bressol de la
dieta mediterrà-
nia, el país euro-
peu que consu-
meix menys pa
per càpita. No-
més dues dades:
l’any 1976 cada

persona menjava 82 quilograms de
pa l’any; ara no s’arriba als 60. Cal no
oblidar que l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) recomana un consum
mitjà diari de 250 grams de pa al dia
i a Espanya es mengen uns 157
grams de mitjana.
El pa i la dieta mediterrània són
essencials per a una bona salut. 
El seu forner/a de sempre li aconse-
llarà.

FORNS DE PA I PASTISSERIES DE
SANT JOAN DESPÍ

Blatpa S.S. Sagrada Família, 4

Croissanteria Dulce. Camí del Mig, 4

Croisantería Delicias. Tibidabo, 3

Fleca Adela. Catalunya, 21

Fleca Carrera. Creu d'en Muntaner, 24

Forn Cano. Josep M. Trias de Bes, 4

Forn de la Plaça. Av. de Barcelona, s/n

Forn de la Plaça. Pl. Constitució, 6

Forn de pa de la Mercè. Mare de Déu de la

Mercè, 7

Forn de pa les Planes. València, 29

Forn de pa Luna. Catalunya, 18

Forn de pa Luna. Rbla. de Josep Maria

Jujol, 36-38

Forn de pa Sant Joan. Rbla. de Josep

Maria Jujol, 34

Forn de pa Tusell. Àngel Guimerà, 11

Panadería Ainos. Lluís Companys, 6

Panadería Irene. Frares, 4

Panadería-Cafetería Can Negre. 
Catalunya, 2

Paníssimo. Josep M. Pi i Suñer, 1

Paníssimo. Bon Viatge, 25

Pastisseria Vies. Rius i Taulet, 10

Pastisseria Auleda. Jacint Verdaguer, 42

Pastisseria Gemmalba. Extremadura, 8

Pastisseria La Espiga. Sant Miquel, 7

Pastisseria Núria. Marquès de Monistrol, 27 

Pastisseria Vila. Vicomicià, 4

Si el seu establiment no surt en aquesta llista,
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, els establiments
especialitzats en la venda de pa i productes de

pastisseria destaquen per la seva qualitat

COMERÇ DE CIUTAT 2. forns i pastisseries de Sant Joan Despí
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A la ciutat 
tenim 25 

forns i pastisseries
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Dissabte, 4 de juny, més de 1.800
joves esportistes de Sant Joan Despí
van ser convidats a la gran festa de
l’esport escolar que organitza
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per
cloure la temporada. El poliesportiu
Salvador Gimeno i el parc del

Mil·lenari van acollir una vintena
d’activitats esportives (futbol, bàs-
quet, mini tennis, handbol, hoquei,
escacs...) i d’esbarjo (rocòdrom, tiro-
lina, karts, inflables,...). 
A Sant Joan Despí, cada any són més
els nens i nenes, de 6 a 15 anys, que

participen en aquestes competicions
a través de les escoles esportives que
hi ha a la ciutat: handbol, bàsquet,
futbol, tennis taula, tennis, hoquei
línia i natació, així com l’aeròbic
infantil i les activitats d’iniciació
esportiva. 

Esports i diversió en una jornada dedicada als i les esportistes més joves de la ciutat

Una gran festa amb 2.000 infants
tanca la temporada de l’esport escolar

Lloc on formalitzar les inscripcions:

ESCOLA D’HANDBOL: a la recepció dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno, tots els dies de la setmana.
ESCOLA DE BÀSQUET: a la recepció del poliesportiu Francesc Calvet tots els dies de la setmana.
ESCOLA DE FUTBOL DE LA UE SANT JOAN DESPÍ: al camp de futbol del Centre, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
ESCOLA DE FUTBOL DEL FC LEVANTE LAS PLANAS: al camp de futbol de les Planes, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.
ESCOLA DE TENNIS: al Tennis Sant Joan Despí (centre esportiu municipal), tots els dies de la setmana.
ESCOLA DE PATINATGE EN LÍNIA: a la pista Arquitecte Jujol (Carrer del Tambor del Bruc, s/n), dimarts i dimecres, de 19
a 20 hores.
ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC: a la pista Arquitecte Jujol, dilluns i divendres, de 18 a 19 hores.
ESCOLA DE TENNIS TAULA: a l’escola Ateneu Instructiu, dilluns, dimecres i divendres, de 19.30 a 21 hores.
ESCOLA DE FUTBOL SALA: a la Penya Blanc-i-Blava (carrer Anselm Clavé, 1). Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 hores.

En el moment de la inscripció, cal portar 4 fotografies, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i dades bancàries 

Escoles esportives de Sant Joan Despí. Temporada 2005-06
Inscripcions de nous alumnes fins al 30 de juny



El futbol base del Levante Las
Planas vivió su diada de
jóvenes promesas
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Los jugadores más jóvenes del FC
Levante Las Planas siguen siendo pro-
tagonistas de la actualidad deportiva.
Después de que los equipos infantil y
cadete se proclamaran campeones de
sus respectivos grupos, el club celebró,
los pasados días 21 y 28 de mayo, la
quinta edición de su Diada de
Promesas, organizada por la Escuela de
Fútbol de la entidad. La jornada reunió
a los mejores equipos de Fútbol base de
la provincia –Espanyol, l’Hospitalet,
Júpiter, Cornellà, Horta y Santboià,

entre otros– de las categorías de pre-
benjamín (6 y 7 años) y benjamín (8 y
9). El CE L’Hospitalet, en benjamines, y
el Levante Las Planas A, en prebenja-
mines, consiguieron la victoria del tor-
neo. Menos suerte ha corrido el primer
equipo, que después del exitoso ascen-
so a Primera Territorial del pasado año,
ha vuelto a descender a Segunda. Por
otro lado, en las elecciones del club, la
única candidatura presentada, liderada
por Óscar Rescalvo, seguirá al frente de
la entidad planense cuatro años más.

La piscina gran del complex de les pis-
cines recreatives Fontsanta de Sant
Joan Despí va ser l’escenari de la festa
d’inauguració de la temporada de bany
d’estiu. Activitats recreatives a l’aigua
van servir per donar la benvinguda a la

nova estació i per convidar la població
a remullar-se en aquest equipament,
que romandrà obert fins al 4 de setem-
bre. Les piscines Fontsanta obren de
dilluns a divendres, d’11 a 19 hores i els
caps de setmana, de 10.30 a 19.30 h.

Ja han obert les piscines d’estiu

Gran festa de
l’spinnig

Final del trofeo de la
Amistad de petanca

Llibres passats per
aigua: torna la
bibliopiscina

La pista poliesportiva del Salvador
Gimeno, per un dia, es va omplir de
bicicletes estàtiques per a la realit-
zació del Màster Spinnig. La convo-
catòria va ser un èxit de participa-
ció, amb decenes d’esportistes
pedalejant al ritme de la música.

Las pistas del club de petanca de les
Planes acogieron, el pasado 29 de
mayo, la entrega de trofeos del cam-
peonato de la Amistad, que se dis-
puta entre varios equipos de la
comarca. En la imagen, un momento
de la entrega de premios.

La piscina és també un bon lloc
per llegir un llibre entre bany i
bany. Per això allà hi ha la
bibliopiscina, que durant dos
mesos (juliol i agost) ofereix la
possibilitat de llegir la premsa
del dia, les notícies d’actualitat
de les revistes del cor i de revis-
tes especialitzades (esports,
temes de la llar, viatges...),
novel·les, llibres d’animals,
còmics i contes infantils.

Antoni Poveda,
primer teniente de
alcalde, entrega la
copa a uno de los
equipos campeones

Les piscines recreatives Fontsanta van estrenar la temporada amb una festa aquàtica
el passat 11 de juny



“Antes del fin de la legislatura la
tendréis”, con esta frase que
resume muy bien los muchos años
del gobierno de este cortijo para
el PSC que es Sant Joan Despí,
terminó el Pleno del Ayun-
tamiento del mes de junio ante la
pregunta que hizo este grupo
municipal por la entrega parcial y
sólo del año 2004 de los gastos
totales de publicidad del Ayun-
tamiento cuando se les solicitó
en abril las cuentas por partidas
desde el año 2001 al 2004.
Esta actitud de no facilitar los
datos que por ley están obligados
a entregar nos hacen mal pensar
que algo esconden, porque no se
entiende esta actitud de ofendi-
dos y de prolongar en el tiempo
la entrega y de forma muy parcial
de los datos que se les solicita.
Es verdad que el alcalde siempre
dice que no es político, por eso
dice lo que quiere, pero si tampo-
co es un gestor, entonces, ¿qué
es?
En los datos parciales que nos
entregaron del 2004, los gastos
en publicidad de este Ayunta-
miento ascienden a 154 mil
euros. Este dinero que sale de
todos los bolsillos de los ciudada-
nos de Sant Joan Despí, es
lamentable que no tengan voz
dentro del Butlletí así como las
entidades.
TALANTE y TRANSPARENCIA, son
dos palabras que usan mucho
pero sus significados aún no los
han aprendido. Esperamos que
con la ‘revetlla’ de Sant Joan
cambien de actitud.

S’apropa l’estiu, i també, com cada any,
la Festa Major, dies previs al merescut
temps de vacances. La Festa Major ha de
ser un espai en el qual els santjoanencs
i sanjoanenques puguin gaudir de les
activitats que organitza l’Ajuntament i
les entitats locals i compartir amb el
veïnat els vespres d’estiu, cada dia més
agradablement llargs. 
Darrerament, però, estem rebent ímputs
de persones que cada vegada estan més
descontents amb la nostra Festa Major. 
ERC-AM, com a principal grup de l’oposi-
ció, sempre hem vetllat per tal que els
diners pressupostats per la Festa Major
estiguin repartits de la millor manera
possible, i en pugui gaudir el màxim
possible de persones. 
Com ja deveu saber, ERC-AM ha criticat
en diverses ocasions els diners excessius
que es gastava l’Equip de Govern en la
recepció d’entitats, un acte tancat a uns
pocs i en el qual altres anys destinaven
prop de la meitat del pressupost total de
la Festa Major. 
Gràcies a la denúncia pública i la pressió
que ERC-AM ha exercit any rere any en
aquest tema, el 2004 la recepció d’enti-
tats va ser més moderada que anterior-
ment, amb la meitat de les 900 persones
que havien arribat a convidar i amb un
refrigeri més modest. Això sí, el vídeo de
lluïment no hi va faltar. 
Esperem que enguany l’equip de govern
segueixi contenint-se a l’hora de pressu-
postar el càtering i el muntatge de la
recepció, i que a les festes infantils,  a
les revetlles de carrer, als concerts i a la
fira d’atraccions els quedi un marge de
pressupost més generós per poder estar
a l’alçada del que mereix la ciutadania
de Sant Joan Despí. Bona Festa Major!
Ah, i us esperem a la guingueta d’ERC
per fer un entrepà i un beure!

El ‘talante’ del
señor Alonso

Aquesta és la manera
de fer oposició
d’alguns partits

Festa Major
de qualitat?

D’aquí a pocs dies es posarà en funcio-
nament la nova residència per a la gent
gran a Sant Joan Despí. Una residència
merescuda i molt desitjada pels ciuta-
dans i ciutadanes de Sant Joan i per la
qual hi ha treballat molt l’equip de
govern (PSC, ICV-EUA i CiU) d’aquesta
ciutat.
Tindrà una capacitat d’unes 120 places,
de les quals aproximadament 60 esta-
rien concertades per la Generalitat de
Catalunya i per tant serien places públi-
ques i la resta serien privades.
Tot això ja estava acordat en l’anterior
legislatura entre el Govern de la
Generalitat (Convergència i Unió) i el
Govern Municipal (PSC, ICV-EUA i CiU).
Els acords eren satisfactoris per a les
dues parts i sobretot per a la gent de
Sant Joan Despí.
Ara hi ha hagut un canvi de govern a la
Generalitat. Els acords als quals s’havia
arribat anteriorment, l’actual govern
tripartit de la Generalitat no els assu-
meix i per tant, a dia d’avui, Sant Joan
Despí no tindrà places públiques a la
Residència de la Gent Gran. 
Paradoxalment, es dóna la circumstàn-
cia que ERC, partit que al nostre poble
es defineix com l’única oposició i els
vertaders lluitadors per la gent de Sant
Joan, és qui té la direcció de la
Conselleria de Benestar i Família i és
concretament aquesta Conselleria la que
no vol, a dia d’avui, concertar llits a la
Residència i per tant ens deixa, a la
gent de Sant Joan Despí, sense places
públiques a la residència de la gent
gran i conseqüentment totes les places
seran privades.
Des de Convergència i Unió, estiguem o
no en el govern de la Generalitat o en
el del nostre municipi, seguim i segui-
rem treballant perquè Sant Joan Despí
tingui places públiques a la nova resi-
dència de la gent gran i quan ens toqui
fer oposició la farem, però sempre cons-
tructiva i mai destructiva, ni anteposa-
rem els nostres interessos personals o
de partit per davant dels interessos de
la ciutadania de Sant Joan Despí i de
Catalunya.  

CCiiUU EERRCCPPPP
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La ciutat que
mai s’atura

Els darrers caps de setmana hem tingut
l’oportunitat de participar en algunes de
les activitats que diferents associacions
de veïns i veïnes han organitzat per a
celebrar les festes de barri; també vàrem
visitar a totes aquelles que tenien un
estand en la Fira Ecosolidària. Volem
felicitar des d’aquí a les persones res-
ponsables d’aquestes entitats pel seu
esforç així com a tota la ciutadania que
li ha donat suport. Pensem que és impor-
tant que les associacions realitzin aques-
ta tasca de cohesió entre els membres
d’un mateix barri, sobretot per a totes
aquelles persones que fa poc temps que
han arribat a la nostra ciutat i també que
donin a conèixer els seus àmbits de tre-
ball.
Cal, a més, que aquestes associacions
veïnals vagin adquirint cada cop més
rellevància i punt de referència per tal
que es puguin fer ressò de les necessi-
tats que els ciutadans i ciutadanes tenen
dins del propi barri. Des d’ICV-EUiA sem-
pre hem mantingut una estreta col·labo-
ració amb aquestes entitats perquè ente-
nem que tenen un paper important de
recollida i transmissió de les  demandes
del barri i que, després, el nostre grup
polític integra en les accions que duem a
terme. Entenem que és precisament
aquesta via de connexió la que ha de
permetre mantenir una relació estable i
un apropament entre la nostra força polí-
tica, les entitats i la ciutadania.
Esperem que aquest esperit de cohesió
es traslladi a la celebració, aquest mes,
de la Festa Major, com a espai d’identitat
ciutadana, on les persones de totes les
edats trobin el seu espai de participació.
De ben segur serà un bon moment per
gaudir, en un espai lúdic, de la compan-
yia d’amics i familiars; de gent que no
veiem, sovint pel ritme de vida que por-
tem, i amb qui podem compartir una
estona agradable. Us desitgem que la
gaudiu amb plenitud.

Sant Joan Despí està començant a
veure els fruits proposats per a aquest
any amb les diferents actuacions que
s’estan duent a terme. Sense anar més
lluny, destaquem la posada en marxa
d’una nova escola bressol, a la rambla
Josep M. Jujol, que començarà a fun-
cionar el proper mes d’octubre; el nou
aparcament soterrat, que també estarà
preparat per als propers mesos; un nou
espai d’esbarjo a la mateixa zona i la
residència de gent gran i centre de dia
que es posarà en funcionament el mes
de juliol; el nou edifici de serveis al
camp de futbol Levante, que pràctica-
ment ja està acabat; i el nou casal de
joves, entre d’altres projectes.
També hem estat pioners en ordenan-
ces totalment innovadores, com l’apro-
vada recentment per aconseguir habi-
tatges i espais sostenibles i respectuo-
sos amb el medi ambient. Aquesta,
conjuntament amb l’ordenança que
obliga els constructors a fer dos apar-
caments per habitatge i l’ordenança
d’incorporació de l’energia solar als
equipaments públics, ens converteixen
en una ciutat avançada i pròspera.
D’altra banda, en aquesta època de
l’any, amb l’arribada del bon temps,
Sant Joan Despí incrementa un aspecte
que es deixa veure durant tot l’any;
l’activitat cultural i recreativa al carrer
i als diferents equipaments. És el cas
de la posada en marxa de la temporada
de la piscina recreativa Fontsanta; una
àmplia oferta esportiva; la programació
d’estiu al parc les tardes i les nits del
cap de setmana del mes de juliol, amb
ball, música, cinema i espectacles
infantils; i, entre d’altres, la important
participació del món associatiu.
Tot plegat, amb la Festa Major i el seu
ampli i divers programa. Des del PSC
desitgem que aquest estiu es visqui la
ciutat, una ciutat on tothom té cabu-
da, una ciutat per gaudir. 
Bona Festa Major.

Participar
per fer ciutat

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

MAIG 2005
Temperatura mitjana 19,3ºC
Temperatura màxima: 27,9ºC, el dia 1
Temperatura mínima: 11,1ºC, el dia 18
Precipitació: 49,7 l/m2
8 dies de pluja, 3 amb tempesta

Dins del període de sequera que estem
patint, el mes de maig encara s'ha compor-
tat. Ha plogut una mica menys del que és
habitual, però 8 dies de pluja van remullant
el sòl. Si no fos per la borrasca del dia 16-
17, el maig hauria estat molt més sec. Gran
part del mes han domitat les brises maríti-
mes, preferentment del sud i sud-est.
Pel que fa a les temperatures, ha estat un
mes càlid i uniforme, va acabar amb
temperatures similars a les que teníem a
principi de mes. 

Informació facilitada per Gabriel Salvà.

TELÈFONS

EL TEMPS

IICCVV--EEUUiiAA PPSSCC
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