Junts per Sant Joan Despí el formem persones compromeses amb la nostra ciutat i
amb el país. Una aposta transversal, amb gent honesta, plural i diversa, que entenem
que és l’hora de CAMINAR JUNTS per aconseguir que Sant Joan Despí sigui la ciutat de
referència del Baix Llobregat i un exemple a seguir per tots els municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Volem continuar fent créixer Sant Joan Despí, juntament amb vosaltres. Mantenint
l’esperit de poble que tant ens agrada, on les PERSONES som el valor fonamental i fent
de la PROXIMITAT, la SOSTENIBILITAT i la COHESIÓ SOCIAL els eixos del nostre
projecte.
Tenim un repte important. Fem-ho junts. Junts per Catalunya. Junts per Sant Joan
Despí

L'equip de Junts per Sant Joan Despí/ Junts per Catalunya som:
Jordi Elias

Irma Corrales

Susi Matas

Esther Ordóñez

Antoni Molons

Octavi Massagué

Montse Trull

Fina Vila

Ariadna Moya

Antonio Garcia

Toni Llovera

Ernest Jacas

Concepció Estapé

Teresa Castellnou

Pol Peiró

Francesc Capell

Montse Oliach

Mireia Vallvé (suplent)

Cesc Capell

Siscu Puigpinós (suplent)

Pere Angel

Maite Vilasis (suplent)

Rosa Vives

Rita Estapé (suplent)

David Giraldo

Pep Catalan (suplent)
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PROXIMITAT

Una de de les coses que més ens agrada de Sant Joan Despí és la seva identitat. Com
ens agrada definir-la: “una ciutat amb esperit de poble”, i aquest esperit és el que no
volem perdre.
En un món cada dia més globalitzat i cada dia més digital, cosa que ens permet
treballar des de casa amb gent d’arreu del món, o comprar productes que ens arriben
en 24/48 hores des de qualsevol punt del planeta, estem perdent el contacte amb la
gent. Ens estem “deshumanitzant”.
Per tant, no volem perdre l’esperit que encara conservem aquí de saludar-nos pel
carrer, d’anar a comprar al mercat o a qualsevol botiga i que et coneguin i tinguin el
que saben que vols, de saludar i ajudar a desconeguts, però que l’endemà no ho seran,
o de deixar anar tranquils els infants pel carrer, sabent que si els passa alguna cosa, de
ben segur que algú els ajudarà o sabran a quina porta trucar per demanar ajut.
Aquest esperit, que a moltes ciutats de l’Àrea Metropolitana estem veient com es
perd, aquí no el volem perdre.
Hem de continuar mantenint les persones al centre de tot, perquè essent propers,
mantenim la nostra identitat.
A nivell institucional, el que hem de fer per aconseguir això és acostar-nos a la gent.
Crearem un nou portal de transparència molt més senzill i entenedor per acostar de
manera real la institució, l’Ajuntament, a tothom. La transparència ha de ser
accessible. No només un posat per quedar bé.

3

COHESIÓ SOCIAL
Cada dia més, tenim gent que per diferents motius, migren. I això també ho hem de
tenir en compte. Sant Joan Despí, com Catalunya, és terra d’acollida. I des de Junts per
Sant Joan Despí ho hem de tenir clar i posar les facilitats administratives adients.
Tampoc podem oblidar que a Sant Joan Despí, tot i tenir els índex d’atur més baixos de
la comarca, tenim força famílies que ho passen malament i estan en risc d’exclusió
social i de pobresa.
El treball amb el tercer sector ha de ser molt important, impulsant mesures reals
perquè l’ajuntament col·labori amb les entitats locals que hi treballen.
A nivell de vivenda, sabem que ens manquen pisos de protecció social, però hem de
començar a pensar en reordenar el parc d’habitatge social i en com s’adjudiquen i per
quant de temps.
Una altra manera de treballar per la cohesió social és amb la cultura. I aquí és on el
teixit associatiu del poble hi té molt a dir. Tenim un gran nombre d’entitats, algunes
d’elles des de fa molts anys, que treballen perquè la cultura i el patrimoni català es
mantinguin actius. I elles tenen la possibilitat que les noves generacions hi participin.
Ajudem-les! Treballem-hi per incrementar el nostre patrimoni cultural i convidem a
participar-hi a la gent nouvinguda.
Però també hem de conèixer les tradicions culturals de la gent que ha vingut a casa
nostra, participem nosaltres també de les seves festes.

4

SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat és un dels àmbits dels que més ens ocuparem per fer plans de futur.
Plans que s’han de pensar amb calma i que no es poden fer de qualsevol manera i a
corre-cuita.
Un dels aspectes perjudicials de la globalització és que augmenta el escalfament
global, l’efecte hivernacle (amb els augments de les emissions de CO2 i NOx) i que cada
dia més es desforesten pulmons del planeta.
Tenint en compte que cada dia més, a nivell municipal, tot gira al voltant de Barcelona
i la seva Àrea Metropolitana, hem de tenir clar que el creixement com a poble és
limitat i que hem de reordenar el nostre model urbanístic, el model viari i els nostres
hàbits de societat.
A Sant Joan Despí treballarem per aconseguir, juntament amb les persones, entitats i
comerç local, que tinguem un nivell d’exigència per controlar les nostres emissions i la
petjada de carboni. Per aconseguir una capacitat de reciclatge exemplar i per mantenir
al màxim possible les zones verdes, l’arbrat urbà i del riu. La flora i fauna ens ha de
preocupar a tots i totes, i molt.
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REPÚBLICA CATALANA

Volem ajudar en la construcció d’un país nou, lliure, socialment més just, pròxim i
sostenible.
Volem que Catalunya esdevingui, com ha estat sempre, un referent. Un país obert al
món, on les persones hi tinguem la màxima cabuda possible i amb tot el respecte a la
diversitat i a la igualtat social.
Volem un país on la cultura i la llengua siguin la nostra senya identitària, sense
excloure la riquesa de les altres llengües i cultures que compartim.
Volem que Catalunya sigui un eix vertebrador en la Europa moderna, amb l’ajut del
transport ferroviari i dels ports de Barcelona i Tarragona.
I això ho aconseguirem treballant per portar al Consell Comarcal, Diputació i Parlament
de Catalunya totes aquestes actuacions que hem dissenyat per a la nostra ciutat.
Perquè si aconseguim un model de municipi que sigui un exemple a seguir, juntament
amb altres poblacions veïnes, anirem teixint el país que volem.
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LES NOSTRES PROPOSTES

El paper de l’alcalde és clau per contribuir al benestar i progrés de les persones i la
comunitat en el seu conjunt.
Al seu torn, l’Ajuntament, ha de tenir com a prioritat garantir l’equilibri perquè TOTS
els ciutadans i ciutadanes puguin accedir als serveis i prestacions en igualtat de
condicions.
La candidatura de Junts per Sant Joan Despí es compromet a fer:

PROXIMITAT
CONSULTES POPULARS: volem que la gent participi més en la presa de decisions de la
ciutat. Els grans projectes els volem consensuar. Ho farem mitjançant 2 tipus de
consultes: consultes de ciutat i consultes de barri. Volem que els veïns i veïnes de Sant
Joan Despí tinguin facilitat per poder exposar els seus projectes i idees i es facin
realitat. Aquestes consultes les volem fer de manera electrònica, tot i que tindrem un
espai físic per ajudar la gent que tingui més dificultats per realitzar la votació.
BUS DE BARRI: tenim barris amb connexions de transport públic deficients. Tot i que
Sant Joan Despí és una ciutat força ben connectada amb Barcelona i altres poblacions,
a nivell intern s’han de millorar les comunicacions. Posarem en funcionament un
microbús de barri elèctric que connecti tots els barris amb els principals serveis de la
ciutat: eixos comercials, Centres d’Atenció Primària, hospital, residència, escoles,
biblioteques i estació de tren.
APARCAMENT COMERCIAL: volem fomentar i incrementar les compres de l’eix
comercial del centre, després de les remodelacions dels carrers Major i Bonviatge. Al
pàrquing de Can Sandiumenge (“Cal Muxu”), entre els carrers Major i Goytisolo, farem
una zona tancada amb barrera destinada a aparcament comercial de 10h a 20h amb
descomptes per a usuaris dels comerços. Fora d’aquest horari, aquesta zona també
serà de lliure aparcament.
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SEGURETAT: la seguretat és un dels principals problemes dels ciutadans; en concret, la
manca de presència policial a peu en els barris. Tot i la incorporació en breu de més
agents per cobrir aquesta demanda, que anirem controlant i revisant perquè tingui un
funcionament correcte, també implantarem zones amb videovigilància.
Els ciutadans exigeixen millores en les zones sense llum i amagades, on passen por a
les nits. Amb col·laboració de la policia, estudiarem els punts que ens heu indicat, així
com d’altres, per il·luminar-los millor o instal·lar serveis de videovigilància.
APARCAMENT: si volem fer un ús més racional del cotxe, facilitant l’ús de vehicles
alternatius i transport públic, també hem de mirar de facilitar al màxim l’aparcament
per tota la gent que no pot deixar d’utilitzar-lo.
Reestructurar les zones verdes, deixant de discriminar veïns i veïnes pel sol fet de viure
en un altre barri.
Cal crear pàrquings als afores de la ciutat, per tal que la gent que no utilitzi el cotxe
entre setmana deixi les zones del centre lliures per altres veïns i veïnes amb
necessitats diàries.
OCI PER ALS JOVES: fruit de reunir-nos amb joves de la ciutat, i a partir de les
experiències personals i familiars de l’equip, arribem a la conclusió que falta més
oferta per als i les joves i adolescents de la ciutat.
Les instal·lacions per a skate i patinets del Parc de la Fontsanta no són suficients.
Farem una zona “Skate Park” al Parc del Mil·lenari. En aquella zona, instal·larem
baranes, rampes, salts i una zona de banyeres.
D’aquesta manera ampliem l’oferta lúdica i esportiva per als nens i les nenes i
adolescents que practiquen cada dia més aquest esport.
També volem fer una zona d’ “Street Art”, perquè puguin expressar la creativitat.
Aquest espai s’anirà renovant cada cert temps, per tal que sigui “art efímer”.
Una demanda dels i les joves de la ciutat, és un Casal de joves i per a joves. Tot i
comptar amb el Bulevard, la demanda és diferent i no s’adequa a les seves necessitats.
Amb els i les joves de la ciutat, crearem un espai alternatiu amb zones de projecció,
zones de chill-out, futbolins i un servei de bar perquè puguin tenir el seu espai.
Potenciarem l’ús del Bulevard com l’espai de tallers, bucs musicals i expressió de
creativitat que és actualment.
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COMERÇ LOCAL: farem una aposta decidida de suport i foment del comerç de
proximitat. Posarem a disposició de botigues i establiments un tècnic dinamitzador per
buscar potencialitats i que siguin els propis comerciants els que decideixin com fer-ho.
Ajudarem el comerç local amb la seva implicació en el medi, amb bosses de paper per
anar eliminant plàstics i fomentant sistemes de bonificacions de taxes si la seva
implicació amb el reciclatge i l’eliminació de residus va un pas més enllà.
REGIDORS DE BARRI: per tal de facilitar i ajudar en els tràmits que les persones
necessitem fer amb l’administració, la figura del regidor de barri és molt important.
Cada setmana disposarà d’una tarda o dues (en funció del barri i de les seves
necessitats) per tal d’atendre peticions i ajudar a resoldre-les.
La idea és que ho deixem tot enllestit per tal que aquell veí o veïna ja pugui fer els
tràmits adequats sense haver de repetir visites.
En els tràmits “on-line” l’ajudarà a crear una identitat de “seu electrònica” i a fer-hi els
tràmits ( instàncies de via pública, permisos d’obra menors, llicències d’activitat,
volants d’empadronament, queixes, etc...).
ENTREVISTES AMB L’ALCALDE: l’alcalde ha d’escoltar els ciutadans i ciutadanes.
Establirem que l’alcalde destini un temps setmanal fix per escoltar i parlar amb les
entitats i la gent, mitjançant entrevistes personalitzades amb ells i els tècnics que
corresponguin. Quina millor manera de ser propers que podent explicar les nostres
preocupacions a l’alcalde directament.
TRANSPARÈNCIA: garantirem un sistema de govern a l’ajuntament que integri les
polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
Treballarem per que el Segell InfoParticipa de transparència continuï vigent any
rere any.
PROGRAMA AVI/ESCOLES: cal educar en valors. Crearem un programa educatiu on els
nens i les nenes de les escoles “apadrinaran” un avi o àvia de la residència.
Un cop al trimestre, infants de Primària visitaran la residència. Estaran una estona amb
“l’avi o àvia” i xerraran sobre el que fan a l’escola, es deixaran aconsellar i meravellar
per les vivències de la gent gran i faran un intercanvi d’opinions. És una manera
d’aprendre respecte, compromís i solidaritat. I per a la gent gran, és una manera de
poder ajudar els infants a créixer com a persones. Compartir vivències és
aprenentatge.
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MÒDULS DEL INSTITUT SALVADOR PEDROL: buscarem una solució adequada als
requisits educatius i de ciutat per tal de renovar els mòduls i tenir un institut modern i
preparat per el futur dels i les nostres joves.
FESTA MAJOR: volem que els i les joves se sentin a gust amb la seva ciutat, escoltem
les seves idees i els demanem ajut per a l’organització de la Festa Major i oferta de
concerts musicals. Crearem una comissió per a la festa major i per als actes lúdics
durant l’any, que contempli la visió del jovent.
MITJANS AUDIOVISUALS: potenciarem i adequarem la ràdio local (RADIO DESPÍ) i
promocionarem el canal de youtube (DESPÍ TV) amb continguts més atractius i
fent-lo participatiu per les persones i entitats.
CIRCUIT D’EDUCACIÓ VIÀRIA: farem pedagogia als infants sobre com circular per la
ciutat, ja sigui en bicicleta, o com a vianants. Per això creiem oportú crear, al recinte
firal, un petit circuit per aprendre a circular amb col·laboració amb Policia Local,
Mossos d’Esquadra i Club Ciclista.
PROGRAMA DE BENVINGUDA A LA CIUTAT: la gent que faci poc que ha arribat a
la ciutat, podran assistir a sessions informatives sobre els serveis públics, les
entitats socials, recursos formatius i d’inserció laboral, entre d’altres temes.
NOVES TECNOLOGIES: tot i que actualment hi ha dues APP’s de l’Ajuntament en
marxa, aquestes no funcionen prou bé i no són conegudes.
Cal fer una remodelació i unificar-les en una de nova, per tal de fer una xarxa
comunicativa i operativa amb tota la gent de la ciutat. Així, podrem conèixer de
manera immediata les notícies més importants i rellevants de Sant Joan Despí.
CEMENTIRI MUNICIPAL: renovarem i pintarem l’entorn del cementiri per tal
d’adequar-lo i que estigui en condicions. Un lloc tan sensible i especial ha d’estar en
perfectes condicions.
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COHESIÓ SOCIAL
PISOS TUTELATS: ens preocupa la gent gran i per això, als edificis en construcció del
carrer de la Fontsanta, farem pisos tutelats, amb serveis comuns i menjador social. La
gent gran podrà viure-hi i gaudir de uns serveis de menjador, de podologia i
d’infermeria. Hi podran viure persones amb o sense grau de dependència. I el
menjador, aprofitarem per fer-lo social, perquè la gent gran del poble i/o amb bo
social, puguin gaudir d’una alimentació de qualitat i equilibrada.
PISOS PER A JOVES: i a l’edifici del costat, construirem pisos petits de lloguer social
reduït i de durada determinada. Un lloguer assequible per tal que les joves i els joves
tinguin la possibilitat d’independitzar-se, sols o amb parella, a la vegada que estalvien
per a un futur habitatge.
No seran pisos per a famílies, no és aquest l’objectiu. El que volem és ajudar tot el
jovent que vol començar la seva vida amb uns pisos “pont” fins que trobin la seva
vivenda.
CIUTAT INCLUSIVA: amb parcs adaptats, semàfors amb so per a invidents i eliminació
de les barreres arquitectòniques existents.
Parcs adaptats, on tinguem jocs adequats per a cadires de rodes, o per a nens i nenes
amb dificultats. Volem començar al Parc de la Fontsanta, al costat de l’escola Joan
Perich i Valls. Hi tenim un gran espai per poder fer aquestes estructures i que els
nostres nens i nenes en puguin gaudir i jugar. Després, de mica en mica, adaptarem
TOTS els altres parcs.
Pel que fa als semàfors amb so per a invidents, és una actuació lògica. Tenim semàfors
a la ciutat amb polsadors per demanar pas. Tenim semàfors “intel·ligents” que donen
preferència en funció d’on venen els vehicles. Però en cap cas tenen so per a les
persones sense visió.
Eliminarem les barreres arquitectòniques que encara queden. Les persones amb
mobilitat reduïda o dificultats, han de poder anar tranquil·lament passejant per la
ciutat.
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POL·LÍTIQUES D’IGUALTAT: incorporarem la transversalitat de la perspectiva de
gènere nomenant un/a tècnic/a d’igualtat com a referent de gènere que
s’encarregarà d’elaborar un informe anual sobre la implementació d’aquesta
transversalitat de gènere.
Incorporarem noms de dones al nomenclàtor al poble per tal de fer un
reconeixement a les dones històricament menystingudes.
AULES D’ESTUDI: obrirem els centres cívics en èpoques d’examen durant tot el dia i
nit, per tal que els i les joves tinguin un lloc de trobada i d’estudi per preparar el seu
futur.
CULTURA POPULAR: integrarem les diferents cultures existents per mitjà de les
entitats. Promourem actes amb elles i per elles, i farem difusió de les pròpies i de les
foranes per tal que les coneguem tots plegats i en gaudim tota la ciutat. Amb
actuacions com:
-suport econòmic a les entitats.
-posar en funcionament més locals per a associacions i entitats.
-potenciar la creació de noves entitats de difusió de patrimoni cultural del país.
PATRIMONI CULTURAL: ampliarem i millorarem les festes existents. Incrementarem la
comunicació per fer que la gent en participi activament. El govern de Junts per Sant
Joan Despí ens implicarem amb les entitats del poble per tal d’aconseguir una màxima
riquesa cultural.
BANC DE RECURSOS TÈCNICS PER A LA SALUT: en col·laboració amb Creu Roja i amb
famílies que ja no ho necessiten, facilitarem a la població materials com cadires de
rodes, crosses, llits hidràulics o grues, per donar suport a gent gran i familiars que ho
necessitin. Tot i que la Seguretat social en fa préstec, a vegades el material no arriba.
Per això, entre tots, ho farem possible.
BANC D’ALIMENTS: establirem un pla amb els comerços locals per aquells menjars que
disposen d’una data de consum preferent que ja hagi vençut i que no es pot vendre,
enlloc de “llençar-ho” o portar-ho a algun centre. Habilitarem un espai perquè la gent
amb necessitat, de Sant Joan, vingui a recollir-los.
BANC DE ROBA MUNICIPAL: posarem a disposició de les entitats col·laboradores del
tercer sector, un espai per poder fer de guarda-roba per aquelles families més
necessitades.
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PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC: impulsarem un servei tècnic d’assessorament
als veïns i veïnes sobre com rebaixar les tarifes amb sistemes de facturació més
avantatjosos, mecanismes per reduir consum energètic a la llar (temporitzadors, filtres
d’aixetes, bombetes led, etc..). Un programa d’ajut i assessorament energètic.
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones amb situació o risc d’exclusió social.
Instal·lació de comptadors digitals de xarxa elèctrica i d’aigua, per establir sistemes de
detecció i alerta d’incidències a les llars on viu gent gran sola.
DESFIBRIL·LADORS EN PUNTS CLAU: Implantarem desfibril·ladors en poliesportius,
escoles i altres equipaments municipals com les biblioteques i punts d’interès
comercial (mercats), per ampliar els pocs punts existents actuals.
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SOSTENIBILITAT
MOBILITAT SOSTENIBLE: volem que les bicicletes, patinets i altres vehicles alternatius
siguin cada dia més presents, en carrils especials i més segurs fora de les voreres. Els
vianants aniran tranquil·lament passejant sense preocupar-se d’aquests vehicles.
Aquests carrils han de ser separats o integrats amb els de circulació del trànsit rodat,
tenint en compte les mesures cautelars pertinents.
Adoptarem i millorarem el programa BICIVIA i la normativa de la AMB sobre les
regulacions de bicis, patinets i altres rodes elèctriques.
Aquesta serà una actuació amb la implicació del Club Ciclista de Sant Joan Despí i
l’associació BAC (Bicicleta Club de Catalunya), que són grans coneixedors del tema.
ENERGIES RENOVABLES: per continuar fomentant la sostenibilitat, hem de donar
exemple. Per tant, els edificis públics de nova construcció, incorporaran noves
tecnologies renovables (fotovoltaica, solar tèrmica) per tal de ser autosuficients en les
seves zones comunes (ascensor, enllumenat comú, etc....).
Als edificis públics ja existents, estudiarem l’opció de fer el mateix.
Algunes places i zones d’aparcament públic disposaran de petites instal·lacions de
plaques solars per poder abastir a fotolineres públiques.
Com a mesura d’estalvi energètic promocionarem els edificis amb un consum
d’energia quasi zero ( bonificacions en el pagament de l’ IBI).
ENLLUMENAT PÚBLIC: farem que l’enllumenat públic de les grans avingudes i de
carrers que així ho permetin, sigui autosuficient. Actualment existeixen uns fanals amb
una plaqueta solar i unes bateries en els bàculs que durant el dia acumulen l’energia
suficient per fer-los funcionar de nit.
A la resta de fanals, incorporarem un rellotge universal per tal que el seu enllumenat
sigui l’adequat als horaris i no ens trobem amb fanals engegats en ple dia, amb el
consum i despesa que això comporta.
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ANIMALS DOMÈSTICS: val a dir que els animals domèstics han de ser considerats com
un més de la ciutat. En fomentarem una tinença responsable i controlada. Necessitem
ampliar i millorar l’oferta de “pipi cans” existent, així com la creació de més espai d’oci
animal.
Promourem una educació en valors a les escoles amb els infants, per aconseguir tenir
una ciutat “pet friendly”.
Cal acabar amb la brutícia de les deposicions i per això farem campanyes de
conscienciació.
En quant a les colònies ferals, es duran a terme més controls i plans d’execució per a la
seva identificació i esterilització. Ja hi ha una associació que ho fa, Despigat, però no és
suficient.
CONTENIDORS: establirem un pla de rotació de contenidors. Sobretot perquè hi ha
plantes baixes i locals que els tenen just al davant, sempre amb les conseqüents males
olors i problemes de neteja. El que hem dissenyat és un pla per canviar-los de vorera i
d’ubicació cada 6 mesos o anualment (en alguns casos).
Impulsarem el pla per soterrar els contenidors que, per característiques de carrer i
ubicació, ho permetin.
DEIXALLERIA: el reciclatge cada dia és més important i encara som lluny dels nivells de
reciclatge establerts per l’AMB i Europa.
Per fomentar-lo, durem a terme un pla de reciclatge per punts que suposarà que, cada
vegada que es vagi a la deixalleria, s’acumulin punts per obtenir descomptes en la taxa
de reciclatge i escombraries i en la compra de productes de comerç local.
Recuperació de materials de desmantellament d’edificis (els residus de demolició i de
la construcció contenen un gran nombre de materials i poden ser una oportunitat per
desenvolupar activitats d’economia circular).
RECOLLIDA SELECTIVA: impulsarem una prova pilot al barri de Torreblanca per
realitzar una recollida selectiva de residus porta a porta. Com fan en d’altres municipis,
establirem uns dies per a la recollida de matèria orgànica, cartró i envasos. Estudiarem
la seva viabilitat i possible implantació en nuclis cèntrics i de difícil accés amb camió.
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PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT: incorporació de carrers amb plataforma única per reduir la
velocitat, més incorporació d’illes “30” i reorganització dels passos de vianants
elevats.
Els passos de vianants, a banda de ser elevats, incorporaran un rengle de llums
indicadores, i a més a més, a uns 15 metres del pas, un senyal lluminós indicant el pas.
També els farem “rugosos” per tal que els vianants no rellisquin en dies de pluja.
Això ho farem, a l’inici, en zones concretes, com tots els camins escolars, el carrer
Major entre el pàrquing del poliesportiu Salvador Gimeno i la gasolinera, al carrer Rius
i Taulet a l’alçada de Baltassar d’Espanya i al carrer Josep Mª Trias de Bes amb Mare de
Déu de la Mercè.
Un cop haguem finalitzats aquests, anirem fent la resta.
LÍNIES ELÈCTRIQUES: eliminarem els 7 punts amb torres de línies d’alta o mitja tensió,
soterrant-les per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes que hi conviuen.
PARCS INFANTILS: a mesura que s’hagin de renovar els parcs infantils, ho farem amb
materials sostenibles (fusta) i incorporarem escorça de pi i sorra gruixuda per evitar
mal amb les caigudes. No volem estructures de plàstic ni terres de cautxú que tant
contaminen.
PINTURA ANTI-ORINS: hi ha certes zones de la ciutat que estan en molt mal estat pels
orins dels animals domèstics. Hem detectat les zones més afectades i iniciarem un
programa per tal de pintar els baixos i els fanals amb pintura anti-orins.
ARBRAT I ZONES VERDES: cal ampliar les zones verdes i els arbrats de la ciutat, per tal
que facin de pulmó i puguin absorbir el màxim de CO2 possible.
Impulsarem un arbrat adequat a la zona climàtica mediterrània, per tal que faci ombra
i tingui suficient massa foliar. Reubicarem els arbres fora de lloc o que siguin fàcils de
podar o sense manteniment. Un arbrat inadequat no fa la seva funció.
Les zones verdes de la ciutat han d’estar al dia i implantades al màxim possible.
Substituirem places dures de ciment per places verdes de qualitat.
PARC AGRARI: és una de les zones més protegides de l’espai del delta del Llobregat i
un patrimoni agrari que no podem perdre. Juntament amb Can Coma (patronat del
parc) i la resta de municipis que conformen el parc agrari, impulsarem que tota la
superfície agrària sigui 100% ecològica.
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HORTS URBANS ECOLÒGICS: els horts urbans municipals, aniran lligats a pràctiques
mediambientals ecològiques, eliminant el glifosat i seran lliures de fitosanitaris
sistèmics.
CAMINS DEL RIU: iniciarem unes rutes per les zones del riu amb una senyalètica que
informi sobre quin tipus de fauna i flora que hi podem trobar. Tindrem en compte que,
en ser un espai protegit i que tots utilitzem, hi ha d’haver papereres per als residus que
es puguin generar durant les passejades.
Millorarem la zona de càmping del riu per tal de fer-la més familiar i adequada.
INSECTES: farem un control de plagues més exhaustiu amb mètodes ecològics i no
químics per tal d’eliminar residus contaminants que poden arribar fàcilment a altres
animals, nens petits, o per deriva a la llera del riu.
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REPÚBLICA CATALANA
Com a persones demòcrates que defensem la llibertat, el dret a decidir i a
l’autodeterminació del poble Català, posarem tots els mitjans al nostre abast per tal
d’ajudar el Parlament de Catalunya en la restitució dels drets i càrrecs sostrets sota el
mandat del 155.
Així mateix, més enllà de la presentació de mocions a favor de la Llibertat de
Catalunya, de la integració del poble dins de la AMI i de la restitució de tot el
rescabalament que ens han fet, volem:
Apostar per un model de ciutat que sigui un exemple, fer-lo extens i ampliar-lo amb els
projectes d’altres pobles de Catalunya, treballant amb ells a través de la Associació
Catalana de Municipis (ACM). Junts sumem més.
Anar teixint un model de país des del municipalisme per aconseguir el què realment
volem ser. La millor manera de modelar el nostre país és decidint i participant de la
ciutat on vivim.
Continuar educant en valors per formar els nostres joves i fomentar totes aquelles
pràctiques que els ajudin a desenvolupar el seu futur professional, dins de casa nostra,
i sent un referent internacional. L’educació ens ajuda a bastir la nostra societat i
comença als nostres municipis.
Adquirir més compromís amb el voluntariat, entitats i teixit associatiu. Fent pinya
entre tots i col·laborant, creixem com a poble.
Apostar per les noves tecnologies i obrir-nos al món sense perdre els nostres trets
identitaris, defensant la llengua i el nostre patrimoni cultural, sense perdre de vista
que Catalunya és una terra d’acollida i d’oportunitats iguals per tothom.
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Exercir una defensa dels nostres ecosistemes, fomentant el ric desenvolupament del
sector agrari per tal d’ajudar a l’aturada del canvi climàtic. Els nostres petits gestos
d’ara seran claus per als nostres fills i filles el dia de demà. Encara hi som a temps.
Per totes aquestes coses, i moltes d’altres, treballarem des de l’ajuntament de Sant
Joan Despí per aconseguir la nostra estimada República Catalana.
Perquè som persones compromeses amb els nostres ideals, valentes, decidides i que
avancem plegades cap a un futur millor.
Per tot això i molt més, fem-ho junts. Fem-ho possible. Junts per Catalunya. Junts per
Sant Joan Despí!

L’equip de Junts per Sant Joan Despí
Maig del 2019
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