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emprenedors, un 
valor en alça
La Casa Rovira es converteix en un centre 
dedicat a la cultura emprenedora
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Estamos inmersos en el proceso de preinscripción para 
la educación obligatoria. Previamente, escuelas e insti-
tutos de la ciudad han realizado sus jornadas de puertas 

abiertas para informar de primera mano a los padres y ma-
dres sobre su oferta docente. Elegir escuela es una decisión 
importante para las familias, que en Sant Joan Despí cuentan 
con una red de centros que ofrecen unos buenos niveles de 
calidad. A esto hay que añadir, además, el compromiso que 
desde el Ayuntamiento tenemos con la educación: estudiar 
en Sant Joan Despí es también formar parte de un proyecto 
educativo de ciudad, en colaboración con la comunidad edu-
cativa, con las entidades 
y clubes deportivos, etc. 
Son muchos los ejem-
plos en este sentido, des-
de el plan de inmersión 
en inglés, que empieza a 
consolidarse, a las múl-
tiples actividades que el 
Ayuntamiento ofrece a 
los colegios, pasando por el trabajo de las escuelas deportivas 
o por la red de guarderías municipales, que cubren la deman-
da desde hace años.

Si queremos que una situación de crisis como la actual no 
vuelva a producirse, hemos de seguir incidiendo en mejorar 
la calidad de la educación. La salida de esta difícil coyuntura 
económica no debe pasar por regresar a la situación vivida 
hace unos años, marcada por una euforia más especulativa 
que productiva. Para ello tenemos que formar a mejores pro-
fesionales, facilitar la oportunidad a las personas con ideas de 
negocio... potenciando una estructura económica competiti-
va, que perdure en el tiempo y que no se base en la ganancia 
rápida y fácil. En esta línea trabajamos en Sant Joan Despí, 
tanto desde el mundo educativo como en la promoción eco-
nómica. En pocos días abrirá sus puertas el nuevo Centro de 
la Cultura Emprenedora, donde daremos apoyo a todas aque-
llas personas que se arriesgan a poner en marcha un negocio 
por cuenta propia. A este centro se le sumará, a finales de año, 
el nuevo vivero de empresas de la Fontsanta. Pequeños pasos 
que, sin duda, van por el buen camino.
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Bressol de l’anglès 
Noves propostes per augmentar l’ús de l’anglès,  pàg. 13

Sant Joan Despí

Un any de l’hospital 
El centre sanitari ha millorat l’atenció sanitària de la 
ciutadania de manera notable, pàgs. 4 a 6

Tres tombs 
multitudinari
Més de 80 cavalls i carruatges 
recorden el nostre passat 
agrícola,  pàg. 16-17

La ciutadania, en bici
L’Ajuntament impulsa un nou projecte per incentivar els 
desplaçaments en bicicleta per la ciutat, pàg. 10

Estem immersos en el procés de preinscripció per a 
l’educació obligatòria. Prèviament, escoles i instituts 
de la ciutat han realitzat jornades de portes obertes 

per informar de primera mà els pares i les mares sobre la 
seva oferta docent. Triar escola és una decisió important 
per a les famílies, que a Sant Joan Despí compten amb una 
xarxa de centres que ofereixen uns bons nivells de qua-
litat. A això cal afegir, a més, el compromís que des de 
l’Ajuntament tenim amb l’educació: estudiar a Sant Joan 
Despí és també formar part d’un projecte educatiu de 
ciutat, en col·laboració amb la comunitat educativa, amb 
les entitats i clubs esportius, etc. Són molts els exemples 
en aquest sentit, des del pla d’immersió en anglès, que 
comença a consolidar-se, a les múltiples activitats que 
l’Ajuntament ofereix als col·legis, passant pel treball de les 
escoles esportives o per la xarxa d’escoles bressol munici-
pals, que cobreixen la demanda des de fa anys.. 

Si volem que una situació de crisi com l’actual no torni a 
produir-se, hem de seguir incidint a millorar la qualitat 

de l’educació. La 
sortida d’aquesta 
difícil conjuntura 
econòmica no ha de 
passar per tornar a 
la situació viscuda fa 
uns anys, marcada 
per una eufòria més 

especulativa que productiva. Per a això hem de formar 
més bons professionals, facilitar l’oportunitat a les 
persones amb idees de negoci... potenciant una estructura 
econòmica competitiva, que perduri en el temps i que no 
estigui basada en el guany ràpid i fàcil. En aquesta línia 
treballem a Sant Joan Despí, tant des del món educatiu 
com en la promoció econòmica. D’aquí pocs dies obrirà 
les seves portes el nou Centre de la Cultura Emprenedora, 
des d’on donarem suport a totes aquelles persones que 
s’arrisquen a posar en funcionament un negoci per compte 
propi. A aquest centre se sumarà, a la fi d’any, el nou viver 
d’empreses de la Fontsanta. Petites passes que, sens dubte, 
van pel bon camí.

Antoni Poveda, alcalde

Educació i empenta econòmica

L’educació, 
peça clau per 
assegurar un model 
econòmic de futur

Carnestoltes, a punt
La disbauxa envaeix el carrer,  pàg. 23

La educación, 
pieza clave para 

asegurar un modelo 
económico de futuro
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EL TEMA

Foto de grupo de los emprendedores 2010 con el alcalde, Antoni Poveda y la concejal de 
Foment de l’Ocupació i Comerç, Dolors García

42 nuevos negocios en 2010
con la ayuda del servicio municipal de creación de empresas

El servicio atendió el año pasado a 200 personas

Sin duda, una muestra del creciente in-
terés por montar un negocio en la ciu-
dad son las 200 personas a las que aten-
dió el servicio municipal de creación de 
empresas durante el 2010. 42 de ellas 
optaron por el autoempleo, la cifra más 
alta que ha registrado el servicio desde 
que se puso en marcha. El dato se puso 
de relieve durante la VIII Jornada de 
l’Esperit Emprenedor que se realizó en 
el Centre Cívic de les Planes el pasado 
18 de enero. El alcalde, Antoni Poveda, 
explicó que “este aumento de nuevas 
empresas demuestra cómo se pueden 
aprovechar las oportunidades, a la vez 
que refleja la superación de estas per-
sonas ante las adversidades”.

En los últimos 
cuatro años el 
Ayuntamiento, a 
través del Departa-
mento de Foment 
de l’Ocupació 
i Comerç ha 
incrementado 
notablemente los 
esfuerzos por de-
sarrollar políticas 
activas que ayuden 
a generar empleo 
desde diferentes 
acciones: cursos de 
formación, planes 
especiales de 
empleo, proyectos 
de igualdad y otros 
recursos, como la 
Bolsa de Trabajo. El 
gráfico muestra el 
alto porcentaje de 
utilización de los 
servicios por parte 
de los ciudadanos 
y ciudadanas

Ayuda a las nuevas empresas: 
más empleo y actividad económica

El nuevo Centro de Cultura Emprendedora, a punto de abrir sus puertas

Ubicado en la modernista Casa Rovira,
 ofrecerá despachos y espacios polivalentes

Fomentar la cultura y el espíritu empren-
dedor es uno de los objetivos del Ayunta-
miento. El Departamento de Foment de 

l’Ocupació i Comerç ha duplicado los recursos 
para apoyar este tipo de iniciativas que abogan 
por la autocupación como una salida profesio-
nal en alza. De hecho, en marzo abrirá sus puer-
tas un nuevo centro, ubicado en la Casa Rovira, 
de estilo modernista, que va más allá del con-
cepto de vivero de empresas, será un Centro de 
Cultura Emprendedora. Un centro que además 
de despachos y espacios de domiciliación em-
presarial, contará con salas de reuniones, una 
de actos y otros servicios que favorezcan el in-
tercambio de conocimientos y de recursos entre 
las personas emprendedoras que se instalen. 
Los emprendedores contarán con asesora-
miento para iniciar o consolidar sus proyectos, 
a través del servicio municipal de apoyo a la 
creación de empresas, además de tener acceso 
a otros recursos como la formación, la atención 
personalizada o la participación en actividades 
que generen trabajo en red, de intercambio.

Objetivo: salir de la crisis

54

Espacio de referencia para 
los emprendedores
Servicios 
Salas de reuniones, espacio para realizar actividades empresariales, acceso las 24 horas del dia (365 días al año), limpieza y manteni-miento de espacios comúnes, climatización, recepción, sala de actos, acceso WI- FI y lavabos.
 
¿A quién va dirigido? A las personas emprendedoras que han realizado un plan de empresa supervisado por el servicio municipal de apoyo a la creación de em-presas, o a negocios de nueva generación que como máximo haga un año que han iniciado la actividad.  También existe la posibilidad de ubicar empresas con un tiempo superior, previa valoracion del departamento.

¿Cómo se accederá? Realizando un plan de empresa a través del servicio municipal, de la red INICIA u otro organismo similar. Una vez presentado el plan, el departamento de Foment de l’Ocupació valorará la idoneidad del proyecto teniendo en cuenta aspectos como la viabilidad económica, el tipo de actividad que se desarrolla, etc.

Precios
En el caso de los despachos, el precio del metro cuadrado será de 8 euros el primer año, 10 euros el segundo y 12 euros el tercero (más  IVA), además de 12 euros de gastos de electricidad. En el caso de los despachos de domiciliación el precio será de 50 euros, gastos incluidos.
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Hospital: any 1

Ara fa tot just un any que va en-
trar en funcionament l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès 

Broggi. Va ser l’1 de febrer, tot i que el 
centre sanitari no va ser inaugurat, per 
l’aleshores president de la Generalitat, 
José Montilla, fins al dia 27 de febrer. 
Dotze mesos després, l’hospital ha esde-
vingut una peça clau del mapa sanitari 
català tot donant resposta a les necessi-
tats de més de 300.000 persones d’onze 
poblacions del Baix Llobregat. 
En aquests dotze mesos l’hospital ha 
atès milers de ciutadans i ciutadanes –
mireu amb detall els tipus de consultes 
al quadre que s’adjunta– i ha incorporat, 
de manera paulatina, diferents serveis 
i especialitats. Des del novembre està 
a ple rendiment la Unitat Terapèutica 
Hiperbàrica, i al gener d’aquest 2011 va 
entrar en funcionament l’Hospital de 
Dia Oncològic, que atén pacients que 
es tracten de càncer de pulmó, mama 
i colorectal. Aquest espai compta ab 12 
butaques i dues lliteres habilitades per 
fer tractaments de quimioteràpia.
En aquest temps, l’hospital també s’ha 

L’1 de febrer de 2010 les portes de l’Hospital de Sant Joan Despí 
es van obrir per atendre la demanda de més de 300.000 usuaris

Som emprenedors
Tres exemples de noves empreses creades per ciutadans i ciutadanes

Reducando (plataforma de professors on line), Dental Support (comunicació per a centres 
dentals) i Outsourcing Barcelona (assessoria empresarial)

Ángel Armesto va estudiar enginyeria tècnica industrial i en els últims 12 anys ha treballat 
a una multinacional de noves tecnologies. Va ser el seu gran hobby, l’educació, el que va 
determinar el seu salt al món de l’emprenedoria “durant molt de temps vaig fer classes 
de repàs”. Noves tecnologies i educació el van conduir a crear una plataforma on line, Re-
ducando.es, que compta amb 200 professors per fer classes de repàs a alumnes des del cicle 
de primària a l’universitari, incloent l’ensenyament d’idiomes, “una experiència estesa a 
països com a l’Índia i a Estats Units, però no a Espanya, on només n’he trobat dues 
però no des d’una vessant tan específica”, explica. L’experiència? “positiva, sento passió 
pel que faig, però sí és cert que és un pas que has de pensar molt”.

Al gener es va incorporar 
el servei d’Hospital 

de Dia Oncològic

obert a la ciutadania amb activitats com 
exposicions (la més recent sobre el càncer 
de mama) i acull regularment activitats 
formatives de professionals de l’àmbit sa-
nitari.

Com en molts altres casos el que va néixer com a hobby va acabar 
esdevenint el propi negoci. Això és el que va passar a Javier López 

que fins crear Dental Support, especilitzada en màrqueting i 
comunicació de clíniques dentals , treballava com a director 

comercial. “La meva dona té una clínica dental. Per fer-li 
costat vaig pensar a fer-li l’estratègia comunicativa i a par-

tir d’aquí vaig veure que hi havia una mancança d’aquest 
servei en el sector”. Fins ara que assessora a diferents clíniques 

i es mostra molt satisfet d’aquest any de feina. “Sempre havia 
tingut al cap, en algun moment, crear la meva empresa... fins 
que va arribar l’oportunitat. Has d’estar sempre molt atent al 

que t’envolta, però crec que val la pena”.

Ángel Armesto: 
“Positiu i  convençut”

Alicia Llorca: “L’experiència és un gran valor”

Javier López: “Has d’estar molt atent”

LA CIUTAT

Va perdre la feina després d’una reducció de plantilla de la multina-
cional canadenca en què treballava.Ara fa un any, Alicia Llorca va 
decidir aprofitar la seva experiència i coneixements, sobretot financers 
i de comptabilitat, per muntar la seva pròpia assessoria empresarial, 
Outsourcing Barcelona. “Quan vaig preparar el pla de viabilitat, pas 
imprescindible abans de crear una empresa, vaig veure sobre el 
paper la realitat i em vaig decidir”. La valoració d’aquest any ha estat 
bona tot i que reconeix que aquesta és una feina lenta “on la confiança 
del client és determinant perquè et contractin”. Sobre si era o no el 
moment, Llorca és clara “en el meu cas sí és un bon moment, perquè 
hi ha moltes empreses que necessiten aquest servei”.

A banda del més 
que evident ús 
sanitari, l’hospital 
s’ha acostat a la 
població amb 
activitats sociocul-
turals. Un exemple 
en són les exposi-
cions. La darrera 
ha estat “Heroïnes”, 
organitzada per 
l’Associació Es-
panyola Contra el 
Càncer. A la imat-
ge, l’alcalde, Antoni 
Poveda, durant la 
inauguració

Impulsats per la necessitat, les circuns-
tàmcies del mercat laboral o la il·lusió de 
muntar un negoci. A grans trets aques-
tes són les raons que van moure l’Alicia, 
l’Àngel i el Javier, tots tres residents a Sant 
Joan Despí, a  ser emprenedors i llançar-
se a una nova aventura laboral. Tots tres 
ens expliquen, de primera mà, quines són 
les seves experiències com a emprenedors 
incipients, encara no fa un any que fun-
cionen els seus negocis, i com han viscut, 
en un moment tan delicat de l’economia 
mundial, el fet d’autocupar-se. 
Ara sí, tenen molt clar que ser emprene-
dor comporta riscos, però també satisfac-
ció de veure com la idea per la qual has 
lluitat es fa realitat i com els entrebancs 
s’acaben superant. Tots tres van rebre el 
suport per muntar els seus negocis del ser-
vei de creació d’empreses de l’Ajuntament.

Altes hospitalàries: 
14.568
Urgències ateses: 
41.070
Primeres visites de consultes 
externes: 
53.307
Intervencions quirúrgiques:  
8.781
Sessions d’hemodiàlisi: 
9.451
Sessions d’hospital de dia: 
8.575
Intervencions quirúrgiques 
ambulatòries: 
5.849
Altes d’atenció domiciliària*: 
142
dades registrades entre febrer i desembre de 2010 
*dades des juny a desembre de 2010

les xifres
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“Fa 40 anys que treballo aquí. El lliura-
ment d’aquesta medalla és per a mi un 
veritable orgull”. Ibáñez recorda perfecta-
ment les primeres feines que va fer a Sant 
Joan Despí no només com a metge assis-
tencial, sinó també en l’àmbit de la salut 
pública, “la vaig fer al canal de la Infanta 
i amb molt d’interès perquè les condi-
cions de salubritat no eren gaire adients, 
un perill per a la població”. L’alcalde, An-
toni Poveda, va recordar en el seu discurs 
com la implicació d’Ibáñez va ser decisiva 
perquè l’hospital portés el nom del doctor 
Moisès Broggi.

La medicina, la cultura, la lluita obrera i la justícia són 
els camps en què han destacat les noves medalles 

Medalla de la ciutat a cinc 
veïns i veïnes per la seva 
dedicació al  municipi

L’alcalde, Antoni Poveda, va lliurar 
el passat 27 de gener cinc meda-
lles de la ciutat a veïns i veïnes que 

han dedicat una bona part de la vida a 
millorar el municipi des de diferents 
àmbits. La medicina, la cultura, la llui-
ta obrera i la justícia són els camps en 
els quals han destacat les noves meda-
lles de la ciutat: Carles Ibáñez, metge de 
professió; Isabel Batlle, presidenta de la 
Colla Sardanista; Antonio González, li-
der veïnal i sindical; Francesc Bonsoms, 
exjutge de pau, i Joan Mestres, mestre 
pessebrista. Com va assenyalar l’alcalde, 
“avui donem la medalla de la ciutat a 
cinc persones que en representen mol-
tes altres, la gent de Sant Joan Despí”.   
Durant l’acte, que es va celebrar al Fo-
ment Cultural i Artístic, els cinc home-
natjats es van mostrar molt emocionats 
i, sobretot, agraïts, per rebre aquest re-
coneixement que “ens omple d’orgull 
com a santjoanencs”. 
Tots cinc s’afegeixen a la llista de perso-
nes que han rebut aquesta distinció: Ro-
send Tarrida, regidor de l’Ajuntament 
durant els tres primers mandats dels 
ajuntaments democràtics; José Ma Lu-
que, destacat sindicalista; Rafael López, 
lluitador durant el franquisme;  les enti-
tats Esbart Dansaire, l’Ateneu Instructiu 
i Societat Cor de la Flora i als primers 
alcaldes democràtics, Carles Riba i 
Eduard Alonso.

Les cinc noves medalles de la ciutat amb l’alcalde, Antoni Poveda. Sens dubte, una foto per al record

El seu lema sempre ha sigut “parts enteses, 
jutges fora” i fins l’últim dia com a jutge de 
pau és el que ha procurat fer: “sempre he 
intentat que els ciutadans arribessin a un 
acord. Sincerament la meva feina ha estat 
ajudar a tothom”. Durant el seu discurs no 
es va voler oblidar de cap de les persones, 
administracions i cossos policials amb qui ha 
treballat “sense ells la meva feina no hauria 
estat la mateixa”. Ha estat el jutge de pau 
número 98 de Sant Joan Despí des que existeix 
aquesta figura, creada el 1853.

Carles Ibáñez
metge
Ha participat activament com a 
metge a Sant Joan Despí des de 1971 
a l’ambulatori del barri Centre i amb 
l’Ajuntament organitzant activitats de 
salut pública (inspeccions a comerços, 
protocols de malalties, formació de 
manipuladors...). A més, va redactar, 
a petició de la Reial Acadèmia de la 
Medicina, un mapa sanitari topogràfic 
de la ciutat que ja situava l’Hospital de 
Sant Joan en el lloc on finalment s’ha 
construït.

Isabel Batlle
sardanista
Ha dedicat una bona part 
de la seva vida a la sardana. 
Fa més de 32 anys que es 
dedica a ballar i a ensenyar 
aquesta dansa, un dels 
símbols de la cultura 
popular catalana. Sens 
dubte, una de les persones 
més representatives del 
món associatiu.

Joan Mestres 
pessebrista
El món dels diorames 
no seria el mateix 
sense Mestres. 
Mestre pessebrista i 
figurista de trajectòria 
internacional, ha 
rebut, entre d’altres 
condecoracions, la Creu 
de Sant Jordi per la seva 
aportació a l’art dels 
petits pessebres.

Francesc Bonsoms
jutge de pau
Després de 30 anys al servei de la 
ciutat, Bonsoms va deixar el càrrec 
de jutge de pau l’any 2007. La seva 
tasca conciliadora per resoldre 
problemes entre la ciutadania ha 
estat intensa. Ha difós i dignificat 
la feina dels jutjats de pau a través 
de diferents investigacions i 
publicacions. 

Antonio González
líder veïnal i sindical
Gran lluitador pels drets dels 
treballadors i les treballadores, va 
arribar a Catalunya l’any 1956 des 
de Montilla.  Va treballar a Siemens 
i a l’empresa Tuperin, a Sant Joan 
Despí, i va participar de forma activa 
en el món sindical des dels comitès 
d’empresa. També va participar en la 
fundació de l’Associació de Veïns de 
les Planes.

Molt emocionat, González es va mostrar molt content per rebre aquesta dis-
tinció de la ciutat que el va acollir. Antonio manté intacte els seus ideals que 
el van portar fins i tot a la presó “l’ésser humà s’oblida a vegades de valors 
com la solidaritat, la justícia, els drets humans... Els meus fills, que avui 
m’acompanyen, continuen aquest lluita que vam iniciar”.

Plena d’emoció, Batlle comparteix la medalla amb totes 
les persones que al llarg d’aquestes tres dècades l’han 
acompanyat difonent la sardana. Durant el seu discurs, 
la presidenta de la Colla Sardanista, va fer pròpia una 
cèlebre cita de John F. Kennedy “no pensis què faria el 
teu poble per a tu, sinó que faries tu per ell”. La sarda-
nista afegeix “aquest és un premi col·lectiu”.

Amb la veu entretallada i a punt de plorar, Mestres es 
va mostrar molt agraït en saber que rebria la medalla 
de la ciutat “serà un orgull portar-la, em fa moltís-
sima il·lusió”. En el discurs de lliurament, l’alcalde 
va destacar com Mestres “ha portat el nom de Sant 
Joan Despí arreu del món”.

98
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Els dijous, tothom en bicicleta
Nou programa d’activitats per incentivar l’ús d’aquest vehicle

Del 17 de març al 26 de maig la ciutadania està convidada a agafar la seva bicicleta

En els darrers mesos, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí està desenvo-
lupant  projectes per impulsar 

un nou model de mobilitat a la ciutat, 
més sostenible. L’ampliació i la millora 
de la xarxa de carrils bicis per estendre-
la als principals punts de referència de 
la ciutat; l’increment de les zones de pa-
cificació del trànsit zones 30 a tots els 
barris o l’adequació de camins escolars 
segurs per als infants, són només al-
guns d’aquests projectes que ja faciliten 
uns desplaçaments més sostenibles per 
la ciutat.
Si des de l’octubre al desembre, els in-
fants i joves han estat convidats a agafar 
la bici per anar als centres educatius, a 
través de l’activitat “Anem a l’escola en 
bici”, a partir del 17 de març el progra-
ma s’estén a tota la ciutadania.

Els dijous, en bici
Com hi puc participar? Els ciutadans 
podran recollir una cartilla per segellar 
als centres cívics de les Planes, Torre-
blanca i Antoni Gaudí, a l’Àrea de Ser-
veis a la Persona, a l’Ajuntament,  als po-
liesportius Francesc Calvet i Salvador 
Gimeno, i al Centre Miquel Martí i Pol 
el dia d’inici de la campanya. Cada cop 
que agafin la bici en dijous es podran 
adreçar a aquests equipaments perquè 
els segellin la cartilla. Els infants i jo-
ves han de recollir la cartilla a les seves 
escoles i instituts, on també les podran 
segellar. La campanya s’estendrà fins al 
26 de maig. Tots els participants rebran 
una tira reflectora i els que segellin al 
menys un 80% de les caselles rebran un 
obsequi i a més podran participar en el 
sorteig d’una bicicleta.
Tot amb un objectiu: canviar els nostres 
hàbits i fer de la bicicleta el nostre mitjà 
habitual de transport.

Bicibox en període de proves

Ja està tot a punt perquè els voluntaris provin el Bicibox abans de la implantació 
a la resta de ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A Sant Joan Despí se 
n’ha instal·lat un total 12. Durant aquest mes es faran les proves i, al març, un 
balanç amb les aportacions dels voluntaris, abans de la posada en marxa defini-
tiva. El de la imatge està ubicat a l’hospital.

La ciudad consigue  minimizar el impacto 
del fuerte incremento de vehículos
El padrón municipal contabiliza más de 18.000 vehículos, 6.000 más que en el año 2000

En una década, coches y motos aumentan casi en un 50%

El aumento del parque 
automovilístico

Año 2000: 

12.492

Año 2005:

15.413

Año 2009:

18.414

En los últimos años, el número de 
vehículos a motor empadronados 
en Sant Joan Despí se ha dispara-

do. En tan solo nueve años, el registro 
ha sumado 6.000 vehículos más, incre-
mentándose casi en un 50%: si en el año 
2000, la ciudad tenía 12.492 automóvi-
les, esta cifra está ya situada en 18.414, 
según los datos de final de 2009. La ma-
yoría corresponden a turismos (12.679), 
que están seguidos de las motos (2.179 
ciclomotores y 1.380 motocicletas) y del 
resto de vehículos a motor (2.176).

Un incremento notable si tenemos en 
cuenta que, en años anteriores, las cifras 
se venían incrementando de forma más 
moderada: en 1990 había en Sant Joan 
Despí 10.778 vehículos y, en 1995, la ci-
fra se situaba en 12.321.
Pese a lo importante del crecimiento del 
parque automovilístico, la ciudad ha mi-
nimizado el impacto negativo que esta 
situación podría ocasionar en un mu-
nicipio pequeño como el nuestro, con 
apenas 6.4 km2 y con un perfil social que 
ha ido evolucionando hacia la presencia 

de más de un coche por familia. Medi-
das como la obligación de edificar dos 
plazas de aparcamiento por cada nueva 
vivienda, la promoción de aparcamien-
tos por parte de la empresa municipal 
ADSA (que este año trabaja en la crea-
ción de 1.500 nuevas plazas de parking), 
la creación de espacios de aparcamiento 
rotatorio y la gestión del tráfico en el en-
tramado urbano han  hecho posible que 
asumamos sin demasiados problemas 
esta situación, a la vez que se recupera y 
mejora el espacio público.

Nou quadern de camp: 
els arbres urbans de Sant Joan Despí
El Centre Jujol-Can Negre serà escenari, el proper 18 de febrer, a les 19 
h, de la presentació del sisè volum de la col·lecció Conèixer i estimar Sant 
Joan Despí. Aquest està dedicat als arbres que podem trobar als carrers, 
places i parcs de la ciutat i que, tot i la proximitat, a vegades no els conei-
xem prou. Al llibret, que recull fins a 22 espècies d’arbres urbans, podem 
trobar, entre d’altres aspectes, la ubicació dels arbres a la ciutat, les carac-
terístiques principals de cada espècie, etc. A més, el seu petit format, com 
una mena de quadern de camp el fa ideal per portar-lo a sobre i desco-
brir la natur de Sant Joan Despí.
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Los pisos de precio concertado de la 
avenida Barcelona ya tienen adjudicatarios

Sorteo ante notario de nueve viviendas en diferentes promociones

El 27 de febrero, puertas abiertas en la promoción de alquiler de la avenida Generalitat, 20

Sant Joan Despí continúa desarro-
llando acciones que faciliten a los 
ciudadanos y ciudadanas el acceso 

a una vivienda a precios asequibles. Por 
un lado, el 25 de enero se realizó el sorteo 
de nueve viviendas a precio concertado, 
una modalidad de vivienda protegida, 
en el que participaron 51 personas. Los 
pisos se ubican en tres promociones di-
ferentes: tres en la avenida de Barcelona, 
67,  tres en la calle Fontsanta, 10 y tres en 
la calle Fontsanta, 48 (éstas dos últimas 
ya finalizadas). 
Como señaló el alcalde durante el sor-
teo, “compartimos con la ciudadanía 
la preocupación para acceder a una vi-
vienda a precios asequibles. A pesar de 
no tener competencias en este ámbito, 
hemos asumido la responsabilidad de 
construir viviendas nuevas y de alqui-
ler, así como potenciar la rehabilita- Sant Joan Despí aúna esfuerzos en materia de 

servicios sociales con el resto de la comarca

Sant Joan Despí se ha adherido a la Taula de 
Serveis Socials del Baix Llobregat, una ini-
ciativa pionera en Catalunya que pretende 
unificar los esfuerzos de todos los municipios 
de la comarca para mejorar el sistema de los 
servicios sociales. El acuerdo se firmó el 19 de 
enero, en Sant Boi. El objetivo de la Taula es 
mejorar el trabajo que ya realizan las adminis-
traciones, pero de una manera más eficiente y 
eficaz aplicando medidas como la cooperación 
interinstitucional, con las entidades y agentes 
sociales o la creación de un espacio de interac-
ción que mejore las prestaciones de los servi-
cios sociales. También aboga por una mayor 
cooperación entre municipios.

Más efectivos para 
mejorar la limpieza
El Ayuntamiento adquiere una máquina 
que elimina los chicles 

Desde enero, los servicios de limpieza y mantenimiento 
del espacio público han mejorado con la incorporación 
de una máquina que se dedica exclusivamente a elimi-
nar los chicles de las aceras. Se trata de una máquina de 
limpieza a vapor que alcanza los 160 grados y la presión 
suficiente para degradar los chicles hasta eliminarlos 
completamente. El tratamiento se completa con el ras-
cado de un cepillo metálico que incorpora la lanza de la 
máquina y un detergente especial que finalmente deja la 
acera libre de este elemento. Además, la máquina sigue 
criterios de eficiencia y tan solo gasta 30 litros de agua 
al día. 
La extracción de los chicles de las aceras mejorará el es-
pacio público, aunque evidentemente el mejor residuo 
es el que no se genera. Así que pongamos todos de nues-
tra parte en hacer una ciudad más cívica utilizando las 
papeleras.

ción con la instalación de ascensores, 
por ejemplo”. 
Por otro lado, el 27 de febrero, de 11.30 
a 14 h, se hará una jornada de puertas 
abiertas en la promoción de 44 vivien-
das de alquiler que se han construido en 

la avenida de la Generalitat, 20. Las lla-
ves se entregarán en marzo. Por último, 
está previsto que la próxima primavera 
se realice el sorteo de las nueve viviendas 
protegidas que se están construyendo en 
la avenida de Barcelona, 67.

Places d’aparcament 
a partir de 13.600 € 
(més IVA) i trasters 
a partir de 8.600 € 
(més IVA)

Informació i venda:
ADSA
Avinguda de Barcelona, 83-85
Tel. 93 477 03 11 
(Oficina Local d’Habitatge)

Cuidado del espacio público

La ciudad forma parte de la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat

El alcalde, Antoni Poveda, durante la firma del protocolo

El sorteo se realizó en el Auditori Miquel Martí i Pol el 25 de enero
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Alumnes de les escoles Pau Casals i 
Joan Perich Valls visiten l’Ajuntament
L’alcalde, Antoni Poveda,  respon les preguntes dels estudiants 
i els explica el funcionament de l’Administració municipal

Alumnes de tercer de primària de l’escola Pau Casals 

Les quatre escoles bressol públi-
ques de Sant Joan Despí, El Ge-
ganrt del Pi, Sol Solet, El Timbal 
i La Pomera –aquesta última 
gestionada per la Generalitat 
de Catalunya– obriran les seves 
portes aquesta primavera per do-
nar l’oportunitat  a les famílies de 
conèixer els equipaments abans 
del període de matriculació.
La preinscripció es podrà fer de 
manera presencial o bé ‘on line’ 
del 2 al 13 de maig, mentre que la 
matrícula es portarà a terme del 
6 al 10 de juny. La majoria dels 
ciutadans opten pel sistema on 
line. L’Ajuntament espera donar 
resposta a la demanda de places, 
tal i com ha succeït en els darrers 
tres anys.

Les escoles 
bressol 
públiques 
obriran portes 
a la primavera

De cara a la matriculació

Portes obertes

El Pla d’anglès es consolida
Una trentena d’activitats dins i fora de l’escola

L’aposta per fer més present l’ús d’aquest idioma tant en l’àmbit escolar com de 
ciutat es tradueix en prop d’una quarantena d’activitats que es fan durant tot l’any

Les AMPA, implicades en el 
projecte d’anglès

Fa dos anys l’Ajuntament va engegar un pla per augmentar el coneixe-
ment de l’anglès. Les noves oportunitats de formació i d’ocupació fan 
cada cop més necessari el domini de l’idioma més universal, molt més 

ara que la globalització és una realitat.
En aquests temps el projecte s’ha consolidat i ja són prop de 40 les activitats 
que es fan de manera regular en anglès. Casals, campus, teatre, hora del con-
te, parelles lingüístiques, cinema... A més, les escoles i instituts i, aquest any 
també el Centre de Formació de Persones Adultes, treballen a través d’una 
comissió, amb representació municipal, que es reuneix periòdicament per 
avaluar tots els projectes que es fan en l’ambit educatiu. Escoles i instituts 
treballen en un nou projecte, la confecció d’una mena de guia de les escoles 
de la ciutat. L’alumnat de primària farà una fitxa amb un dibuix i caracterís-
tiques de les escoles, i els de secundària recolliran la informació per editar 
(encara està per decidir en quin format) aquest material.

La pràctica totalitat les AMPA de les escoles i instituts públics i con-
certats, també han optat per incrementar les activitats extraescolars en 
anglès. L’Espai 3 fa classes de reforç des de P3 fins a 6è de primària; al 
Pau Casals, l’estona del menjador s’aprofita per practicar i fer activitats 
en anglès; el Sant Francesc d’Assís fa tallers en anglès per a infants 
d’infantil i primària, el Joan Perich Valls també practica l’anglès al 
menjador i fa jocs per a infants de P4 i P5;  l’Ateneu Instructiu fa clas-
ses de reforç en tots els cicles, i l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia fa 
un taller adreçat a joves de l’ESO. A més, l’escola Gran Capità organit-
za extraescolars de contacontes, tallers de conversa i jocs en anglès.

Aquest curs Sant Joan Despí tor-
na a comptar amb la col·laboració 
d’alumnes de l’American School of 
Barcelona, ubicada a Esplugues, per 
donar suport, sobretot oral, en les clas-
ses d’infantil i primària de les escoles 
públiques de la ciutat. Els voluntaris 
vénen cada dimecres per participar en 
activitats dins de les classes d’anglès. 
No es tracta pas de substituir la feina 
del professorat, sinó que és una figura 
de suport per donar l’oportunitat als 
infants de tenir un conctacte periòdic 
amb persones nadives en anglès. 
Els voluntaris de l’American School of 
Barcelona van participar l’any passat, 
per primer cop, en aquesta experiència 
pilot d’aprenentatge de l’anglès.

Parelles 
lingüístiques

Tens un bon nivell d’anglès oral o ets 
nadiu? T’agradaria quedar amb persones 
que el vulguin practicar per ampliar els 
seus coneixements? Doncs participa al 
projecte de ‘parelles lingüístiques’ impul-
sat pel Departament d’Educació. Tan sols 
necessites una hora a la setmana. Més in-
formació a l’Àrea de Serveis a la Persona 
(93 477 00 41).

l’escola americana 
torna a Sant 
Joan Despí

Alumnes de tercer de primària de l’escola Pau Casals

Alumnes de tercer de primària de l’escola Joan Perich Valls 

Alumnes de tercer de primària de l’escola Joan Perich Valls
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Gegant del Pi:
30 de març, a les 17.30 h

El Timbal:
4 d’abril, a les 17.30 h

La Pomera:
5 d’abril de 10.30 a 
11.30 h i 7 d’abril de 
15.10 a 15.45 h

Sol Solet:
11 d’abril, a les17.30 h
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El 30 de gener el paisatge dels carrers 
principals del barri Centre va fer un viatge 

en el temps per celebrar la Festa dels Tres 
Tombs. Més de 80 cavalls, carruatges i 

altres animals de tir s’hi van passejar 
per recordar la Festa dels Tres Tombs, 

una jornada que a Sant Joan Despí es va 
recupear ara fa més de 20 anys de la mà de 
la Colla de Geganters amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Any rere any, la festa que 

feien els pobles més agrícoles per comme-
morar Sant Antoni Abat incrementa el 

nombre de visitants.

La jornada, com es pot veure en aquestes dues pàgines, va deixar moltes 
imatges. D’alguna manera, totes ens fan enyorar una època en què la 

pagesia era el principal mitjà de vida de la població

Al mig, l’abanderat dels Tres Tombs, Eduard Salvador i Rojo, 
membre del Foment Cultural i Artístic
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Tres Tombs: 
el passat és avui tradició
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Dona, mou-te per la teva salut és el lema de les jornades que 
aquest any es faran del 8 al 31 de març

Al març, Dia Internacional de les Dones

Les dones de la ciutat tornen 
a ser protagonistes

SETMANES TEMÀTIQUES

La música també és cosa de 
noies. Afortunadament 
cada cop són més les do-

nes que l’escullen per expressar i 
mostrar les seves inquietuds ar-
tístiques. És el cas de les Vanilas 
i Los Seis Días, dos grups formats 
majoritàriament per dones (en 
el cas de Vanilas tots els compo-
nents són noies) i que de mica 
en mica s’estan obrint pas. Les 
podrem veure el 12 de març a El 
Bulevard que, d’aquesta manera 
se suma a la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones, el 
8 de març.

Grups amb projecció
La música indie de Los Seis Días 
està recorrent bona part de les sa-
les del circuit alternatiu espanyol 

presentant el seu segon treball, 
Jueves, del productor Suso Saiz. 
Sens dubte, una de les bandes de 
música pop indie amb més pro-
jecció. Al disc han comptat amb la 
col·laboració de Santi Balmes, dels 
Love of Lesbian, al tema Te odio.
Per la seva banda, el grup les Va-
nilas, segons expliquen en el seu 
propi web, sorgeix al 2008 quan la 
Sandra Turull, de 13 anys, escol-
ta l’África Alonso, també de 13, al 
concert de final de trimestre de la 
seva escola de música i li proposa 
crear una banda només de noies. 
Poc després comencen a escriure 
cançons i a buscar a més noies per 
fer el grup. Aviat s’hi van sumar 
l’Andrea Puig  i l’Andrew (Andrea 
Amador). Estan a punt d’estrenar 
el primer treball.

La salut serà l’eix de les jorna-
des per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, 

que se celebra el 8 de març. Sota el 
lema Dona mou-te per la teva salut, 
vol conscienciar-nos sobre la impor-
tànciade la salut més enllà del simple 
aspecte físic. Com cada any, el mes de 
març recorda la lluita de les dones per 
aconseguir, encara avui dia, la plena 
igualtat.
Enguany ens esperen moltes activi-
tats i motius per celebrar aquest dia, 
com la lectura del manifest i mostra 
de tallers, el sopar, la caminada per 
la igualtat... Aquest any, el manifest 

anirà a càrrec de Rosario Díaz, una 
dona emblemàtica per a molts san-
tjoanencs i santjoanenques. Propie-
tària d’una botiga de llanes que va 
tancar l’any passat, Díaz no només ve-
nia sinó que també va ensenyar a fer 
mitja a molts ciutadans i ciutadanes. 

VI Setmana de la dona esportista
El futbol serà el protagonista indiscu-
tible d’aquesta setmana però també la 
petanca amb un tornei de triplets. Tot 
i que aquí us avancem algunes de les 
activitats principals, consulteu més 
detall al programa que us arribarà a 
casa.

Activitats 
principals

8 de març
Dona, mou-te per la teva salut
Mostra de tallers de dones i lectura del mani-
fest. A les18.30 h a l’Auditori Miquel Martí i Pol.

9 de març
Mostra de tallers: nutrició, cuina saludable, 
creixement emocional i patchwork. 
A les 18.30 h als locals de la plaça de la Sardana.

12 de març
Contes per la igualtat i xocolatada
A les 17 h al Centre Jujol-Can Negre.

13 de març
Trobada d’associacions de dones: 
Dona, mou-te per la teva salut
A càrrec de les associacions de dones que treba-
llen per la salut. A les 11 h a la plaça de l’Ermita. 

16 de març
Cinefòrum: Solas (de Benito Zambrano)
A les 19 h, al passatge Can Maluquer, 2 

18 de març
Sopar de dones: “Un espai per a nosaltres” 
Al poliesportiu del Mig, a les 21.30 h. 

19 de març
Ball Dia Internacional de les Dones
A les 19 h al Centre Cívic Les Planes.

20 de març
Caminada de dones i homes 
per la igualtat
La sortida es farà a les 11 h des del Centre 
Cívic de Les Planes fins a l’Àrea.

VI Setmana de la 
Dona Esportista
16 de març
Partit de futbol de les mares
A les 8.30 h al camp municipal de les Planes

19 de març
Diada de futbol femení
Partits d’aleví-benjamí, infantil- aleví, partit de 
lliga femení B i Primera Divisió Catalana. A 
partir de les 10 al camp municipal de Les Pla-
nes. 

19 de març
Torneig femení de petanca triplets. A les 10 h a 
les pistes del Casal de Gent Gran Can Maluquer.

MÉS ACTIVITATS
Videofòrum en versió original, 11 de març, a les 19 h: Las mujeres de verdad tienen curva, una 
comèdia de Patricia Cardoso.
Exposicions: Grafitis, dels joves de Sant Just (del 14 al 21 de febrer); El Carnestoltes arreu del món, 
(del 26 de febrer al 5 de març) i Dones del món (del 7 al 12 de març).

Consulteu tota la programació a www.sjdjove.cat i www.sjdespi.cat
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Setmana de la ultura Urbana 
(del 14 al 21 de febrer):

Taller El teu nom en grafit (14 de febrer); 
Taller Krump Dance (15 de febrer); 
Taller Grafcaps (16 i 17 de febrer) 
i Taller de Popping (17 de febrer).

Setmana dels Carnestoltes 
(del 26 de febrer al 5 de març): 

Taller de maquillatge de Carnaval ( 26 de 
febrer); 
Taller de màscares ( 28 de febrer i 2 de març); 
Taller de Body Paint ( 3 i 4 de març )

Setmana de les Dones 
(del 7 al 12 de març)): 

Taller de defensa personal ( 8 i 10 de març) 
i Xerrada Debats a l’entorn de la igualtat 
(9 de març)

A dalt, el grup Los Seis Días, i sota, les Vanilas

Actuacions dels grups Los Seis Días i Valinas, música 
indie i pop-rock, per celebrar el Dia de les dones

Concerts de grups de noies, a El Bulevard
12 de març, a les 23 h al casal de joves
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L’Ajuntament ultima amb la Diputació la dotació de material per al nou centre

Un nou equipament cultural per a la ciutat

La nova biblioteca Mercè Rodoreda 
obrirà amb un fons de 25.000 llibres

El diputat de Cultura 
de la Diputació de 
Barcelona, José Manuel 
González Labrador , a 
l’esquerra, i l’alcalde, 
Antoni Poveda, durant 
una recent visita a la 
biblioteca, el passat mes 
de gener

Los itinerarios de ‘gent gran’ se amplían
Desde el 1 de febrero los paseos se realizarán el primer y tercer martes de cada mes

Salidas desde el paseo del Canal y la plaza del Mercat

Las próximas salidas

Además del 1 y 15 de marzo, para los más previsores las salidas 
de abril se harán el  5 y el 12; las de mayo el 3 y el 17 y las de 
junio el 7 y el 21. La temporada finalizará el 12 de julio con la 
tradicional caminata nocturna hasta el parque de la Fontsanta 
donde realizarán un “sopar de carmanyola”. Por cierto, el gru-
po tiene un “carnet de fidelización”. Los que realicen un 80% de 
las salidas programadas recibirán un obsequio.

Cine y bingo en el Centro 

Cívico de les Planes. Desde 

el 14 de febrero, en el comedor 

de la gent gran del Centre Cívic 

de Planes, la entidad de personas 

mayores ADEGPPI organiza 

sesiones de bingo entre las 16.30 y 

las 18.30 h. Las próximas sesiones 

serán el 28 de febrero y el 14 de 

marzo. También se han puesto 

en marcha sesiones de cine (a las 

17 h) cada dos lunes. La próxima 

será el 21 de febrero.

Monólogos a cargo del 

Semillero Azul.  El grupo de 

teatro del Círculo Artístico y Literario 

Semillero Azul “Máscaras” presenta 

el 19 y 20 de febrero, a las 18  h en 

el Centre Cívic de Les Planes, el 

espectáculo  de monólogos La radio 

de antaño 2. El grupo promete 

sonrisas y diversión, nada mejor para 

el espíritu. Por otro lado, Semillero 

Azul ha abierto la convocatoria para 

participar en el XX Certamen de 

Poesia. Más información en su web.

Inscripciones para las 

Bodas de Oro.  Las personas 

que este año celebren los 50 años de 

matrimonio pueden inscribirse, hasta 

el 31 de marzo, para participar en 

el acto de homenaje a las Bodas de 

Oro. La actividad es una de las más 

emblemáticas de la Setmana de la 

Gent Gran que se organizará del 3 al 

13 de mayo. Inscripciones en el Àrea 

de Serveis a la Persona (avenida de 

Barcelona, 41). Es necesario presentar 

una fotocopia del libro de familia.

l’equipament previst

LA CULTURA

Itinerari modernista Jujol
Si encara no heu descobert el ric patrimoni modernista de Sant Joan 
Despí, el proper 27 de febrer teniu una oportunitat amb l’itinerari 
modernista Jujol. Podreu descobrir els interiors de Can Negre i la 
Torre de la Creu, a més d’altres edificis com la Torre Jujol o la de Serra-
Xaus. El preu és de 5 euros (per als menors de 10 anys és gratuït) tot i 
que hi ha descomptes per a estudiants, jubilats i pensionistes. 

Més informació, al telèfon 93 373 73 63 o bé al 
correu electrònic cannegre@sjdespi.net.

Los beneficios que proporciona 
caminar de manera regular son 
sobradamente conocidos. Más 

aún entre aquellas personas que han 
perdido cierta actividad diaria cuan-
do dejan de trabajar, como es el caso 
de la gent gran. El ejercicio es vital 
siempre, y mucho más en determina-
das edades. Las demostradas cualida-
des para la salud, y al alta demanda de 
participantes ha hecho que se amplíe 
el número de itinerarios de la gent 
gran a dos al mes, en lugar de uno, 
tal y como se venía haciendo desde 
la puesta en marcha del proyecto en 
octubre de 2008.
Desde este mes de febrero se realizan 
dos itinerarios: el primer y el tercer 
martes de cada mes. Las citas de mar-
zo serán los días 1 y 15. 
El primer martes de cada mes el gru-
po seguirá saliendo desde el paseo 
del Canal con la avenida de Creu de 
Muntaner, mientras que el del tercero 
lo hará desde la plaza del Mercat, en 
el barrio de les Planes. 
Lo que no variará será la hora de en-
cuentro para iniciar la caminata, las 
9.30 horas. 

Mentre les obres de la Biblio-
teca Mercè Rodoreda con-
tinuen al ritme previst amb 

l’objectiu que estiguin acabades la 
propera primavera, l’Ajuntament està 
enllestint el projecte, juntament amb 
la Diputació de Barcelona, per dotar 
l’equipament per al seu ús: ser un espai 
que garanteixi a la ciutadania l’accés a la 
cultura i la informació.

Ampli fons
Inicialment la biblioteca obrirà les por-
tes amb un fons de 25.000 llibres, uns 
2.200 CD, 800 DVD, 50 revistes i 8 dia-
ris. Un cop es posi en marxa, la xarxa 
de biblioteques públiques de Sant Joan 
Despí comptarà amb un fons de 66.685 
llibres i 10.133 CD i DVD, entre tots 
dos equipaments. Tal i com es va fer a 
la Biblioteca Martí i Pol, la Mercè Ro-
doreda tindrà un espai dedicat a l’obra 
de l’escriptora que dóna nom a l’espai. 
Llibres, accés a Internet gratuït, lectura 
de diaris, xerrades… la nova biblioteca 
seguirà les passes de la Martí i Pol, que 
en els últims quinze anys ha esdevingut 
un veritable eix de la cultura a Sant Joan 
Despí. 

També hi haurà al voltant de sis ordinadors destinats 
només a la consulta de catàleg, a més de 17 amb con-
nexió a Internet, dos espais per fer treball en grup i un 
aula multimèdia. L’equipament es completa amb un 
auditori de 412 butaques, una sala polivalent i altres 
espais. Amb l’ampliació de la xarxa de biblioteques, 
Sant Joan Despí posa a l’abast de la ciutadania un nou 
espai sociocultural que dinamitzarà el barri i la ciutat.
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La jove artista 
santjoanenca  

Paula Fernández 
exposa a Can  Negre

En paraules de l’artista “la mostra Acolorir 
moments reflecteix un projecte de recerca 
i experimentació sobre el color. És la meva 

forma d’expressió”

Del 17 de febrer al 6 de març

Sant Joan Despí es disfressa
és Carnaval !
La gran novetat d’aquest any serà la presentació de Sa Majestat el Rei Joan Despitoltes

Sense cap mena de dubte la 
gran novetat i atracció que nin-
gú no voldrà perdre’s aquest 

Carnaval serà la presentació en pú-
blic d’un nou personatge que a par-
tir d’ara ens acompanyarà en la festa 
més boja de l’any: Sa Majestat el Rei 
Joan Despitoltes... un rei únic, espe-
cial i irrepetible... un rei molt nostre. 
Tot i que haureu d’esperar a l’arribada 
(el dijous 3 de març) per descobrir-lo 
en carn i ossos sí us podem dir que 
al rei no li faltarà cap detall que el 
relacioni amb Sant Joan Despí, com 
elements modernistes... segur que 
no tindreu cap dubte per identificar 
la ciutat a la qual pertany. El rei arri-
barà aquest any a la plaça del Mercat, 
al barri de les Planes, en lloc de al parc 
de la Fontsanta com s’ha fet tradicio-
nalment.

19 comparses i grups
Mentre esperem a descobrir el nostre 
nou rei, les 19 comparses que aquest 
any s’han apuntat per participar en la 
rua ultimen els detalls de les seves dis-
fresses, un secret que tothom guarda 
molt bé. Després de la rua, compar-
ses, grups i tothom que vulgui (això 
sí, ha d’anar disfressat) gaudirà de la 
festa i del ball al poliesportiu del Mig. 
Si voleu participar al concurs us heu 
d’nscriure de 23 a 00.30 h. A banda 
d’aquesta festa, el Casal de Joves El 
Bulevard també organitza el seu pro-
pi Carnaval (a partir de la mitjanit del 
dissabte 5 de març), mentre que els 
més petits continuaran la disbauxa 
el diumenge 6 amb una festa que El 
Castanyot organitza al poliesportiu 
del Mig.

Del 3 al 9 de març torna la festa més esborrajada

programa d’activitats
3 de març
ARRIBADA DE SA MAJESTAT EL REI JOAN DESPITOLTES17.30 h, festa amb espectacle infantil, a la plaça del Mercat. No t’oblidis de portar l’entrepà de truita, que podràs menjar amb la família o els amics.

5 de març 
RUA DE CARNAVAL
16.15 h Concentració de comparses a la rambla Josep Maria Jujol17.00 h, Sortida de la rua
Itinerari: rambla Josep Maria Jujol, Frederic Casas, camí del Mig, Jacint Verdaguer, Bon Viatge, av. de Barcelona, Mare de Déu de la Mercè, Àngel Guimerà,  J.F. Kennedy, plaça d’Espanya, Joan Maragall, plaça Sant Joan, Marquès de Monistrol, carrer Fontsanta i parc de la Fontsanta.

19.30 h Festa de comiat de la rua al parc de la Fontsanta
5 de març 
BALL DE GALA DE CARNAVAL23 h Ball al Poliesportiu del Mig 
Concurs de disfresses: individuals, parelles o trios, grup (5 o més components) i comparses (10 o més components). 
5 de març 
FESTA DE CARNAVAL JOVE AL BULEVARD (dissabte a mitjanit)Discoteca i festa de disfresses jove al casal de joves El Bulevard. 
6 de març 
FESTA DE CARNAVAL PER ALS MÉS PETITS18 h, al poliesportiu del Mig. Concurs de disfresses infantils i grup d’animació. L’activitat està organitzada pel Grup d’Esplai El Castan-yot. Entrada lliure pels infants. Majors d’edat, 2 euros.

9 de març 
FESTA I JUDICI FINAL A SA MAJESTAT EL REI JOAN DESPITOLTES17.30 h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTILA la plaça de l’Ermita. Entre tots i totes farem el judici final a Sa Ma-jestat el Rei Joan Despitoltes i sardinada popular a càrrec de la Colla de Geganters.
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La casa modernista acull una exposició de la jove ar-
tista Paula Fernández, que ja ha exposat a la sala, tot 
i que aquesta serà la primera vegada que ho farà de 

manera individual. En anys anteriors ha exposat en la mos-
tra col·lectiva que el curs de pintura de l’Escola Municipal 
d’Art organitza en la cloenda del curs. També hem vist la seva 
obra a diferents punts de la ciutat en les mostres itinerants 
del concurs de joves Crea’rt. Fernández estudia tercer de be-
lles arts, curs que en l’actualitat realitza a la Universitat de 
Rennes II, a la facultat d’Arts Plàstiques.
La jove contesta des de França les preguntes del Butlletí so-
bre aquesta exposició. Ens comenta que les persones que 
vagin a visitar-la veuran una “visió íntima del quotidià de 
manera molt personal, la meva motivació durant aquest 
projecte de recerca i experimentació ha estat el color. És la 
meva forma d’expressió”. 

Passió per la pintura des de petita
Tot i que la seva pintura segueix un sentit clàssic respecte 
al material, com l’ús de la pintura sobre oli i acrílic, respec-
te als suports el ventall s’amplia des de les teles als cartrons, 
comenta. Enamorada del que fa ja des de petita, la pintura 
és una de les seves passions “em passava el dia dibuixant i 
pintant, i ja desdel primer any de la primària la mestra va 
cridar l’atenció dels meus pares i vaig començar a fer clas-
ses de manualitats fins arribar a entrar a belles arts”. De 
fet, comenta que no va ser fins al batxillerat humanístic que 
no va descobrir que “no podia viure sense l’art, formava 
part de mi. Simplement vull gaudir del que faig, el temps 
dirà si podré centrar-me només en la meva creació o si ho 
hauré de compaginar amb altres coses”.

A dalt, una de les obres que podrem veure a l’exposició Acolo-
rir moments. Sobre aquestes línies, l’alcalde, Antoni Poveda, 
amb Paula Fernández durant la inauguració d’una exposició 
a El Bulevard
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La cultura andaluza, más cerca
El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre prepara un programa especial de actividades para 
celebrar el Día de Andalucía • Baile, cante, jornadas gastronómicas y una exposición

Va presentar el seu darrer llibre, Alexia y los magnates 
de la comunicación, al Centre Jujol-Can Negre

Campo Vidal va parlar del poder 
mediàtic en clau de novel·la negra

L’autor amb l’alcalde Antoni Poveda durant la presentació del llibre

Luis Campo Vidal coneix a fons el món mediàtic. Enginyer de formació, va 
desenvolupar la major part de la seva vida professional com a consultor de 
telecomunicacions. Després de Robo en el Museu Dalí, la seva primera obra, 
Campo Vidal torna a la novel·la negra amb Alexia y los magnates de la comu-
nicación per, a través del segrest d’un magnat de la comunicació, endinsar-se 
en la situació actual dels grups de poder i els mitjans de comunicació. Un 
llibre per entendre molt més els canvis que s’estan produint en aquest àmbit 
que, de fet, estan revolucionant el sector.

Teatre infantil al Foment 
Cultural i Artístic
La CIA Terranegra porta el 27 de febrer 
a les 12 h al Foment Cultural i Artístic La 
capsa de curculles, un conte representat 
amb la tècnica del teatre de paper 
japonès, el kamishibai. El protagonista 
és un personatge que amb el seu enginy 
crea instruments musicals a partir 
d’objectes que les onades han deixat a la 
sorra de la platja (curculles, llaunes, una 
pinta...). Els més petits s’endinsaran en 
un univers sonor i visual màgic. Per a 
infants a partir dels 3 anys.

Travessa dels Òscars 
a la Biblioteca
La matinada del 27 de febrer es 
desvetllarà el nom dels guanyadors 
de la 83 edició dels Òscars, els 
premis de cinema més reconeguts. La 
biblioteca Miquel Martí i Pol torna a 
organitzar un concurs que premiarà el 
participant que hagi fet més encerts. 
Pots presentar la teva travessa fins 
al dia 26. El guanyador rebrà com 
a premi dues entrades de cinema 
i un CD de la banda sonora d’una 
pel·lícula.

Hora del conte en 
anglès i català
El proper dijous 3 de març, a les 18 
h, l’espai de l’hora del conte de la 
Biblioteca Miquel Martí i Pol farà una 
doble sessió: primer es presentarà 
el conte Drip and Drop, en anglès, a 
càrrec de la narradora santjoanenca 
Úrsula Jurado, que explicarà les 
aventures i desventures de dues 
gotes d’aigua i, a continuació narrarà 
el conte en català El nen gegant. 
L’activitat s’adreça a infants de més de 
4 anys. 

Los andaluces y andaluzas con-
memoran el 28 de febrero el sí al 
estatuto de autonomía, aprobado 

en 1980. Desde entonces ésta es la fe-
cha escogida para celebrar el día de la 
comunidad, pero no sólo allí, también 
en otros lugares de la geografía espa-
ñola donde la presencia de personas de 
origen andaluz es numerosa. Éste es el 
caso de Sant Joan Despí, donde el Cen-
tro Cultural Andaluz Vicente Aleixan-
dre celebra un programa que incluye un 

festival de música (sábado 26, a les 18.30 
h en el Auditori Miquel Martí i Pol), 
una muestra gastronómica (domingo, a 
las 12 h en el Centro Cívico de les Pla-
nes, entrada gratuita) con todo tipo de 
platos de la cocina andaluza y, este año, 
como novedad, una exposición, en este 
caso de Manuel Núñez Navarro. 
El autor nos presenta una colección de 
pinturas con el flamenco como tema 
central, recientemente declarado Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Hu-

manidad. La inauguración será el 25 de 
febrero a las 19.30 h en el Centro Cívico 
de les Planes donde permanecerá hasta 
el 9 de marzo. 
Por su parte, el festival del día 26 con-
tará con la actuación de la artista de 
Huelva, Beatriz Romero un auténtico 
prodigio del flamenco –en la actualidad 
recibe clases del maestro Arcángel– de 
tan sólo 13 años. Además actuarán el 
coro Daraja y la Escuela y el Grupo de 
Baile del CCA Vicente Aleixandre. 

Vols mantenir viva la dansa tradicional?
L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí et convida a formar part del 
grup infantil, juvenil i cos de dansa. A més de ballar, també podeu 
transmetre les ganes per la dansa tradicional a diferents pobles, ja 
que fem moltes actuacions tant al municipi com fora! Més informa-
ció a la seu (camí del Mig, 36, dimecres de 18 a 20 hores, o bé truqueu 
als telèfons: 93 477 23 86, 677 144 973 i 659 924 143).

L’1 de març s’inicien les inscripcions per 
participar en les jornades culturals que 
organitza l’Escola Municipal d’Art del 
21 al 27 de març. Una setmana dedicada 
a la pintura, la ceràmica, la fotografia, 
la cuina… Hi haurà xerrades, visites a 
exposicions, sortides guiades, etc. Entre 
les activitats confirmades, la visita a 
l’exposició Afganistán, a la Casa Asia. 
Totes les activitats tenen places limita-
des, més informació al Centre Jujol-Can 
Negre, seu de l’Escola Municipal d’Art.

L’ús de les noves 
tecnologies estalvia 
recursos

El Centre Cívic Torreblanca ha co-
mençat a treballar des de diferents 
vessants de  la gestió perquè les 
noves tecnologies facin l’equipament 
més eficient. D’entrada, el formulari 
de valoració del centre i dels tallers 
es fa ara de manera on line, fet que 
permetrà estalviar al voltant de 
1.000 fulls l’any. Les persones que 
no disposin de connexió a Internet 
a casa poden omplir el formulari en 
un terminal al centre cívic. El 76% 
dels usuaris han utilitzat el correu 
electrònic per fer la valoració. 
L’objectiu és estendre el sistema a la 
resta de centres cívics.

Inscripcions a les 
jornades culturals
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EN IMATGES

Millores per incrementar la qualitat de l’aigua
del poliesportiu Salvador Gimeno
S’ha fet un nou sistema de tractament i desinfecció de l’aigua amb ultraviolats

La qualitat ambiental és ara més elevada amb el nou tractament de l’aigua

El poliesportiu Salvador Gimeno 
és actualment l’equipament mu-
nicipal de la ciutat amb un nivell 

més elevat d’utilització, seguit de prop 
pel recentment reformat poliesportiu 
Francesc Calvet.
Malgrat que és una instal·lació relativa-
ment nova -es va inaugurar el 2003-, el 
procés de millora i d’innovació és conti-
nu. Actualment són més de 13.000 per-
sones que fan ús dels dos poliesportius. 
Cal recordar que els abonats i abonades 
als diversos programes del Despí Esport 
poden fer, de forma indistinta, utilitza-
ció dels dos poliesportius
En relació amb les millores realitzades 
al poliesportiu Salvador Gimeno cal 
destacar la instal·lació d’un nou siste-
ma de tractament de l’aigua de la pisci-
na mitjana. Aquesta és una piscina que 
té unes dimensions ideals per fer un 
munt d’activitats lúdiques, recreatives, 
terapèutiques i de classes dirigides com 
ara aiguagym. Això implica un impor-
tant moviment de l’aigua i un alt nivell 
d’evaporació.
El nou sistema de tractament i desin-
fecció que s’ha fet en aquesta piscina 

està basat en un equip d’ultraviolats que 
actua sobre l’aigua que assegura un mi-
llor nivell de tractament de la piscina i 
redueix un 66% el producte químic que 
s’utilitza per a la seva desinfecció.
Aquest és un sistema més ecològic que 
dóna un nivell de tractament millor de 
l’aigua i una qualitat ambiental més ele-
vada. De fet aquest nou sistema ja s’està 
aplicant a la zona de wellness del polies-
portiu Francesc Calvet.
D’altra banda, s’ha fet una important 
reforma als vestidors amb l’objectiu de 

fer-los més funcionals i aprofitar millor 
l’espai.
També cal destacar el sistema de tele-
visió de què disposa la instal·lació que 
facilita tot tipus d’informació sobre ser-
veis o noves activitats, indica quan serà 
la propera activitat o classe dirigida i 
facilita l’emissió de canals de televisió. 
Com a properes actuacions, s’ampliarà 
la dotació de plaques solars i es realit-
zarà una reforma de la sauna seca per 
fer-la més àmplia i millorar-ne les pres-
tacions.

DESPÍ ESPORT

Els poliesportius són utilitzats per 13.000 personesart al Centre Jujol-Can Negre • descomptes 
als mercats • millores a l’espai públic

Can Negre ha acollit fins al 6 de febrer la mostra Ciència i vida-Vida 
i ciència, de Maria Ramírez Meca. Les imatges mostren diferents 
moments de la inauguració. A la de l’esquerra, el regidor Cultura, 
Àlex Medrano, l’autora María Ramírez, i Lluís Grande Ratia, amic de 

l’autora que també va participar en la inauguració. A la dreta, un dels 
visitants observa els quadres exposats. La mostra es va presentar per 
primer cop a Sant Joan Despí, ara la podem veure a la Sala d’Art de 
l’Hospital de Bellvitge. 

Millores a l’espai 
públic. Durant aquests 
dies s’està acabant la 
remodelació d’una de 
les voreres d’un tram de 
l’avinguda Pla del Vent, 
al barri de Torreblanca-
Pla del Vent. Les obres de 
canalització del servei 
d’aigua van obligar a aixe-
car aquest espai  que ara 
s’està tornant a reposar de 
nou, no només a l’espai in-
tervingut sinó en la vorera 
sencera.  Un cop acabin 
les obres de reconstrucció, 
es plantarà nou arbrat, en 
aquest cas troanes.

 Els dos equipaments comercials han posat en marxa diferents iniciatives. 
D’una banda, al del Centre s’ofereixen descomptes en els productes que 
incorporen un punt de color blau. Aquesta promoció es fa els dimecres. D’altra 
banda, el de les Planes ofereix descomptes en els productes que porten 
un punt de color taronja (dimarts i dimecres) i el segon divendres de mes orga-
nitzen degustacions.

Espai artístic.
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al Poliesportiu Salvador Gimeno 

per a nens i nenes de 4 a 12 anys 

SETMANA BLANCA: del 8 a l’11 de març
SETMANA SANTA: del 18 al 21 d’abril
Possibilitat d’inscripció en diferents horaris: 
matí (de 9 a 14 h) o complet (de 9 a 17 h); cangur, de 8 a 9 h.
Inscripcions obertes als poliesportius Salvador Gimeno i Francesc Calvet

Noves promocions als mercats municipals.
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El Ayuntamiento planea dotarlas próximamente de cobertura ‘wi fi’ para Internet

El Centre Excursionista de Sant Joan Despí 
experimenta  una notable expansió
Creix de forma important el nombre d’associats i el volum d’activitats que realitza

A l’hivern l’entitat porta a terme tot tipus 
d’activitat de neu

Per segon any consecutiu es va celebrar una cursa del SCS 
(Slot Club Series)  a Sant Joan Despí. Aquest és un cam-
pionat entre diversos clubs d’slot catalans i andorrans, quasi 
una cinquantena d’equips de dues o tres persones per cada 
cursa. L’Slot Car Sant Joan Despí va tenir una nodrida re-
presentació en una cursa en què va prevaler el  bon ambient 
i la camaraderia. En aquesta primera cursa del denominat 
“Mundialet” es va imposar el Gass-Soloting Plus i segon i 
tercer van ser els equips Aloy Shop 2 i 1 santjoanencs, amb 
M.Malleu/S.Bagán i J.Cardona/Jamo, respectivament. 

Xavier Cano es proclama campió de la 
Lliga Catalana de tir amb arc

L’arquer del Club Tir amb Arc Despí, Xavier Cano -al cen-
tre a la foto- s’ha proclamat campió de la Lliga Catalana 
2010-11 després de les tirades que es van iniciar a l’octubre 
de l’any passat i van finalitzar el passat mes de gener.
Després d’un començament de lliga no gaire bo, la per-
severança de l’arquer santjoanenc davant de contrincants 
amb més opcions que ell l’han portat al més alt del podi, 
un fet històric per al club santjoanenc. Xavier Cano, que 
va ser sisè en l’anterior temporada, ha aconseguit trencar 
l’hegemonia d’altres clubs en les darreres edicions.

El tennista Albert Costa va jugar amd diferents abonats per estrenar la instal·lació

El Aula de Estudios, un importante recurso para los 
jóvenes que hacen deporte en los polideportivos

En Sant Joan Despí, los estudian-
tes que utilizan los servicios de los 
polideportivos tienen a su disposi-
ción un aula de estudios. El objeti-
vo principal de estos espacios es el 
facilitar a los niños y niñas un lugar 
tranquilo donde poder realizar los 
deberes o estudiar antes de iniciar 
los entrenamientos o la actividad 
física que realizan en los polidepor-
tivos y de esta forma aprovechar el 
tiempo. 
El servicio se da en los tres poli-
deportivos municipales: Salvador 
Gimeno, Francesc Calvet y Polies-
portiu del Mig, ajustándose a las ne-
cesidades horarias de los usuarios.

Se ajusta a las necesidades 
horarias de los usuarios 
habituales de las 
instalaciones deportivas

Tercer lloc en Xou del CPA Sant Joan al Campionat 
de Barcelona de patinatge artístic
Diumenge 23 de gener, el grup de xou (espectacle de patinatge sobre 
rodes) del Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí va participar en 
el Campionat de la Territorial de Barcelona dins de la categoria juve-
nil i va aconseguir la tercera plaça. Va tenir així l’opció de continuar 
participant en la propera competició, el Campionat de Catalunya de 
Grups Xou a Reus. 
Les 13 patinadores van representar una coreografia titulada Elles,  un 
petit homenatge a totes les dones. Van patinar amb molta velocitat 
i coordinació, combinant tot això amb diversos canvis de vestuari i 
molta expressivitat. És la recompensa a moltes hores d’entrenament 
basades en el treball dels seus entrenadors, Mireia López i Tomàs 
Astorga. El campionat va tenir lloc al pavelló del Garraf de Vilanova i 
la Geltrú amb més de 2.000 persones, que van omplir de gom a gom 
les grades.

Les noies de Sant Joan Despí van demostrar treball 
i responsabilitat durant l’actuació
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Sant Joan Despí va organitzar la primera 
prova del Mundialet d’slot car

Un espacio en el que se puede estudiar con tranquilidad

El Ayuntamiento tiene también en 
proyecto dotar a estos espacios de 
servicio wi-fi y que los usuarios 
puedan tener acceso a Internet, ya 

que, con la implantación del orde-
nador portátil  en los centros de se-
cundaria, esta es una herramienta 
imprescindible para los estudiantes.

El Centre Excursionista Sant Joan 
Despí, entitat que va ser creada per 
una vintena de joves apassionats per la 
muntanya l’any 1994, es troba actual-
ment en un moment d’expansió amb 
més de 50 socis, els quals practiquen 
tot tipus d’activitats com l’escalada, 
l’esquí, l’excursionisme, vies ferrades, 
BTT...
El Centre està adherit a la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalun-
ya i a l’Associació del Baix Llobregat 
d’aquesta vessant esportiva, això els 
permet tramitar llicències federatives i 
organitzar i participar en cursos i acti-
vitats relacionades amb la muntaya.
Les seves sortides sempre van relacio-
nades amb les estacions de l’any, això 

els permet aprofitar l’hivern per prac-
ticar tot tipus d’activitats relacionades 
amb la neu, com ara seguir el circuit 
català de raquetes de neu que organit-
za la Federació, esquí, alpinisme...i a la 
primavera-estiu per anar a escalar, en 
BTT o fer excursionisme.
Per a aquest any l’entitat està preparant 
un monogràfic de geocaching (activitat 
d’amagar i trobar “tresors” en qualsevol 
lloc, amb l’ajut d’un GPS), el concurs de 
fotografia digital i una conferència so-
bre el canvi climàtic a les glaceres dels 
Pirineus. Els seus socis compten amb 
un dipòsit de material per quan el ne-
cessitin i una bona biblioteca amb lli-
bres, mapes i guies. Més informació so-
bre l’entitat al web: www.cedespi.es.vg.
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El proper 22 de maig hi haurà elec-
cions municipals, i Esquerra, com 
hem fet des de 1995, tornarem a re-
presentar l’esquerra independentista 
de Sant Joan Despí. La secció local 
ha considerat adient que en Lluís Fa-
brés, actual portaveu del grup muni-
cipal, torni a encapçalar la llista elec-
toral, com ja va fer el 2003 i el 2007. 
Al llarg d’aquests darrers 8 anys en 
Lluís ha exercit una oposició cons-
tructiva, lluitant sovint tot sol contra 
l’aclaparadora majoria del tripartit lo-
cal (PSC, ICV-EUiA i CiU), i estant 
sempre a disposició de tothom que li 
ha demanat, ja siguin veïns o entitats. 
Des d’Esquerra afrontem aquestes 
eleccions, les més properes a la ciu-
tadania, amb il·lusió i empenta, cons-
cients que ens trobem davant d’una 
gran ocasió per poder trencar la ma-
joria absoluta del PSC, que fa gairebé 
30 anys que governa la nostra ciutat, 
amb encerts i errades, però utilitzant 
sempre el rodet de la majoria absolu-
ta quan hi ha hagut alguna decisió o 
posicionament que no ha estat del seu 
gust.  
Toca canvi. Força gent ho demana i 
ho desitja. La força dels més de 1500 
veïns i veïnes que han demanat el re-
torn del mercat ambulant del dilluns 
al seu emplaçament original, i que 
han estat menystinguts per l’equip 
de govern, per exemple, no pot que-
dar en un no-res. De ben segur que 
tothom coneix més situacions sem-
blants.
Volem fer una crida, no només als in-
dependentistes declarats, sinó a totes 
aquelles persones que volen una nova 
correlació de forces a l’Ajuntament, 
a col·laborar amb la candidatura 
d’Esquerra. Si sumem diferents sensi-
bilitats i voluntats, ho farem possible. 

ERC
Lluís Fabrés, candidat 

a l’alcaldia

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
L’Àrea. Serveis a la Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empreses i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 112
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital de Sant Joan Despí 93 553 12 00
Cita prèvia 93 567 09 99
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
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 d’informació Jovespí 93 477 17 62
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Poliesportiu Francesc Calvet 93 477 27 09
Poliesportiu Salvador Gimeno 93 477 68 20
Oficina local d’habitatge 93 477 03 11
OMIC 93 477 23 44
Recollida domiciliària  
de mobles i olis  93 480 60 59
Tramvia metropolità 902 19 32 75
Renfe 902 24 02 02
Autobusos Oliveras 902 02 33 93
Autobusos Mohn 902 02 33 93
Taxis 93 477 07 70
Correus 93 373 20 14
Servei Local de Català 93 477 00 92

el temps
GENER DE 2011

Temperatura mitjana: 9,0ºC • Temperatura màxima: 
18,7ºC el dia 8 • Temperatura mínima: -1,8ºC el dia 
22 • Precipitació total: 37,1,0 mm caiguts en 6 dies • 
Màxima precipitació en 24 h: 24,4 mm el dia 28 • dos 
dies de tempesta

Comencem any nou i de moment el passat mes de 
gener ha estat normal tant pel que fa a precipitacions 
com pel que fa a temperatura mitjana. Els tres primers 
dies del mes varen ser freds i amb una mica de pluja, 
però ràpidament la temperatura es va disparar abans de 
Reis i fins ben bé el dia 20 l’ambient suau i molt assolellat 
eren els dominants. Tot indicava que el gener acabaria 
sent molt sec i càlid, però l’onada de fred que vàrem tenir 
entre els dies 21 i 27 (i amb nits sota zero) va ser suficient 
per compensar l’ambient suau dels dies anteriors. 
Després del fred intens va venir la pluja entre els dies 27 
i 29, la qual va aportar bona part de la precipitació total 
mensual, i amb tempesta forta inclosa la nit del 28.

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

Las casualidades en política son 
poco creíbles.  En el primer pleno 
municipal del año, y antes de las 
próximas elecciones municipales, 
los representantes en nuestra ciu-
dad del tripartito desalojado de la 
Generalitat presentan cada cual 
una moción sobre el mismo pro-
blema. Ahora, después de que los 
ciudadanos los expulsaran del po-
der, se preocupan y se rasgan las 
vestiduras porque la crisis se está 
cebando con los ciudadanos que 
no pueden hacer frente a las hipo-
tecas sobrevaloradas. 
Demostrado, los miembros del tri-
partito trabajan mejor en la oposi-
ción que en el gobierno. Presentar 
ahora estas mociones es pura de-
magogia. Ya en  2009, el PSOE-
PSC con el apoyo parlamentario 
habitual creo el FROB para salvar 
a los Bancos y Cajas con más de 
9 mil millones de euros. Además, 
también en ese mismo año, en la 
Comisión de Vivienda del Congre-
so se aprobó el ICO-Moratoria con 
altas exigencias a los ciudadanos 
para impedir su acceso. 
Pero lo que no tiene sentido es pre-
sentar unas mociones cuando a fi-
nales de 2010 se debatió en el Con-
greso de los Diputados una moción 
que trataba de “la dación en pago” 
de las hipotecas y de las “ayudas al 
alquiler”, pero una enmienda del 
PSOE-PSC las suprimió. Esta en-
mienda fue aprobada por los mis-
mos que ahora presentan estas mo-
ciones.  Casualidad, no.

¡Qué casualidad!

PP

El passat dilluns dia 7 de febrer, el pre-
sident de la Generalitat Artur Mas va 
mantenir la primera trobada oficial amb 
el president del govern central. 
El president de la Generalitat ha anat a 
reclamar el que ens correspon. És hora 
de tocar de peus a terra i, més enllà de 
les proclames d’independència i del dret 
a decidir, ara per ara hi ha moltes coses 
que desgraciadament es decideixen a 
Madrid i, en defensa dels interessos de 
Catalunya, el govern català, ha de parlar 
i negociar amb Madrid.
No es pretén treure rèdit d’un govern 
feble. Es pretén simplement que es 
compleixi l’Estatut, que es compleixi la 
disposició addicional tercera i que rein-
tegrin a Catalunya l’import de les inver-
sions públiques de l’Estat que per llei 
hauria de fer i no ha fet. El que es pretén 
és simplement que el govern de l’Estat 
pagui a Catalunya, com ha de pagar a 
altres comunitats autònomes, el fons de 
competitivitat previst per llei. I tot això 
no es fa en perjudici de l’interès general.
És cert també que s’ha demanat auto-
rització per a més endeutament, però 
això no s’ha fet sense presentar un pla 
d’ajust. No conec cap altra comunitat 
autònoma que hagi presentat un pla 
d’ajust que comporti una reducció de 
despesa del 10%, tenint en compte que 
el 80% del nostre pressupost és finalista 
per atendre serveis educatius, sanitaris, 
de seguretat… Catalunya està, per tant, 
fent els deures, i el que cal és que l’Estat 
es responsabilitzi dels seus. És molt fàcil 
criticar les comunitats autònomes de ser 
responsables del dèficit i al mateix temps 
no pagar-los allò que els correspon per-
què no es vegi incrementat el dèficit es-
tatal. El que hauria de fer l’Estat és com-
plir amb la llei, pagar el que se’ns deu, 
i si això suposa més dèficit en l’àmbit 
d’Estat, que presentin ells un pla d’ajust 
més contundent tenint present que ells 
no tenen l’obligació d’atendre (llevat de 
les prestacions d’atur) la columna verte-
bral de la societat del benestar.

D’almoina, res de res

CiU

Aquests dies el govern socialista, els 
sindicats CCOO i UGT i la patro-
nal CEOE han signat el Pacte Social 
i Econòmic. Un acord que va dirigit 
a sumar esforços i a avançar plegats 
per crear un clima de confiança entre 
la ciutadania, els treballadors i les tre-
balladores i els inversors.
Aquesta és una nova eina perquè la 
recuperació econòmica arribi aviat, 
per contribuir a una ràpida sortida de 
la crisi, per fomentar el creixement 
econòmic i perquè la creació de llocs 
de treball sigui una realitat.
Un acord que gira al voltant de la 
reforma del sistema de pensions; la 
reforma de les polítiques actives de 
feina i la formació professional; la ne-
gociació col·lectiva; la política indus-
trial, i l’energia energètica i la política 
de I+D+I (Investigació, Desenvolu-
pament i Innovació).
Un primer pas per endegar les refor-
mes i consensuar el full de ruta del fu-
tur del sistema de relacions laborals, 
tot respectant el diàleg social i sense 
incórrer en un retrocés dels drets so-
cials i laborals dels i les treballadores.
En definitiva, el que es pretén amb 
aquesta reforma és preparar a les 
persones aturades per millorar el seu 
accés al mercat laboral facilitant la 
seva formació per augmentar les se-
ves possibilitats, donar una resposta 
directa a les necessitats laborals de les 
empreses aconseguint que els serveis 
d’ocupació es converteixin en els mi-
llors instruments per ajudar a treba-
lladors i empreses.
Creiem que aquestes són les línies 
necessàries per afrontar el futur. El 
consens és fonamental, mentre a uns 
partits només els interessa fer soroll 
i criticar els que governen, a altres el 
que ens interessa és treballar per als 
ciutadans i les ciutadanes.

Compromís social

PSC

La crisi econòmica ha tingut com a 
conseqüència un gran increment de 
l’atur i de la inseguretat de la renda 
en milers de famílies del nostre país, a 
aquest fet es pot afegir el sobreendeu-
tament de moltes famílies que havien 
adquirit habitatges de propietat. 
Les entitats financeres van facili-
tar préstecs per damunt del valor de 
l’habitatge a famílies que comprome-
tien més del 50% dels seus ingressos 
i amb uns terminis cada vegada més 
llargs, cosa que ha contribuït a gene-
rar un dels sobreendeutaments privats 
més alts del món.
Aquest any 2011 i  el 2012 es podrien 
executar uns 500.000 desnonaments 
judicials per impagament d’hipoteques 
a tot l’Estat espanyol, i a Catalunya es 
podria arribar a unes 50.000 execu-
cions hipotecàries. 
L’actual Llei Hipotecària condem-
na a moltes famílies en situació 
d’insolvència a enfrontar-se a un pro-
cés de desnonament amb la pèrdua del 
seu habitatge, a més de la reclamació 
del pagament del deute per part dels 
bancs. 
ICV-EUiA estem realitzant propos-
tes en el Parlament de Catalunya i de 
l’Estat, reclamant la modificació de la 
regulació hipotecària de forma que la 
persona  deutora quedi alliberada de 
la totalitat del deute hipotecari amb el 
lliurament de l’habitatge al creditor. 
És necessari garantir el dret a l’habitatge 
de les persones que perdin la seva pro-
pietat per l’execució de la hipoteca i 
oferir alternatives com quedar-se a en 
règim de lloguer o renegociar el deu-
te reordenant el pagament de  forma 
més assumible a la realitat econòmica 
de la persona hipotecada. Tanmateix, 
establir mesures d’ajut perquè es pugui 
cancel·lar o reduir el deute de les fa-
mílies que ja han estat desnonades del 
seu habitatge, però que continuen amb 
bona part del deute amb els bancs. 

Modificar la llei 
hipotecària

ICV-EUiA
TRIBUNA POLITICA
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