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El temps
dades meteorològiques
Sant Joan Despí
abril 2004
Facilitades per Gabriel Salvà

• Temperatura mitjana: 15,1ºC
• Temperatura màxima absoluta: 24,5ºC el dia 24
• Temperatura mínima absoluta: 6ºC el dia 10
• Precipitació: 115,5 mm
Ha estat un mes d'abril normal, pel que fa a temperatures, i
molt plujós.

ITINERARI GUIAT
JUJOL A SANT JOAN DESPÍ

Properes visites programades

27 de juny
25 de juliol

Per concertar visita cal trucar

prèviament al 93 373 73 63 o bé per

correu electrònic: m.st.joand@diba.es

Servei de visites 
concertades per a grups
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EDITORIAL

Eduard Alonso 
L´alcalde

El món que volem

Vivim temps difícils en l’ordre
internacional. El conflicte de
l’Iraq, lluny de solucionar-se,

ha entrat en una espiral de violència
i terror que amenaça l’estabilitat
mundial. Molts pensareu que,
malauradament, poca cosa podem
fer en l’àmbit estrictament personal.
De totes maneres, tots i totes podem
aportar el nostre particular granet
de sorra i ara en tenim algunes alter-
natives. D’una banda, les properes
eleccions al Parlament Europeu del
dia 13 de juny. No són uns comicis
que ens queden lluny o que tenen
poca importància. I menys ara, quan
la Unió Europea acaba d’ampliar-se,
suma ja 25 països i dóna exemple
d’integració i d’unitat d’esforços per
afrontar el desenvolupament del vell
continent. La col·laboració i el dià-
leg, la solidaritat i la igualtat són
principis que defineixen el procés de
la unificació europea, i és per aquest
motiu que hem de ser conscients de
la seva importància i exercir en
aquestes eleccions el nostre dret a
vot com a ciutadans i ciutadanes
europeus que som.
Una altra possibilitat és treballar ple-
gats per difondre els valors que han
de marcar el desenvolupament de la
Humanitat, de tots els pobles i cultu-
res. Són els valors que fonamenten el
Fòrum de les Cultures (la pau, la
diversitat i el respecte pel medi
ambient) i que, a Sant Joan Despí,
volem potenciar del 29 de maig al 6
de juny, dies durant els quals cele-
brem la Setmana Verda i Solidària,
que portarà a la ciutat moltes pro-
postes ecològiques i de cooperació.
La màxima Pensa globalment, actua
localment, té ara, per a nosaltres,
més sentit que mai.

Vivimos tiempos difíciles en el
orden internacional. El conflicto
de Irak, lejos de solucionarse,

ha entrado en una espiral de violencia
y terror que amenaza la estabilidad
mundial. Muchos pensaréis que, des-
graciadamente, poca cosa podemos
hacer en el ámbito estrictamente per-
sonal. De todas formas, todos y todas
podemos aportar nuestro particular
granito de arena y ahora tenemos
algunas alternativas. Por un lado, las
próximas elecciones al Parlamento
Europeo del día 13 de junio. No son
unos comicios que nos quedan lejos o
de menor importancia. Y menos ahora,
cuando la Unión Europea acaba de
ampliarse, sumando ya 25 países y
dando ejemplo de integración y unidad
de esfuerzos para afrontar el desarrollo
del viejo continente. La colaboración y
el diálogo, la solidaridad y la igualdad
son principios que definen el proceso
de unificación europea y es por este
motivo que hemos de ser conscientes
de su importancia y ejercer en estas
elecciones nuestro derecho al voto
como ciudadanos y ciudadanas europe-
os que somos.
Otra posibilidad es trabajar juntos en
difundir los valores que han de marcar
el desarrollo de la Humanidad, de
todos los pueblos y culturas. Son los
valores sobre los que se fundamenta el
Fòrum de les Cultures (la paz, la diversi-
dad y el respeto al medio ambiente) y
que, en Sant Joan Despí, queremos
potenciar del 29 de mayo al 6 de junio,
días durante los que celebremos la
Setmana Verda i Solidària, que traerá a
la ciudad muchas propuestas ecológi-
cas y de cooperación. La máxima
‘Piensa globalmente, actúa localmente’
tiene, para nosotros, ahora más senti-
dos que nunca.
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Sant Joan Despí es una ciudad
que apuesta claramente por
la bicicleta como elemento

deportivo, de ocio y de transporte
urbano. Somos uno de los munici-
pios de la comarca con la red más
extensa de carriles-bici, además de
incidir directamente en su utiliza-
ción a través de iniciativas popula-
res como la campaña Primavera en
Bici, que lleva 10 años ya invitando
a la ciudadanía a coger la bicicleta
por la ciudad. 
También la oferta de carriles para
bicicletas sigue mejorando. En
este sentido se ha reordenado el
carril-bici que discurre por la ave-
nida de la Generalitat, cambiando
el estacionamiento de los vehícu-
los y dejando el carril entre éstos y
la acera. Se consigue así una
mayor seguridad para los ciclistas
en este tramo de unos 700 metros
al separarlo del tráfico rodado. Las
reformas urbanísticas, siempre
que es posible, incorporan nuevos
espacios para las bicicletas. La
reurbanización de la avenida de
Barcelona llevada a cabo con
motivo de la instalación del tran-

CIUTAT

La ciudad amplía y mejora su red
de carriles para bicicletas
La reforma de la avenida de Barcelona suma dos kilómetros más a la red de carriles
bici de Sant Joan Despí • También se ha reordenado el carril que discurre por la av.
de la Generalitat, de 700 metros, para hacerlo más seguro

12 kilómetros
para pedalear

La red de carriles-bici de la ciu-
dad cuenta con diferentes tra-
mos urbanos, a los que habría
que sumar los espacios situados
en parques o en la zona de ribe-
ra del municipio. Sant Joan
Despí cuenta aproximadamente
con unos 12 kilómetros de carri-
les y caminos pensados para cir-
cular en bicicleta: paseo del
Canal, avenida de Lluís Com-
panys, av. de la Generalitat,
rambla Josep Maria Jujol.... El
pasado 9 de mayo tuvo lugar
una salida que reunió a varios
centenares de aficionados que,
desde el recinto ferial, invitó a
recorrer los caminos rurales que
siguen el curso del río. El 23 de
mayo y el 9 de junio hay nuevas

Avenida de la Generalitat

Antoni Poveda i Eduard Alonso, en

bicicleta por la rambla de J.M. Jujol

vía ha incorporado un nuevo carril-
bici, que atraviesa longitudinal-
mente el municipio. Son  cerca de

dos kilómetros más para disfrutar
de la ciudad y poner en forma
nuestro corazón.

convocatorias, esta vez por cir-
cuito urbano. También en el po-
lideportivo Francesc Calvet fun-
ciona, los fines de semana, un
punto de alquiler de bicicletas.



La Ciudad Desportiva  toma

forma. A la derecha, Poveda

y Laporta, en la firma de la

constitución de la Junta de

Compensación

Las obras de la nueva pasarela peatonal sobre las
vías del tren ya han comenzado a la altura de la calle
Jacint Verdaguer. Los trabajos han dejado al descubierto
algunos restos arqueológicos de la época romana que
serán recuperados y expuestos en un espacio público. El
nuevo paso permitirá cruzar las vías con más seguridad y
mejorará la conectividad entre el Centre y la zona indus-
trial y desde esta última a la estación.

Los trabajos de reforma de la plaza del Estatut
siguen adelante en Residencial Sant Joan.  En poco
tiempo, los vecinos y vecinas de este barrio tendrán a
su disposición las mejoras realizadas en este espacio
público donde se renueva el pavimento de la pista
polideportiva y se cambian los juegos infantiles, entre
otras actuaciones.
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CIUTAT

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí
y  el FC Barcelona han constituido la
Junta de Compensación que permi-
tirá la urbanización de la Ciudad
Deportiva Joan Gamper. El pasado
20 de mayo, el presidente de la enti-
dad azulgrana, Joan Laporta, y el
primer teniente de alcalde de Sant
Joan Despí, Antoni Poveda, rubrica-
ron el acuerdo que permitirá
comenzar con los trabajos de urba-
nización de la zona, que supondrán
una inversión de 24 millones de
euros y que significarán, entre otras
actuaciones, la construcción de un
paso bajo la autopista AP2 y la
puesta en marcha de los accesos
necesarios, así como todo lo relativo
a la instalación de servicios de distri-
bución y las conexiones con el casco
urbano de la ciudad.
La Ciudad Deportiva del Barça ya
está muy avanzada. En las 25 hectá-
reas de terreno que ocupa al sur del
barrio Pla del Vent-Torreblanca ya

Luz verde a la urbanización de la
Ciudad Deportiva del Barça

son visibles buena parte de los equi-
pamientos deportivos con los que
contará, como los 8 campos de fút-
bol o el pabellón polideportivo,
entre otros.
La urbanización del sector también

dará servicio a las actividades que se
instalen en el parque empresarial
que se desarrollará al lado de la
Ciudad Deportiva y que ha permiti-
do al FC Barcelona financiar el pro-
yecto.
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Els alumnes de l’escola
taller, a la Fira de la Rosa

Formació ocupacional per a persones aturades

Formació de reciclatge professional per a treballadors

INFORMÀTICA
Aplicacions informàtiques de gestió (Windows, Word, Excel, Access)
Per a majors de 25 anys, 334 hores.
Aplicacions informàtiques de gestió (Windows, Word, Excel, Access)
Per a menors de 25 anys, 334 hores.

ADMINISTRACIÓ I OFICINES
Administratiu comptable. 384 hores (84 de pràctiques en empreses)
Per a dones majors de 25 anys.
Anglès i atenció al públic. 234 hores. Per a majors de 25 anys.
Telefonista i recepcionista d’oficina. 584 hores (150 de pràctiques)
Per a dones majors de 25 anys.

COMERÇ
Dependenta de comerç. 289 hores (85 de pràctiques en empreses)
Per a dones menors de 25 anys.

SANITAT
Auxiliar d’ajuda a domicili. 479 hores (100 de pràctiques en empreses)
Per a dones majors de 25 anys.

Word (68 hores), Excel (58 hores), Access (58 hores), iniciació a Internet (64
hores), anglès bàsic (62 hores) i anglès mitjà (68 hores).

Millorar les capacitacions professio-
nals és cada vegada més important
per trobar feina o per adaptar-se
als nous temps. Conscient d’aques-
ta necessitat, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, a través del De-
partament de Promoció Econò-
mica, ha sol·licitat a la Generalitat
un total de 13 cursos de formació (7
per a aturats i 6 més de reciclatge
per a treballadors en actiu). El qua-
dre adjunt recull les diferents espe-
cialitats sol·licitades, que responen
a la demanda detectada a la ciutat.
Les persones interessades poden
fer una preinscripció o demanar
més informació al telèfon 93 480 80
50 (de 9 a 13.30 i de 16.30 a 19
hores).
Ara només cal esperar l’aprovació
definitiva per part de la Generalitat
per començar els cursos.

L’Ajuntament tramita nous
cursos de formació i reciclatge

S’ha posat en funcionament el
taller Integració de la dona en la
societat de la informació adreçat
a dones de diferents edats per tal
d’introduir-les en les noves tecno-
logies de la informació, ja bàsi-
ques per tal de no quedar-se al
marge de la societat. A més de
conèixer les noves eines de comu-
nicació i informació (Internet,
correu electrònic, telefonia
mòbil...), el taller treballa també
tècniques d’expressió oral i escrita
per tal de millorar les capacitats
d’aquestes dones i afavorir la seva
autonomia i el seu desenvolupa-
ment personal.

Taller per obrir les
portes de les
noves tecnologies
a les dones

Els alumnes treballadors de l’escola taller han participat en els treballs d’en-
jardinament i floricultura de l’Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu,
celebrada entre els dies 7 i 9 de maig. Han col·laborat, així, amb els seus
col·legues de l’escola taller de Sant Feliu. Belén García, regidora de
Promoció Econòmica (a la foto, amb els alumnes) ha destacat la importàn-
cia d’aquest tipus d’accions en el seu procés d’aprenentatge.

OCUPACIÓ
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EDUCACIÓ

La ciutat ofereix per al proper
curs 300 places escolars de P-3

El conseller d’Indústria i Treball de
la Generalitat, Josep Maria Rañé,
va visitar, el passat 11 de maig, el
centre d’ensenyament secundari
Francesc Ferrer i Guàrdia per tal de
donar suport a l’oferta dels cicles
formatius que desenvolupa aquest
centre públic de Sant Joan Despí.
Rañé va destacar la importància de
l’especialització tècnica en l’actual
sistema productiu. L’institut, amb
vista al curs vinent, incorpora una
nova especialitat als cicles forma-
tius de grau superior amb la titula-
ció serveis al consumidor.

El conseller Rañé visita l’institut Ferrer i Guàrdia

Del 31 de maig al 4 de juny es
durà a terme a la ciutat el procés
de matriculació als centres educa-
tius d’infantil, primària i secun-
dària, un cop finalitzat el procés
de preinscripció, en què s’han fet
les sol·licituds oportunes a les sis

escoles i els dos instituts públics
de Sant Joan Despí, així com als
dos centres concertats. De les
dades de la preinscripció a P-3
(inici de l’etapa escolar dels nens i
nenes) es desprèn que a la ciutat
l’oferta actual cobreix la demanda

Suficients per respondre a la demanda existent: s’han cursat 287
preinscripcions per al curs 2004-05, d’un total de 300 possibles

El conseller d’ndústria,  Josep Maria Rañé, acompanyat per la regidora de 
Promoció Econòmica, Belén García, i la delegada d’Ensenyament

d’escolarització. Així, entre els
centres públics i privats concer-
tats s’oferien per al proper curs
2004-2005 un total de 300 places
al primer curs de l’educació infan-
til. D’aquestes, la gran majoria de
places, 225, corresponen a l’ofer-
ta pública, mentre  que 75 ho són
dels centres privats concertats.
Aquestes places de P-3, repartides
per tota la ciutat, fan que, amb
vista al proper curs, es pugui
garantir l’escolarització dels 287
nens i nenes de Sant Joan Despí
que han realitzat la preinscripció.
Pel que fa a la secundària, els dos
instituts ofereixen 150 places en
el primer curs de l’ESO per 139
sol·licituds.
El període de preinscripció per al
batxillerat i els cicles formatius
acaba el 28 de maig i la matrícula
es farà del 30 de juny al 7 de
juliol.

Un cop feta la preinscripció, comença la matriculació
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MEDI AMBIENT

La recollida selectiva de matèria
orgànica ja funciona a més barris
La separació de les deixalles orgàniques arriba ja a 20.000 habitants

Els veïns de Pla del Vent-To-
rreblanca, Residencial Sant Joan i
bona part del barri Centre comen-
cen a acostumar-se ja a la presència
dels nous contenidors per a la
matèria orgànica, que des del pas-
sat 3 de maig recullen les restes de
menjar i jardineria, entre d’altres,
dels habitatges d’aquests barris.
L’extensió de la recollida de la
matèria orgànica fa que tres quar-
tes parts de la ciutadania tinguin ja
la possibilitat de separar a casa les
deixalles orgàniques de les inorgà-
niques, un pas més per aconseguir
un màxim nivell de reciclatge i, per
tant, rebaixar la quantitat d’escom-
braries que van a parar als aboca-
dors. 
Durant la primera setmana de fun-
cionament del servei, en aquestes
noves zones on funciona s’han
recollit tres tones de restes orgàni-
ques.

Els pagesos membres de l’associació de Productors
de Fruita Dolça de Producció Integrada i
l’Associació Estel estan duent a terme un progra-
ma de col·laboració per tal de posar en contacte
les persones discapacitades amb el món agrícola.
A més, amb aquesta iniciativa, es treballa en la
integració social d’aquestes persones a la vegada
que coneixen de primera mà la figura i la feina
del pagès i, concretament, la tasca que desenvo-
lupa l’Associació de la Fruita Dolça a Sant Joan
Despí. Plantades, reg, collita de verdures i fruites,
captura de talps... són algunes de les activitats
que els membres de l’Associació Estel desenvolu-
pen amb els pagesos. A la fotografia es recull un
moment de la visita realitzada als camps del
municipi el passat 13 de maig.

Les feines del camp, element d’integració

Els contenidors marrons de
matèria orgànica ja són visi-
bles a Residencial Sant Joan
(esquerra) i Torreblanca-Pla
del Vent (a dalt)

Els membres de l’Associació Estel descobreixen les feines 
del camp de la mà de l’Associació de Fruita Dolça



L’Ajuntament s’integra al Centre de Suport a les Ordenances Solars

L’Ajuntament de Sant Joan Despí
continua apostant per la implan-
tació de l’energia solar. El passat
13 de maig va signar, conjunta-
ment amb d’altres administracions
i institucions públiques catalanes,
el protocol de col·laboració del
Centre de Suport a les Ordenances
Solars, un consorci que té per
objectiu donar suport jurídic,
administratiu i tècnic en la realit-
zació de les instal·lacions vincula-
des a l’aplicació d’ordenances
solars com la que funciona a la
nostra ciutat des del novembre de
l’any 1999. 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí
va ser pioner en l’aprovació d’a-

El pasado 2 de mayo de 2004
entró en vigor la nueva ordenan-
za municipal que regula la insta-
lación de sacos y contenedores de
escombros en la ciudad. La
Ordenança reguladora de la ins-
tal·lació, el dipòsit i la retirada de
contenedors de terres i runes a la
via pública aprobada por el
Ayuntamiento establece los pasos
a seguir a la hora de colocar y
retirar este tipo de contenedores
con el fin de mejorar la limpieza
de la ciudad, evitando depósitos
incontrolados así como la mala
utilización de estos elementos
(por ejemplo, que se llenen en
exceso o se dejen escombros
fuera del saco o del container).

Para conseguir tener una ciudad más limpia es importante cumplir la
nueva normativa municipal. Por este motivo, si tienen que colocar un con-
tenedor o un saco de escombros en la calle, es necesario contar con la per-
tinente autorización municipal y colocar en el mismo una placa identi-
ficativa como la que figura en la imagen. Por eso, si han de realizar obras
han de solicitar en el Ayuntamiento la pertinente licencia para la colocación
del saco o el contenedor e informarse sobre la normativa a cumplir. De esta
manera, entre todos, mantendremos Sant Joan Despí limpia de escom-
bros.
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El protocol de col·laboració es va signar el 13 de maig, Dia del Sol

questa ordenança municipal, que
recull l’obligatorietat de col·locar
plaques solars als edificis de nova
construcció que es facin a la ciutat.

Fins ara, ja hi ha un total de 800
metres quadrats de panells solars
instal·lats a Sant Joan Despí i 1.700
m2 més en procés de tramitació.

Sant Joan Despí continua 
apostant per l’energia solar

Una ordenanza regula la colocación de sacos y 
contenedores de escombros en la vía pública

Es necesario solicitar
autorización en el

Ayuntamiento y
colocar una placa

identificativa en el
saco o contenedor
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Sant Joan Despí, 
ciutat verda i solidària

La pau i el medi ambient,
un compromís de tots.
Aquesta frase recull l’essèn-

cia de la Setmana Solidària i
Setmana Verda que se celebra a
Sant Joan Despí del 29 de maig al
6 de juny. Enguany s’han unificat
dues experiències –que de fa anys
se celebren a la ciutat– amb motiu
del Fòrum Universal de les
Cultures, del qual la nostra ciutat
és municipi col·laborador. Aquesta
setmana ecosolidària és, de fet,
una activitat que agrupa els valors
sobre els quals gira el Fòrum: l’e-
ducació per la pau, el respecte per
la diversitat i la preservació del
medi ambient. És un recull d’acti-
vitats pensades per a la participa-
ció ciutadana i amb una àmplia
representació del món associatiu
local.
Tothom, grans i petits, pot pren-

dre part en alguna de les activitats
programades, a través de les quals
podem descobrir, per exemple, el
patrimoni arquitectònic i natural
de Sant Joan Despí (5 de juny, a les
11 h a la plaça M.A. Capmany);
transformar l’oli de cuina en sabó
natural (taller per a gent gran, 1
de juny, a les 11 h, al centre cívic A.
Gaudí); aprendre ecologia domès-
tica amb José Luis Gallego, del
programa La Columna de TV3 (2
de juny, a les 20 h, a la biblioteca
M. Martí i Pol); comprar productes
de comerç just en un mercat eco-
solidari  (5 i 6 de juny, al parc de la
Fontsanta) o objectes de segona
mà en uns encants (5 i 6 de juny,
també al parc de la Fontsanta), i
participar en diferents exposi-
cions, entre d’altres.
La importància d’adquirir més
consciencia solidària i ecològica és

especialment important per a les
noves generacions, els nens i ne-
nes d’avui que seran els homes i
dones de demà. Per això, aquests
dies també tenen un capítol d’ac-
tes per als infants. En destaca la
inauguració de l’Ecoteca infan-
til, que amplia l’actual servei d’e-
coteca de la biblioteca Miquel
Martí i Pol amb una zona on s’a-
grupa la informació sobre medi
ambient pensada per als més
petits (3 de juny, a les 18 hores). El
mateix dia hi haurà també una
sessió especial de L’Hora del Conte
amb històries de les populars Tres
Bessones. Tot això, a més de dife-
rents espectacles infantils com La i
Sical Sidral i Bala Pepeta (6 de
juny,  a les 13 i a les 20 h, respecti-
vament, al parc de la Fontsanta) i
els Contes Tel·lúrics per a les esco-
les (el dia 4 de juny).

Setmana Ecosolidària, del 29 de maig al 6 de juny

La Setmana Verda i Solidària pretén fer que tots pensem –i actuem– més contra les desigualtats i per preservar el planeta



Els dies 5 i 6 de juny, cap de setma-
na, el parc de la Fontsanta acollirà
un mercat solidari i ecològic, on hi
haurà expositors amb informació i
venda de productes d’entitats que
treballen en projectes de solidaritat
i medi ambient. Cal destacar també
el Joc Gegant d’Arreu del Món, a
més d’espais lúdics i diferents tallers
de participació. Diumenge, dia 6 de
juny, es donarà al parc la sortida
d’una cursa en bicicleta de la cam-

panya Primavera en bici (11.30 h); es
presentarà el taller El Vaixell de
Paper, on tothom podrà participar a
fer un gran vaixell de paper (12 h);
hi haurà l’espectacle infantil Sical
Sidral (13 hores); es representarà
l’espectacle Dansafusió, a càrrec
d’entitats de la ciutat (17 h) i es
posarà en escena l’espectacle infan-
til La Bala Pepeta, un muntatge con-
tra el racisme i la discriminació.
Fem pinya per un món millor
El públic del mercat ecosolidari po-
drà deixar constància del seu com-
promís per millorar el món en unes
butlletes on deixarà escrita l’acció
ecològica o solidària que farà perso-
nalment. Amb totes es farà una gran
pinyonada de compromisos.

ppaauu + diversitat
+ medi ambient
Ecologia domèstica
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José Luis Gallego, el reporter ecològic
del programa La Columna, que presen-
ta Júlia Otero a TV3, farà una xerrada a
la biblioteca Miquel Martí i Pol a partir
de les 20 hores. Aprendrem moltes peti-
tes accions que, des de casa, ajuden a
estalviar i contaminar menys.

Mercat ecosolidari al parc de la Fontsanta

Els ‘encants’ més solidaris
També el parc de la Fontsanta dei-
xarà, els dies 5 i 6 de maig, un espai
per a uns encants molt especials.
Qualsevol persona pot portar objec-
tes, sempre que estiguin en bon
estat, per col·laborar en la tómbola
de recaptació de fons per a una
causa solidària. Tot el que es reculli
es destinarà al fons de solidaritat
del Festival Mundial de la Joventut,
un projecte del Fòrum 2004, impul-
sat pel Consell Nacional de la Jo-
ventut i la Infància de Catalunya i el
Consell de la Joventut de Barcelona.

Moltes més
propostes per
fer un món
millor
Diumenge, 29 de maig, és el dia
dels festivals solidaris organit-
zats per les entitats de ball de la
ciutat. D’una banda, l’organit-
zat per l’entitat Balls de Saló
Chatango (23 h, centre cívic Les
Planes) en col·laboració amb el
Festival Mundial de la Joventut,
i, per l’altra, el festival de l’asso-
ciació de balls de saló Balldespí,
que en el seu cinquè aniversari
organitza un acte on recaptarà
fons per a l’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer (23
h, al Foment).
Altres actes a destacar en aques-
ta Setmana Solidària i Verda són
els espectacles d’animació als
barris previstos. El dia 1 de juny,
per exemple, a la plaça del
Mercat (les Planes) es farà l’es-
pectacle Un viatge pel món, a
les 18 hores. El dia 2 de juny, la
plaça de l’Ermita (Centre) aco-
llirà l’espectacle Mans Enlaire.
Això és una Festa, a partir de les
18 hores. Divendres, 4 de juny, a
la plaça de l’Estatut (Residencial
Sant Joan) s’escenificarà  La
maleta màgica del pallasso
Trasto, també a les 18 hores. 
També es convida la ciutadania
a visitar diferents exposicions
com ara La revolució Blava: un
món i un futur amb aigua per
tothom i Et penses que es llença
tot el que recicles, totes dues al
centre Miquel Martí i Pol, del 24
de maig fins al 4 de juny. La
biblioteca del mateix centre
organitza també una exposició
de llibres de temàtica ecosolidà-
ria i el Jovespí posa també en
funcionament un racó eco-
solidari.
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Prop de 2.000 places a les activitats
d’estiu per als nens i nenes

En poc menys d’un mes acaba
el curs escolar. Els pares,
però, de manera majoritària

encara trigaran a agafar vacances.
Durant aquests dies, l’alternativa
passa per portar els infants a
espais on, a més de començar a
gaudir del bon temps, desenvolu-
pin alguna activitat que els agradi. 
A Sant Joan Despí, l’oferta per als
nens i nenes durant aquestes pri-
meres setmanes d’estiu ha anat
creixent de manera continuada en
els darrers anys i, amb vista a
aquesta temporada, s’ha arribat
pràcticament a oferir 2.000 places
en les diferents propostes, des dels
tradicionals casals d’estiu munici-
pals, a les activitats que organit-
zen els equipaments esportius
públics (com ara els campus dels
poliesportius municipals o les esta-
des esportives del Tennis Sant
Joan). A això, a més, s’han de
sumar les propostes d’algunes
escoles i d’altres centres d’esplai.
Concretament, els casals d’estiu
municipal ofereixen un total de
600 places en el període que va del
21 de juny al 30 de juliol. Els dife-
rents torns dels campus esportius
del Francesc Calvet i el Salvador
Gimeno sumen un total de 559
places i el Tennis Sant Joan calcula
que pot acollir fins a 300 nens i
nenes en la seva oferta d’estades
multiesport, tennis i piscina, tennis
jove i espai musical més piscina.

Un cop acabat el curs, l’oferta per als infants és força àmplia i variada a la ciutat.
Enguany, amb el reforç que s’ha fet als casals municipals, des de l’àmbit esportiu i
de lleure s’ofereixen a Sant Joan Despí prop de 2.000 places a campus i casals.

Pintada de samarretes en un dels casals de l’estiu passat

casals d’estiu • campus esportius • casals a les escoles

Un munt de coses a fer un cop 
s’acaba el curs escolar

Casals d’estiu municipals
Adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys, se celebra del 21 de juny al 30 de juliol als
centres cívics municipals, a càrrec dels centres d’esplai El Tricicle i El Nus.

Campus esportius als poliesportius municipals
Adreçat a infants nascuts entre els anys 1990 i 1999. Es desenvolupa als polies-
portius Francesc Calvet (i a les pistes escolars del seu voltant) i Salvador Gimeno.
Es fan activitats esportives i recreatives, en horari de matí i tarda, en diferents
torns que van del 21 de juny al 14 de setembre (exceptuant l’agost).

Tennis Sant Joan
Ofereix les seves estades multiesport (que inclou tennis, voleibol, piscina, bàs-
quet, pàdel, música...) a més dels programes intensius Stage (tenis i piscina) i
Stage tarda (tennis per a joves). Hi ha també l’anomenat Opcional tarda, amb
música i piscina.
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Els col·legis de Sant Joan Despí
també ofereixen algunes ins-
tal·lacions per al desenvolupament
d’activitats d’estiu un cop acabat el
curs escolar.
L’escola bressol La Pomera, per
exemple, organitza enguany un
casal per a nens i nenes de 2 anys i
destinat als alumnes del centre.
Gestionat pel club d’esplai El Nus
es desenvoluparà entre els dies 5 i
30 de juliol. També l’escola pública

Joan Perich Valls ofereix casal d’es-
tiu per als seus estudiants d’infan-
til i primària. Es farà del 21 de juny
al 30 de juliol i de l’1 al 14 de
setembre. Aquest any, a més, el
col·legi Espi 3 se suma a aquest
tipus d’iniciativa i planteja per pri-
mer cop un casal per als seus alum-
nes, que igualment se desenvolu-
parà des de final de curs fins a final
de juliol i els quinze primers dies
de setembre, tot enllaçant amb l’i-

Un dels serveis amb més demanda
per part de la ciutadania són els
casals d’estiu municipals, que es
desenvolupen als centres cívics de
la ciutat a partir del proper dia 21
de juny. Al llarg de sis setmanes, els
centres cívics de la ciutat seran els
punts des d’on s’articularan les
activitats, basades en l’educació en
el lleure. Els nens i nenes, uns 600,
que aquests primers dies d’estiu
participaran en els casals tenen

una agenda molt variada i comple-
ta, dissenyada per dos dels esplais
de sobrada experiència de la ciu-
tat, com són El Tricicle i El Nus.
Enguany, l’oferta s’ha ampliat per
tal d’arribar a més infants de 3 a 12
anys, edats per a les quals s’adre-
cen aquestes propostes.
Les activitats inclouen arts plàsti-
ques, jocs, piscina, excursions,
esports... i es poden completar
amb colònies i campaments que

organitzen també els diferents
esplais. El Tricicle, per exemple,
planteja sortides a la zona del
Montseny per als més petits i, per
als més grans, destins (refugis o
zones d’acampada) com Camarasa
o Sant Quirze de Besora. El Nus
farà estades a la casa de colònies
Traüna (al Montseny), campaments
a Els Oms i la seva Ruta de les
Guilleries, que anirà per la Vall
Ferrera, al Pallars Subirà.

Els casals d’estiu combinen activitats lúdiques i formatives

Més places als casals d’estiu municipal 

Aquest any,
l’oferta dels
casals d’estiu
municipals
arriba a les 600
places, 150 més
que el curs
passat

Les escoles també són una
alternativa a l’estiu

nici de la nova temporada escolar.
però a més d’oferir casals d’estiu
específics, majoritàriament pro-
moguts per les associacions de
pares i mares, les escoles de la ciu-
tat són també escenari d’activitats
enmmarcades en l’oferta dels
casals municipals. Les dependèn-
cies dels centres La Unió i Sant
Francesc d’Assís acullen activitats
d’aquests casals d’estiu promoguts
per l’Ajuntament. Els instituts de
secundària també posen les seves
instal·lacions al servei de l’oferta
estival de la ciutat, en aquest cas
per al campus esportiu del polies-
portiu Francesc Calvet.
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Las parejas que celebran sus bodas de

oro fueron recibidas por el alcalde,

Eduard Alonso. La imagen inferior

muestra un momento

de la exhibición de los talleres de

‘gent gran’ 

La ‘gent gran’ de Sant Joan
Despí, un año más, celebró
como se merece su particular

final de curso. La Setmana de la
Gent Gran volvió a responder a las
expectativas, consiguiendo un alto
nivel de participación. Como cada
año, las propuestas más lúdicas
contaron con una importante
afluencia de público, como el
espectáculo Tots actúem, a cargo
de los alumnos y alumnas de los
talleres de ‘gent gran’, y el multi-
tudinario Dinar de Gent Gran. Pero
cabe resaltar como, cada vez más,
las actividades de carácter cultural
consiguen una mayor demanda.
Prueba de ello fueron, por ejem-
plo, las visitas al Caixa Fòrum o al
Museu de la Xocolata, ambos en
Barcelona, para las que ha habido
incluso lista de espera. Un gran
interés también ha suscitado entre
los mayores de Sant Joan Despí la
excursión programada para el pró-
ximo 2 de junio para visitar el
Museu Dalí de Figueres con motivo
de la celebración del Any Dalí.
Estos ejemplos demuestran el inte-
rés de los mayores de Sant Joan
Despí por seguir aprendiendo. Una
buena ocasión son los talleres de
‘gent gran’, que el mes próximo
abren su periodo de inscripción
(ver cuadro adjunto).

La ‘gent gran’ de Sant Joan Despí
vive intensamente su ‘Setmana’

Talleres de ‘gent gran’ • inscripciones

yoga, costura, manualidades, 
bailes de salón, encaje de bolillos, 
informática e Internet

Inscripciones a partir del 1 de julio, 
de 10 a 13 horas, en los centros cívicos 
Sant Pancraç y les Planes

Para realizar estos talleres, totalmente gratuitos, es necesario estar
en posesión del Carnet Municipal de la Gent Gran. Para solicitarlo se
ha de ser mayor de 60 años, estar empadronado en Sant Joan Despí
y no estar en activo. Ser pensionista con un grado de invalidez abso-
luta y permanente. Los cónyuges, sin límite de edad, siempre que no
estén en activo. Ser viudo o viuda mayor de 51 años.
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L’art no només té cabuda a les sales
d’exposicions. Amb aquesta pre-
missa i amb la intenció de fer-lo
arribar allà on pot estar més a prop
del seu públic, la convocatòria Art
Jove de Sant Joan Despí porta, un
any més, les composicions partici-
pants en el certamen a diferents

punts de reunió de la gent jove del
municipi, bars musicals i instituts.
Així, fins al desembre els dos cen-
tres públics d’ensenyament secun-
dari de la ciutat (Ferrer i Guàrdia i
Salvador i Pedrol), la Sala AmbBar i
els bars Niu d’Or i Brothers acullen
les obres dels autors i autores de

La Colla de Diables de Sant Joan Despí cele-
bra aquest any el vintè aniversari. Dues dèca-
des omplint de foc, fum i ritme diferents
esdeveniments de la ciutat i que, d’aquí ben
poc, els podrem tornar a veure animant amb
el seu popular correfoc la Festa Major. La
colla va nèixer el 1985 impulsada des del
casal Picasso, on encara es reuneix cada dime-
cres a la nit. L’any 1989 van presentar en
societat al seva primera bèstia de foc, el drac
Braulio, de 4 metres de llargada i amb 19
punts de foc. Vint anys després, més d’una
vintena de persones continuen mantenint viu
l’esperit de la Colla de Diables, que celebrarà
un sopar-concert d’aniversari per Festa Major
i que ja treballa en la construcció d’una nova
bèstia.

L’art més jove dels creadors de la ciutat
arriba a diferents locals

20 anys de Colla de Diables a
Sant Joan Despí

15
Imatge de les obres de Núria Nofraries que s’han pogut veure 
aquest mes de maig al bar Brothers

La Colla de Diables, en una imatge de 1991

l’Art Jove 2004: Iranzu Pastor
Ordoki, Núria Nofraries Espa-
damala, Clara Sullà Urpí, José
Antonio Álvarez Cambra, Sofía
Isús, Alfonso Rodríguez Barrera,
Aitor Pombo Chorto i Isabel Blanco.
Però a més de la pintura, la foto-
grafia i les arts plàstiques que con-
figuren l’Art Jove, a la ciutat es
desenvolupa també el concurs Jove
Literat, dedicat a les lletres, en les
seves diferents vessants creatives,
des de la poesia a les lletres de
cançons, passant pel relat breu, el
còmic i l’assaig literari. En l’edició
d’engunay s’han presentat 14 tre-
balls i a finals de mes s’espera
conèixer el veredicte del jurat. El
premi per a cadascuna de les
modalitats és de 120 euros. Aquest
concurs s’ha adreçat a joves de 14 a
30 anys, en dues categories per
edats.
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La primavera més viva

El Centro Cultural Andaluz Vicente
Aleixandre volvió a demostrar su
gran poder de convocatoria en la
celebración de la Fiesta de la Cruz
de Mayo. Los pasados días 8 y 9 de
mayo, en sesiones de tarde y maña-
na, respectivamente, la plaza del
Mercat se llenó de flores y se enga-
lanó para acoger las diferentes
representaciones llevadas a cabo
con motivo de esta tradicional cele-
bración, que todavía hoy perdura
incluso en algunas casas. El prego-
nero de la edición de este año, la
número 19, fue Francisco García
Duarte, presidente de Almenara,
Sociedad Cultural Andaluza. Las
actuaciones corrieron a cargo del
Coro Daraja, Grupo de Danzas de la
entidad, María Peralta y Aljarafe (el
día 8). El domingo 9 actuó la Escuela
de Baile y Tierra del Sur.

L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí, fidel a
la seva cita, va celebrar el passat 15 de maig
el seu Festival de Primavera a l’Auditori.
Unes 250 persones van gaudir dels diferents
balls, entre els quals destacà el Mortitzol,
una dansa de vetlla que ballaven per primer
cop (i que va completar-se amb una intèr-
pret de bell canto i la guitarra de Dani
Cano); la Festa de la Pagesia; el Jaleo, inspi-
rat en passes menorquines i, especialment,
Els Aires de la Terra Alta, una dansa plena de
color i molt espectacular ja que els dansaires
van passar entre el públic tot repartint cla-
vells. També, com és costum, hi van partici-
par els quadres infantils i juvenils de l’enti-
tat. La propera cita de l’Esbart a la ciutat serà
per la Festa Major. A l’estiu tenen previst
participar en el Festival Internacional de
Múrcia i a la Fira de Málaga.

La Cruz de Mayo llenó de música y color la plaza del Mercat

Sant Joan Despí, escenari d’activitats culturals de tot tipus i per a tothom

L’Esbart Dansaire va repetir èxit en el seu Festival de Primavera

La plaza del Mercat acogió, un año más, la celebración de la Cruz de Mayo 
y  lució la decoración realizada por los miembros del Centro Cultural 
Andaluz Vicente Aleixandre

El ball més tradicional es manté viu a la ciutat gràcies a l’Esbart
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El proper divendres, 4 de juny,
l’escenari del Foment Cultural i
Artístic reprèn les representa-
cions del cicle de teatre que orga-
nitza l’Ajuntament. En aquest
cas, la paròdia, la ironia i l’humor
seran els protagonistes de la mà
de Marcel Gros, que posarà en
escena el muntatge Vibracions, a
partir de les 22 hores. 
L’entrada té un cost de 6 euros i
es pot comprar a la taquilla del
Foment el mateix dia de la repre-
sentació i, de manera anticipada,
als centres cívics de les Planes,
Sant Pancraç i Antoni Gaudí, al
Centre Jujol-Can Negre i al
Jovespí.

Els camins d’Imohar és el títol de la Mostra de Laminé M’Chaori que es pot
visitar al Centre Jujol-Can Negre des del passat 20 de maig fins al 13 de juny.
Són composicions de sorra sobre fusta que prenen el relleu a les fotografies
amb aquarel·la de Ramon Millà (a la foto), que s’han pogut veure amb ante-
rioritat al cicle d’exposicions de la ciutat. També a Can Negre, del 13 al 24
de maig, s’han mostrat les obres de l’exposició col·lectiva Primavera
Fotogràfica amb instantànies d’Àlex Medrano (Brasil, un país de contrastos),
Jordi Díaz (Hiperespai) i Raúl Rossi (Numerique).

Solidaridad y ayuda al pueblo iraní tras
el terremoto de Bam

Teatre al juny:
Vibracions amb
Marcel Gros

Del 28 de juny al 16 de juliol
l’Escola Municipal d’Art organit-
za cursets monogràfics adreçats a
adults i joves de més de 15 anys
on es tractaran tècniques de pin-
tura sobre seda, rakú, aplicacions
artístiques a la fotografia, cuina
d’estiu i introducció a la tècnica
metamòrfica. També està previst
visitar el Fòrum de les Cultures el
dia 9 de juny. 
Però aquest any, a més, l’escola
organitza tallers per a infants de
7 a 10 anys –del 5 al 21 de juny–
on podran treballar la creativitat
amb les tècniques de ceràmica i
pintura. El cost del curs infantil és
de 75 euros, amb material inclòs.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb
l’Escola Muncipal d’Art, al 
passeig del Canal, número 2. 
Tel. 93 477 12 11

Cursos d’estiu i
tallers per a infants
a l’Escola d’Art

La pintura de Ramon Millà dóna pas a
Laminé M’Chauri, a Can Negre

La Gala Solidaria de Creu Roja Joventut se destinó este año a ayudar a Irán

Más de 350 personas se reunieron
el pasado 8 de mayo en el auditorio 
Miquel Martí i Pol de Sant Joan
Despí a instancias de Creu Roja
Joventut. El objetivo era recoger
ayuda para las víctimas del terrible
terremoto de la ciudad iraní de
Bam, que desoló en su práctica
totalidad esta ciudad milenaria
dejando tras de sí la escalofriante
cifra de más de 45.000 fallecidos.

Esta Gala Solidaria, que lleva ya
cinco años celebrándose en la ciu-
dad, contó con la colaboración de
diferentes entidades y asociaciones
de la ciudad, que dieron forma a
un espectáculo de tres horas llenas
de danza, teatro, flamenco y
humor a cargo de Eva Gris, Espai
Físic, Hocus Pocus, y Associació
Estel. Se consiguió recaudar más de
1.100 euros.
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Los servicios municipales, unidos
contra la violencia de género
Desde el año 2002 funciona el Circuito Local contra la
Violencia de Género para dar una respuesta más rápida
En Sant Joan Despí, un grupo de
profesionales intervienen en los ca-
sos de violencia de género trabajan-
do de forma coordinada para dar
una respuesta más rápida y adecua-
da a los casos que se presenten. Es el
denominado Circuito Local contra la
Violencia de Género creado hace
dos años en la ciudad para dar una
“atención integral a las vícti-
mas, potenciar el trabajo con-
junto e incidir en la prevención
de la violencia doméstica”, según
Elena Embuena, teniente de alcalde
de Serveis Socials i Dona, quien a-
vanza la intención de su departa-
mento “de hacer crecer y poten-
ciar este servicio, en el marco del
programa Estem per tu, dona”. 
Representantes del ámbito social,
policial, educativo, sanitario, psico-
lógico, judicial..., a través de una
comisión de seguimiento, se reúnen

periódicamente para planificar las
actuaciones y coordinar todos los
servicios que intervienen en el circui-
to. También se establecen contactos
con los ambulatorios, con la fiscalía
de la zona, el médico forense del
Juzgado de Sant Feliu, etc, y se pro-
mueven acciones preventivas como
charlas informativas en los institu-
tos. 
Cuando se atiende un caso de vio-
lencia doméstica, ya sea a través de
la Policía Municipal o desde Servicios
Sociales, se activa todo el proceso si
se quiere poner una denuncia. Se
contacta con el abogado o abogada
de oficio de violencia doméstica del
juzgado; el ambulatorio realiza el
parte médico, si hay agresión física,
que se remite igualmente al juzga-
do; se hace el acompañamiento a  la
víctima de la comisaría o juzgado de
guardia para efectuar la denuncia y,

20è aniversari de l’associació Asalre Grups de pares i
mares per millorar
l’atenció als fills

El proper 5 de juny l’associació
Asalre (Alcohólicos Rehabilitados)
celebrarà el seu 20è aniversari. Serà
al centre cívic les Planes, a partir de
las 10 hores del matí. Amb aquesta
activitat se commemoren dues dèca-
des de feina ajudant les persones
que pateixen la malatia de l’alcoho-
lisme. L’origen de l’entitat, nascuda
l’any 1984, rau en la decissió d’un
grup de persones de Sant Joan
Despí que, després de superar la
seva adicció a l’alcohol, van veure
que la seva experiència seria de
gran ajuda per a altres ciutadanes i
ciutadanes amb el mateix problema. 

Asalre treballa donant recolçament
aquestes persones a través de reu-
nions i activitats socials i culturals,
per, d’aquesta manera, aconseguir
la una integració no traumàtica, a la
vegada que s’ajuda als familiars.
L’associació té la col·laboració de
l’Ajuntament, a través del Depar-
tament de Serveis Socials i del CAS
Fontsanta (centre mancomunat d’a-
tenció i seguiment a les drogode-
pendències, que es troba a
Cornellà).
Asalre té la seva seu social al carrer
Lluís Millet, cantonada amb Galicia.
El telèfon és el 93 477 36 03.

Un total de 13 famílies de Sant Joan
Despí han participat en el projecte
Aprenent a educar, un grup endegat
per la Regidoria de Serveis Socials i
Dona i conduit per la psicòloga del
departament d’Educació. L’objectiu
ha estat millorar l’atenció als fills i
filles. Aquesta iniciativa ha servit per
compartir experiències, sentir segu-
retat i saber on posar els límits. S’han
tractat molts temes, com els models
de família, els horaris, la gelosia, els
càstigs i els premis, etc.

La telealarma sirve también para
luchar contra la violencia doméstica

si es pertinente, se solicita la orden
de protección. También se ofrece
atención o social con la derivación
al servicio de asesoría jurídica y
atención psicológica, así como la
tramitación de ayudas o casas de
acogida y  el servicio de telealarma.
Cualquier víctima de maltratos pue-
de dirigirse a Servicios Sociales, en
los centros cívicos de Sant Pancraç y
les Planes, o a la Policía Municipal.
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Les piscines d’estiu, a punt 
La temporada de les piscines recreatives Fontsanta comença
el proper 12 de juny i es perllongarà fins al 5 de setembre

L’Hoquei Línia, campió de Catalunya
El Club d’Hoquei Línia Jujol de Sant Joan Despí
viu un dels millons moments de la seva encara
curta història (es va fundar el 20 de març de l’any
2001). L’equip aleví s’ha proclamat campió de la
lliga catalana i, a més, ha aconseguit un també
magnífic tercer lloc al Campionat d’Espanya. El
passat dimarts, 18 de maig, la directiva i els juga-
dors del club van ser rebuts pel primer tinent
d’alcalde, Antoni Poveda i el regidor d’Esports,
Ferran Liesa (a la fotografia adjunta), en un acte
de reconeixement de la seva tasca que, de ben
segur, és només el començament d’una llarga tra-
jectòria d’èxits. El Club Hoquei Línia Jujol entrena
a la pista poliesportiva del mateix nom i, a més,
ha posat recentment en funcionament una secció
de patinatge artístic.

El proper 12 de juny tindrà lloc la
festa d’inauguració de la temporada
de bany a les piscines d’estiu de Sant
Joan Despí. D’11.30 a 14 hores es
duran a terme un seguit d’activitats
recreatives a la piscina. Amb aquesta
festa s’obren al públic les piscines
Fontsanta, que romandran en servei
fins al dia 5 de setembre. La ins-
tal·lació, que l’any passat es va

ampliar amb una segona piscina in-
fantil i més zona de gespa, funcio-
narà tots els dies de la setmana: de
dilluns a divendres, d’11 a 19 hores, i
elsdissabtes, diumenges i festius, de
10.30 a 19.30 hores. A més de les
dues piscines, ofereix altres serveis
com zona de pícnic, bar cafeteria i
taula de tennis taula. L’entrada val
3,70 euros (dies laborables) i 4,50

euros, els caps de setmana i festius.
Els nens de fins a cinc anys poden
accedir-hi lliurament. Hi ha diferents
abonaments (targeta de 10 banys o
abonament de temporada) que per-
meten economitzar el preu si s’utilit-
za sovint la instal·lació.
L’any passat les piscines d’estiu van
tenir 62.828 usuaris i usuàries al llarg
de tota la temporada.

El 12 de juny comença la temporada de bany a les picines Fontsanta, amb una festa i un preu d’entrada especial
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El pabellón Salvador Gimeno fue, el
pasado 16 de mayo, una auténtica
fiesta del balonmano. Se celebró la
segunda edición del Torneo de Mini
Handbol que organiza la Escola de
Handbol y el Club de handbol, en
colaboración con el Ayuntamiento,
y que este añó reunió a unos 400
chicos y chicas llegados de 13 equi-
pos de toda la geografía catalana e

incluso Valencia. Durante toda la
jornada se celebraron los partidos
de las diferentes categorías (de pre-
benjamín a infantil) en la plaza de la
Ermita y en el citado polideportivo.
Afuera, juegos recreativos hacían las
delicias de los pequeños, los que ya
habían jugado y los que asistieron,
junto a sus familias, a ver el trofeo.
Los equipos ganadores en la catego-

Sant Joan Despí vivió una gran
fiesta del balonmano

La segunda Trobada de Mini Handbol, todo un éxito

Más de 400 chicos y chicas participaron en la segunda edición del torneo

Valero Rivera: 
“Ha sido un día inolvidable”
“Ha sido una sorpresa increíble, maravillosa”, afirmó un
emocionado Valero Rivera cuando, justo antes de comenzar la
entrega de premios del torneo, saltaron a la cancha del Salvador
Gimeno jugadores del primer equipo como David  Barrufet,
Víctor Tomàs y Valero Rivero Jr. nombres que, junto a él, han
hecho historia en el balonmano. No sabía nada. La organización
se permitió esta licencia para redondear un acto de reconoci-
miento que, según aseguró el durante 20 años entrenador del
Barça de Handbol, “ha sido un día involvidable”. Rivera des-
tacó que “tiene mucho mérito lo que se hace en Sant Joan
Despí por parte de la Escola de Handbol y del
Ayuntamiento para promover este deporte”.

ría de alevín fueron el EB El Papiol
(masculino) y H. Sta. Maria de
Palautordera (femenino). Pero, no
obstante, la representación local
hizo un más que digno papel al lle-
gar el Sant Joan Despí a la final de
tres categorías.
Ya por la tarde hizo acto de presen-
cia Valero Rivera, durante dos déca-
das entrenador del Barça y ahora
responsable de las secciones del
club. Rivera, el entrenador profesio-
nal con más títulos, visitó una expo-
sición fotográfica sobre su carrera
deportiva y se llevó, de recuerdo, un
gran panel lleno de dedicatorias de
los chicos y chicas participantes del
torneo. Eso, más los cientos de autó-
grafos que firmó. El primer teniente
de alcalde, Antoni Poveda, destacó
la importancia que da el Ayunta-
miento a la práctica deportiva, es-
pecialmente entre los jóvenes, “ya
que fomenta los mejores valo-
res para nuestra sociedad, la so-
lidaridad y el compañerismo”.

Valero Rivera, observando las dedicatorias
escritas por los chicos y chicas participantes
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Campionat de
Catalunya de
Karate a la ciutat

El proper 29 de maig, el poliesportiu
municipal Salvador Gimeno serà la
seu –de 26 a 20 hores– del Cam-
pionat de Catalunya de Karate en la
modalitat de Kyokushinkai que
aplegarà uns 80 esportistes, tant
homes com dones, d’aquesta moda-
litat esportiva. Entre els participants
hi haurà membres del club de Sant
Joan Despí Gimnàs Sprim-do.

El Bàsquet Sant
Joan Despí viatja a
València

El Levante-les Planes sube de categoría
Els dos equips cadets –masculí i fe-
mení– del Bàsquet Club Sant Joan
Despí van viatjar, els dies 7, 8, i 9 de
maig, a València, convidats pel Club
de Bàsquet Mislata d’aquesta ciutat.
Va ser una trobada marcada per les
competicions esportives i la con-
viència dels nois i noies amb els seus
companys valencians.

El CF Levante les Planes jugará la próxima temporada en la Primera Terri-
torial después de confirmarse su ascenso de categoría el pasado 24 de
mayo en el encuentro que le enfrentó al Sant Andreu de la Barca, al que
ganó por un contuntende 4-1. Estará así en la misma categoría que la UD
Sant Joan Despí con lo que se anuncian interesantes derbys locales. En el
próximo número de El Butlletí le dedicaremos una especial atención.

Neix una entitat
per als amants del
submarinisme
Blau Marí és el nom d’una nova
associació d’activitats subaquàti-
ques que vol desenvolupar les seves
activitats a Sant Joan Despí. Neix
amb la voluntat de donar a conèixer
el món subaqüàtic des de les ves-
sants educativa, formativa i lúdica, a
més de promoure activitats a favor
del respecte i la preservació del
medi marí.  Entre les activitats que
planteja destaquen sortides de sub-
marinisme, cursos de submarinisme,
xerrades, exposicions i, fins i tot,
neteja del fons marí.

Cristian Ugalde i Joan Fernández

Última hora:

Cristian Ugalde, a l’elit de
l’handbol formatiu del Barça

Antonio Ugalde és el referent
de l’handbol santjoanenc.
Sorgit de l’escola esportiva

de Sant Joan Despí, va jugar moltes
temporades al BM Granollers i va
assolir la internacionalitat amb
Espanya en 98 ocasions.
Quin millor referent per a Cristian
Ugalde que el seu germà de qui
segueix les passes. Cristian, de 16
anys d’edat, juga d’extrem esquerre
i, com Antonio, va sorgir de l’escola
esportiva de Sant Joan. Ha estat
internacional per Espanya en cate-
gories inferiors i aquest any, com a
juvenil, ha participat en el Campio-
nat Mediterrani a Portugal en la
Copa Latina a Itàlia i ara en el pre-
europeu -amb un partit inclòs a
Sant Joan Despí- amb l’objectiu
d’entrar a l’Europeu de Sèrbia i
Montenegro.
Cristian es mira en el mirall del seu
germà, “els meus objectius són
arribar al primer equip del Barça
i superar el bronze dels Jocs
Olímpics de Sidney”. L’Antonio
sempre li dóna el mateix consell:
“que entreni fort i que no des-
cuidi els estudis”.
Un altre santjoanenc amb molt
futur és Joan Fernández, de 15 anys.
És l’actual porter de l’equip cadet

Dos santjoanencs triomfen
en els equips base del
Barça d’handbol

del FC Barcelona. Joan veu un ven-
tall més ampli per al seu futur: “el
meu objectiu és arribar fins on
es pugui”. Ambdós coincideixen a
lloar les instal·lacions esportives de
Sant Joan, ara amb el pavelló
Salvador Gimeno com a nou equi-
pament d’alt nivell. Per a Cristian
“tenim pavellons molt bons que
aniran molt bé als infants. Quan
jo hi era no havia aquest
nivell”.Joan coincideix: “són ins-
tal·lacions perfectes, jo tinc
amics que juguen a handbol i
em diuen que estan molt bé”.
Doncs esperem que aviat surtin
molt i molts més jugadors de la nos-
tra pedrera.
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La Federació Convergència i Unió (CiU),
Euzko Alderdi Jeltzalea–Partit Nacio-
nalista Basc (EAJ-PNB), el Bloc Nacio-
nalista Gallec (BNG), el Bloc Nacionalista
Valencià (BNV) i el Partit Socialista De
Mallorca – Entesa Nacionalista (Illes
Balears) (PSM-EN), constituïm una coali-
ció electoral per concórrer a les properes
eleccions al Parlament Europeu que se
celebraran el dia 13 de juny de 2004, sota la
denominació GalEusCa–Pobles d’Europa i
amb un objectiu comú: una nova Europa
ampliada i oberta a les persones i al món.  
Des de CiU, les tres línies bàsiques de les
nostres propostes són: 
La plena defensa de la identitat nacional
de Catalunya a Europa.
Treballarem per al reconeixement de
Catalunya com a nació a Europa i, per tant,
pel dret de Catalunya a participar directa-
ment en les decisions de la Unió Europea,
i per al reconeixement del català com a
llengua de la Unió. Els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya han de poder tenir dret a
adreçar-se en la seva llengua pròpia a les
institucions que els governen des
d’Europa. No hi pot haver cap tipus de
discriminació respecte a d’altres llengües
que, encara que siguin molt menys parla-
des que el català, tinguin el caràcter d’ofi-
cial d’un Estat. La riquesa d’Europa es
basa en la seva pluralitat, per això ens opo-
sarem a qualsevol mesura que contribuei-
xi a la uniformització cultural.
La defensa dels valors que sempre hem
defensat des de CiU en la nostra acció polí-
tica.
Volem defensar els valors que han fet
Europa, que són també els valors majorita-
ris de Catalunya i de la societat catalana: la
pau, la llibertat, la democràcia, els drets
humans, la justícia social, el respecte al
medi ambient, la iniciativa privada de les
persones i les entitats, la diversitat cultu-
ral, el respecte a les minories. Per això
volem una Europa amb institucions fortes,
cap endins i cap enfora, i profundament
democràtiques.
Una Europa potent projectada cap a l'exte-
rior.
Volem una Europa forta per a un món més
segur. Volem promoure una Europa forta,
segura, activa i compromesa davant els
riscos i les amenaces del món d’avui, que
no es poden resoldre només de manera
militar. Lluita contra el terrorisme, defensa
dels drets humans arreu del món, i com-
promís per corregir els desequilibris, la
falta de democràcia i la pobresa com a cau-
ses profundes d’aquesta inseguretat i ines-
tabilitat mundials.

CCCCiiii UUUU
Coalició GalEusCa, 
Pobles d’Europa

EEEERRRRCCCC
Trambaix. ERC AM tenia raó

Después de unos meses de gobierno
del tripartito hemos conocido la única
iniciativa de este gobierno. El Par-
lament todavía no se ha estrenado.
Como buen gobierno socialista lo
único que conoce es subir impuestos y
crear tasas ante cualquier mínimo défi-
cit sin resolver el origen del problema
provocando mayor gasto y  mayor
deuda con sus respectivos intereses
que al final tendremos que pagar
todos.
La consellera de Sanitat, Marina Geli
(PSC) ha anunciado el recargo de 2’4
céntimos de euro por litro en los car-
burantes y sin descartar que en el futu-
ro instaure el “sistema de co-pago “ de
la sanidad.
Esto es el inicio  de los recortes de las
prestaciones sociales y de la apertura a
la desaparición del sistema público de
salud. ¿ veremos pancartas?
El PSOE ahora en el gobierno  de
España ha demostrado “su insensibili-
dad” con el déficit de la sanidad cata-
lana negándose a financiarlo.
La “subida multimillonaria” no es
para mejorar la asistencia médica y no
han indicado en que grado resolverá el
problema del déficit. No pretenden
resolver el origen de este déficit sino
aumentarlo, los ciudadanos ya lo
pagarán.
La subida es la más alta de las llevadas
por otras comunidades, que aplican
este recargo para financiar políticas
sanitarias como por ej, la lucha contra
el consumo del tabaco y alcohol. Aquí
no. Esta medida traerá consecuencias
negativas para la economía catalana,
ya que la gasolina repercute en la infla-
ción, que ya está por encima de la
media española. Los transportistas,
además repercutirán directamente
sobre los consumidores esta subida.
Han subido “sin dialogo” con el sector
afectado. El gobierno tripartito actúa
desde la prepotencia y la imposición
Es el primer paso para que la
Generalitat de Catalunya instaure el
co-pago de la sanidad, recortes de las
prestaciones sociales y la desaparición
del sistema público de salud. Pero eso
sí, con sonrisa de oreja a oreja.

PPPPPPPP
El recargo de los carburantes, 

2,4 céntimos

Fa força temps que des d’ERC-AM no
parlem del Trambaix. Hem estat res-
pectuosos, esperant la posada en fun-
cionament del tramvia, per fer-ne una
darrera valoració política. Ara, quan
un mitjà de transport tan modern, efi-
caç i ecològic ha estat més d’una set-
mana aturat, amb el conseqüent perju-
dici per als seus usuaris, és hora de
recordar alguna de les mentides que
s’han dit al llarg d’aquests anys.
“El tramvia reduirà l’ús del vehicle
privat i contaminarà menys.” Gran
part de les persones que fan servir el
Tram ja feien servir el transport públic
per anar a treballar o estudiar. Podem
comptar amb els dits d’una mà les
persones que han deixat el cotxe a casa
per utilitzar el tramvia. Però les cues i
retencions que genera el Tram perjudi-
quen seriosament aquelles persones
que no tenen altre remei que utilitzar
el cotxe. A més a més, les llargues
retencions matinals augmenten nota-
blement la contaminació atmosfèrica i
acústica.  
“El tramvia és ràpid i segur.” En un
Butlletí Municipal es deia textualment
que un veí de Sant Joan trigaria 15
minuts a arribar al centre de Barcelona
en un mitjà de transport segur.
Deixant de banda els accidents causats
per tercers, els descarrilaments, les
aturades i d’altres incidències pròpies
del tramvia han estat nombroses i
sonades. 
“El tramvia és 4 vegades més econò-
mic que el metro”. Entre aixecades de
carrer successives, accidents, descarri-
laments i, l’última, la desfeta de la
junta de les vies, els 12,5 km del Tram
han costat una fortuna que hem pagat
entre tots i totes, molt més enllà del
pressupost inicial. Qui ha fet el gran
negoci amb el Tram? La ciutadania
segur que no.
Podríem explicar-ne moltes més, del
Trambaix, però cada dia podeu con-
sultar al diari la darrera “trambaixa-
da”. Analitzeu, reflexioneu, i veureu
que, efectivament, teníem raó.
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Energia verda per construir 

una altra Europa

PPPPSSSSCCCC
Volver a Europa

El proper 13 de juny, amb les elec-
cions europees, tancarem un cicle
electoral de més d’un any, en el qual
hem escollit qui ens ha de represen-
tar a nivell local, autonòmic i a
l’Estat. Això ha suposat importants
canvis, d’entre els quals podem des-
tacar la important lliçó que ha donat
la ciutadania que, amb una forta
mobilització social, ha dit prou a un
llarg temps de manipulació i autori-
tarisme. Ha expressat, al carrer i a les
urnes, la convicció i la necessitat
d’un món en pau, en què es resol-
guin els conflictes de manera dialo-
gada.
Aquest període electoral ha estat
molt positiu per a ICV-EUiA, amb
uns excel·lents resultats que posen
de manifest que l’espai de l’esquerra
verda es consolida i que el nostre
projecte compta cada vegada més
amb  la confiança de la ciutadania.
Encara ens manca la cita amb
Europa; un fet que encara pot sem-
blar llunyà, però que nosaltres consi-
derem igualment important, ja que
les decisions que s’hi prenen ens
afecten, de vegades sense adonar-
nos, en molts aspectes de la nostra
vida quotidiana, tant en l’àmbit
econòmic com en el social. 
ICV-EUiA des de la coherència i el
compromís de treball per construir,
també una altra Europa, traslladem
els valors que caracteritzen la nostra
formació i apostem per una Europa
oberta, tolerant, socialment justa,
defensora de la igualtat d’oportuni-
tats, ecològicament sostenible, terri-
torialment equilibrada, solidària,
impulsora de la pau, la cooperació i
la protecció dels drets humans; amb
institucions democràtiques i amb un
important protagonisme de les
regions i els municipis.
Us convidem des d’aquestes línies a
la mobilització, a participar activa-
ment, per construir de forma conjun-
ta una altra Europa d’esquerres,
compromesa amb una altra globalit-
zació: la dels drets humans, la pau, la
sostenibilitat econòmica i ambiental i
la justícia social.

Las próximas elecciones del día 13
de junio coincidirán con una nueva
etapa de cambio en la Unión
Europea, caracterizada por dos pro-
cesos de gran relevancia: la reciente
incorporación de 10 nuevos Estados
miembros y la adopción de la pri-
mera Constitución Europea. 
España debe jugar un papel impor-
tante en esta nueva etapa de amplia-
ción. Se crea un nuevo entorno de
oportunidades que debemos saber
aprovechar, desarrollando políticas
de carácter social, económico e inte-
grador, teniendo como máximo
objetivo la justicia social a escala
internacional. Un modelo que nos
va a permitir apostar por la innova-
ción, la creatividad, las nuevas tec-
nologías, la formación y la educa-
ción.
En estos últimos años el gobierno de
José M. Aznar ha intentado poner
trabas a nuestra relación con
Europa, alejándose de ella y acer-
cándose a EEUU y a su amigo
George W. Bush, y llevándonos a
una guerra que la mayoría de ciuda-
danos y ciudadanas no queríamos.
Ahora comienza otra etapa. A
España le corresponde estar en
Europa, dejar atrás a los que habían
decidido seguir la administración
norteamericana rompiendo la uni-
dad europea, a los que nos llevaron
a una guerra injusta e ilegítima.
Para ello, debemos volver a derrotar
al PP y movilizarnos para confirmar
el camino señalado por Maragall y
Zapatero. Debemos ir a votar el pró-
ximo día 13 de junio. 
Ahora nos toca volver a Europa,
una Europa cada vez más fuerte,
cada vez más social, cada vez más
solidaria, cada vez más comprome-
tida con la paz y el respeto a los
derechos humanos.

AULA D’ESTUDI:
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Av. de Barcelona, 83-85

Fins al 24 de juny: divendres, de 21 a
24 h, dissabtes de 16 a 24 h i diu-
menges i festius, de 10 a 14 i de 16
a 24 hores (a més de l’horari habitual
de la biblioteca)

A partir del 2211 de maig

EXPOSICIó ALUMNAT ESCOLA
MUNICIPAL D’ART
Golfes de Can Negre
Plaça de Catalunya, s/n

Treballs en diferents tècniques
basades en el surrealisme amb motiu
de l’Any Dalí

Del 33 al 2200 de juny

LA FESTA MAJOR d’aquest 2004
tindrà lloc del dissabte 19 al dijous
24 de juny. Avancem dues activitats
especifiques per als ciutadans i ciu-
tadanes interessats a participar-hi:

X Concurs de pintura ràpida
Diumenge,  20 de juny al centre
Jujol-Can Negre, de 9 a 10 hores del
matí. Recepció dels participants i
segellat dels suports, de 13 a 14
hores.Obert a tothom. S’estableixen
dues categories: infants fins a 15
anys i adults. Obert a qualsevol
tècnica. Per a més informació con-
sulteu les baes. L’organitza el GRUP
D’ART 94. PINTORS DE SANT JOAN

Primera trobada  d’intercanvi de
Plaques de cava a Sant Joan Despí
Diumenge 20 de juny, de 10 a 14
hores, a la plaça de l’Ermita 
Ampolles de cava PARELLADA I
FAURA amb placa especial de la tro-
bada. Informació i reserves al telf. 
93 477 00 51.

aa vvaa nnçç  ddee
FFeess ttaa MMaa jjoorr

Més informació:
www.sjdespi .com/agenda

                        




