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L’article de l’Alcalde

Antoni Poveda

Generar noves oportunitats per tal de tirar edavant 
amb garanties de futur. Aquest és un dels reptes que 
tenim com a societat per assolir les condicions que 

ens permetin agafar definitivament el camí del creixement. I, 
per treballar cap a aquest objectiu, tots hem de posar el nostre 
granet de sorra. Nosaltres, com a administració municipal, 
així ho entenem i per això seguim posant a l’abast de la 
ciutadania iniciatives que afavoreixin un desenvolupament 
que vagi d’acord amb un sistema productiu en plena 
transformació. I en aquest sentit, el recolçament a les noves 
idees de negoci i l’ajut als emprenedors de la ciutat són una 
prioritat a Sant Joan Despí. Per això, en breu, augmentarem 
de manera notòria els serveis que des de 
l’Ajuntament donem a les persones que 
tenen una idea de negoci o d’autocupació 
amb la creació d’un nou viver d’empreses 
i d’un centre de suport a la cultura 
emprenedora. Els nous equipaments 
s’instal·laran a la planta inferior de l’edifici 
de l’escola bressol municipal El Gegant del 
Pi, i a l’antiga Casa Rovira, ja en la fase final 
de rehabilitació.

Un altre exemple recent és el nou model de FiraDespí, 
celebrada als carrers del Centre i les Planes, que ha estat 
un èxit de públic, una important empenta per al sector 
comercial local i una clara demostració que tenim una xarxa 
d’establiments variada i de qualitat.

També avancem en l’oferta de transport públic, dins el nostre 
projecte de ciutat amb una mobilitat sostenible i amb més 
alternatives per als desplaçaments. Arribar a la zona alta de la 
Diagonal de Barcelona és, des del passat 8 de novembre, més 
senzill amb l’entrada en servei de la nova línia d’autobús L79, 
que, tot venint de Sant Boi, ens permet una connexió ràpida i 
directa amb aquest important eix barceloní, on convergeixen 
universitats, oficines i  serveis. Amb aquest nou bus, Sant Joan 
Despí ja en té un total d’11 línies que ens connecten amb  la 
resta de l’àrea metropolitana i el Baix Llobregat.

Generar nuevas oportunidades para tirar adelante con ga-
rantías de futuro. Este es uno de los retos que tenemos 
como sociedad para alcanzar las condiciones que nos 

permitan tomar definitivamente el camino del crecimiento. Y para 
trabajar hacia este objetivo, todos debemos poner nuestro granito 
de arena. Nosotros, como administración municipal, así lo enten-
demos y por eso seguimos poniendo al alcance de la ciudadanía 
iniciativas que favorezcan un desarrollo que vaya parejo a un siste-
ma productivo en plena transformación. Y en este sentido, el apo-
yo a las nuevas ideas de negocio y la ayuda a los emprendedores 
de la ciudad son una prioridad en Sant Joan Despí. Por ello, en 
breve, aumentaremos de manera notoria los servicios que desde 

el Ayuntamiento damos a las personas 
que tienen una idea de negocio o de 
autoempleo con la creación de un nue-
vo vivero de empresas y de un centro 
de apoyo a la cultura emprendedora. 
Los nuevos equipamientos se instala-
rán en la planta inferior del edificio de 
la guardería municipal El Gegant del Pi  
y en la antigua Casa Rovira, ya en la fase 
final de su rehabilitación. 

Otro ejemplo reciente es el nuevo modelo de FiraDespí, celebrada 
en las calles del Centro y Les Planes, que ha sido un éxito de pú-
blico, una importante empuje para el sector comercial local y una 
clara demostración de que tenemos una red de establecimientos 
variada y de calidad. 

También avanzamos en la oferta de transporte público, dentro de 
nuestro proyecto de ciudad con una movilidad sostenible y con 
más alternativas para los desplazamientos. Llegar a la zona alta de 
la Diagonal de Barcelona es, desde el pasado 8 de noviembre, más 
sencillo con la entrada en servicio de la nueva línea de autobús 
L79, que, viniendo de Sant Boi, nos permite una conexión rápida 
y directa con este importante eje barcelonés, donde convergen 
universidades, oficinas y servicios. Con este nuevo bus, Sant Joan 
Despí ya tiene un total de 11 líneas que nos conectan con el resto 
del área metropolitana y el Baix Llobregat.

Noves oportunitats

Tenim una nova línia de 
bus que, cada 15 minuts, 
ens porta a la Diagonal

 per l’autopista
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Iniciativas para fomentar y 
mejorar la actividad económica

En 2011 la ciudad tendrá tres viveros de empresas

La antigua Casa Rovira, ahora en la recta final de las obras de remodelación interior, se convertirá en 
el Centre Jujol de Cultura Emprenedora con 8 despachos para empresas y espacios polivalentes

Lo nuevos viveros municipalesEl  t r a b a j o  q u e  r e a l i z a  e l 
Ayuntamiento para apoyar 
las iniciativas de las perso-

nas emprendedoras no cesa. Si hace 
once años se puso en marcha el pri-
mer vivero de empresas, en el Centre 
Miquel Martí i Pol, en 2011 se harán 
realidad dos nuevos equipamientos 
que potenciarán y mejorarán los ser-
vicios a los emprendedores. Uno se 
construirá en la planta subterránea de 
la guardería El Gegant del Pi y el otro 
se ubicará en la antigua Casa Rovira.
Obligados o no por la actual coyun-
tura económica, lo cierto es que cada 
vez son más las personas que optan 
por crear su propia empresa. Hasta 
septiembre de 2010, el espacio de 
creación de empresas del departa-
mento de Foment de l’Ocupació i Co-
merç ha atendido a 150 persona, una 
tendencia al alza que doblará este 
año las cifras respecto al 2009.

Iguales pero diferentes
Ambos viveros contarán con despa-
chos -que se podrán alquilar hasta 
un máximo de tres años- y espacios y 
servicios comúnes. ¿Entre las diferen-
cias? La antigua Casa Rovira dispon-
drá de seis despachos destinados a 
la domiciliación de empresas que se 
pueden alquilar, de manera perió-
dica o puntual, cuando el empren-
dedor necesite un lugar de reunión. 
También albergará una sala donde se 
realizarán diferentes tipos de actos, 
de carácter ocupacional y cultural, y 
por supuesto, ambos centros conta-
rán con el asesoramiento del depar-
tamento de Foment de l’Ocupació.

Vivero de empresas Fontsanta

En plena naturaleza. El proyecto (ahora en fase de licitación con el objetivo de iniciar las obras en 
primavera) prevé la construcción de 11 despachos y una sala polivalente. Ocupará la planta inferior 
del edificio de la guardería El Gegant del Pi, de 600 metros cuadrados. La inversión asciende a 
unos 500.000 euros sufragados por el Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona además de apor-
taciones de los fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional).

Centre Jujol de Cultura Emprenedora

Hacia una cultura emprendedora. Dis-

pondrá de ocho despachos, seis espacios 

de domiciliación, salas de reuniones y sala 

de actos. En diciembre finalizarán las obras 

de la adecuación interior, enmarcadas en 

el segundo Fondo Estatal para el Empleo y 

la Sostenibilidad Local (FEESL). Con una 

superfície aproximada de unos 405 metros 

cuadrados, esta casa modernista, construida 

por el arquitecto Josep Graner en 1926, tiene 

en su fachada unos esgrafiados con motivos 

geométricos y flores, además de una figura 

de San Antonio de Padua obra de Josep Ma-

ria Jujol. La remodelación exterior e interior 

ha costado unos 500.000 euros.
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Una ciudad con 
ideas y futuro

En 2009, una cuarentena de personas participaron en 
talleres específicos para emprendedores

Fruto de la inquietud municipal por incentivar la cultura emprende-
dora en 2009 se puso en marcha la campaña “Sant Joan Despí, ciutat 

emprenedora: tens idees, tens futur” que, a través de talleres, ha 
fomentado el espíritu emprendedor promoviendo entre los partici-
pantes ideas como el trabajo en red, la colaboración, el talento o el 

esfuerzo. Estos talleres están dirigidos a personas que quieran apor-
tar sus ideas y experiencias en el entorno de la creación de empresas. 

Hasta la fecha han participado 40 ciudadanos y ciudadanas.

Recursos que suman
· Sesiones de Networking, el empresariado de la ciudad participa 
periódicamente en sesiones para fortalecer puntos débiles y fomentar 
el trabajo en red.

· Espacio de creación de empresas, el departament de Foment 
de l’Ocupació dispone de un servicio que ayuda al nacimiento de 
nuevas iniciativas orientando en la elaboración del plan de empresas, 
realizando la intermediación en la búsqueda de recursos o fomentan-
do actividades formativas y de participación activa entre las personas 
emprendedoras.

En diciembre, nuevo curso

En diciembre está previsto que se inicie un 
nuevo curso ocupacional: Orientación Profesio-
nal y  Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 
una duración de 50 horas.

Más información:
Departament de Foment de l’Ocupació 
(c/ John F. Kennedy, 8, tel. 93 480 80 50)

En la imagen, algunos de los participantes en los 27 cursos de formación ocupacional realizados entre 2008 y 2009. Durante el acto de 
entrega de los diplomas, el 19 de octubre en el centro cívico de les Planes, el alcalde, Antoni Poveda, destacó la necesidad de la formación 
como una “herramienta imprescindible para ser competitivos”. Los cursos han trabajado temáticas muy diferentes, desde el aprendizaje 
del inglés, a las curas auxiliares de enfermería pasando por las aplicaciones informáticas y diversas herramientas de gestión.

400 personas se forman en cursos ocupacionales 
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Más alternativas para ir en autobús
Nuevas líneas y mejoras horarias han aumentado en los últimos meses la oferta en la ciudad

La entrada en servicio del hospital ha hecho posible que el barrio Residencial Sant Joan 
esté ahora conectado con más municipios del Baix Llobregat y con Barcelona

La red de transporte público de Sant Joan Despí ha mejorado de 
manera evidente en los últimos meses con  la puesta en marcha de 
nuevas líneas, ampliación de trayectos y aumento de frecuencias. 

La entrada en servicio del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
ha representado, especialmente para el barrio Residencial Sant Joan, 
la posibilidad de conexión en transporte público con un buen número 
de municipios del Baix Llobregat y, a la vez, aumentado las alternativas 
hacia Barcelona. A las cuatro nuevas líneas que llegan al centro sanita-
rio (L567, L560, L67 y JT) hay que sumar otras que han modificado sus  
itinerarios para llegar al centro sanitario. En este sentido destaca la L77 
(que lleva al aeropuerto) y que gracias a esta conexión ha aumentado 
el número de paradas en la ciudad, a través de la avenida de Barcelona.
El Nit Bus, los autobuses nocturnos, ofrece desde hace meses también 
mejores horarios: se ha ampliado su frecuencia de paso a cada 20 minu-
tos, además de prolongar sus horarios en la primera y última salida. 
Además, la línea L15 ha modificado su itinerario para acercarse más al 
hospital de Bellvitge. Las mejoras en el servicio han ido acompañadas 
de acciones destinadas a hacer más fácil coger el autobús. La colocación 
de pantallas informativas (12 en la ciudad, 7 con energía solar) permiten 
conocer los tiempos de espera en la parada.

Google te guía para ir en transporte público. La Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT) y Google han puesto en marcha un servicio a través 
del cual el buscador de Internet más utilizado ofrece a los usuarios del transporte público 
el mejor itinerario. El 28 de octubre se presentó Google Transit para el área metropolitana 
de Barcelona, un instrumento de planificación de rutas en transporte público incluido 
dentro de Google Maps que incorpora todas las líneas de autobús de gestión indirecta 
de la EMT, Metro y autobuses de TMB, Tramvia Metropolità y Ferrocarrils Catalans. En 
la foto, el presidente de la EMT, Antoni Poveda, y el responsable de Google Maps, David 
Robles.

Autobuses que contaminarán menos. Los autobuses 
metropolitanos emitirán menos partículas contaminantes a la atmósfera. La Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT) y Gas Natural Fenosa han firmado un convenio por el 
cual los buses incorporarán un nuevo modelo de filtro más eficiente que permitirá reducir 
la emisión de 72 toneladas de óxidos de nitrógeno. También se incorporarán vehículos 
híbridos (diésel-eléctricos).

L567
Vallirana-Cervelló-Molins de Rei-Sant Joan 

Despí-Barcelona
L560
Corbera-La Palma de Cervelló-Molins de Rei-

Sant Joan Despí
L67
Castellbisbal-El Papiol-Molins-Sant Joan Despí-

Barcelona
JT (Just Tram)
Sant Just Desvern-Sant Joan Despí

L46: BUS URBANO 
conecta también con Sant Just Desvern y 

Cornellà 
L10: 
Sant Just Desvern- Sant Joan Despí-

Esplugues-Cornellà-l’Hospitalet-El Prat

L77:
Aeropuerto-Cornellà-Sant Boi-Sant Joan Despí

157: 
Sant Joan Despí-Sant Just Desvern-Esplugues-

Barcelona
N15 (nocturna):
Sant Joan Despí-Esplugues-Cornellà-

l’Hospitalet-Barcelona

Las líneas nocturnas de autobús (N15 y N12) 

han incrementado su frecuencia de paso (a 

20 minutos), además de ampliar horarios a 

primera y última hora. La N15 ha modificado el 

itinerario en el entorno del hospital de Bellvitge.

NUEVA L79 directa a Barcelona 

por la autopista

Nit Bus con más frecuencia

también paran en el centro sanitario:

nuevas líneas que llegan al hospital:
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L79: nou autobús directe a la Diagonal
La línia connecta també amb Sant Boi de Llobregat

La nova L79 compta amb 9 vehicles que passen cada 15 minuts i arriben a Barcelona per 
l’autopista, i ofereixen una ràpida alternativa d’arribar a la ciutat comtal en transport públic

A la imatge, usuaris esperant l’autobús de la nova línia L79, a la parada situada al final del carrer de Baltsar d’Espanya, des d’on agafa l’autopista B23 cap a 
la Diagonal, el dia de la posada en marxa de la línia, el passat 8 de novembre

Sa n t  J o a n  D e s p í  co n t i n u a 
ampliant la seva oferta de 
transport públic. El 8 de novem-

bre va entrar en servei una nova línia 
d’autobús que ens connecta d’una 
manera ràpida i directa amb l’avinguda 
Diagonal de Barcelona a través de 
l’autopista. El fet de circular per una via 
ràpida fa possible que, en pocs minuts, 
puguem arribar a la zona universitària 
o a la zona comercial d’aquesta avin-
guda barcelonina.
Es tracta d’un nou servei que també 
ens enllaça amb Sant Boi de Llobregat, 
una ciutat veïna amb la qual fins fa 
ben poc no teníem connexió directa 
en transport públic. A la línia L77 (que 
arriba a l’aeroport) se suma ara la nova 
L79 Sant Boi-Sant Joan-Diagonal de 
Barcelona.

Cada 15 minuts, un autobús
La línia L79 compta amb una alta fre-
qüència de pas: circula un autobús 
cada 15 minuts des de les 6 del matí i 
fins a les 21.30 hores, en dies feiners. La L’alcalde, Antoni Poveda, amb el de Sant Boi, Jaume Bosch, durant el viatge inaugural de la línea

flota està dotada de vehicles amplis, 
silenciosos, sostenibles i còmodes: 
incorpora 9 autobusos de 12,8 metres 
–més llargs de l’habitual–,de pis baix, 
perfectament adaptats a les perso-
nes de mobilitat reduïda, i incopora 
el sistema mediambiental Euro 5, que 
redueix la contaminació.
P e r  a l  p r e s i d e n t  d e  l ’ E n t i t a t 
Metropolitana del Transport i alcalde 
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, 
l’entrada en servei de la Línia L79 con-
tribuirà a una mobilitat més sosteni-
ble, donant una alternativa en trans-

port públic al vehicle privat. La línia, el 
manteniment de la qual significa una 
inversió de 2 milions d’euros, s’espera 
transporti uns 600.000 viatgers l’any. 
Per a Poveda “és molt important 
que en temps de crisi fem l’esforç 
de seguir invertint en transport 
públic”. 
A Sant Joan Despí la línia L79 té dues 
parades: a l’avinguda de Barcelona, 
cantonada amb la Rambla Jujol, davant 
la residència de gent gran Sophos, i al 
carrer de Baltasar d’Espanya, a l’alçada 
de la Via Llobregat. 
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Agafar la bici per anar a estudiar
El programa “Els dijous anem en bici a l’escola” propicia un canvi de model en la mobilitat

Infants i joves participen en un nou projecte educatiu que els engresca a utilitzar aquest 
mitjà de transport més sostenible en els seus trajectes cap a l’escola o institut

A l’esquerra, infants esperen el seu torn perquè una voluntària els segelli la butlleta. A la dreta, estudiants del Salvador i Pedrol disposats a fer una excursió, també amb bici

Cada cop és més habitual 
veure com la ciutadania uti-
litza la bicicleta en els seus 

desplaçaments. A l’escola, a la feina 
o simplement per passejar, està clar 
que aquest mitjà, gens contaminant,  
està guanyant terreny. Per potenciar 
aquest hàbit, l’Ajuntament ha iniciat el 
projecte “Els dijous anem a l’escola en 
bici”. L’objectiu és fer aquesta activitat 

periòdicament. De moment, i fins al 
16 de desembre, els infants de 5è i 6è 
de primària, els de l’ESO, batxillerat i 
cicles formatius que vagin en bici par-
ticipen en aquesta campanya que els 
premiarà amb un obsequi i entraran 
en el sorteig d’una bicicleta. A la pri-
mera jornada van participar un cente-
nar d’infants.  Cada setmana han par-
ticipat una mitjana de 120 alumnes.

Al riu en bicicleta
D’altra banda, al voltant d’una se-
tantena d’estudiants de 4t de l’ESO 
de l’institut Jaume Salvador i Pedrol 
va participar, el passat 22 d’octubre, 
en una excursió en bici fins a la pla-
tja del Prat. Els joves hi van arribar 
fins al mar utilitzant el camí del riu al 
qual es van desplaçar a través la xar-
xa de carrils bici de Sant Joan Despí.

Per anar a treballar
Per anar a estudiar
Per gaudir de la ciutat...

Utilitza la nova xarxa 
urbana de carrils bici, de 
13 km, més còmoda 
i segura. 
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El tipo pasará del 0,42 al 0,40 para disminuir la presión fiscal y disminuir el efecto de la revisión catastral

El Ayuntamiento aprueba las ordenanzas fiscales 
para 2011 que incluyen una rebaja el tipo del IBI

28 de noviembre: elecciones al Parlament de Catalunya

El Pleno aprobó el pasado 25 de 
octubre la modif icación de las 
Ordenanzas Fiscales  para el año 2011 
con los votos favorables del PSC, ICV-
EUiA, CiU y ERC, mientras que el PP 
votó en contra. Siguiendo la filosofía 
de las ordenanzas fiscales del 2010, 
el Ayuntamiento volverá a bajar el 
tipo del principal impuesto que afec-
ta a la ciudadanía el IBI (Impuesto de 
Bienes e Inmuebles) que será rebaja-
do del 0,42 al 0,40. El objetivo de esta 
medida es reducir el impacto que 
para algunos ciudadanos supondrá 
la revisión catastral de 2006. En aquel 
momento, el Ayuntamiento optó por 
distribuir, en un plazo de 10 años, la 
actualización de la revisión catastral.
El alcalde, Antoni Poveda, explicó 
que las ordenanzas “son sensibles 

a la ciudadanía, de hecho, Sant 
Joan Despí es una de las poblacio-
nes del área metropolitana con el 
tipo del IBI más bajo. Estas orde-
nanzas aseguran el mantenimien-
to de servicios de calidad en un 
momento en el que también han 
bajado los ingresos municipales y 
los de otras administraciones”. 
Respecto al resto de tasas y precios 
públicos, se incrementarán un pro-
medio del aumento previsto del IPC, 
un 2,5% (por ejemplo, la tasa de re-
cogida de basuras subirá de 61 a 63 
euros) y se mantendrán las bonifica-
ciones que se aplicaban hasta ahora, 
como aquellas que promueven la 
creación de ocupación entre las em-
presas o las rebajas por la instalación 
de placas solares, por ejemplo. 

23.817 personas, convocadas 
a las urnas en la ciudad

El próximo 28 de noviembre, 23.817 per-
sonas (censo provisional al cierre de este 
Butlletí) están convocadas a las urnas para 
participar en las elecciones al Parlament 
de Catalunya. Los ciudadanos podrán 
ejercer su derecho al voto en las 41 mesas 
electorales distribuidas en ocho colegios 
electorales entre las 9 de la mañana y las 
8 de la tarde. Los electores que prefie-
ran votar por correo pueden solicitarlo 
hasta el 18 de noviembre en la Oficina de 
Correos. A través de la página web muni-
cipal, www.sjdespi.cat, se puede consultar 
el número de mesa y el colegio electoral.

Más información en: www.parlament2010.cat

El tipo del IBI se rebajará el próximo año 

Colegios 
electorales 
en Sant Joan Despí:

· Polideportivo 
Salvador Gimeno
· Centro Cívico 
Sant Pancraç
· Centro Cívico 
Les Planes
· Centro Cívico 
Pla del Vent-Torreblanca
· Centro Cívico 
Antoni Gaudí
· Biblioteca 
Miquel Martí i Pol
· Centre Jujol-Can Negre
· Escuela Pascual Cañís
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La calle Joan Maragall 
muestra su mejor imagen
Las obras han ampliado las aceras, mejorado el alcantarillado 
y renovado el mobiliario urbano, entre otras actuaciones

Se inician las obras del 
tanatorio en el cementerio

El presupuesto de remodelación de esta céntrica vía del barrio de les 
Planes ha ascendido a unos 518.000 euros financiados por la Ley de Ba-
rrios. El objetivo de las obras ha sido, sobre todo, mejorar la movilidad 
de los peatones con nuevos pasos (fotografía superior) y con la amplia-
ción de las aceras.  También se ha aprovechado reordenar las plazas de 
estacionamiento. Además, la calle ha incorporado arbolado y jardineras 
en algunas de sus esquinas para hacer la vía más amable. También se ha 
estrenado alumbrado en fachada, más eficiente energéticamente que 
el anterior, mejorado el alcantarillado y renovado el mobiliario urbano 
con papeleras y pilonas que evitan que se aparque encima de las aceras.

En octubre empezaron las obras que dotarán al cemente-
rio de un tanatorio con tres salas de velatorio. El proyecto 

que lo ejecuta la empresa Serveis Funeraris l’Hospital-Baix 
Llobregat -que durante 50 años gestionará la concesión 

de este servicio- también prevé la construcción de un 
aparcamiento a la entrada del cementerio. El edifico 

aprovechará los desniveles de forma que quedará total-
mente integrado en el entorno.  La distribución de patios 

interiores que comunican las zonas comúnes y privadas 
del equipamiento aprovechará al máximo la luz natural. El 

plazo de construcción es de un año.
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Últim tram d’obres a Camí del Mig. 
El cèntric carrer del barri Centre ha encetat 
les obres del darrer tram, entre Riera d’en 
Nofre i Frederic Casas. Des de setembre ja 
està obert al trànsit el tram entre Creu d’en 
Muntaner i Riera d’en Nofre. De fet, del 15 al 
30 de novembre, aproximadament, la cruïlla 
de Frederic Casas amb Camí del Mig estarà 
tancada al trànsit i, com a alternativa per 
sortir es canviarà el sentit de Mare de Déu de 
Núria. A Camí del Mig també s’ha eliminat el 
cablejat aeri existent seguint els criteris de 
les companyies de serveis i en funció de la 
situació de les escomeses del veïnat, tal com 
es farà amb el carrer  Mare de Déu de Núria. 
La previsió és que les obres entrin en la recta 
final per les festes de Nadal.

Les obres milloraran notablement la mobilitat, ja que ara les voreres són molt estretes • També es 
renovarà la xarxa del clavegueram i incorporarà arbrat, ara inexistent

La reforma del carrer Núria 
duplicarà l’amplada de les voreres

Renovació integral d’un nou carrer al barri Centre 

El carrer Mare de Déu de Núria 
serà gairebé nou d’aquí a uns 
mesos. L’Ajuntament inver-

tirà al voltant de 505.000 euros en 
la renovació integral d’aquesta via, 
en la qual la mobilitat és dificultosa 
ja que les voreres són molt estretes. 
L’Ajuntament va mostrar als presi-
dents de totes les escales dues possi-
bilitats de remodelació: mantenir les 
mides actuals o bé reduir una de les 
bandes d’aparcament per fer voreres 
més amples. El veïnat es va decantar 
per la segona opció: fer un carrer més 
còmode i segur per als vianants. Així 
s’eliminarà l’aparcament en la banda 
dels números senars i a l’altra es farà 
aparcament en cordó.
A banda d’ampliar les voreres, que 
passaran de 80 centrímetres una, i 
1,32 l’altra, als 2,20 en cada banda, 
es renovarà el clavegueram. De fet, 
aquest és un dels motius perquè 

l’obra hagi estat declarada d’interès 
públic ja que el pla director de re-
novació del clavegueram ho reco-
mana, tal com s’està fent a Camí del 
Mig. Els treballs permetran adequar 
la xarxa aèria existent (línies elèctri-
ques de baixa tensió i de telefonia) 
en funció de la normativa vigent de 
les companyies instal·ladores i de 

l’estat de les escomeses particulars 
existents en els diferenrs habitatges 
del carrer. A més, es plantarà arbrat 
-ara inexistent- i es col·locarà nou 
mobiliari urbà.
L’Ajuntament preveu que les obres, 
amb un termini d’execució de tres 
mesos, es puguin iniciar el proper 
mes de gener.

Imatge actual del carrer. A la petita, detall de la vorera més estreta del carrer, de tan sols 80 centrímetres

A mitjan novembre es tallarà el trànsit a Frederic Casas per continuar els treballs
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Los pasajes peatonales del 
polideportivo Francesc 
Calvet se remodelarán

Avanza la mejora del espacio público 

Se canviará el pavimento y se sustituirá el actual alumbrado

7 de març i 24 de 
setembre, festes 
locals de 2011

El Ple d’octubre va aprovar per unanimitat 
declarar els dies 7 de març i 24 de setembre 
festes locals al 2011. Habitualment Sant 
Joan Despí ha celebrat les festes locals la 
segona Pasqua i el 24 de setembre, com 
a Barcelona. Però el fet que la Generalitat 
hagi reservat com a festiu autonòmic la 
segona Pasqua (13 de juny) ha obligat a po-
blacions com la nostra (també a l’Hospitalet 
o Esplugues) a escollir una nova jornada. El 
7 de març serà el primer dia de les vacan-
ces escolars de la Setmana Blanca, així les 
famílies tindran més facilitat per conciliar la 
vida laboral i familiar.

El Ayuntamiento iniciará este mes 
unas obras que mejorarán los pasa-
jes peatonales situados en el entor-
no del polideportivo Francesc Calvet. 
Este espacio es muy frecuentado no 
sólo por los usuarios de la instala-
ción deportiva sinó también por las 
familias que acceden a los tres cen-
tros educativos que hay en la zona, 
la escuela Espai 3 y los institutos 

Jaume Salvador i Pedrol y Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Con las obras, presu-
puestadas en unos 200.000 euros, se 
sustituirá el actual pavimento, muy 
deteriorado. Además se renovará el 
alumbrado público, incorporando 
nuevos puntos en el pasaje superior 
(junto a la terraza del bar del polide-
portivo) además de árboles, también 
en este tramo.

El acceso al polideportivo y a la zona escolar mejorará notablemente

Inscripción en el censo electoral 
para personas extranjeras
Los ciudadanos de la Unión Europea y de otros países (Noruega, Chile, 
Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y otros estados con 
los que se establezcan futuros acuerdos) residentes en España podrán 
ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales que se celebra-
rán el 22 de mayo de 2011 si previamente se han inscrito en el Censo 
Electoral. Así, del 1 de diciembre al 15 de enero de 2011 estos ciudada-
nos pueden inscribirse en el Censo Electoral acudiendo al Ayuntamiento 
donde será necesario hacer una declaración formal manifestando su 
voluntad de ejercer el derecho de sufragio. Más información en la web 
del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es/prensa/np614.pdf).

La Casa Llotja de Mar va acollir el 19 d’octubre 
el Dia de la Cambra amb el lliurament de pla-
ques commeratives a comerços que celebren 
enguany un aniversari significatiu. Entre les 
empreses guardonades n’hi ha tres de Sant 
Joan Despí: Confeccions Angelina, que fa 75 
anys, i Casa Rojo i Carns Prior, que n’han fet 50.

La Cambra de Comerç 
distingeix tres 
establiments

El comerç sorteja 
entrades al teatre 
i al futbol

Fins al 20 de novembre, les persones que 
facin les seves compres amb la Targeta 
Sant Joan Despí Comerç participaran en 
el sorteig de 8 packs de dues entrades per 
l’obra El forn del lleó, que es representarà el 
28 de novembre al Foment. A més, per als 
que facin les compres en dissabte, també 
fins al dia 20, participaran en el sorteig de 
dues entrades per al Barça-Madrid.

12
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Las solicitudes para acceder al sorteo público de las viviendas se pueden presentar 
hasta el 26 de noviembre en la Oficina Local de l’Habitatge

La empresa municipal ADSA 
saca a la venta viviendas situa-
das en diferentes promocio-

nes con la catalogación de vivienda 
protegida de precio concertado, una 
tipología incluída en la nueva nor-
mativa de la Generalitat que regula 
la oferta de viviendas con protec-
ción. Para poder optar a las viviendas, 
entre otros requisitos, se deberá acre-
ditar residencia en Sant Joan Despí 
con una antigüedad mínima de 5 
años, de forma continua o disconti-
nua, o una actividad profesional en la 

ciudad también con una antigüedad 
mínima de 5 años. No se podrá ser 
propietario de ninguna otra vivienda 
y el nivel de ingresos mínimos anua-
les deberán ser superiores al 12% del 
precio de la vivienda y sus anexos. 
Como máximo, los ingresos anuales 
no serán 6,54 veces el Indicador de 
Renta de Suficiencia de Cataluña, el 
IRSC (en este caso, 68.892,40 euros).
El plazo para la presentación de soli-
citudes está abierto hasta el día 26 
de noviembre en la Oficina Local de 
l’Habitatge (Centro Miquel Martí i Pol. 

Av. de Barcelona, 83-85). La adjudi-
cación, como es habitual, se realizará 
a través de un sorteo público ante 
notario.

Plazas de aparcamiento a la venta
ADSA sigue también comerciali-
zando plazas de aparcamiento en 
diferentes parkings de la ciudad, 
incluído el nuevo que se construye 
bajo la nueva biblioteca del barrio 
Centre. Además de plazas para vehí-
culos, tambiénlas hay para motos y 
bicicletas.

A la venta pisos protegidos a precio 
concertado en el eje de la av. Barcelona

Tres de las promociones que sacan a la venta pisos a precio concertado. Están situadas en el eje de la avenida de Barcelona, concretamente en la calle 
Fontsanta (números 10 y 48) y en la misma avenida en el número 67

Es necesario acreditar vivir o trabajar en Sant Joan Despí para optar a las viviendas

Visita a las obras de la nueva 
biblioteca y centro cultural. 
Las obras de construcción de la nueva 
biblioteca y centro cultural avanzan a buen 
ritmo: ya están muy definidos los espacios 
interiores (en la foto, el auditorio) y se 
trabaja en el recubrimiento de la fachada. 
El aparcamiento, que tendrá capacidad 
para 300 vehículos, está ya en la recta final. 
El pasado 15 de octubre, representantes 
de las entidades de Sant Joan Despí 
puedieron comprobar el estado de los 
trabajos y hacerse una idea de cómo será 
el equipamiento.
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FiraDespí omple els 
carrers de gom a gom
El nou format, als eixos comercials de les Planes i el Centre, agrada als comerciants i visitants

Els passats 16 i 23 d’octubre els principals 
eixos comercials de les Planes i del Centre 
es van omplir de milers de visitants que 

no es van voler perdre el nou format de Fira-
Despí. Un model que va néixer amb l’objectiu 
d’acostar el comerç local a la ciutadania, amb 
una proposta que convidava els establiments 
comercials a sortir al carrer en dues jornades 
diferents. Comerciants i visitants es van mostrar 
entusiasmats amb aquest model que, segons 
molts dels visitants, ha ajudat a fer d’aquest 
esdeveniment un espai més participatiu i dinà-
mic. A més, les múltiples activitats que es van 
organitzar durant les dues jornades, i en les que 
les entitats s’hi han abocat, van ajudar a viure 
aquest esdeveniment com una autèntica festa 
al carrer. En total 161 establiments comercials  i 
de restauració es van afegir a la 12a edició de 
FiraDespí. Una desfilada i el sorteig d’un xec de 
compra de 600 euros a gastar en els comerços 
participants, van tancar aquesta nova fira.

A dalt, el carrer Josep Maria Pi i Sunyer, a les Planes, i a sota, el de Bon Viatge, al Centre, plens de visitants durant les dues jornades de fira

14
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Les imatges de la Fira a les Planes

Lliurament dels premis Sant Joan Despí, una 
finestra oberta al món. A la fira es va poder visitar 
l’exposició de les fotos que han participat en aquest 
concurs, organitzat per l’Ajuntament i l’Agrupació foto-
gràfica La Finestra. També es van publicar al Butlletí 
del mes de setembre.Es van donar tres premis: a la 
foto atrevida, a la més divertida i a la mes més fresca. 
A l’esquerra, el regidor de Cultura, Àlex Medrano, i el 
president de La Finestra, Tomàs García, amb Carles 
Chanivet i la seva família, guanyadors en la catego-
ria de foto més atrevida (a la petita, la imatge). Els 
guanyadors van rebre una càmera, un marc digital i 
entrades al teatre, entre d’altres obsequis.

D’esquerra a dreta, una nena participant en un dels ta-
llers infantils; el túnel del terror i alumnes de l’escola del 
CC Vicente Aleixandre, que va celebrar el 24è aniversari

Al mig, l’alcalde, Antoni Poveda, 
amb la regidora de Comerç, 
Dolors García, i la presidenta de 
l’associació de comerç Activa Des-
pí, Soledad Jiménez, amb regidors 
i regidores de l’Ajuntament durant 
la inauguració 

Els espectacles infantils i de carrer, entre les activitats més seguides

A l’esquerra, 
ciutadans obser-
vant, a l’estand 
municipal, 
els principals 
projectes i ac-
tuacions que es 
desenvolupen a 
la ciutat. A sota, 
dos infants utilit-
zant els karts de 
pedals, un dels 
tipus de vehicles 
no contaminants 
que es van 
poder provar en 
aquesta fira

15
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Les imatges de la Fira al Centre

Totes les actuacions -a la imatge, la de l’Espai Físic EscoladeDansa- van 
aplegar a la plaça de l’Ermita nombrosos ciutadans i ciutadanes

L’Espai Físic EscoladeDansa i Ràdio Despí van organitzar una flashmob, 
un acte que congrega nombroses persones en un mateix lloc per fer alguna 
activitat, en aquest cas ballar a un mateix ritme

Moltíssimes perso-
nes no van perdre 
l’oportunitat de fer-se 
la seva foto de record 
amb les copes que el 
FC Barcelona va cedir 
durant els dies de la 
fira. A l’esquerra, al-
guns dels visitants de 
l’Exposició de Bolets, 
que aquest any s’ha 
fet a la plaça de Cata-
lunya. A l’altra, l’Esbart 
Dansaire de Sant 
Joan Despí actuant a 
l’escenari central de la 
fira al barri Centre

A l’esquerra, la desfilada de moda en què van participar prop 
d’una vintena de comerços. En finalitzar, es va fer el sorteig d’un 
xec de 600 euros en compres en els establiments que han partici-
pat a la fira. La primera butlleta que es va extreure portava el nom 
d’Agustín Tena, que en aquell moment es trobava entre el públic.

16



1717

Comerciants i visitants opinen sobre la nova FiraDespí

Rubén Reguero: “Crec que aquest tipus de 
format afavoreix tant al comerciant com al visitant. 
Tot està més a prop, i a més dóna vida al barri”.

Mª Carmen Jimeno, de M. Carmen Jimeno Mobles: 
“Fa poc temps que estic a les Planes i vaig pensar 
que era una manera de participar amb el barri”.

Esther Morales: “Crec que així està millor ja que 
no està tan lluny de la gent, del barri. A més, amb 
tantes activitats dóna molta vida”.

Mari Cruz Navarro, de Puzzle: “És molt millor que 
abans. Amb aquest nou format el tracte amb la gent 
és més directe, hi ha més relació”.

Paqui López, de Modas Paqui: “Em sembla una 
idea genial, fa molt que demanava fer una fira 
d’aquest tipus, més propera a la clientela”.

Isabel Sánchez i Elisabet Ranchal: “Ens sembla 
una molt bona idea. Es promociona el barri i els 
comerços. La ruta gastronòmica, genial”.

Ángeles Amor, de Camperolo: “Em sembla una 
idea fantàstica. Et dones a conéixer, estàs més a 
prop del ciutadà... és molt més participativa”.

Sònia Roldan: “Trobo que així tot queda més 
compactat, més proper per al comerciant i el 
visitant. És una manera de fer poble”.

Julia Martínez: “M’ha agradat molt. Està més a 
prop de la gent i així t’animes més a participar, i 
crec que per al comerciant és millor”.

Gloria i Paquita Martínez, de Ferreteria Martí-
nez: “M’agrada, fins i tot faria dos dies. Estàs més 
al costat de la gent, fas barri i et relaciones més”.

Mònica Mor i Jordi Planas: “Em sembla una idea 
molt bona. Hi ha moltes activitats, la gent hi partici-
pa i crec que és una manera de viure el barri”.

Joan Gres i Núria Tapias, de cansaladeria-
xarcuteria Enriquetaa: “És una manera d’estar 
al costat de la clientela i de donar-te a conéixer”.
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També en aquesta estació és moment de conèixer la ciutat i el seu entorn amb uns altres 
ulls • A l’octubre es va obrir el camí, de dos quilòmetres, que voreja el riu Llobregat

La tardor ha arribat de ple a Sant Joan 
Despí. Des de fa dies els colors que 
identifiquen aquesta estació, prin-
cipalment els groguencs i rogencs, 
envaeixen les capçades dels arbres 
de fulla caduca ensenyant-nos com 

la natura segueix el seu camí. Dies, 
doncs, per gaudir de l’entorn natural 
de la ciutat i contemplar un paisat-
ge que ja no tornarem a veure, fins  
d’aquí a un any. 
Sens dubte, una bona opció per gau-

El camí del riu, que surt des del Bosc dels Infants, ens convida a gaudir de l’entorn natural del Llobregat

dir d’un entorn ben natural i proper 
és la ribera del Llobregat. A mitjan 
octubre es va obrir el camí que ens 
porta des del Bosc dels Infants fins a 
la planta potabilitzadora d’Aigües de 
Barcelona. Un camí de dos quilòme-
tres de longitud que, tot i que és un 
espai transitable, l’Ajuntament està 
projectant el seu condicionament per 
fer-lo encara més agradable al pas-
seig. Aquestes millores se sumaran a 
altres que ja podem veure a l’entorn 
de la torre mirador, al meandre que fa 
el riu al seu pas per Sant Joan Despí. 
En aquest darrer punt continuen els 
treballs de la segona fase de recupe-
ració del riu que fa el Consorci per 
a la Recuperació i Conservació del 
Llobregat, que conclourà aquest hi-
vern amb la plantació d’un centenar 
d’arbres i arbustos, a més de camins 
que ja es poden intuir, tot i que els tre-
balls encara no han acabat. 

Els colors de la tardor 
conviden al passeig per la ciutat
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A dalt, la zona de jocs infantils de la plaça Maria Aurèlia Capmany mostra l’esplendor de la 
tardor i dels seus colors. A la dreta, un infant al parc de Torreblanca i a sota, curiós constrat de 
colors de les capçades d’arbres al parc de Torreblanca

El contrast d’arbres de fulla caduca i perenne també es pot 
apreciar perfectament al parc de la Fontsanta. A l’esquerra, la 
Torre de l’Aigua mig amagada entre el fullatge de les capçades. 
A sota, un home passeja al bell mig de l’espai verd més impor-
tant i visitat de Sant Joan Despí, el parc de la Fontsanta

21



22

Nou conveni per impulsar l’ús oral de l’anglès a les escoles públiques

Alumnat de l’Escola Americana 
reforça l’anglès a infantil i primària

Dins del projecte ‘Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe’

Aprenent educació viària. Els escolars de 5è i 6è de primària 
de les escoles públiques i concertades van participar del 18 al 
22 d’octubre en  la Caravana d’Educació Viària, una iniciativa del 
Instituto de Seguridad Vial Fundación Mapfre i la Federació Catalana 
d’Automobilisme que pretén promoure actituds responsables i cíviques 
envers el trànsit. Els infants van participar en una sessió teòrica sobre 
conceptes i normes bàsiques de circulació i després les van posar en 
pràctica conduint karts en un circuit ubicat al recinte firal.

Places vacants a 
les escoles 
bressol públiques 

L’Escola Bressol Municipal El Timbal 
i la Llar d’Infants La Pomera dis-
posen de nou places vacants per 
a infants que hagin nascut l’any 
2008 i que preferentment resideixin 
a Sant Joan Despí. El termini per 
presentar les sol·licituds (a l’Àrea de 
Serveis a la Persona, avinguda de 
Barcelona, 41) finalitza el proper 30 
de novembre.

La feina per impulsar l’ús de 
l’anglès continua a Sant Joan 
Despí. Enguany, el consistori ha 

tornat a posar en marxa el projecte 
de col·laboració amb la Generalitat i 
l’American School of Barcelona -ubi-
cada a Esplugues- que permet a estu-
diants de secundària d’aquest centre 
reforçar l’ús oral d’aquest idioma als 
cicles d’infantil i de primària a totes les 
escoles públiques de la ciutat. L’any 
passat, i com a experiència pilot, els 
estudiants van participar en el mateix 
projecte però només amb els nens i 
les nenes de P4. La bona acollida ha 
fet que es torni a fer el projecte però 
ampliant-lo també als de primària. 
Els alumnes participen, un cop a la 
setmana, principalment en activi-

tats orals en anglès, sempre donant 
suport als mestres durant les seves 
classes. Cada escola, en funció de 

les seves necessitats, han decidit en 
quins cursos es fa aquest reforç dels 
voluntaris de l’Escola Americana. 

Una de les alumnes voluntàries de l’Escola Americana en una classe, l’any passat 
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Más de un millar de personas mayores han 
participado en los 18 itinerarios a pie que 
organiza el Ayuntamiento para promover 
hábitos saludables en este colectivo

La ‘gent gran’ se 
pone en forma 
caminando

Itinerarios: el primer martes de cada mes

Caminar no sólo es un placer sino que además nos 
ayuda a mantenernos en forma, a relacionarnos 
y a compartir un buen rato en compañía. Hace 

ahora dos años, el departamento de la Gent Gran puso 
en marcha el programa “Itinerarios de la gent gran” in-
vitando a los mayores a realizar paseos por la ciudad el 
primer martes de cada mes. Mes a mes la iniciativa ha ido 
ganando adeptos y desde el primer grupo, de 15 perso-
nas, ahora son unas 70 las que se reúnen en el cruce del 
paseo del Canal con la calle Creu d’en Muntaner para “co-
nocer” Sant Joan Despí. Los 18 itinerarios realizados hasta 
la fecha han sumado más de un millar de participantes 
que han recorrido el parque agrario, la ribera del río, los 
parques, jardines, las masías...  
Con el tiempo, el itinerario se ha enriquecido con nuevas 
propuestas y desde hace un año, un monitor deportivo 
acompaña al grupo y les enseña, una vez finalizado el 
recorrido, a realizar una tabla de ejercicios y de estira-
mientos. Es importante prevenir las lesiones. Además y 

siempre que el itinerario lo permita, el grupo hace una 
parada en el espacio lúdico de la gent gran instalado jun-
to al Centro Cívico Sant Pancraç. Instalado hace un año 
este espacio les permite desarrollar ejercicios específicos 
como el equilibrio, la coordinación, la orientación... 
La temporada de itinerarios concluye en julio con un pa-
seo nocturno hasta el parque de la Fontsanta, donde, ata-
viados con fiambreras y bocadillos, realizan una cena.

14 de diciembre, próximo itinerario
El grupo, que sale a las 9.30 h desde el paseo del Canal, re-
correrá los ejes comerciales del barrio Centre y les Planes, 
ahora que está a punto de iniciarse la campaña navideña.

Una de las salidas del itinerario de la ‘gent gran’

recogida de tiquets
hasta el 17 de diciembre,
en los centros cívicos, Àrea de Serveis 
a la Persona y Ayuntamiento

El Departamento de la Gent 
Gran ya lo tiene todo a pun-

to para celebrar una nueva 
edición de la Festa de Nadal 

que se organiza el 22 de 
diciembre en el polidepor-

tivo del Mig. Chocolatada y 
baile para empezar las fies-
tas navideñas con energía. 

Habrá servicio de bus (en la 
calle Rubió i Tudurí y la calle 

Fontsanta).

Festa de Nadal 
de la Gent 
Gran
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L’accessibilitat, eix de les VI Jornades de la Discapacitat
Com cada any, la Comissió de la Discapacitat ha pre-
parat diferents activitats per celebrar el Dia Interna-
cional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de des-
embre. L’accessibilitat urbana serà l’eix central de les 
jornades. 
El 30 de novembre, a les 18.30 h a l’Àrea de Serveis 
a la Persona, es farà una taula rodona sobre aquesta 
temàtica amb Martí Ballada, expert en ‘disseny per a 
tothom’, com a ell li agrada anomenar-se, i Jordi Oliva, 
responsable tècnic del Consell d’Accessibilitat de  la 
Generalitat. Abans de les intervencions es projectarà 
un vídeo que han preparat les entitats amb imatges 
que mostren els canvis, en matèria d’accessibilitat 

urbana, que han transformat Sant Joan Despí en els 
darrers cinc anys. 

2 de desembre, acte central
Serà al Foment a partir de les 18.30 h. A més de pro-
jectar el vídeo de les entitats, la Residència Mas i Dal-
mau en mostrarà un altre sobre el centre, hi haurà 
una actuació del grup de teatre Dones Despí amb 
nois i noies de l’Associació Estel i una mostra de ball 
en cadira de rodes. També es faran activitats de sen-
sibilització amb l’alumnat de primària (amb un es-
pectacle de titelles) i de secundària (amb pràctiques 
esportives en cadires de rodes).

Del 19 al 25 de novembre Sant Joan Despí organitza activitats de sensibilització

Al novembre, totes i tots sumem 
contra la violència masclista

25 de novembre: Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Programa d’activitats
contra la violència de gènere totes les nostres veus

La violència masclista continua 
sent una de les xacres de la nos-
tra societat. Les xifres parlen: 

en el que ha passat d’any ja són 60 
les víctimes de la violència de gène-
re a Espanya. Com cada any, el 25 de 
novembre, Dia Internacional Contra 
la Violència de Gènere, són moltes 
les poblacions i ciutats que recor-
den amb activitats de sensibilització 
i conscienciació que encara queda 
molta feina per eradicar els maltrac-
taments. A Sant Joan Despí es faran 
activitats del 19 al 25 de novembre 
(consulteu el quadre adjunt).

Cadena humana contra la violència
Una de les novetats és la creació 
d’una cadena humana que pretén 
arribar des del Centre Miquel Mar-
tí i Pol fins al carrer Bon Viatge. Les 
persones que vulguin mostrar el seu 
rebuig poden sumar-se al llarg del re-
corregut, a partir de les 17.15 h.

19 de novembre, a les 20 h
Cinefòrum: El silenci de Lorna, de Jean-Pierre i Luc 
Dardenne. Punt de trobada a la seu d’ICV (Catalunya, 
28). Anada en transport públic fins a les sales CINE-
BAIX, a Sant Feliu de Llobregat.

22 de novembre, a les 17 h
Mostra d’activitats Estem aquí per tu de 
l’Associació de Dones Progressistes de Sant Joan 
Despí i xocolatada.
Al passatge de Sant Miquel

22 de novembre, a les 19 h
No te olvido
Violeta, Associació contra la Violència de Gènere, 
organitza aquesta activitat per recordar les víctimes 
de la violència masclista.
Plaça de l’Ermita

23 de novembre, a les 18 h
Xerrada: El compromís de Montilla amb les dones, 
explicació de la llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista amb l’exposició de dades i gestió. 
Organitzada pel PSC-JSC.
Plaça Antonio Machado i pl. de l’Ermita

24 de novembre, a les 17.15 h
Cadena humana contra la violència
Davant del Centre Miquel Martí i Pol fins al carrer Bon 
Viatge (per l’avinguda de Barcelona)

25 de novembre,  a les 18.30 h
Acte central: Lectura del manifest contra la violèn-
cia envers les dones
Davant de l’Àrea de Serveis a la Persona

25 de novembre, a les 19 h
Lectures sobre la violència envers les dones
Dones i homes llegiran fragments de llibres de 
diverses escriptores.
Àrea de Serveis a la Persona
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Del 22 de novembre al 27 de desembre es faran xerrades, exposicions i una festa al 
Bulevard coincidint amb la celebració del Dia Internacional contra la SIDA, l’1 de desembre

Nou programa d’activitats contra 
les malalties de transmissió sexual

Ajuntament, entitats i joves organitzen actes contra la SIDA

Les cares dels nous corresponsals joves. Vols saber tota l’actualitat sobre les activitats i progra-
mes adreçats a la gent jove de la ciutat? Busca aquestes cares al teu institut i escola, són els nous 
corresponsals joves. Els nois, d’esquerra a dret: Josep Cancellé, Rubén de la Cruz i Víctor Corullon. I 
les noies: Andrea Rodríguez, Nouhaila Fath i Tamara López.

12 de desembre: 
el Bulevard organitza 
la seva Lip Dub
El 12 de desembre el Casal de Joves organitza 
una lip dub per commemorar, entre tots i totes, 
el 5è aniversari. Si vols participar, només t’has 
d’inscriure al Jovespí (de dilluns a divendres 
de de 17 a 21 h) fins al 9 de desembre. Les lip 
dub són com una mena de vídeo musical en 
què els participants fan un playback mostrant 
algún espai, en aquest cas, el Casal de Joves. 
La cançó escollida és Tik-Tok , de Kesha.

L’Ajuntament, les entitats i la 
gent jove de la ciutat han pre-
parat un nou programa, Cuida’t, 

per commemorar el Dia Internacional 
contra la Sida, l’1 de desembre. A Sant 
Joan Despí les activitats es faran del 22 
de novembre al 27 de desembre. 
Als punts d’informació dels instituts 
i al Bulevard s’exposaran cartells de 
campanyes que s’han fet arreu del 
món contra la SIDA, una mostra de 
l’entitat SIDA-Studi, i l’1 de desembre 
Creu Roja Joventut i els corresponsals 
joves faran xerrades sobre les Malal-
ties de Transmissió Sexual (la més 
important i greu és la SIDA), sobre la 
sexualitat i els mètodes preventius. 
També al Casal de Joves El Bulevard, 
del 14 al 27 de desembre, hi haurà 
l’exposició Sex o no sex?, organitzada 
per la Secretaria de Joventut de la 

Generalitat. Aquesta pretén facilitar 
informació i sensibilitzar els més jo-
ves sobre riscos i conseqüències de 
les infeccions de transmissió sexual. 
Per últim, el Bulevard acollirà la Festa 
Cuida’ t el dia 27 de novembre a les 

23 h, una activitat organitzada per 
Creu Roja Joventut que, per cert, els 
dies 26, 27 i 28 de novembre lliurarà 
preservatius als bars nocturns més 
freqüentats per la gent jove a Sant 
Joan Despí.

Alguns dels cartells sobre campanyes de la SIDA que es podran veure en una de les exposicions
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El grup Macedònia actuarà, el 18 de novembre, a l’Auditori Miquel Martí i Pol en el 
marc dels actes commemoratius del Dia Internacional dels Drets dels Infants

Els infants reivindiquen els seus drets

L’alumnat de 5è i 6è de primària han fet vídeos sobre els drets dels infants que s’han enregistrat al casal de joves El Bulevard

La Comissió de Solidaritat fa un 
seguiment de la situació a Haití

Més d’un miler d’infants han 
participat en les darreres 
setmanes en tal lers per 

aprofundir en la declaració dels Drets  
dels Infants amb motiu de la celebra-
ció del seu dia internacional, el 20 de 
novembre. 
Els nois i noies han participat en 
tallers per plasmar després en un 

dibuix el que representa per a ells. 
Enguany, com a novetat, l’alumnat 
de 5è i 6è no han fet un dibuix, sinó 
que ha enregistrat un videoclip per 
cada classe reivindicant els drets 
dels infants. En total s’han gravat 32 
vídeos. 
El lliurament de premis del concurs 
es farà el 18 de novembre a les 18 

h a l’Auditori Miquel Martí i Pol i 
comptarà amb dues actuacions es-
telars: la del grup català Macedònia 
i la de la classe que hagi guanyat el 
concurs. 
A  més, fins al 16 de desembre al ves-
tíbul de la biblioteca es podrà visitar 
l’exposició dels dibuixos que han 
participat en aquesta edició.

Ramon Jané, de Creu Roja, amb camisa de color lila, amb membres de 
la Comissió i la regidora de Cooperació, Eugènia Sánchez, al seu costat

Els infants han fet dibuixos i vídeos amb el drets dels infants com a temàtica

El director de Cooperació Internacional de Creu Roja 
Catalunya, Ramon Jané, es va reunir el 6 d’octubre amb 

la Comissió de Solidaritat per explicar-li la situació ac-
tual a Haití. Sant Joan Despí va aportar prop de 20.000 
euros per ajudar en la construcció d’un centre sanitari 

a l’illa caribenya a través de Creu Roja. Jané, però, va 
explicar que a causa de la precària situació en la que en-

cara viuen, sobretot sanitària, els diners recollits s’estan 
invertint en infraestructures de sanejament de l’aigua 
i en els campaments, de moment provisionals, en què 

habiten més de 20.000 persones.
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Neix un nou mitjà de 
comunicació que, aprofitant 

les noves tecnologies, 
esdevindrà una finestra 

audiovisual oberta a 
l’activitat social de 

Sant Joan Despí

L’ Ajuntament de Sant Joan Despí  
ha posat en funcionament un 
nou canal de comunicació a la 

ciutat, tot aprofitant les possibilitats 
de les noves tecnologies. Es tracta de 
Despí.tv, una televisió on line que a par-
tir d’ara posarà imatges als principals 
esdeveniments socials de la ciutat, tot 
complementant l’oferta informativa ja 
existent.
Despí.tv neix gràcies a un acord amb 
la Xarxa Audiovisual Local (XAL) de 

la Diputació de Barcelona, que ha 
posat al servei d’aquest projecte la 
infraestructura tècnica necessària. El 
canal de televisió per internet permet 
l’emissió de produccions audiovisuals 
a través de la xarxa, però amb una es-
tètica semblant a la que es fa servir a 
la televisió convencional. D’aquesta 
manera, amb els recursos ja existents, 
es pot obrir un nou mijtà d’informació 
que, a més, es pot consultar des de 
qualsevol part del món, sense els lí-

mits territorials de la televisió local 
tradicional.
Despí.tv s’estructura en diferents pro-
grames: inicialment, Despí Notícies 
(actualitat municipal), Ciutat Moder-
nista (difusió del patrimoni) i La Ciutat 
que m’Estimo (promoció de la ciutat), 
on s’aniran publicant els vídeos que 
els ompliran de contingut. 
A partir d’ara, la ciutat també es pot 
veure en imatges a l’adreça web 
www.despi.tv.

Despí.tv, la televisió local per internet

A la dreta, imatge que presenta la televisió 
‘on line’ de Sant Joan Despí, que a poc a poc 

anirà incrementant la seva oferta de vídeos 
i programes. La ciutadania i les entitats en 

seran les principals protagonistes. FiraDespí 
ha donat el tret de sortida a les produccions: 

Despí Notícies ha seguit l’esdeveniment amb 
diferents clips informatius.

Ja es pot visionar a través de la pàgina web www.despi.tv i de www.sjdespi.cat

Hora del conte i xerrada 
a la Biblioteca. L’equipament 
convida els petits de més de 4 anys 
a una nova hora del conte el 2 de 
desembre a les 18 h, L’Alba busca 
la llum, a càrrec de Fengari titelles. 
Per als adults, l’1 de desembre 
a les 19 h, podrem xerrar amb 
l’escriptora Josefina Llauradó, autora 
de la novel·la Desig de paraules, 
guanyadora del XV Premi de literatura 
Eròtica La Vall d’Albaida 2008.

Trobada de blogueres al Casal 
de Joves. Serà el 10 de desembre 
a les 19 h. L’objectiu de la trobada 
és convidar a totes les dones que 
tinguin un blog, una mena de diari 
online, perquè expliquin la seva 
experiència i alhora s’interrelacionin. 
L’activitat s’emmarca dins el programa 
per impulsar les tecnologies de la 
informació i el coneixement (TIC) 
entre les dones que dinamitza l’entitat 
Dones en xarxa.

22a edició de la Romeria a 
Montserrat. L’arxisprestat de 
Cornellà-Les Planes oorganitza un 
any més una nova pujada a peu a 
Montserrat. La sortida es farà el 19 
de novembre, a les 19 h des de la 
parròquia Verge del Carme de les 
Planes. Un altre grup farà l’excursió 
el dia 21 en autocar. Un cop allà tots 
plegats celebraran una xocolatada 
popular. Inscripcions fins al 18 de 
novembre a la parròquia.
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La pintora Lara Spadetto presenta 
una exposició pictòrica a Can Negre
Sueños és el títol de la mostra que es podrà visitar del 2 de desembre al 16 de gener

Cavalcada 2010: 
inscripcions obertes per 
participar-hi
L’astròleg Sadurní, acompanyat dels patges 
reials, rebran els Reis d’Orient el 5 de gener de 
2011. Enguany, per acompanyar-los durant 
tota la cavalcada, en Sadurní espera comptar 
amb l’ajuda de 20 infants que aniran a les 
carrosses reials. Per participar-hi, només cal 
apuntar-se a l’Àrea de Serveis a la Persona, de 
manera presencial del 29 de novembre al 3 
de desembre (de dilluns a divendres, de 9.30 
a 14 h, i dilluns i dimecres, de 17 a 19.30 h.): 
cal acreditar la residència a Sant Joan Des-
pí i haver nascut l’any 1999. Entre totes les 
sol·licituds es farà un sorteig públic, que se 
celebrarà el 15 de desembre a les 19 h.

El Centre Jujol-Can Negre ens convida a visitar la 
interessant mostra pictòrica de Lara Spadetto, 
una artista italiana afincada a Barcelona que des-

prés de passar pel periodisme, la il·lustració publicitària 
i el disseny ha fet de la pintura la seva principal eina 
d’expressió.
L’obra d’Spadetto que ara podem veure a Sant Joan 
Despí és un recull de quadres agrupats sota el títol 
genèric de Sueños, que ja ens dóna pistes del sen-
tit de la mostra. “La pintura m’ajuda en l’intent 
d’expressar el meu món interior, començant una 
recerca, seguint un recorregut, intentant trobar-
lo, recreant-lo”, assenyala l’artista quan defineix amb 
paraules el significat de l’obra.

L’exposició de Lara Spadetto s’instal·larà al renovat 
Centre Jujol-Can Negre i es podrà visitar del 2 de des-
embre (inauguració a les 19.30 hores) al 16 de gener. 
L’horari és de dimarts a divendres de 10 a 13 h; de 
dimarts a dissabte de 17.30 a 20 h, i diumenges i festius 
de 12 a 14 h.

Concurs públic per exposar a Can Negre el 2011
Tots els artistes interessats a exposar l’any vinent al 
Centre Jujol-Can Negre poden presentar les seves 
sol·lictuds fins al proper 17 de desembre a l’Escola 
Municipal d’Art, ubicada al mateix edifici de Can Negre. 
Les bases es poden consultar també al web municipal 
(www.sjdespi.cat), anant a la secció ‘Cultura’.

Preparem un Nadal molt 
participatiu a la ciutat

L’entitat Centre Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, 
organitzadora del tradicional pessebre vivent de Sant 
Joan Despí, obre aquest esdeveniment a la participació 
de més persones. Aquesta activitat es basa en la 
recreació de quadres escènics de la vida de Jesucrist 
i de la tradició nadalenca. Enguany, per tal d’anar 
millorant la posada en escena, es necessiten més 
participants. Si n’hi esteu interessats i voleu col·laborar 
amb l’entitat per donar vida al pessebre, només cal 
que us hi poseu en contacte amb l’entitat: Carrer de 
la Mare de Déu de la Mercè, 17, telèfon: 93 477 15 91, 
correu electrònic: ccavaleixandre@hotmail.com i www.
ccavaleixandre.despientitats.cat

Es busquen voluntaris 
per al ‘Belén Viviente’
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Organizará actividades de sensibilización y prevención que 
ayudarán a las personas que padecen esta enfermedad

Nace una nueva entidad para 
apoyar a las personas que 
padecen diabetes

Els Superlectors de l’any. Els nens i nenes de la imatge són els 16 guanyadors del Concurs de 
Superlectors, un certamen que organitza la Biblioteca Miquel Martí i Pol amb l’objectiu de crear entre 
els més petits el gust per la lectura. Tots i totes s’han llegit entre 54 i 59 llibres, en funció de la categoria 
(lectors de 4 a 6 anys; de 7 a 10 anys i d’11 a 13 anys) entre el març i el juliol, a més d’endevinar unes 
preguntes d’una mena de parxís que aquest any girava al voltant de la biodiversitat. A la foto, amb el 
regidor de Cultura, Àlex Medrano.

Una charla sobre la importancia de la 
educación en el tratamiento de la dia-
betes, el 16 de octubre en el Àrea de 
Serveis a la Persona, sirvió para presen-
tar a la delegación de la Associació de 
Diabètics de Catalunya en Sant Joan 
Despí. La idea de crear una asociación 
de diabéticos surgió hace más de un 
año a través de las inquietudes de un 
grupo de ciudadanos que padecían 
esta enfermedad. Así lo explica Octavi 
Sánchez, uno de los coordinadores en 
Sant Joan Despí y presidente de ADC 
de Barcelona, “desde que se unifica-
ron todas las asociaciones en una 

sola entidad, en el año 1993, la ADC 
ha ido abriendo delegaciones para 
apoyar a las personas que padece-
mos esta enfermedad en diferentes 
poblaciones”. De momento, la treitena 
de socios y socias se reúne en la sede 
de la asociación de vecinos El Pi (lunes 
y miércoles de 18 a 20 h) a la espera de 
disponer de un local propio. Además 
de Sánchez, José Moreno y José Luis 
Moruno también realizan las funciones 
de coordinadores.
El 30 de noviembre, a las 18 h, organi-
zarán una charla sobre el pie diabético 
en la farmacia Torreblanca.

Uno de los momentos de la presentación de la nueva asociación

21 de novembre, 
Trobada de Sardanes
Amb la participació de les colles de Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobre-
gat. Serà al parc de Torreblanca a partir de les 
10.30 h. Hi actuaran les cobles Mediterrània i 
Ciutat de Cornellà.

Blau Marí presenta dues 
guies de submarinisme 
a la Costa Brava 
El 4 de novembre va tenir lloc la pre-
sentació de dues guies submarines a 
càrrec del seu autor, Andreu Llamas, 
al poliesportiu Salvador Gimeno. En 
concret, les darreres guies publicades 
són de la Costa Brava: Les Illes Medes 
i la costa del Mongrí i De Sant Feliu de 
Guíxols a Begur. Aquestes guies, co-
menta Andreu Llamas, “serveixen 
per informar el submarinista sobre 
els millors punts d’immersió de la 
Costa Brava, amb dades exactes so-
bre profunditat, perfil de la immer-
sió, dificultat, si acostuma a haver-
hi corrents, flora i fauna que s’hi pot 
trobar...”. A més, hi ha una novetat 
notable respecte a les guies anterior-
ment publicades, incorpora la localit-
zació dels punts d’immersió facilitant 
les coordenades de GPS.
L’acte, organitzat per l’associació 
d’activitats subaquàtiques Blau Marí 
va consistir en una xerrada il·lustrada 
sobre el mètode de treball usat per 
realitzar les guies: les cerques dels 
punts d’immersió amb més interès 
de la Costa Brava, com es creen els 
dibuixos dels fons marins, quines difi-
cultats es va trobar, quantes hores de 
treball implicaren, etc.
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IMATGES DE LA CIUTAT

postres solidaris • receptes de premi • trobada llaudística • 
festes de la tardor a l’Eixample • accions contra l’Alzheimer
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Premis Del mercat a la taula. El 18 
d’octubre es van lliurar uns premis amb molt de sabor, 
els del concurs de receptes Del mercat a la taula. 
Els tres guanyadors (a la imatge, amb la regidora 
de Foment de l’Ocupació i Comerç, Dolors García, i 
la tinenta d’alcalde, Belén García) van rebre un val 
en metàl·lic de 100 euros per gastar en els mercats 
municipals. A més, les dues guanyadores veuran 
publicada la seva recepta en un llibre que editarà la 
Diputació de Barcelona amb els dos millors plats de 
cada municipi participant, un trofeu i una subscripció 
a la revista Cuines. Al mig, de dreta a esquerra, els 
tres guanyadors: Margarita Serrano (1a, amb el plat 
calamars en salsa); Maria Pilar Botaya (2a, amb 
el plat pollastre amb carxofes) i Sergi Coloma (3r, 
amb el plat potaje de la besàvia) amb el cuiner Pere 
Sánchez.

Dolços de comerç just. FiraDespí va dedicar 
també un espai al comerç just. Durant les dues jornades 
de fira es van organitzar tallers infantils d’elaboració 
de postres i un concurs de plats cuinats, almenys amb 
un ingredient de comerç just. En tots dos barris es van 
presentar 16 plats. A l’esquerra, Mª Dolores Expósito 
guanyadora del concurs a les Planes amb les postres 
flan de coco, i a la dreta, Maria Paz de León, del barri 
Centre, per als postres crema de castanyes, amb la 
regidora de Cooperació Eugènia Sánchez. El premi va 
ser un lot de productes de comerç just.

XVI Trobada Llaudística. L’Auditori 
Miquel Martí i Pol va acollir el 6 de 
novembre aquest concert de plectre 
amb les actuacions de l’orquestra 
Laud’Ars, organitzadora de l’acte, 
amb l’Orquesta de Cámara Paulino 
Otamendi, de Pamplona, com a grup 
convidat. Durant la vetllada musical 
es van tocar peces d’Amadeu Vives, 
d’Isaac Albéniz o Fauré, 
entre d’altres destacats autors 
contemporanis.

Festes de la Tardor. Com cada any, l’Eixample festeja l’arribada de 
la tardor amb una festa que va tenir lloc el 24 d’octubre. Va haver-hi 
inflables, intercanvi de llibres, mostra de vehicles antics i, és clar, 
castanyes.

Música i dansa contra l’Azheimer. El 7 de novembre el Cor Gospel Carlit i l’escola 
de dansa Espai Físic -a la foto- van fer una actuació, en el marc del Dia Internacio-
nal de l’Alzheimer, per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. Més de 200 
persones van participar en l’activitat, organitzada per l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat, que ha valorat molt positivament l’acte.
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El polideportivo Francesc Calvet estrena 
una nueva sala para actividades de salud
Junto a la creación de esta sala -la cuarta de que dispone la instalación- se están construyendo tres pistas 
de paddel, se reforma la zona de servicios médicos y se crean espacios para el Bàsquet Sant Joan

Dentro de la reforma global del 
polideportivo Francesc Calvet  
se ha puesto ya en marcha una 

nueva sala, de 140 metros cuadrados, 
destinada a actividades relacionadas 
con la salud, como pilates, gimnasia 
terapéutica o tai-txi.
Con esta, son cuatro las salas de acti-
vidades dirigidas de esta instalación 

de primer nivel.
Junto a la nueva sala se ubicarán los 
servicios médicos y de fisioterapia, 
que actualmente se encuentran en 
fase de reforma.
Por otra parte, están muy avanzadas 
las obras de construcción de tres 
pistas de paddel, que se pondrán 
muy pronto en funcionamiento. Las 

pistas se encuentran en una nueva 
zona verde que servirá como sola-
rium para los usuarios de las piscinas.
También se están realizando obras 
de adecuación de espacios que esta-
rán destinados al Bàsquet Club Sant 
Joan Despí como una amplia zona 
de secretaria, almacen y un punto de 
encuentro.

El Club Tennis Taula Ateneu 1882 
participa amb èxit en un torneig a 
Alemanya
El Club Tennis Taula Ateneu 1882 va participar els dies 4 i 5 
de setembre en un torneig quadrangular internacional a la 
localitat alemanya de Kray-Essen. L’amfitrió del torneig va 
ser el club teutó DJK SV Kray 09, que va aportar dos equips 
i, a més del Tennis Taula Ateneu 1882, hi va participar el 
club francès Bron TT, de la localitat de Bron, vora Lyon.
En representació del CTT Ateneu 1882, van desplaçar-
s’hi Gregorio Dobao i Jesús Peñafiel. En el primer enfron-
tament, els francesos van superar amb claredat l’equip 
alemany A, mentre que els santjoanencs van guanyar 
amb alguna dificultat més l’equip alemany B.
A la final, disputada entre els santjoanencs i els france-
sos, es van imposar els gals de forma molt ajustada.

A més de gaudir del tennis taula, els integrants del club 
santjoanenc van poder també gaudir de la gastronomia 
local i d’una visita a la preciosa localitat de Kettwig, una de 
les més antigues d’Alemanya, a la vora del riu Ruhr. 
Es preveu completar aquest circuit internacional el proper 
any 2011, amb la celebració del torneig a la localitat fran-
cesa de Bron.

Els participants en el torneig: alemanys (blau fosc), francesos (blau 
clar) i santjoanencs (negre)

Clase de pilates, entrenamiento 
físico y mental, en la nueva sala del 
polideportivo Francesc Calvet
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Una nova temporada    il·lusionant

El Club de Futbol Levante Las Planas disposa de 
310 jugadors/es. L’objectiu del primer equip és quedar entre els 
12 primers del grup per tal de militar a Tercera Catalana. Quant a 
la resta ad’equips, mantenir la categoria -sense renunciar a més 
altes cotes- i continuar amb la formació.

El Club 
Bàsquet Sant 

Joan Despí 
té 300 esportistes. 

Enguany lluitarà per 
consolidar el seu 
sènior a Primera 

Catalana, categoria 
que obstenta per 
primera vegada. 

Continuarà preparant 
els equips base i 

augmentant el nivell 
de l’escola.
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Una nova temporada    il·lusionant
Els conjunts de la 
ciutat han presentat 
en els últims dies 
els seus equips 
per  a la temporada 
2010-11

La Unió Esportiva 
Sant Joan Despí 
compta enguany amb 405 
futbolistes. L’objectiu serà, un 
any més, consolidar el primer 
equip amb gent sorgida de 
la casa i reforçar el ja potent 
futbol base que posseix.

L’Escola de Futbol Sala Blanc Blava de Sant Joan 
disposa de 60 infants. L’entitat incideix en esportistes de molt curta edat 

pel seu aprenentatge, tot donant prioritat a aspectes formatius i lúdics.

El Club d’Handbol Sant 
Joan Despí compta amb 330 
jugadors/es. L’objectiu enguany 
es consolidar els primers equips i 
incrementar el nivell de qualitat de 
l’handbol base, així com potenciar 
l’handbol femení.       

El Club Tennis Taula Ateneu 
1882 compta amb 90 palistes, la 
meitat dels quals són infants. El primer 
equip milita a Segona Nacional i aspirarà 
a l’ascens a Primera. La formació i la 
convivència seguiran sent els objectius 
per la base.
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TRIBUNA POLITICA

Cada any, el nostre Govern ens informa 
per mitjà del Butlletí de l’acte de signatura 
dels convenis amb les entitats locals. Se’ns 
diu la quantitat total que s’hi destina, però 
el que mai ha sortit publicat, i de fet molt 
poca gent coneix, és la percepció econò-
mica que rep cadascuna d’elles.
Habitualment també, cada mes de febrer 
la Junta de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) , 
aprova els convenis, però consultant l’acta 
tampoc hi pareixen especificades les quan-
titats, ja que es fa referència constantment 
a un  Annex 1 que no s’incorpora a l’acta, 
i que està gelosament guardat a l’Àrea de 
Serveis a la Persona.
La transparència i la informació són un dels 
pilars bàsics en tota gestió municipal. A ini-
ciativa d’Esquerra, per exemple, podem 
conèixer quin sous tenen tots els regidors i 
regidores, i també podem consultar les ac-
tes dels plens municipals,  que es pengen, 
un cop aprovades, a la pàgina web. Els ciu-
tadans de Sant Joan Despí poden conèixer 
quants diners destina la Generalitat de Ca-
talunya a les moltes entitats del país, siguin 
de l’àmbit que siguin, o quant costen les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior.
Els socis del Barça poden conèixer fins 
el darrer euro quants diners va dilapidar 
l’anterior junta directiva en festes, hotels i 
d’altres activitats.
Però la ciutadania de Sant Joan, i també 
totes les entitats, desconeixen quin import 
reben l’Esbart Dansaire, la Colla Gegantera 
o l’AV de Les Planes, per posar uns exem-
ples.
Però a la nostra ciutat, ai làs, aquest ha es-
tat fins ara un secret molt ben guardat per 
part del nostre Govern. Per quins motius 
hi ha aquest obscurantisme, si tothom ha 
de presentar un projecte i una memòria 
d’activitats, i en funció d’això es rep la 
quantitat econòmica? O és que potser 
intervenen d’altres factors a l’hora d’ aug-
mentar o disminuir les aportacions a una 
o altra entitat? 
Correspon al nostre Govern explicar, pri-
mer a les entitats i després a la ciutadania, 
els criteris emprats a l’hora de repartir els 
ajuts. Però per fer-ho primer s’ha de saber 
què ha rebut cadascú. I des d’Esquerra, 
farem el possible perquè tothom ho cone-
gui.

Quant reben les 
nostres entitats?

El tripartit no és responsable de tots els 
problemes que viu el país però ha estat 
un greu problema afegit. No ha estat 
un model de lideratge, ni de cohesió ni 
d’eficàcia. El balanç d’aquesta legislatu-
ra no pot ser de cap manera positiu. La 
fórmula del tripartit s’ha demostrat ne-
gativa. 
CiU planteja una idea global de canvi.
Per nosaltres, el canvi vol dir redefinir 
la relació entre Catalunya i Espanya, in-
crementar l’autogovern i reafirmar el 
dret a decidir dels catalans. Sense límits 
en els objectius, acuradament demo-
cràtiques en les formes i preservant la 
cohesió social del país. Canvi també en 
les maneres i les fórmules de governar 
Catalunya. Canvi en les polítiques per 
aixecar econòmicament el país i reacti-
var el teixit productiu per generar feina 
i prosperitat.
Caldrà preservar la identitat, projectar-
la a l’exterior i convertir-la en l’espai 
d’acollida i de cohesió social també per 
als qui vénen de fora.
Aquestes són les eleccions per passar 
pàgina i guanyar l’horitzó, per optar per 
una Catalunya forta i unida, capaç de 
superar les crisis econòmiques i institu-
cionals, la sensació de decadència i de 
retrocés.
Volem aconseguir una suma de volun-
tats que comparteix la idea que cal un 
govern fort i amb projecte, capaç de 
treure el país de la crisi econòmica i polí-
tica, i que dugui a terme unes polítiques 
clares i valentes.
Caldrà governar el país amb austeritat 
i eficàcia. Caldrà recuperar l’autoestima 
de cara endins i el prestigi, i per tant, el 
respecte, de cara enfora.
En el context de crisi, de dificultats so-
cials, la sentència del TC fa que la legis-
latura que començarà hagi de ser l’inici 
d’un període diferent, amb solucions i 
plantejaments diferents.
Ha arribat el moment del canvi. És una 
convicció, un objectiu, un compromís. 
Però és, per damunt de tot, una neces-
sitat.

Ha arribat el moment 
del canvi

La aprobación de las Ordenan-
zas Fiscales para el próximo año 
por parte de todos los partidos a 
excepción del PP, dan una bom-
bona de oxígeno al Gobierno 
Municipal (del PSC, ICV-EUiA y 
CIU) con ERC, para continuar car-
gando sobre las espaldas de los 
ciudadanos el peso del “esfuerzo 
fiscal” para sufragar una sobredi-
mensión de los gastos corrientes 
y obras faraónicas. 
Para el Gobierno Municipal las 
Ordenanzas Fiscales son papel 
mojado, no creen que sean un 
instrumento que junto con el 
Presupuesto puedan servir para 
reconducir al saneamiento de las 
arcas municipales. 
Hace un mes en un Pleno Ex-
traordinario aprobaron otro  cré-
dito de 4 millones de euros para 
cubrir el déficit presupuestario.  
Tenemos la impresión que es-
tas ordenanzas se realizan sin 
previsiones reales de la realidad 
económica en que viven los ciu-
dadanos siguiendo la inercia de 
tiempos pasados que se ingresa-
ba más del previsto.
El PP ha sido el único que ha vo-
tado en contra de una subida de 
impuestos, ya sea del 2’5% o el 
real en el que se convertirá vía 
“expediente de modificación” 
aprobado por Junta de Gobierno 
a lo largo del año próximo.
Es verdad que han reducido un 
poco el IBI como veníamos de-
nunciando año tras año pero 
también es verdad que por ejem-
plo las tasas de basura no subirán 
el 2’5% sino el 3’28% y así otros.

No estamos para más 
impuestos
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La violència masclista, en aquest 
2010, no s’ha aturat. Malauradament 
el nombre de dones que segueixen 
patint una situació de maltractament 
fa que haguem de continuar treba-
llant i refermant el compromís per a 
la seva eliminació, des de tots els àm-
bits. 
Després de l’aprovació al Parlament 
de Catalunya l’any 2008 de la Llei 
del dret de les dones per l’eradicació 
de la violència masclista, s’han anat 
desenvolupant diferents actuacions 
com la  creació d’un fons de ga-
rantia de pensions i prestacions o 
l’aprovació del programa de mesu-
res per a l’abordatge de situacions 
d’explotació de les dones.
A Sant Joan Despí, ICV-EUiA, des de 
la seva responsabilitat de govern, 
ha fet possible la creació del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) amb uns espais que garan-
teixen un servei de qualitat i la con-
fidencialitat que es requereix, o el 
Programa “Estem per tu, dona”,  per 
donar atenció psicològica i jurídica a 
les dones que ho necessiten.
També, el programa de seguretat pel 
que fa a la mutilació genital femenina 
i als casaments forçats, elaborats pel 
Departament d’Interior de la Gene-
ralitat, reconeguts com a innovadors 
a Europa i a l’ONU, han donat pautes 
per a treballar a la nostra ciutat, des 
de la Regidoria d’Acció Social i Po-
lítiques d’Igualtat,  en els protocols 
d’intervenció de diferents professio-
nals (sanitat, policia, serveis socials, 
jutjats…) que atenen dones víctimes.
ICV-EUiA seguirem liderant iniciati-
ves encaminades a donar suport a 
totes aquelles dones i les seves cria-
tures que estiguin en una situació de 
vulnerabilitat per raons de violència 
i mantindrem el compromís de tre-
ballar perquè homes i dones puguin 
assolir els seus drets amb igualtat 
d’oportunitats.

Compromís ferm contra la 
violència masclista

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
LÀrea. 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 088
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
OCTUBRE 2010

Temperatura mitjana: 16,9ºC • Temperatura màxima: 24,9ºC el 
dia 9 • Temperatura mínima: 7,4ºC el dia 27 • Precipitació: 104,5 
mm • Màxima precipitació en 24 h: 63,5 mm el dia 10, 6 dies de 

pluja i un de tempesta

El passat mes d’octubre va ser fresc i lleugerament plujós. 
Tot i això, gairebé tota la pluja del mes d’octubre va caure 
entre els dies 10 i 13. Destaca, però, la pluja del dia 10 de 
matinada. Aquella nit alguns aiguats van acumular més de 
100 litres per metre quadrat en alguns municipis propers, 
i van provocar una important crescuda del riu Llobregat a 
la nostra comarca. Després d’aquest episodi de pluges, 
l’ambient càlid que va dominar els 10 primers dies del mes 
es va acabar de cop i fins a final de mes les temperatures 
van ser d’avançada tardor.

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)

El próximo 28 de noviembre tendrá 
lugar las elecciones al Parlament de 
Catalunya. Unas elecciones muy im-
portantes para el futuro y para la ca-
lidad de vida de la ciudadanía, donde 
nos jugamos el modelo de país que 
queremos.
Nosotros, los y las socialistas, quere-
mos un gobierno que no recorte los 
derechos sociales, queremos un go-
bierno que garantice los servicios pú-
blicos, que vele por el bienestar de las 
personas, con una sanidad de calidad 
para todos, con más seguridad y una 
educación que asegure la igualdad de 
oportunidades. Hemos trabajado en 
este sentido y queremos seguir ha-
ciéndolo, por el desarrollo y el bienes-
tar social de todas las personas.
Sant Joan Despí cuenta, por fin, con 
el necesario y reivindicado hospital 
comarcal, un hospital que todavía no 
está al cien por cien de su funciona-
miento pero que lo estará; tenemos 
también más y mejores equipamien-
tos educativos, como el nuevo colegio 
Roser Capdevila y el colegio de Sant 
Francesc d’Assís; tenemos una in-
fraestructura que garantiza el agua de 
boca a muchos ciudadanos y ciudada-
nas, y en el momento que no llueva 
no necesitaremos hacer restricciones; 
hemos podido rehabilitar más calles 
y eliminar barreras arquitectónicas; 
hemos rehabilitado, también, Can Ne-
gre y hemos podido hacer una nueva 
biblioteca en el barrio Centro que en 
la primavera abrirá sus puertas... Todo 
ello es debido a un gobierno socialista, 
un gobierno de izquierdas, que cree 
en las personas y trabaja para ellas.
Desde el PSC os queremos animar a 
ir a votar, a participar de forma activa 
en el proceso democrático, a que ani-
méis a vuestros familiares y amigos a 
que lo hagan. Por una país fuerte, por 
una economía estable, por una socie-
dad del bienestar y, por la Garantia de 
Progrés.

‘Garantia de progrés’
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