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Tots els serveis 
de l’hospital, 

en funcionament
Des de l’obertura, ja ha atès prop de 4.000 persones
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març 2010Sant Joan Despí

El president de la Generalitat inaugura l’Hospital de Sant Joan Despí
Més de 10.000 persones van acostar-se, els dies 27 i 28 de febrer, a les instal·lacions del nou hospital en unes 
jornades de portes obertes. Tots els serveis del centre sanitari ja funcionen
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Bicibox, pàrquing de bicis
L’Entitat Metropolitana del Transport presenta 
un sistema d’aparcament de bicicletes

7La neu cobreix la ciutat
Ha estat la nevada més important registrada a Sant Joan 
Despí en els darrers 17 anys, amb gruixos de 10 centímetres
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El nou Francesc 
Calvet rep els 
primers usuaris
Una jornada de portes 
obertes amb la participació 
de 1.500 persones va servir 
de punt de sortida per a 
l’entrada en funcionament 
dels nous espais del 
poliesportiu municipal

26



3

Sant Joan Despí va viure, el darrer cap de setmana 
de febrer, dues importants cites que van comptar 
amb un ampli seguiment ciutadà. L’entrada 

en funcionament de l’hospital i dels nous serveis del 
poliesportiu Francesc Calvet van ser rebudes amb un gran 
interès, tenint en compte la gran quantitat de persones que 
van respondre a la convocatòria de portes obertes: més de 
10.000 persones al centre sanitari i 1.500 al poliesportiu. 
És una prova evident que la ciutadania fa seus els nous 
equipaments. Crec que és la millor mostra que anem pel 
bon camí, apostant per donar respostes amb instal·lacions 
i serveis de qualitat.

Però la ciutat no s’atura i s’ha de 
continuar treballant, perquè encara són 
molts els reptes als quals hem de fer 
front. En el temps actuals, la prioritat 
és aconseguir la reactivació econòmica 
necessària per generar ocupació. I en 
aquest capítol també seguim avançant 
amb noves propostes com ara la creació 
d’un nou ‘viver’ d’empreses, per ajudar 
tots aquells ciutadans i ciutadanes que volen posar en 
marxa una activitat econòmica a la ciutat. Una nova 
proposta que se suma als diferents programes i cursos que 
s’ofereixen des del departament de Foment de l’Ocupació 
i que, com a exemple, van aconseguir que 225 persones 
de la ciutat trobessin feina el 2009.

Hi ha altres projectes en marxa: el parc ciclista està 
pràcticament enllestit; la biblioteca i centre cultural ha 
entrat en l’equador de la seva edificació; tenim quatre 
promocions d’habitatge protegit en marxa; aviat iniciarem 
les obres d’ampliació i millora del parc Fontsanta, i es 
començaran a executar els projectes finançats pel fons 
estatal (coberta de la pista poliesportiva, nova ampliació 
del Francesc Calvet, adequació dels centres educatius, 
pacificació del trànsit...).

L’hospital ha estat un gran repte fet realitat, però tenim 
molt més per fer.

Sant Joan Despí vivió, el último fin de semana de febrero, 
dos importantes citas que contaron con un amplio segui-
miento ciudadano. La entrada en funcionamiento del 

hospital y de los nuevos servicios del polideportivo Francesc 
Calvet fueron recibidas con gran interés, teniendo en cuenta la 
gran cantidad de personas que respondieron a la convocatoria 
de puertas abiertas: más de 10.000 personas en el centro sani-
tario y 1.500 en el polideportivo. Es una prueba evidente de que 
la ciudadanía hace suyos los nuevos equipamientos. Creo que 
es la mejor muestra de que vamos por buen camino, apostando 
por dar respuestas con instalaciones y servicios de calidad. 

Pero la ciudad no se detiene y debe-
mos seguir trabajando, porque todavía 
son muchos los retos a los que tene-
mos que hacer frente. En los tiempos 
actuales, la prioridad es conseguir la 
reactivación económica necesaria para 
generar empleo. Y en este capítulo tam-
bién seguimos avanzando con nuevas 
propuestas como la creación de un 
nuevo ‘vivero’ de empresas, para ayudar 

a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren poner 
en marcha una actividad económica en la ciudad. Una nueva 
propuesta que se suma a los diferentes programas y cursos que 
se ofrecen desde el departamento de Fomento del Empleo y 
que, como ejemplo, consiguieron que 225 personas de la ciu-
dad encontraran trabajo en 2009. 

Hay otros proyectos en marcha: el parque ciclista está prácti-
camente terminado; la biblioteca y centro cultural ha entrado 
en el ecuador de su edificación; tenemos cuatro promociones 
de vivienda protegida en marcha; pronto iniciaremos las obras 
de ampliación y mejora del parque Fontsanta, y se empeza-
rán a ejecutar los proyectos financiados por el fondo estatal 
(cubierta de la pista polideportiva, nueva ampliación del Fran-
cesc Calvet, adecuación de los centros educativos, pacifica-
ción del tráfico ...).  

El hospital ha sido un gran reto que ya es una realidad, pero 
tenemos mucho más por hacer.

Molt més per fer

L’article de l’alcalde

“La ciutat no s’atura i 
té molts projectes que 

aportaran nous serveis a 
la ciutadania”

Antoni Poveda
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El president de la Generalitat, José Montilla, i nombroses autoritats van inaugurar oficialment 
l’equipament sanitari el 27 de febrer • Milers de ciutadans participen en les jornades de portes obertes

10.000 persones donen la 
benvinguda al nou hospital 
de Sant Joan Despí

Milers de ciutadans van participar 
el 27 i 28 de febrer en els actes 
d’inauguració de l’Hospital de 

Sant Joan Despí Moisès Broggi. Les dues 
jornades de portes obertes van aplegar 
10.000persones que no es van voler 
perdre un dia històric.
El president de la Generalitat, José 
Montilla, i l’alcalde de Sant Joan Despí, 
Antoni Poveda, acompanyats de nom-
broses autoritats com la consellera de 
Salut, Marina Geli, la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, el conseller de Medi 
Ambient, Francesc Baltasar, o els alcaldes 
de les poblacions a les quals dóna servei, 
entre d’altres, van inaugurar oficialment 
l’hospital en un acte multitudinari.
Antoni Poveda, va destacar com aquest 
hospital “contribuirà a millorar la qua-
litat de vida de més de 300.000 per-
sones. No oblidem que la sanitat és 
un dels pilars de l’estat de benestar”. 
Per la seva banda, la consellera de Salut, 

Marina Geli, va ressaltar que “avui hem 
fet realitat un somni i podem utilitzar 
un equipament llargament reivindicat 
per veïns, sindicats, alcaldes... El Baix 
Llobregat pot estar content de tenir 
un hospital de primer nivell”.
Com no podia ser d’altra manera, la inau-
guració també va comptar amb  el doc-
tor Moisès Broggi que, amb 102 anys, va 
declarar sentir un “altíssim honor” en 
veure el seu nom a la façana d’un hospi-
tal, “símbol de l’home contra el dolor i 
la malaltia”, va afegir, emocionat.
Tot i que la inauguració oficialment es 
va fer el dia 27 de febrer, el centre es va 
posar en marxa el dia 1. En aquest primer 
mes i mig ha atès a uns 4.000 usuaris als 
serveis de consultes externes, urgències, 
diàlisi o intervencions quirúrgiques. 
L’hospital, que ha costat 113 milions 
d’euros, dóna servei a 11 poblacions del 
Baix Llobregat que apleguen uns 300.000 
ciutadans.

Tots els serveis del centre sanitari han entrat en funcionament

Marina Geli: “el Baix 
Llobregat pot estar 
content de tenir un 
hospital de primer 
nivell”

Moisès Broggi: “és 
un altíssim honor que 
l’hospital porti el meu 
nom”

Antoni Poveda: 
“aquest centre sanitari 
millorarà la qualitat 
de vida de milers de 
persones”

4
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José Montilla
President de la Generalitat

“Avui és un dia 
molt feliç”
El president del Govern català, José 
Montilla, va destacar les cares de 
felicitat de les persones que van 
assistir a la inauguració: “ha estat 
un procés massa llarg però ara ja 
és una realitat”. Montilla, que va 
viure un temps al barri de les Planes, 
va fer al·lusions en el seu discurs 
a la transformació que ha viscut 
la ciutat i l’entorn metropolità des 
dels anys 70, “dècada en la qual 
ja es va incloure la construcció 
d’aquest hospital al mapa sani-
tari de Catalunya”. El president no 
va oblidar les llargues reivindica-
cions veïnals, sindicals i polítiques 
per aconseguir la construcció de 
l’hospital comarcal, que ell va viure 
directament  com a veí i regidor 
de Sant Joan Despí, primer, i com a 
alcalde de Cornellà i president del 
Consell Comarcal, després.”És un 
equipament que dóna resposta 
a les necessitats de les persones. 
Aquest  donarà servei a unes 
300.000, una població molt simi-
lar a la que té La Rioja o Islàndia” 
, va dir tot posant l’Hospital de Sant 
Joan Despí com l’exemple de “la 
sanitat que volem per a Catalun-
ya, amb equipaments i professio-
nals de primera”. 

El president, durant la seva intervenció

Imatges d’una jornada històrica
El dia de la inauguració va ser també un punt de trobada per a 
moltes persones que, des del món polític, sindical i associatiu 
han reclamat durant dècades la construcció de l’hospital

L’alcalde, Antoni Poveda, durant la seva intervenció, amb la consellera de Salut, el president de la Gene-
ralitat, el cirurgià Moisès Broggi i alguns dels alcaldes als quals dóna servei l’hospital, Antonio Balmón 
(Cornellà); Ivan Arcas (Molins de Rei); Albert Vilà (El Papiol) o Pilar Díaz (Esplugues), entre d’altres  

Fins a 10.000 persones van assistir a les jornades de portes obertes. En la imatge, personal de 
l’hospital explica a un grup de participants el funcionament del Qmatic, un aparell que permet al usua-
ri conèixer el consultori al que ha d’anar el dia de la visita al metge només ficant la targeta sanitària

Montilla, Poveda i Geli conversen amb una de les 
primeres pacients ingressades al nou hospital

Durant dos dies hi va haver, a l’exterior del 
centre sanitari, moltes activitats lúdiques
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El llarg camí de l’hospital
Una exposició a l’hospital recorda tot el procés que ha calgut per fer realitat el centre
Només començar la seva intervenció, 
la consellera Marina Geli va dir: 
“Si em permeteu, de Tarradellas 
a Montilla. Aquesta inauguració 
és la història d’il·lusions que no 
han caigut en un pou”. D’aquesta 
manera Geli feia referència als dos 

presidents que han obert i tancat 
el camí fins a la construcció de 
l’hospital: Josep Tarradellas, que 
el va incloure, per primer cop, al 
mapa sanitari de Catalunya i  José 
Montilla, que l’ha edificat. Però 
com va explicar el president de la 

Federació d’Associacions de Veïns el 
Baix Llobregat, Julio Jiménez, “avui 
és un dia històric que culmina un 
moviment reivindicatiu social i 
polític de tota una comarca”. Aquesta 
és la història d’un hospital que va 
començar a quallar-se al 1976...

1976: l’origen de l’hospital

1984-2001: reivindicacions

2004: l’empenta definitiva

L’hospital apareix per primer cop al mapa 
topogràfic sanitari de l’any 1976 que va enca-
rregar el doctor Moisès Broggi i que va comptar 
amb la col·laboració del metge santjoanenc 
Carles Ibáñez. Un cop restablerta la Generalitat 
de Catalunya, es va incloure al mapa sanitari 
del Govern del president Tarradellas. Al 1980, 
l’Ajuntament cedeix a l’Incasòl el terreny per 
construir-lo i al 1982, la Conselleria de Sanitat el 
va incloure en la previsió del mapa sanitari català.

Malgrat la inclusió de l’hospital en el mapa 
sanitari català, el projecte no tira endavant. 
El 1984 el Ple de l’Ajuntament Sant Joan Despí 
va demanar-ne la posada en marxa de manera 
urgent; el 1997 es presenta una Proposició de Llei 
al Parlament que no prospera; el 1999 l’hospital va 
ser objecte de compromís per part de totes les for-
macions polítiques a les eleccions i el 2000, els sin-
dicats CCOO i UGT i la Federació d’Associacions de 
Veïns del Baix Llobregat inicien una campanya de 
recollida de signatures. El primer projecte arriba el 
2001 i preveia 238 llits. Però l’obra no començava.

No serà fins l’any 2004 quan el president Pasqual 
Maragall i la consellera Marina Geli es reuneixen 
amb els alcaldes de la zona i qualifiquen el pro-
jecte de prioritari. Un any més tard, el juny del 
2005, es posa la primera pedra en un acte multitu-
dinari. Davant les noves necessitats generades per 
l’increment de la població, al 2007 s’aprova un nou 
projecte que amplia i millora el que s’estava exe-
cutant passant del 238 llits previstos als 328. Final-
ment, l’1 de febrer de 2010 obre portes i, el dia 27, 
més de 10.000 persones no es van voler perdre una 
inauguració que posa fi a anys de reivindicacions.

Cronologia de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

El 12 de juny es va posar la primera pedra

Als 80 i 90 es van fer múltiples concentracions per demanar la construcció

Aquest cartell va estar col·locat als terrenys durant més de dues dècades
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Nuevo sistema para 
aparcar las bicicletas 
con seguridad
La Entitat Metropolitana del Transport presenta la futura 
red de aparcamientos para bicicletas privadas

La Entitat Metropolitana del Transport (EMT) ha presentado en 
Sant Joan Despí el nuevo sistema de aparcamientos seguros para 
bicicletas, el Bicibox, que se implantará en los municipios del área 

metropolitana. El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta privada para 
los desplazamientos cotidianos y se prevé colocar, en una primera fase, 
espacios para el aparcamiento de unas 2.000 bicicletas, 112 de ellos en 
nuestra ciudad, ditribuidos en 8 puntos de  ‘bicibox’.
El sistema funcionará mediante el registro previo de los usuarios y re-
querirá de un abono anual de 35 euros. Este precio dará derecho a 
estacionar la bici en cualquiera de los aparcamientos de la red, por un 
máximo de 12 horas al día (para fomentar así la rotación), aunque se 
prevé que por hora adicional se tuviera que pagar un suplemento de 
0,10 €. Entre sus características destaca el funcionamiento a través de 
tarjeta sin contacto, su autonomía energética (utiliza energía solar) y el 
bajo coste de instalación por la mínima obra civil que requiere.
“El Bicibox viene a dar respuesta a una demanda creciente  de 
aquellos ciudadanos que utilizan la bicicleta propia para sus des-
plazamientos cotidianos, de disponer de aparcamientos seguros 
y asequibles, con las máximas garantías frente al robo y del van-
dalismo “, señaló Antoni Poveda, presidente de la EMT, quien tam-
bién mostró su “satisfacción por la buena acogida que el proyecto 
Bicibox ha tenido entre los ciclistas urbanos y las entidades vincu-
ladas al mundo de la bicicleta, pero también entre los municipios, 
las asociaciones de fomento de la movilidad sostenible y la socie-
dad en general “.
La EMT ha aprobado el pliego de condiciones previo a la adjudicación, 
con el objetivo de que pueda estar en funcionamiento a final de año.

Sant Joan Despí acoge la 
presentación del proyecto, de 

ámbito metropolitano

Arriba, el prototipo de un modelo de Bicibox para 
14 bicicletas, instalado temporalmente frente al 

polideportivo Salvador Gimeno. Abajo, Antoni Poveda, 
presentando el sistema

Cerca de equipamientos
y del transporte público
El Bicibox tiene el objetivo de fomentar la mo-
vilidad cotidiana en bicicleta, razón por la que 
sus módulos se ubicarán estratégicamente 
cerca de los puntos clave de movilidad de los 
municipios y, muy especialmente, cerca de las 
estaciones de transporte público, para  fomen-
tar la intermodalidad, integrando el uso de la 
bicicleta con el del transporte público.  En este 
sentido, el Bicibox se plantea como un aparca-
miento seguro en destino, para favorecer la bi-
cicleta como medio para los desplazamientos 
cotidianos y no como un servicio para guardar 
la bicicleta cerca de casa. 
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Carrers lliures 
de cables

L’impacte visual disminueix a diferents carrers del barri 
Centre amb el soterrament del cablejat elèctric aeri

Les obres d’arranjament que s’han 
realitzat al barri Centre no només s’han 
traduït en millores en la mobilitat, sinó 
que han servit per soterrar el cablejat 
aeri de mitja tensió que creuava les vies 
de banda a banda. Sens dubte, una 
actuació que ha reduït l’impacte visual 
al nostre entorn.

Carrer del Llobregat, 
cantonada amb Jacint Verdaguer

Carrer de 
Jacint Verdaguer

Carrer de la 
Font del Be

informació i conscienciació ciutadana
SEGURETAT ALS PÀRQUINGS

Davant possibles robatoris als vostres pàrquings, cal que prengueu precaucions:
1• Espereu que la porta es tanqui del tot, tant a l’entrada com a la sortida.
2• Si us trobeu amb persones que no coneixeu al vostre aparcament o bé observeu  anomalies als voltants, truqueu a Mossos 
d’Esquadra (088) o a Policia Local (93 480 60 10)
3• Poseu pany i clau a les portes d’accés del pàrquing  a l’escala. Mantingueu-les tancades amb clau les 24 hores del dia, 
disposeu de la clau d’accés única i exclusivament els propietaris i propietàries dels habitatges. 
4• Els trasters, manteniu-los sempre tancats amb clau.
5• Les bicicletes, ja estiguin dintre dels trasters o als pàrquings, s’han de guardar amb cadena i cadenat lligades a un 
enclavament fix.  

Si fem cas d’aquests consells, els nostres pàrquings, trasters i habitatges
 estaran més segurs i podrem evitar un ensurt inesperat.

088 • 93 480 60 10

8
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Els mercats municipals ens animen 
a elaborar receptes de baix cost
Els millors dos plats de Sant Joan Despí es publicaran en un llibre • La clientela pot presentar les 
seves receptes als mercats del Centre i les Planes del 6 d’abril al 29 de maig

Segona edició del concurs de receptes ‘Del mercat a la taula’

La Diputació de Barcelona i els mercats municipals 
han posat en marxa una nova edició del concurs 
‘Del mercat a la taula’, una iniciativa que vol donar 

a conèixer receptes econòmiques i saludables a través 
dels plats i productes típics de cada municipi, i alhora 
fomentar aquests equipaments comercials com a refe-
rents de compra saludable i de consum responsable. 
Enguany, el repte és aportar receptes de baix cost.
Participar-hi és ben fàcil. Del 6 d’abril al 29 de maig 
els clients podran lliurar un màxim de tres receptes en 
els espais habilitats en els mercats del Centre i de les 
Planes. Les dues millors receptes es publicaran en un 
llibre que es lliurarà en totes les localitats que hagin 
participat en el concurs. El jurat tindrà en compte que 
el plat sigui típic del municipi (o del territori), que 
s’elabori amb productes propis de la zona i, és clar, que 
els ingredients es puguin trobar al mercat.

Primera edició
A la primera convocatòria, que es va fer l’any 2007, a 
Sant Joan Despí es van presentar 70 receptes. La gua-
nyadora del primer premi, Laurentina  Martínez, ens 
va animar a elaborar una Espatlleta d’anyell al forn amb 
codony i dàtils, mentre que Àngels Ribera, la segona 
premiada, ens va deixar la seva recepta per preparar 
Canelons de bacallà i ametlles amb salsa de mousse 
d’escalivada. Demaneu més informació als vostres mer-
cats de referència.

Calendari 
de productes

Com participar-hi
A partir del 6 d’abril, els 
mercats disposaran d’unes 
butlletes que heu d’emplenar 
amb les dades personals i la 
recepta que voleu presentar 
(fins a un màxim de tres per 
persona). També trobareu 
unes bústies on deixar-les. 
Es poden presentar primers i 
segons plats i postres. 

Els premis
El jurat escollirà entre tres finalistes (que rebran 
100 euros) les dues receptes de Sant Joan Despí 
que després es publicaran en un llibre que editarà 
la Diputació de Barcelona. Les dues persones 
guanyadores rebran també un trofeu i una 
subscripció per un any a la revista CUINA. 

A més, i dins d’aquesta 
campanya, els mercats 
han lliurat un calendari 
fotogràfic que recull una 
descripció d’alguns pro-
ductes de temporada amb 
informació sobre les seves 
característiques. 

Incendi de vehicles a Torreblanca
L’incendi d’una furgoneta robada va ser la causa 
del foc que va cremar quatre vehicles més a 
l’aparcament públic del parc de Torreblanca el pas-
sat 26 de febrer. Segons fonts policials, la furgone-
ta va ser cremada pels pressumptes lladres per  fer 
desaparèixer les empremtes i el foc es va estendre 
als automòbils estacionats a la vora. Els Mossos tre-
ballen en la localització dels autors de l’incendi.

9

Cursos de formació ocupacional
A l’abril s’iniciaran  nous cursos de formació adreçats 

a persones desempleades. El cursos són: tècniques 
administratives d’oficina (80 hores); aspectes adminis-
tratius, comptables i financers (70 hores); informàtica 

i ofimàtica bàsica (150 hores); aspectes administratius 
fiscals i de personal (50 hores) i auxiliar d’infermeria en 

hospitalització (675 hores). Més informació, al Departa-
ment de Foment de l’Ocupació (93 480 80 50). 
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El Ayuntamiento creará un nuevo centro 
de empresas para emprendedores
Ofrecerá locales y servicios para las personas que quieren sacar adelante un nuevo proyecto 
empresarial • El ‘vivero’ requiere de una inversión de 500.000 euros

Sant Joan Despí tendrá un nuevo 
vivero de empresas, un espacio 
destinado a albergar nuevas 

iniciativas empresariales surgidas de 
las personas que necesitan apoyo para 
tirar adelante un negocio por cuenta 
propia en la ciudad.  El nuevo centro 
de empresas tendrá una superficie 
de más de 600 metros cuadrados, 
con 12 nuevos espacios para albergar 
proyectos empresariales, así como 
zonas y servicios comunes.
Además de facilitar la creación de em-
presas y el fomento de nuevas ideas 
empresariales, se ha diseñado tam-
bién para fomentar la cooperación 
interempresarial, la dinamización de 
la red de empresas ya existentes y el 
impulso del trabajo de grupos de in-
vestigación y desarrollo.
Según el alcalde de la ciudad, Antoni 
Poveda, esta ampliación de la oferta es 
importante para “motivar y ayudar a 
las personas que tienen en mente 
una idea de negocio” ya que, ante la 
actual realidad económica, “hay que 
transmitir la cultura del emprende-
dor, sobre todo entre los jóvenes“. 
Será igualmente una buena herrami-
enta para ayudar a crear actividad en 
el tejido productivo de la ciudad. 
Poner en servicio el segundo centro 
de empresas de Sant Joan Despí su-
pondrá una inversión de 500.000 eu-
ros para acondicionar el local que la 
acogerá, en la planta baja de la guar-
dería municipal Gegant del Pi. El Ayun-
tamiento financiará el proyecto con la 
ayuda a los fondos europeos FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal), que aporta unos 200.000 euros, y 
de la Diputación de Barcelona, que se 
hará cargo del 25% de la inversión.

Iniciativas para promover el empleo y estimular la economía local

El año pasado se impartieronn 16 cursos de formación para personas desempleadas por los que 
pasaron 320 alumnos, y 11 cursos de formación contínua en los que se formaron 159 personas

La Diputación se interesa por la 
experiencia de Sant Joan Despí 
en el fomento del empleo
El diputado de desarrollo económico de la Diputació de Barcelona, Teodoro 
Romero, y el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, acompañados 
de la  primera teniente de alcalde, Belén García, y la concejal de Foment 
de l’Ocupació, Dolors García, visitaron, el pasado 2 de marzo, el Centre de 
Foment de l’Ocupació de Sant Joan Despí (Promodespí), que se ha converti-
do en un punto de referencia en la ciudad. Los servicios que ofrece, dirigidos 
tanto a la ciudadanía como a las empresas, han potenciado a lo largo de sus 
15 años de actividad el impulso de nuevas actividades económicas, la conso-
lidación y crecimiento del tejido empresarial y la dinamización del mercado 
de trabajo del municipio. Romero se interesó por el trabajo que desarrolla 
el centro en favor del empleo y el apoyo al tejido empresarial y productivo. 
A modo de ejemplo, la Bolsa de Trabajo Local (incluida en la red Xaloc de la 
Diputació) consiguió el año 2009 que 225 personas encontraran trabajo gra-
cias a la gestión de 147 ofertas de empleo, organizó 16 cursos de formación 
para parados por los que pasaron 320 alumnos y 11 cursos para mejorar la 
capacitación profesional de los trabajadores en activo con la participación 
de 159 personas. La Bolsa Local de Empleo entrevistó a 2.829 personas.
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Uno de los momentos de la conferencia de Küppers

El reto de poner en marcha una empresa
En 2009, el departamento de Foment de l’Ocupació asesoró a un centenar de personas que querían 
poner en marcha un negocio •  La actitud positiva, clave en el desarrollo de nuevos proyectos

El Ayuntamiento ayuda a poner en marcha 20 nuevas actividades económicas 

100% Emprendedores. Foto de familia de algunos de los emprendedores con el alcalde, Antoni 
Poveda -primero por la derecha-, la concejala de Foment de l’Ocupació, Dolors García -la prime-
ra de la fila inferior- y el ponente de la conferencia, Víctor Küppers -primero por la izquierda-

Alrededor de medio cente-
nar de personas participa-
ron el 18 de febrero en el 

Acto de Reconocimiento al Espíritu 
Emprendedor, que reúne a las perso-
nas que en el último año han puesto 
en marcha un negocio asesorados 
por el departamento de Foment de 
l’Ocupació i Comerç. Víctor Küppers, 
formador y autor del libro L’efecte 
actitud, desgranó entre los asisten-
tes algunas de las claves para que un 
negocio tenga éxito. Por su parte, el 
alcalde, Antoni Poveda, y la conceja-
la de Foment de l’Ocupació i Comerç, 
Dolors García, manifestaron “su 
intención de seguir trabajando en 
la línea de ayudar a desarrollar el 
talento de las personas empren-
dedoras, un valor esencial en un 
momento como el actual”. 
Sant Joan Despí dispone de un Servi-
cio Municipal de Apoyo a la Creación 
de Empresas (está ubicado en el edi-
ficio de Foment de l’Ocupació, en la 
calle John F. Kennedy, 8) que asesora 

de forma personalizada a personas 
que quieran emprender en nuevo 
camino profesional. El año pasado 
atendió un centenar de peticiones 
y ayudó a consolidar el “nacimien-
to” de una veintena de pequeñas 
empresas de áreas económicas tan 
diferentes como el pequeño comer-

cio, el transporte privado, el edito-
rial o farmacéutico.  En los últimos 
años, la demanda de este servicio se 
ha incrementado de forma notable 
y desde que se puso en marcha, en 
1999, ya ha atendido a más de 1.000 
personas y ayudado a crear cerca de 
250 empresas.

La actitud, un valor añadido
El efecto emprendedor: la gestión del entusiasmo. Este 
es el título de la conferencia que Víctor Küppers, 
formador y autor del libro L’efecte actitud, remarcó 
la importancia de una actitud positiva para hacer 
frente a las adversidades a un auditorio que buscaba 
en sus palabras la confirmación de que había elegi-
do el camino correcto: ser emprendedores. Küppers 
explicó, entre otros muchos ejemplos, como para 
conseguir el éxito profesional se necesitan la C, del 
conocimiento y  la H, de las habilidades, pero sobre 
todo la A de la actitud “que multiplica el efecto del 
conocimiento y las habilidades”.Uno de los momentos de la conferencia de Küppers
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La nevada 
més gran dels  

darrers anys

La tarda del 8 de març, Sant Joan Despí es va tenyir de blanc

Aprimera hora de la tarda de 
dilluns, 8 de març, va començar 
a nevar. Primer, petits flocs que 

semblava que no anirien més enllà. 
Però, en poc temps, la nevada es va 
intensificar i Sant Joan Despí es va ten-
yir de blanc ràpidament. Gruixos de 
fins a 10 centímetres van transformar 
el paissatge de la ciutat en una imat-
ge no gaire comuna, fins i tot insòlita 
en un mes de març.  L’Ajuntament, 
prèviament alertat per la Generalitat, 
tenia a punt un operatiu i no va trigar 
a començar a estendre sal –fins a 6 
tones– per les principals vies de la ciutat 
a la vegada que es començava netejar 
carrers als punts més conflictius. També 
la Policia Local va augmentar la presèn-
cia al carrer per fer front a la complicada 
situació del trànsit. Durant tota la nit, i 
fins ben entrada la matinada, i també a 
l’endemà, es va continuar netejant per 
evitar problemes, primer amb la neu 
i després amb el gel. La normalitat va 
tornar al ca de les poques hores.

La rambla de Josep Maria Jujol, totalment 
coberta per la neu. A baix, el passeig Gran 
Capitá i Can Negre
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Es van registrar 
gruixos de 10 centímetres 
en poques hores

Els serveis municipals van 
treballar fins la matinada per 
netejar els carrers principals

L’Ajuntament va llençar 
6 tones de sal en un 
operatiu especial

Feia 17 anys 
que no nevava tant
Gabriel Salvà
meteoròleg de Sant Joan Despí

Després d’un hivern molt mogut, amb un temps molt 
plujós i temperatures baixes, per rematar l’hivern, el 8 de 
març passat va tenir lloc la nevada més important dels 
últims 17 anys a Sant Joan Despí, i això que ja teníem 
prou motius per recordar aquest hivern: molts dies de 
pluja, canvis sobtats de temps, fredorades, ventades… 
El dia 8, una injecció d’aire molt fred procedent del nord 
d’Europa, juntament amb la formació d’una depres-
sió mediterrània, va provocar l’esmentada nevada. Els 
gruixos de neu al municipi varen voltar els 10 cm (una 
mica més als barris alts, i menys a les parts més baixes). 
És la nevada més important des de l’1 de març de 1993; 
aleshores es van acumular un parell de centímetres 
més. L’última vegada que va agafar la neu va ser el 28 
de gener de 2006, amb 1 cm. Però entre 1993 i 2010 hi 
ha hagut també dues nevades que han deixat gruixos 
destacables: una el 14 de desembre de 2001 i l’altra el 28 
de febrer de 2005; totes dues varen deixar un gruix d’uns 
5 cm. Malgrat tot, molts hiverns es veu nevar algun dia 
a Sant Joan Despí; una altra cosa és que la neu agafi...

La ciutadania va fer arribar a l’Ajuntament algunes 
imatges de la nevada, aquest n’és un recull

les fotos dels lectors

Zona de Pont Reixat, enviada per Esther Coscojuela

Imatge presa des del terrat de la Gallina Blanca (Loli 
Viudez)

Escola bressol municipal Sol Solet (evniada per les 
professores del centre)

De dalt a baix, 
exterior de l’Àrea de 
Serveis a la Persona, 
parc Fontsanta 
amb l’escola bressol 
Gegant del Pi al fons, 
i plaça de l’Estació

12
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L’Ajuntament impulsa un programa de 
parelles lingüístiques en anglès

L’objectiu és millorar la fluïdesa oral d’aquesta llengua tot conversant un cop a la setmana

16

El 23 de març es farà una primera trobada amb persones de parla anglesa que viuen a Sant Joan Despí

Res mil lor  que la  pràctica 
per aprendre. Segurament 
aquesta és una frase que han 

sentit moltes vegades les persones 
que estudien, posem per exemple, 
l’anglès. Les possibilitats, però, es 
redueixen si no tenim l’oportunitat 
de parlar-lo amb freqüència. Perquè 
mai més tingueu l’excusa de dir que 
no el podeu practicar, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí ha engegat un 
projecte que pretén posar en contac-
te persones que tinguin un bon nivell 

d’anglès (preferentment nadiues) 
amb altres que el vulguin millorar 
oralment.
La idea no pot ser més senzilla: es 
tracta de quedar un cop a la setma-
na i conversar. 
De moment, l’Ajuntament està loca-
litzant persones de parla anglesa 
que puguin estar interessades a par-
ticipar-hi. Per això, el 23 de març es 
va fer una primera trobada a l’Àrea 
de Serveis a la Persona. A partir 
d’aquesta primera trobada s’acabarà 

de perfilar el projecte i establir un 
calendari d’activitats.
La idea és semblant al programa de 
voluntariat per la llengua que realit-
za el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per millorar el domini 
del català i que tan bons resultats ha 
donat. 
Aquest projecte és una peça més 
del programa “Sant Joan Despí, una 
ciutat plurilingüe” que vol impulsar 
el coneixement i l’ús de l’anglès en 
tots els àmbits de la ciutat.

Versió anglesa del programa català. Simona Noce, italiana, i Rosa Palà, catalana, dues participants en el progra-
ma Voluntariat per la llengua, en aquest cas, del català. Ara, la idea servirà per practicar l’anglès

Per participar 
en el projecte 
de parelles 
lingüístiques en 
anglès, cal posar-
se en contacte amb 
el Departament 
d’Educació (Àrea 
de Serveis a la 
Persona, av. de 
Barcelona, 41)

Anglès, també al menjador
I anglès també a lhora de dinar. Aquest és el projecte 
que ha posat en marxa l’AMPA de l’escola Joan Perich 
Valls al mes de febrer. L’alumnat de primària que es 
queda a l’hora del mejador, de 13.30 a 15 hores, aprofita 
aquest moment per practicar l’anglès amb dues moni-
tores  angleses nadiues.  D’aquesta manera amplien la 
seva expressió i comprensió oral alhora que el vocabu-
lari relacionat amb el fet de menjar. Un cop acaben de 
dinar també fan servir l’anglès com a llengua vehicular 
en altres activitats, com jocs de taula, el  manteniment 
del jardí, etc. Sant Joan Despí ha impulsat l’ús de l’anglès amb diferents activitats lúdiques

14
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Portes obertes a les escoles bressol 
públiques abans de la preinscripció
Al març i l’abril, pares i mares poden visitar les instal·lacions dels centres i conèixer el seu funcionament

La preinscripció es podrà fer ‘on line’ i presencialment del 3 al 14 de maig

Com cada any, durant els dies 
previs a l’inici de la matricula-
ció, les escoles bressol públi-

ques fan les seves jornades de portes 
obertes perquè les famílies puguin 
conèixer les instal·lacions i resoldre 
tota mena de dubtes amb els profes-
sionals. L’Ajuntament torna a apos-

tar per l’ús de les noves tecnologies 
per facilitar a les famílies determinats 
tràmits i enguany també es podrà fer 
la presentació de sol·licituds a través 
del web www.sjdespi.cat. També es 
pot fer de manera presencial a l’Àrea 
de Serveis a la Persona (avinguda de 
Barcelona, 41). Es podran presentar 

del 3 al 14 de maig, mentre que la 
matriculació es farà del 10 al 18 de 
juny.
L’Ajuntament espera donar resposta 
a totes les famílies, tal com ha suc-
ceït els dos darrers anys, en els quals 
s’ha aconseguit cobrir el cent per 
cent de la demanda de places.

Nou curs del programa de 
formació de pares i mares
Compartir experiències, resoldre dubtes i problemàtiques que 
preocupen les famílies. Aquest és l’objectiu d’aquest programa 
que l’Ajuntament posa a l’abast de les famílies, i que a l’abril i al 
maig, està orientat als pares i mares amb infants de tres a sis anys. 
Les sessions (de 15 a 16.30 h) es faran el 13, 20 i 27 d’abril i el 4, 11, 
18 i 25 de maig a l’Àrea de Serveis a la Persona. Les inscripcions es 
poden fer fins al 12 d’abril al Departament d’Educació i Família (a 
l’Àrea de Serveis a la Persona).

Llar d’infants La Pomera
(passeig del Canal, 1A)

Portes obertes:
22 de març, de 10 a 
11.30 h, i 25 de març, de 
15.15 a 16 h

Escola bressol municipal 
Sol Solet (rambla de  
Josep Maria Jujol, 5)

Portes obertes:
7 d’abril, 
de 17.30 a 18.30 h

Escola bressol municipal 
El Timbal (carrer del 
Tambor del Bruc, 2)

Portes obertes:
14 d’abril, 
de 17.30 a 18.30 h

Escola bressol municipal 
El Gegant del Pi 
(carrer de la Fontsanta)

Portes obertes:
20 d’abril, 
de 17.30 a 18.30 h

Gegant del Pi Sol Solet el Timbal la Pomera

Més informació: Departament d’Educació del’Ajuntament de Sant Joan Despí i www.sjdespi.cat

el Calendari de les portes obertes

15
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L’Àrea de Serveis a la Persona acull 
un nou servei per atendre les dones 
Aglutina tots els recursos municipals que s’ofereixen a Sant Joan Despí en aquest àmbit

S’inaugura el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

L’1 de març es va inaugurar el 
Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD), ubicat a l’Àrea 

de Serveis a la Persona. Neix com 
un recurs per a les dones i ofereix 
informació, atenció i assessorament 
sobre aspectes molt diversos. El SIAD 
està format per un grup de profes-
sionals (psicòloga, advocada i agent 
d’igualtat) que ofereix assessorament 
sobre els drets de les dones, aten-
ció psicològica individual i grupal, 
orientació jurídica; assessorament a 
estudiants o professionals que vul-
guin informació sobre aspectes de 
gènere, i fins i tot  activitats, tallers i 
xerrades o cursos, entre d’altres. El 
SIAD també formarà part del Circuit 
de Violència Masclista. La inaugura-
ció va comptar amb la participació 
de la diputada  provincial d’Igualtat 
i Ciutadania, Immaculada Moraleda, 

Dia Internacional de les Dones

i de la coordinadora a Barcelona de 
l’Institut Català de les Dones, Josefina 
Reverter. 
Moraleda va assenyalar que 
“l’experiència ens mostra que 
aquests centres afavoreixen la 
participació de les dones, en part, 

Caminada

Un any més Sant Joan Despí ha viscut un Dia Internacional 
de les Dones molt participatiu amb la programació 
d’activitats lúdiques, reivindicatives, esportives, etc. Entre 
les cites més populars, la Caminada de Dones i Homes que 
sota el lema “Les dones movem el món” va aplegar prop 

d’un centenar de persones el dia 7. La nevada del dia 8 
de març, però, va obligar a suspendre una de les activitats 
més emblemàtiques, la lectura del manifest i la mostra 
de tallers (aquesta última es farà el 3 de juny). El sopar, 
celebrat el 12 de març, va aplegar 500 dones.

La tinenta d’alcalde de Polítiques d’Igualtat, Elena Embuena; la diputada d’Igualtat i Ciutadania, Imma 
Moraleda; la primera tinenta d’alcalde, Belén García; la coordinadora de Barcelona de l’Institut Català 
de les Dones, Josefina Reverter, i Rosario Díaz, representant del Consell de Dones de Sant Joan 

Sopar de dones

gràcies a què els professionals 
que hi treballen ho fan des de la 
proximitat”. El SIAD funciona els 
dilluns i dijous de 10 a 14 hores i 
els dimecres de 17 a 19 hores. Més 
informació al web: http://dones.
sjdespi.cat.

16
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El portal d’Internet 
Despientitats es fa més interactiu
La nova versió d’aquest portal, que allotja 43 webs d’associacions, permet incloure vídeos, disposa 
d’un nou espai d’ajuda on line i, fins i tot, la connexió a xarxes socials com Facebook 

La Diputació posa aquest projecte com a exemple de participació ciutadana 

A punt de fer quatre anys, el 
portal referent del teixit asso-
ciatiu de Sant Joan Despí, el 

Despientitats, fa una passa endavant 
i incorpora una nova versió per millo-
rar el disseny i la gestió per part de 
les entitats.  Amb la nova versió, les 
entitats hi podran incorporar vídeos, 

millorar la configuració dels menús o 
de la tramesa de butlletins electrònics, 
i fins i tot estar connectats a les xarxes 
socials com ara Facebook, Twister o 
Blogger. La nova versió també amplia 
les possibilitats respecte al tracta-
ment de les imatges i dels textos. En 
definitiva, serà molt més versàtil.

Entre els tres millors 
portals de Barcelona

En aquests quatre anys de vida del 
portal associatiu, 43 entitats han estat 
formades per dissenyar i elaborar els 
continguts dels seus webs, s’han fet 8 
cursos de formació en els quals han 
participat 85 persones. El 23 de març 
s’inicia un nou curs en què participa-
ran sis noves entitats que s’apunten a 
la xarxa per donar a conèixer les seves 
activitats.
El portal compta amb dues eines 
per ajudar les entitats: el PAID (Punt 
d’Assessorament i Informació Des-
pientitats), que ofereix suport a les 
entitats i que està gestionat per 
l’entitat Trimatge, i els grups de millo-
ra que es reuneixen periòdicament 
per fer un seguiment dels webs i 
explorar noves accions que millorin 
la participació de les entitats.

La Diputació de Barcelona va organitzar al febrer una 
taula rodona amb els 45 ajuntaments que han creat un 
portal municipal d’entitats i va convidar Sant Joan Despí 
a explicar la seva experiència ja que el considera “líder en 
l’aprofitament del portal i en la seva integració en el marc 

de les polítiques de participació ciutadana”. 
La ciutat va aportar la seva experiència juntament amb els 
municipis de Sant Cugat i Molins de Rei. La Diputació des-
taca com a elements nous els Grups de Millora i el servei 
d’assessorament PAID.

A la dreta de la taula, Mati Balsera, coordinadora de Despientitats, i 
Àngels Ruz, cap del Departament de Participació Ciutadana

Projecte 
innovador
Despientitats ha 
anat més enllà 
de ser un portal 
i ha posat en 
marxa projectes 
que milloren la 
participació com ara 
el PAID (foto de dalt) 
i els Grups de Millora

Consulteu les novetats de les entitats en:
www.despientitats.cat
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El Jovespí, un any dins del Casal
El servei és a les mateixes instal·lacions que el casal de joves  El Bulevard des del febrer del 2009

El Punt Jove de Salut, un dels serveis més utilitzats, creix més d’un 50% en el nombre de consultes

Ara fa poc més d’un any que el 
Servei d’Informació Juvenil, 
el Jovespí, es va traslladar 

des del Centre Miquel Martí i Pol 
fins al Casal de Joves El Bulevard. La 
reubicació, en un espai que aglutina 
molta gent jove, ha afavorit que el 
servei incrementi la seva activitat i, 
en línies generals, el balanç d’aquest 
primer any ha estat molt positiu.
Durant el 2009 han anat al servei 
681 persones, 454 homes i 227 
dones, que han realitzat consul-
tes sobre aspectes molt diferents: 
la majoria per informar-se sobre 
l’ensenyament reglat, seguida 
d’aspectes relacionats amb el lleu-
re o la cultura, la feina o per trà-
mits com el carnet d’alberguista i 
d’estudiant. 

Internet guanya
Un altre servei que ofereix el Joves-
pí és el d’accés a Internet, que ha 
estat utilitzat per 470 usuaris.

L’accés a Internet, un dels serveis més utilitzats per la gent jove al Jovespí, situat al casal El Bulevard

Sexe i afectivitat, els temes més consultats
359. Aquest és el nombre de consultes que va atendre el Punt 
Jove de Salut el 2009, gairebé el 50% més que l’any anterior, que 
va ser de 235. Un 58% ha demanat informació sobre l’afectivitat i 
la sexualitat; un 13% sobre l’amistat; un 7% sobre la violència; un 
altre 7% sobre els estudis; un 5% han estat derivacions a altres cen-
tres; un 4% per drogodependències, i un 3% sobre l’autoestima. El 
servei obre els dilluns de 17 h a 21 h i un cop al mes es fa un taller 
monogràfic.

Nova convocatòria del certamen artístic per a joves
presentació d’obres, del 29 de març al 2 de maig

El concurs que fomenta les inquietuds artístiques dels joves, el CREA’RT, torna a obrir una nova convocatòria 
amb dues disciplines: Jove Literat i Art Jove. Consulta les bases en: www.sjdjove.cat

Jove Literat Hi ha dues modalitats, poesia i 
relat breu, s’hi poden presentar joves d’entre 14 i 30 
anys.  El premi serà un val de 150 euros per adquirir 
material informàtic en una botiga de la ciutat.

Art Jove Es podran presentar obres en disciplines tan diferents com 
la fotografia, el còmic, la il·lustració o el disseny gràfic. Els quatre premiats 
rebran una beca de 300 euros que els adjudarà a costejar el muntatge de 
l’exposició itinerant de les obres guanyadores.

Lliurament de les obres: Casal de Joves El Bulevard i Jovespí (av. de Barcelona, 83-85, de dilluns a divendres de 16 a 20 h)
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Las obras de la nueva biblioteca y 
centro cultural, en el ecuador
En las próximas semanas la estructura principal del equipamiento estará finalizada

La Diputació de Barcelona destinará 550.000 euros al fondo documental

Las obras de la nueva biblioteca y 
centro cultural del barrio Centre 
están a punto de alcanzar el ecua-

dor. A pesar de las intensas lluvias de los 
últimos meses, se está cumpliendo el 
calendario y la previsión apunta que a 
finales de año la obra estará acabada y 
se iniciará una nueva fase: la dotación 
de la biblioteca y del resto de espacios 
culturales, es decir, del auditorio y las 
salas polivalentes. Esta segunda fase 
estará lista en la primavera del 2011.

En abril, estructura acabada
En abril la estructura del edificio esta-
rá prácticamente acabada y se inicia-
rán los cerramientos que acabarán de 
definir los espacios. De hecho ya se 
aprecia el volumen del equipamiento 
que albergará, en el ala sudeste (lado 
de la calle Jacint Verdaguer) la planta 
baja y primera de la biblioteca, y en el 
noroeste (calle Frederic Casas) las tres 
plantas que acogerá el auditorio y las 
salas polivalentes.

Visita del responsable de Cultura de la Diputació de Barcelona. José 
Manuel González Labrador (segundo por la derecha), acompañado del alcal-
de, Antoni Poveda, y el concejal de Cultura, Àlex Medrano, visitó el 3 de marzo 
las obras de la biblioteca y avanzó que la administración supramunicipal des-
tinará 550.000 euros a dotar el fondo documental de la nueva biblioteca. Esta 
primavera se firmará el convenio que regula la puesta en marcha de la biblio-
teca. La segunda biblioteca de Sant Joan Despí tendrá unos 14.000 m2 (4.300 
corresponden al edificio y 9.700 a las dos plantas de aparcamiento). La planta 
baja acogerá espacios de la biblioteca, un auditorio, además de una cafetería 
y un patio central para aprovechar la luz natural; en la planta primera se ubi-
cará el fondo de la biblioteca y otros espacios de apoyo al trabajo diario y, por 
último, la segunda tendrá tres salas polivalentes. 

Camins Solidaris recull 
material per al Sàhara
Camins Solidaris ha iniciat una 
nova campanya de recollida 
d’aliments bàsics, com arròs, sucre, 
oli o lllegums, i de productes 
d’higiene, com sabó, gel o xampú, 
que s’enviaran als campaments 
de refugiats del Sàhara amb la 
16a Caravana Catalana d’Ajut 
Humanitari. Si hi voleu participar-hi 
podeu lliurar les vostres aportacions 
als quatre centres cívics i a les seus 
de les associacions de veïns de la 
ciutat fins a mitjan abril. 

La campanya a favor d’Haití ja té pro de 8.000 euros

En els darrers dos mesos la ciutat s’ha abocat en  actes per recollir diners a 
favor d’Haití. Fins ara s’han aconseguit prop de 8.000 euros. El 25 de març, a 
les 21 h al Centre Cívic Les Planes i en el marc del sopar de les jornades soli-
dàries Utopies Concretes, s’explicarà a quin projecte es destinaran els fons. 
Encara, però, queden més actes: el 27 de març al Centre Cívic Les Planes, Cha-
tango farà un ball solidari, i el 10 d’abril, a l’Auditori Miquel Martí i Pol, Creu 
Roja Joventut farà la seva Gala Solidària amb la col·laboració d’Hocus Pocus, 
Espai Físic EscoladeDansa i el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre.

Un dels 
moments de la 
gala de Creu 
Roja Joventut, 
l’any passat
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En la ciudad viven cuatro personas que soprepasan el siglo de vida

Más personas centenarias
Sant Joan Despí experimenta en los últimos años un incremento de 
personas que sobrepasan los 90 años de edad

Como Ana Martínez, cada vez hay más ciudadanos que sobrepasan la 
década de los 90.  La esperanza de vida se ha alargado de manera notable 
y, si en 1990 en Sant Joan Despí había 19 personas con más de 90 años la 
cifra llega, en la actualidad, a los 139 (tres tienen 100 y una 102). De estos 
139, 40 personas superan los 95. Espectacular también es el número de 
santjoanencs y santjoanenques de entre 81 y 90 años, que se ha triplicado 
en estas dos décadas: de 313 en 1990 a 905 en la actualidad.  Por último, el 
número de personas de entre 70 y 80 años se ha duplicado: si en 1990 había 
empadronadas 1.013 personas de estas edades, ahora la cifra alcanza las 2.130.

Ana cumple 100 años. Ana Martínez ha sido la última santjonenca que ha celebrado un siglo de 
vida. Lo hizo el 25 de febrero. Es una de las cuatro personas centenarias que viven en la ciudad. Ha 
tenido cuatro hijos, 12 nietos y 7 biznietos y aunque “su vida no ha sido fácil, ha trabajado muchí-
simo, siempre ha sido muy optimista” según asegura su hija Lorenza que añade “hasta hace unos 
cinco años hasta hacía ganchillo”. El alcalde, Antoni Poveda y la concejala de la Gent Gran, Fuen-
santa Fernández, quisieron felicitarla personalmente (fotografía). ¡Muchas felicidades!

A final de mes, la tele sólo en TDT
El 30 de marzo culmina el proceso de transición 
hacia la televisión digital terreste (TDT). Eso 
significa que dejarán de verse definitivamente 
los canales por el sistema analógico conven-
cional que ha funcionado hasta ahora. A par-
tir de entonces será necesario contar con un 
adaptador para las televisones antiguas, o tener 
aparatos nuevos que ya incorporan la tecnolo-
gía digital. Los días 22 y 23 de febrero el ‘Bus de 
la TDT’ visitó la ciudad para informar sobre el 
nuevo sistema que permite ver más canales y 
con mayor calidad.

Nueva cita con los
itinerarios para la 
‘gent gran’

La gent gran participará el 6 de abril 
en una nueva edición de los ‘Itine-
rarios de la Gent Gran’, en este caso 
por la ribera del río Llobregat en Sant 
Joan Despí. Sin duda una fecha ideal, 
la primavera, para hacer ejercicio. El 
punto de encuentro, como siempre, 
a las 9.30 h,  el paseo del Canal con 
Creu de Muntaner. Al finalizar el 
recorrido, los participantes realizarán 
una sesión de estiramientos con per-
sonal especializado.

Pasear por la ciudad 
para fomentar una 
vida saludable
El próximo 7 de abril se celebra el Día 
Mundial de la Salud, este año bajo el 
lema “Mil ciudades, mil vidas”. Con el  
objetivo de fomentar el ejercicio, tam-
bién en nuestras ciudades, qué mejor 
iniciativa que caminar. Por eso, el 
departamento de Salut ha organiza-
do una caminata, el día 7, que saldrá a 
las 10 de la mañana desde el parque 
del Mil·lenari y continuará por la ram-
bla Josep Maria Jujol, la avenida de 
Barcelona, la de Verge de Montserrat, 
la calle Jacint Verdaguer, la avenida 
del Baix Llobregat, la de Barcelona y 
plaza de Montserrat Roig. La dura-
ción del recorrido será de una hora y 
cuarto, aproximadamente. Más infor-
mación e inscripciones en el departa-
mento de Salut (93 480 60 40).
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L’escriptora Rosa Regàs 
presentarà l’obra guanyadora 
del premi literari Delta 

El lliurament es farà el 22 d’abril a l’Auditori Miquel Martí i Pol a les 19 hores

Serà el 7 d’abril a les 18.30 hores al Foment Cultural i Artístic

209 obres opten enguany als 
Premis Literaris de Sant Joan Despí

Maria Isabel Joven, guanyadora de la 
IV edició del Premi Delta de Narrativa 
escrita per dones per la seva obra El 
silenci dels muts comptarà amb una 
amfitriona excepcional en la presen-
tació de la publicació de la seva obra, 
l’escriptora Rosa Regàs. 
Regàs, que té una llarguíssima expe-
riència com a escriptora i periodis-
ta, va ser la primera dona Directora 
General de la Biblioteca Nacional i, 

de ben segur, que estarà il·lusionada 
per participar en un acte que pre-
mia les inquietuds literàries de les 
dones.
La guanyadora del premi Delta, que 
es va lliurar el passat desembre, 
Maria Isabel Joven, va rebre un premi 
en metàl·lic de 3.000 euros i la publi-
cació de la seva obra, la que presen-
tarà Regàs el 7 d’abril a les 18.30 h al 
Foment Cultural i Artístic. 

Rosa Regàs, a 
l’esquerra en una 
imatge d’arxiu, 
presentarà el llibre 
de  Isabel Joven 
(foto inferior) el 7 
d’abril al Foment 
Cultural i Artístic. 
Sens dubte, un 
gran moment per 
sentir una de les 
veus literàries més 
reconegudes

El certamen aglutina en una mateixa convocatòria els concursos de Relats Breus de Dones, 
de la Gent Gran i el de Relats Breus de Sant Joan Despí

Segurament, a hores d’ara, els 
jurats de tres dels concursos 
de lletres que es fan a la ciutat 

(Relats Breus de Sant Joan Despí, Relats 
Breus de Dones i Relats de la Gent Gran) 
està deliberant per decidir quins són els 
guanyadors i guanyadores d’aquesta 
nova edició del certamen, que per 
segon any consecutiu s’organitza de 
manera conjunta. El 29 de gener es va 
tancar el termini i en total s’han pre-
sentat 209 obres. Els premis de tots 
els concursos es lliuraran el 22 d’abril 
a l’Auditori Miquel Martí i Pol a les 19 
hores. Així doncs, 160 obres, escrites 
per participants  d’arreu d’Espanya (24 
de Sant Joan Despí) s’han presentat a la 

V edició del Concurs de Relats  Breus de 
Sant Joan Despí. Tot i que la majoria pro-
venen de Catalunya també hi ha par-
ticipants de la Comunitat Valenciana, 
Astúries, el País Basc o Andalusia.
Per la seva banda, 33 obres opten a la 
X edició dels Premis de Relats Breus 
de Dones, quatre d’autores de Sant 
Joan Despí i, tot i que la majoria de 
participants són catalanes, també s’e 
n’han presentat de Múrcia, el País Basc 
o València. 
Per últim, 16  persones (5 de Sant Joan 
Despí) han presentat relats per optar 
a la VIII edició dels Premis de Relats 
Breus de la Gent Gran, mantenint una 
bona participació.

cultura

21



22

cultura

El correfoc de primavera, avantsala de Sant Jordi
També per Sant Jordi, l’escriptora Alicia Giménez Bartlet, una de les màximes exponents de la novel·la 
negra i autora del personatge Petra Delicado, participarà en una tertúlia el 20 d’abril a la biblioteca

Teatre infantil en anglès i Marc Parrot, al
cicle de Teatre de Sant Joan Despí

Venda d’entrades i reserves: Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona, 41, telèfon 93 477 00 51)

Stone by stone,
d’El Teatre de l’Home 
dibuxat
28 de març, al Foment 
(a les 11.30 i 12.30h)

Les pedres són la font 
d’inspiració de la nova 
obra de la companyia 
valenciana. L’obra, en 
anglès, està adreçada a 
infants de 2 a 6 anys.

Teatre infantil en anglès
Marc Parrot, 50 anys de la 
Nova Cançó
16 d’abril, a l’Auditori M. 
Martí i Pol, a les 22 h

El darrer espectacle de Parrot 
ens convida a repassar alguns 
dels temes que formen part 
de la nostra memòria musi-
cal, un homenatge a un dels 
periodes musicals més impor-
tants de la música catalana.

Ajuntament i entitats prepa-
ren una de les festes més 
tradicionals, Sant Jordi. Dies 

abans del 23 d’abril, ja podrem gau-
dir d’activitats molt vinculades a 
aquesta festivitat, com el Correfoc de 
Primavera, el dia 17. A les 18 h la plaça 
de l’Ermita mostrarà les bèsties de les 
colles que participen en aquesta edi-
ció. A les 19.30 h es farà la representa-
ció d’un torneig medieval i tot seguit 
s’iniciarà el correfoc, a les 21.50 h. La 

petada final, a Can Negre. Enguany el 
correfoc està dedicat a l’època medie-
val. 

Una estona amb l’escriptora
També dins de les activitats de 
Sant Jordi, el 20 d’abril tindrem 
l’oportunitat de descobrir els miste-
ris de la novel·la negra de la mà d’una 
de les autores que millor conèixer el 
gènere, Alicia  Giménez Bartlet, crea-
dora del personatge Petra Delicado, 

protagonista de nou de les seves 
obres. 

Nit de contes multicultural
Coincidint amb la celebració de l’Any 
Internacional d’Acostament entre 
Cultures, durant la III Nit de Contes 
(24 d’abril, a les 22 h al Centre Cívic 
Les Planes) podrem sentir contes en 
diferents idiomes. Consulteu amb 
detall les activitats al programa que 
rebreu a casa.

Serà dissabte, 17 d’abril
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El correfoc de primavera, avantsala de Sant Jordi

Els centres cívics Torreblanca i Antoni 
Gaudí incorporen nous tallers

El nou trimestre s’iniciarà el 6 d’abril 

Risoteràpia, bijuteria artesanal, inici al tast de vins, sevillanes o guitarra per a adults, entre les novetats

Els centres cívics Antoni 
Gaudí i Torreblanca ja ho 
tenen tot enllestit per ini-

ciar un nou trimestre de tallers, 
el proper 6 d’abril. Les inscrip-
cions es poden fer des del 25 
de març, i fins i tot un cop hagi 
començat el taller en funció de 
la disponibilitat de places. 
En aquest nou trimestre 
aquests equipaments munici-
pals, veritables dinamitzadors 
dels barris, amplien el ventall 
de tallers amb noves propostes 
per atreure més participants. 
A banda dels tallers (al qua-
dre adjunt podeu consultar-ne 
l’oferta amb tot detall), els cen-
tres cívics Antoni Gaudí i Torre-
blanca ofereixen molts altres 
serveis a la ciutadania com 
sales d’estudi i d’informàtica, 
exposicions,  ludoteca, accés 
gratuït a Internet, etc. No dub-
teu a preguntar.

Centre Cívic Antoni Gaudí
Plaça de l’Estatut 5 • 93 477 31 34 • ccgaudi@sjdespi.net

Retoc fotogràfic (perfeccionament), ioga, iniciació 
al tast de vins*, tai txi, bijuteria artesanal*, dansa del 

ventre, tractament imatge amateur, risoteràpia*, 
iniciació al retrat, pilates i ‘line dance country’

Centre Cívic Torreblanca
Rubió i Tudurí, 5 • 93 477 22 68 • cctorreblanca@sjdespi.net

Ioga, guitarra inicial adults*, dansa del ventre, guitarra 
flamenca, country inicial*, batuka, funky, pintura, tai 

-txi, txi kung, anglès, country, balls de saló, sevillanes*, 
pilates, guitarra inicial per a joves i guitarra (diversos 

nivells)

A més, aquest centre ofereix tallers infantils i cursos d’informàtica (Red Conecta) específics 
gestionats pel Centre d’Esplai El Nus 

*Nous tallers

The three little pigs, l’hora del conte 
en anglès
La propera sessió de l’hora del conte introduirà els petits infants 

en un nou idioma, l’anglès. Serà el 14 d’abril a la biblioteca 
Miquel Martí i Pol, a partir de les 18 h. L’aposta decidida de 

l’Ajuntament perquè l’ús de l’anglès sigui cada cop més habitual 
arriba també a aquesta activitat infantil. La primera activitat és 

un conte ben conegut entre els petits i petites: The three little 
pigs, a càrrec The Nutcrake. La sessió serà doble, ja que també 

es farà una altra representació, aquesta en castellà, La pequeña 
luciérnaga, també a càrrec de The Nutcrake. The three litlle pigs, primera hora del conte en anglès
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La fotògrafa Esther Morán 
exposa al Centre Cívic 
Antoni Gaudí 

Fins al 9 d’abril el centre cívic acull 
la primera exposició individual 
d’aquesta fotògrafa cornellanenca, 
molt vinculada a Sant Joan Despí. 
Recull de sentiments és un viatge a 
les emocions a través d’una selecció 
d’imatges d’aquesta artista que ja ha 
participat en diverses mostres amb 
el grup El factor humano.

Talent a dojo al primer 
Premi Jujol de 
Dansa Jove

Una de les coreografies que van participar en el premi, a l’Auditori Miquel Martí i Pol

Disciplina Clàssic: coreografia Stabat Mater, 
Escola Company & Company de Barcelona (1r) i 
La Cripta, de l’Escola Centre de Lectura de Reus 
(2n).

Disciplina de Contemporani: coreografia 
Ecologia Interior, d’Escola Tempo de Badalona, 
i Nada por obligación, ‘Escola Varium de 
Barcelona (1r ex aequo) i Iris, de l’Espai Fisic 
EscoladeDansa de Sant Joan Despí (2n).

Disciplina de Hip Hop: coreografia Radikal, 
d’Escola Tempo de Badalona (1r) i Welcome, 
d’Escola Conecting de Sant Pere i Sant Pau de 
Tarragona.

Més d’una setantena de joves promeses de la dansa es van donar cita el 
21 de febrer a l’Auditori Miquel Martí i Pol al I Premi de Dansa Jove Jujol 
que va organitzar l’Espai Físic EscoladeDansa i l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. Els organitzadors han valorat molt positivament aquesta 
primera experiència i, sobretot, la qualitat i il·lusió dels participants, que 
asseguren el relleu generacional en l’àmbit de la dansa. El primer premi 
de cada modalitat estava dotat amb 400 euros i el segon amb 200.

Bon nivell de participació en la primera edició del certamen

Júlia Barra, directora de 
l’Espai Físic EscoladeDansa, 
entitat organitzadora 
del certamen, agraeix la 
participació de totes les 
escoles que s’han presentat 
a aquesta primera edició

l’agenda 

El palmarès:
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Festa Gegantera al parc 
de Torreblanca
La Federació de Colles Geganteres 
del Baix Llobregat organitza l’11 
d’abril la XVI Festa de Geganters 
del Baix i Estirada de Corda al parc 
de Torreblanca de 10 a 18 hores. 
Hi haurà un concurs de dibuix, una 
mostra de pastissos casolans, con-
curs d’haveneres, etc. 

A l’abril, Cantada de 
Caramelles
Els dies 17 i 18 d’abril torna la tradi-
cional Cantada de Caramelles, orga-
nitzada per La Societat Coral La Flora. 
Els membres de l’entitat faran una 
cercavila pels carrers del barri Centre 
el dissabte a partir de les 17 hores i el 
diumenge a les 9 hores.
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festival i mostra de gastronomia al dia d’Andalusia •  
utopies: jornades solidàries • homenatge als antifranquistes

IMATGES DE  LA CIUTAT

El Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre celebró un año más el Día de 
Andalucía, el 28 de febrero, con un festival de baile y cante que llenó el 
auditorio M. Martí i Pol y la muestra gastronómica que, con casi un cente-
nar de platos y postres, nos hizo disfrutar de la cocina andaluza. La entidad 
recaudó 881,52 euros que ha destinado a la campanya de ayuda a Haití.

A la dreta, Estanislau Rovira Casas Antonio García Sánchez, segon per la dreta Gabriel García Ruiz, a la dreta

L’Auditori Barradas de l’Hospitalet va acollir el 18 de 
febrer un acte d’homenatge a 33 veïns del Baix Llo-
bregat i l’Hospitalet, tres de les quals (a les fotos supe-
riors) són de Sant Joan Despí, que van ser represaliats 
durant el franquisme per la seva lluita per aconseguir 

la democràcia. El conseller d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació, Joan Saura, el regidor de Cultura 
de Sant Joan Despí, Àlex Medrano, i  l’alcaldessa de 
l’Hospitalet, Núria Marín, van lliurar els diplomes de 
reconeixement.

Les jornades solidàries 
Utopies concretes per un món 
millor ens han fet reflexionar, 
a través d’una exposició (foto 
del costat) i tallers (l’altra foto) 
on els alumnes van comprovar  
com es desactiva una mina 
antipersona, que cada any 
causen la mort al món d’entre 
15.000 i 20.000 persones.

25



26

Els nous serveis del poliesportiu 
Francesc Calvet, a ple rendiment
Com a promoció especial, les noves inscripcions tindran matrícula gratuïta fins al 30 de juny

El passat dia 28 de febrer va haver-
hi jornada de portes obertes 
perquè la ciutadania pogués 

visitar els nous i moderns serveis del 
poliesportiu Francesc Calvet.
L’interès despertat va ser molt impor-
tant. En tres hores van visitar la 
instal·lació més de 1.500 persones, 
distribuïdes en diferents grups de 
visites guiades.
L’endemà, les instal·lacions i serveis ja 
van començar a funcionar. D’aquesta 
manera, a partir de l’1 de març, els 
usuaris i usuàries van poder començar 
a gaudir de totes les importants nove-
tats.
La nova sala de fitness del poliespor-
tiu ha estat ampliada, amb més ele-
ments i amb unes perspectives molt 
interessants.
D’altra banda, les quatre sales 
d’activitats físiques dirigides han 
començat la implantació d’una ofer-
ta de classes molt variada, amb uns 
horaris amplis i una gran diversitat: 
pilates, tai-txi, aerodance, step, etc.
A més d’aquestes classes dirigides, cal 
destacar la realització d’un programa 
nou i molt interessant: Despí walking 
(indoor walking), les sessions de gim-
nàstica terapèutica i la implantació 
també de classes dirigides a la pisci-
na: fitness aquàtic i aigua circuit.
Menció a part mereix la nova zona de 
wellness amb gran diversitat d’espais 
i elements. Són 300 m2 destinats a 
la salut, el confort i el relax, aspectes 
molt importants per a la qualitat de 
vida de les persones.
Fins al 30 de juny totes les persones 
que facin una nova inscripció tindran 
matrícula gratuïta.
Al proper mes d’abril està previst que 

s’iniciï la tercera i última fase de les 
actuacions previstes amb la construc-
ció a l’exterior de tres pistes de pàdel, 
l’adequació dels espais de gimnàstica 
terapèutica i despatxos i espais per 

a entitats. Tot plegat, una inversió 
de 513.000 euros, projecte inclòs al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.

A dalt, la sala principal de la zona ‘wellness’. Sota aquestes línies, un detall de la sala de fitness
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1.500 persones visiten, en només tres 
hores, les noves instal·lacions durant 
la jornada de portes obertes

Javier Martínez
en los infrarojos

Merche Rodríguez
sota els dolls

Conchita Magán
en la tumbona térmica

Marta López
en la cama de agua

La zona ‘wellness’ es muy 
completa. Los infrarojos 
me han gustado mucho 
porque yo tengo proble-
mas de cervicales y he 
encontrado alivio. Para 
las personas con dolores 
musculares van muy bien 
estos servicios.

Ha sido un cambio impor-
tante para el polideporti-
vo con estos nuevos ser-
vicios. Me gustan mucho, 
sobre todo los rayos 
infrarojos. Me he hecho 
el Abono Joven, que sale 
muy bien de precio y ven-
dré habitualmente.

Soy usuaria del poli-
deportivo desde hace 
muchos años y considero 
estupendos estos nuevos 
servicios... es como si fuera 
un balneario. Yo no tengo 
problemas de espalda pero 
para las personas que los 
tengan ha de ser divino.

Està molt bé la distribució 
dels nous vestidors, que 
es comuniquen directa-
ment amb les dutxes, i 
de la zona ‘wellness’ estic 
encantada. M’han agradat 
molt els dolls d’aigua, els 
llits tèrmics, els contras-
tos... en general, tot.

Què li han semblat els nous serveis   de ‘wellness’ del poliesportiu?

Espais per a la relaxació. A banda de les zones d’aigua, les gandules 
tèrmiques i la sala d’infraroigs conviden al relax La sala de fitness ha fet una gran inversió en maquinària de darrera generació

27



28

L’Escola de futsal Blanc Blava 
segueix un innovador pla formatiu

Brillant actuació del Club Patinatge 
Artístic al Campionat Grups Xous

La Asociación Pulcone realizó el acto de entrega de pre-
mios de su Concurso social de pesca. Este año los gana-
dores han sido Ginés Fernández en categoría masculina 
y Araceli Motos en femenina. Miguel Ruiz se llevó el tro-
feo a la pieza mayor y Patricia Hinojosa -foto- el infantil.

La Unió Esportiva Sant Joan Despí posa en marxa 
al seu web (www.uesjoandespi.com) un canal de TV. 
Registrant-s’hi, de forma gratuïta, es podran veure partits 
en directe, entrevistes, entrenaments, promocions i rebre 
informació de l’entitat al correu electrònic.

L’Escola de Futbol Sala Blanc Blava de Sant Joan Despí 
segueix amb el seu projecte formatiu.
Aquest primer trimestre els infants de l’escola han tingut 
sessions específiques on s’han treballat des d’aspectes 
tècnics, tàctics i psicomotrius fins a d’altres com el res-
pecte als companys, xerrades a càrrec d’especialistes 
esportius sobre la importància del coneixement del cos, 
i fins i tot sortides culturals com ara a l’obra de Charles 
Dickens Un conte de Nadal -foto-. 
L’escola continua creixent i ja compta amb 80 infants.

El Club Patinatge Artístic Sant Joan Despí va participar 
en el Campionat de Grups Xous de la Territorial de Bar-
celona a Vilanova i la Geltrú i, per segon any consecutiu, 
gràcies a la gran actuació de les patinadores, va assolir 
el pòdium i va aconseguir el tercer lloc en la categoria 
cadet amb l’actuació “Nit al Museu Pop-Art”. 
Les noies van oferir una exhibició de patinatge, ball i una 
gran nota de color, representant amb molta alegria les 
“artistes pop-art” que s’escapen a la nit dels quadres del 
museu. 

El Club Tennis Taula Ateneu 1882 va aprofitar la dis-
puta de l’encontre de Primera Divisió femenina davant 
el Santa Eulària d’Eivissa per celebrar el primer acte del 
seu 40è aniversari. El president, Manel Rodríguez, va fer 
lliurament d’una placa conmemorativa a Eduard Planas, 
fundador del CTT Institució Lumen a la temporada 1969-
70, que anys més tard s’integraria a l’Ateneu Instructiu.  
Ell mateix va canviar el nom del club a l´actual CTT ATE-
NEU 1882, en record de la data de creació del centre.
També es va celebrar el Dia de les Dones.  Es va comp-
tar amb la presència de la regidora del Departament 
de Polítiques d’Igualtat i Dona, Elena Embuena, que va 
fer entrega d’un obsequi recordatori a les jugadores 
d’ambdós equips i també els va dirigir unes breus parau-
les en relació amb la celebració del Dia de les Dones.
Un cop acabat l’encontre es va fer un aperitiu per a 
tothom.

28



29

La bicicleta torna a ser protagonista amb 
la nova temporada de Primavera en bici
Diumenge, 11 d’abril, es farà la inauguració d’aquesta arrelada activitat lúdico-esportiva que aplega 
una gran quantitat d’aficionats a la bicicleta de Sant Joan Despí. És la 16na edició.

Enguany s’espera una participació propera al miler de persones en aquesta jornada festiva

El  proper 11 d’abril tindrà lloc la 
inauguració de la temporada 
Primavera en bici, que arriba a 

la seva setzena edició.
Aquesta festa lúdico-esportiva va 
ser creada per l’Ajuntament per tal 
de fomentar l’ús de la bicicleta com 
a mitjà per desplaçar-se i per fer 
exercici.
Des de la seva creació la participació 
ha anat creixent i s’ha superat amb 
escreix els 800 participants de totes 
les edats. 
La jornada es caracteritza pel seu 
ambient relaxat i festiu i pel seu 
colorit ja que tothom qui participa 
rep una samarreta de la temporada. 
Les activitats començaran a les 
10.30 del matí amb un circuit infan-
til d’habilitat en bicicleta al recinte 
firal i, des d’aquest punt, es donarà 
a les 12 h la sortida a la passejada, 
que recorrerà els carrers de la ciutat. 
Es finalitzarà el recorregut al mateix 
punt de sortida, on es farà un ape-
ritiu.
El calendari de la temporada es com-
plertarà amb quatre sortides més i 
tothom que participi en un mínim de 
tres rebrà una ronyonera de regal.

Enguany es pot aconseguir una ronyonera si es participa en un mínim de tres sortides

El circuit infantil d’habilitats en bicicleta servirà, de nou, com a preàmbul de la cercavila

Calendari de sortides
els diumenges 

18 d’abril • 25 d’abril • 
9 de maig • 16 de maig
Trobada a les 11.30 h  al recinte firal
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La imatge de transparència que s’esforça 
a transmetre el grup majoritari del nostre 
ajuntament, el PSC, pel fet de tenir majo-
ria absoluta i haver “obert” el Govern de 
la ciutat a ICV-EUiA i CiU, queda sovint 
diluïda per gestos i actituds que demos-
tren el seu tarannà a vegades prepotent 
i poc dialogant.
I no estem parlant només d’una qüestió 
d’educació i respecte institucional cap a 
la resta de grups, fet que sovint s’oblida, 
sinó d’actuacions polítiques més pròpies 
d’una república bananera que d’un ajun-
tament democràtic.
Anem a pams. Al Ple de febrer fou sor-
prenent comprovar com la pàgina web 
de l’Ajuntament no es feia ressò del Ple, 
quan habitualment sempre apareix a 
l’agenda no tan sols la convocatòria, sinó 
també l’ordre del dia. Error informàtic? 
Oblit?
Hi havia un punt a l’ordre del dia que 
podia ser especialment polèmic, com era 
la proposta de fer més de 100 places de 
zona blava al barri Residencial Sant Joan, 
segons se’ns va dir a la comissió informa-
tiva, a “preu màxim d’1 € l’hora”.
La primera sorpresa va ser veure com 
no es tractava solament d’una zona 
blava, sinó que tot el dossier incloïa una 
modificació general de tot l’aparcament 
perimetral i interior del barri, en totes les 
modalitats: zona blava del Conata, zona 
blava a l’entorn de l’Hospital, aparcament 
per a residents, zones de taxis i autobu-
sos, etc. Tot un document, tot un recull 
de dades, tant de la Policia Local com de 
l’AMB, que se’ns volia presentar solament 
com una proposta de zona blava.
A l’hora de votar el punt, el senyor alcalde 
ens diu que s’ha retirat de l’ordre del dia, 
perquè encara s’havien d’ajustar els preus 
definitius i volien assegurar-se d’oferir un 
preu just, de forma que l’Ajuntament no 
tingués amb l’explotació de la zona blava 
ni beneficis ni deutes. “Ja ho aprovarem 
amb un decret d’Alcaldia”, va dir el nostre 
alcalde.
D’un punt que s’havia de votar en un 
Ple Municipal es passà, de cop i volta a 
un decret. D’això, se’n diu democràcia 
participativa, informació a la ciutadania i 
tarannà dialogant.

Decretàs municipal a 
Residencial Sant Joan

Ara fa uns dies es va inaugurar final-
ment l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi. Un hospital per tots 
desitjat i necessari per a la nostra 
ciutat i la nostra comarca.
Amb aquesta inauguració es posa fi 
a un llarg període d’espera, iniciat ja 
en l’època prèvia a la restauració de 
la Generalitat de Catalunya, i reprès 
l’any 2000 pel Govern de la Genera-
litat amb la confecció i aprovació del 
Pla Funcional de l’Hospital per part 
del Servei Català de la Salut. Poste-
riorment al març de l’any 2003, el 
mateix Govern va realitzar la convo-
catòria del concurs d’idees arquitec-
tòniques de l’Hospital Comarcal del 
Baix Llobregat i al juliol del mateix 
any va adjudicar el concurs públic.
Aquest és un hospital destinat a 
donar cobertura assistencial no tan 
sols a Sant Joan Despí, sinó també a 
deu municipis més del Baix Llobre-
gat, tal com ja ho definia el Pla Fun-
cional de l’any 2000.
Així mateix, tal com ja va preveure 
i projectar el Govern de la Genera-
litat, en aquell moment constituït 
per Convergència i Unió, aquest 
hospital és un servei sanitari públic 
descentralitzat i on es potencia la 
proximitat als ciutadans i la qualitat 
en l’atenció sanitària.
A més a més, la posada en marxa 
d’aquest hospital generarà una nova 
injecció econòmica per a la nostra 
ciutat, que repercutirà tant en llocs 
de treball directes com indirectes.
Una vegada més el Govern de la 
Generalitat actual, el tripartit, inau-
gura allò que va projectar i iniciar 
l’anterior Govern, o sigui Conver-
gència i Unió.
Aquest hospital és un bé necessari, i 
per tant, benvingut. Felicitats.

Un bé necessari

Este fue el eslogan que el “mayo del 
68” hizo suyo para proclamar la liber-
tad absoluta. No vamos a hacer una 
defensa de los postulados de esa 
época trasnochada e hipócrita. Que-
remos resaltar las contradicciones de 
los que hoy nos gobiernan. Muchos 
de ellos mozalbetes de moqueta en 
aquellos días de algaradas en media 
Europa.
En medio de una crisis galopante y un 
aumento del drama del paro tenemos 
a un Zapatero y Montilla ambos a la 
desesperada planteando iniciativas 
legislativas basadas en la “prohibición”. 
Buscan con las continuas prohibicio-
nes la confrontación social, generan-
do en la calle frustración porque sus 
políticos en vez de buscar soluciones 
reales a problemas reales, no asumen 
la realidad y no toman medidas para 
paliar esta situación de emergencia. 
Cataluña lidera la destrucción de 
puestos de trabajo, Madrid ya supera 
con 1 millón de habitantes menos la 
generación de riqueza nacional con-
virtiéndose en el motor de España.
Y el tripartito qué hace. Plantea estos 
días una comisión para discutir si pro-
híbe las “corridas de toros” en Catalu-
ña. Y Chacón qué hace, publica en el 
BOE por acuerdo ministerial “desmili-
tarizar las palomas mensajeras”. Pero  
¿Qué broma es esta? Mientras las 
colas del paro aumentan.
Empezaron con las prohibiciones de 
las hamburguesas, prohibir la rotula-
ción en castellano. También continua-
ron  con la prohibición de ir a más de 
80 km./h, luego con la prohibición de 
crucifijos, fumar en locales públicos y 
finalmente, como gran obra social, la 
ministra socialista Bibiana Aído dijo 
que “un feto de 13 semanas era un ser 
vivo pero no un ser humano porque 
no hay base científica”. Ya en 1939, 
Hitler dijo sobre “los judíos, que eran 
seres vivos independientemente de 
la edad, pero no había base científica 
para calificarlos de seres humanos.”

Prohibido 
prohibir

Tribuna Política Serveis
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A Sant Joan Despí la taxa d’atur 
femenina arriba al 13%. Si el gener 
de 2007 eren 551 les dones en 
situació d’atur, aquest 2010 la xifra 
s’ha duplicat, són 1.026. Les dones 
acumulen més contractació par-
cial i temporal, amb una gran  dis-
criminació salarial.
El model productiu actual deixa 
les tasques de cura en mans de les 
famílies, especialment les dones, 
i en aquest àmbit de l’estat del 
benestar hi ha l’oportunitat de 
crear riquesa econòmica amb sos-
tenibilitat ambiental i social,  que 
no genera grans consums ener-
gètics, ni recursos materials i que 
no es pot deslocalitzar.
D’altra banda, cal provocar un gir 
en l’economia, afavorint l’impuls 
de sectors emergents com és 
l’economia verda, un camp on cal-
drà  evitar la desigualtat de gènere 
present en la vella economia pro-
ductiva. 
És per això que ICV-EUiA propo-
sa la formació i la inserció de les 
dones en àmbits de treball lli-
gats a aquesta economia verda, 
potenciant, entre d’altres mesures, 
l’autoocupació a través de micro-
crèdits i donar valor als treballs 
de cura a les persones, garantint 
condicions laborals i salarials més 
dignes.
Aquestes i d’altres propostes han 
de potenciar l’ocupació femenina; 
així, dones i homes han de poder 
equiparar-se en drets laborals i 
socials que els permetin desenvo-
lupar adequadament el seu pro-
jecte de vida.

Les dones i un model 
econòmic ecològic 

i equitatiu

Durant aquest mes de març 
s’han portat a terme nombro-
ses activitats en relació al Dia 
Internacional de la Dona. Des 
d’aquest espai, el grup munici-
pal socialista vol reconèixer la 
feina que s’està fent i que es fa 
de forma diària per part de totes 
les entitats de dones de la nos-
tra ciutat.
Des de l’Ajuntament es fan polí-
tiques per a la igualtat de gène-
re, polítiques de nova masculini-
tat i hi ha un servei d’informació 
i atenció a les dones integral, 
entre moltes altres coses, amb 
l’objectiu i el ferm compromís de 
lluitar per aconseguir una socie-
tat més igualitària i més justa.
En aquest sentit, és fonamental 
arribar a la ciutadania en gene-
ral i molt especialment incidir 
en els nens i nenes en la seva 
formació, en la importància de 
ser solidari, de saber compartir, 
de ser respectuós amb tothom.
Els i les socialistes treballem per 
reivindicar més fort que mai 
la importància de la igualtat 
d’oportunitats com a condició 
indispensable per al creixe-
ment sostenible, l’ocupació, 
la competitivitat i la cohesió 
social. Les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats requereixen una 
veritable conscienciació de 
tots els agents socials. La igual-
tat entre dones i homes és una 
qüestió de drets fonamentals, 
de justícia social i un compromís 
amb el qual hem d’avançar amb 
la col·laboració de tothom.

El dia de la dona

telèfons d’interès
Ajuntament  93 480 60 00
Policia Local 93 480 60 10
L’Àrea. Serveis a la  Persona 93 477 00 51
Via Pública 93 480 60 40
Ocupació, empreses i comerç 93 480 80 50
Mossos d’Esquadra 088
Ambulàncies. Urgències 061
Hospital Sant Joan Despí 93 553 12 00
Ambulatori Les Planes 93 477 51 51
Ambulatori Centre 93 373 56 53
Cita prèvia 93 567 09 99 
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
El Bulevard. Casal de joves 93 373 91 07
Servei d’informació Jovespí 93 477 17 62
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
FEBRER DE 2010

Temperatura mitjana: 8,8ºC • Temperatura màxima:18,7ºC 
el dia 26 • Temperatura mínima: -0,4ºC els dies 12 i 15 • 
Precipitació total: 86,9 l/m2, caiguts en 9 dies  • Màxima 

precipitació en 24 hores: 30,2 l/m2 entre els dies 18 i 19 • 
Un dia de tempesta i un de neu

El mes de febrer ha continuat en la línia del mes anterior: fred 
i molt plujós, tot i que amb menys dies de precipitació que 
el gener i amb més dies assolellats. Com a fenòmens més 
destacats cal esmentar l’entrada freda dels dies 11 al 15 de 
febrer, que va comportar dos dies amb glaçades i la caiguda 
intermitent de flocs de neu la matinada i primera hora del matí 
del dia 15. Després d’aquest episodi de fred va tornar la pluja, 
provocada per una borrasca molt potent (associada a la que va 
provocar els aiguats de Madeira) que va afectar la Mediterrània 
occidental els dies 18 i 19. Una forta tempesta va tenir lloc el 
vespre del dia 19. Ja a partir del dia 21 fins a final de mes les 
temperatures van ser gairebé de primavera. 

Gabriel Salvà (www.meteosjd.blogspot.com)
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