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En nuestra páginaWeb:
• La zanahoria y el burro.
• Pleno del 14 de marzo
de 2013 en S.J.
Despí. Moción fantasma y cámaras no
autorizadas.
• SOCIETAT JUSTA:
Participación.
• SOCIETAT JUSTA:
Ecología y ciudad.
• Todos sois iguales.
• SOCIEDAD JUSTA:
Laicismo y pluralidad.
• SOCIEDAD JUSTA:
Eficiencia de los
recursos públicos.
• Un paseo por el Carrer
del Mig.
• Societat Justa Despí
(S.J.D.) en la página
web del Ayuntamiento.
• Societat Justa Despí
(S.J.D.) se reunió
con la Asociación
A.P.T.A.
• Respuesta del Ayuntamiento a la instancia
presentada en relación a los robos de
Pla de VentTorreblanca.
• Fuenteovejuna.
• ¿Carteles incívicos o
con autorización
expresa del Ayuntamiento?
• SOCIETAT JUSTA:
Transparencia real.
• Área metropolitana de
Barcelona...¿bicicleta
o eléctricos?
• SOCIEDAD JUSTA:
Igualdad.

Nace Societat Justa Despí (S.J.D.)
El pasado 28 de noviembre de 2012 se
fundó Societat Justa Despí (S.J.D.),
un partido político-social; local, independiente y de izquierdas. Nos constituimos porque no nos sentimos representados por los partidos-franquicia
tradicionales. Creemos que en su propia estructura pierden la razón de su ser
a nivel municipal; la representación ciudadana. Parecen más preocupados por
defender los intereses de sus propios
partidos que los de la ciudadanía a la que
se deben. No dependemos de estructuras de poder ajenas a Sant Joan Despí.

Nuestros argumentos se basan en el día a
día del ciudadano de nuestra ciudad, no
en el cruce de reproches entre las delegaciones de cada partido tradicional en
nuestro municipio. ¡Únete y da un paso adelante con nosotros!

Decálogo de fines.
1. REPRESENTACIÓN CIUDADANA. S.J.D. tiene por finalidad representar a los ciudadanos de Sant Joan Despí
ante el Ayuntamiento de esta localidad.

6. TRANSPARENCIA REAL. S.J.D.
hará especial hincapié en la promoción
de la transparencia en la gestión municipal. Para ello será el primero en aplicar
dicho criterio en su propia acción y ges2. LOCAL E INDEPENDIENTE. tión.
S.J.D. se erige como la única opción
política puramente local e independiente 7. EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS. S.J.D. procurará el máxide Sant Joan Despí.
mo de eficiencia en la gestión de los re3. IZQUIERDA Y REPÚBLICA. cursos públicos. El empleo del dinero de
S.J.D. aspira a corregir el déficit de re- todos es precisamente el que más hay
presentación que tiene la población de que cuidar.
Sant Joan Despí, de un partido político
inequívocamente de izquierdas y conse- 8. LAICISMO Y PLURALIDAD.
cuentemente contrario a cualquier clase S.J.D. defiende una gestión laica de los
de nacionalismo o a seguirle el juego al poderes públicos tanto desde el punto de
mismo, ya sea directa o indirectamente y vista religioso como identitario, respetando en todo momento las distintas
proceda de donde proceda.
sensibilidades presentes en nuestra so4. EJERCICIO DE CIUDADANÍA. ciedad.
Para S.J.D. ser ciudadano es un cargo
en si mismo. En este sentido procurare- 9. ECOLOGÍA Y CIUDAD. S.J.D.
mos los medios para que la ciudadanía procurará en su acción la protección de
ejerza con determinación su condición de la Naturaleza y de nuestro entorno desde
la defensa de un ecologismo racional y
verdadero depositario del poder político
sostenible.
5. IGUALDAD. S.J.D. exigirá específicamente el cumplimiento del artículo 10. PARTICIPACIÓN. S.J.D. fomennúmero 14 de la Constitución Española tará la participación de los ciudadanos en
de 1978, el relativo a la igualdad de todos la vida política del Ayuntamiento de Sant
los españoles ante la ley sin que pueda Joan Despí. Los ciudadanos, a nivel indiprevalecer discriminación alguna por vidual, deben tener más y más alcanzarazón de nacimiento, raza, sexo, religión, bles mecanismos de colaboración, aceropinión o cualquier otra condición o cir- camiento y control de todo lo relativo a la
cunstancia personal o social.
gestión municipal.

facebook.com/societatjustadespi.com
Twitter: @S_JustaDespi
Pàgina web: societatjustadespi.com

E-mail:
info@societatjustadespi.com
Telèfon: 635 094 714
“Afilia’t, simpatitza o segueix-nos”

A la nostra pàgina Web:
• Primer “plantada de
pins” de Societat Justa
Despí (S.J.D.).
• SOCIETAD JUSTA:
Exercici de ciutadania.
• A Sant Joan Despí “moute” amb el cor.
• SOCIEDAD JUSTA: Esquerra i República.
• SOCIEDAD JUSTA: La
indepèndencia del
govern local.
• Neix Societat Justa Despí
(S.J.D.); local, independent i d’esquerres.
• SOCIETAT JUSTA: La
Representació.
• Sant Joan Despí; la ciutat
que s’estima la informació, la difusió, la
publicitat, la propaganda, la edició i la distribució.
• Sant Joan Despí; la ciutat
que s’estima el material
d’oficina, sobretot el no
inventariable.
• Sant Joan Despí; la ciutat
que s’estima el protocol
i la representació.
• Voler és poder.
• Tard i malament.
• Quatre pinzellades i un
detall sobre el ple del 8
de novembre de 2012 a
Sant Joan Despí.
• Sorteig públic, que no de
cara al públic a Sant
Joan Despí.
• No els cau la cara de la
vergonya per una sola
raó; perque no la tenen.
• Las matemàtiques optimistes. Una altra forma
“d’ampliar” el teixit
econòmic local.
• La futbolització de la
política.
• La teva proposta; la més
important.

El nostre ideari.
S.J.D. neix amb la vocació de servei a la
comunitat, amb la voluntat de sumar els
esforços de tots per la consecució del ben
comú i basa la seva acció política en els
corrents de pensament fonamentals europees associades a l’ esquerra, a saber,
la socialdemocràcia, el republicanisme i el liberalisme progressista,
però no com a dogmes inamovibles i
etiquetes en les quals escudar qualsevol
acció i evitar el diàleg racional, sinó com
a bases filosòfiques en les quals assentar
un cos ideològic clarament definit i destinat a crear una societat més justa,
amb més igualtat, amb més llibertat,
amb més solidaritat, amb més fraternitat i en definitiva en la qual l’ideal de
ciutadania es desenvolupi fins a la seva
màxima expressió possible. Enllaçant
amb aquests valors:

-En S.J.D. creiem en la democràcia
participativa.
-S.J.D. neix amb vocació municipal i
amb ànim de gestionar coherentment el més proper.
-En S.J.D. el respecte a la pluralitat
de la societat és una màxima irrenunciable.
-En S.J.D. tractarem la creació
d’ocupació com la prioritat més absoluta sense renunciar a la conservació de
l’entorn natural, així com a la seva
capacitació per a l’ús i gaudiment de tots.

-Finalment, en S.J.D. ens comprometem a actuar conforme els principis assenyalats en aquest ideari i a desenvo-En S.J.D. basem la nostra política lupar-los als diferents programes
electorals que es vagin succeint.
en l’àmbit municipal.
-En S.J.D. gestionar eficientment “S.J.D., des de, per i per a la ciutaels recursos públics i fer-ho amb dania”.
absoluta transparència.

El veritable poder municipal.
Amb l’esdevenir del temps, la mala praxi
política s’ha configurat com a “normal”.
La ciutadania ha acceptat com a inevitable el fet de ser governada per una
“classe política” que recorre a ella
quan necessita dels vots que els mantinguin en els seus llocs i
els garanteixin els
seus privilegis.

Tan sol al nostre poble podem ser
“revolucionaris”.

De forma clara es poden reconèixer als
càrrecs de confiança sense rellevància
pràctica.
Els
privilegis
a
nivell
d’assistents personals, vehicles d’utilitat
pública dubtosa i els actes d’acteafirmació utilitzant recursos públics i no
del partit són, sens dubte, aspectes que
Molts governs munici- com a ciutadans podem denunciar.
pals emparant-se en
majories
absolutes, Un altre aspecte a corregir és la falta de
han
governat transparència en la informació. El
d’esquena als verita- coneixement de tots els aspectes de la
bles interessos dels seus ciutadans. Els gestió de govern ha de ser un dret i no el
seus treballs per mantenir estatus els ha privilegi d’uns pocs. Un ciutadà responfet oblidar la seva veritable raó de ser i el sable no ha de quedar-se en el boato i el
que ha de prevaler a l’hora de prendre gest d’un equip de govern. El ciutadà ha
decisions: vetllar pels interessos de tots d’aspirar a ser compromisari en la
els veïns i la millora de la seva qualitat de gestió pública del seu poble i fer comvida…
plir als governants locals amb les
“veritables obligacions” del seu càrrec.
La política, en qualsevol dels seus àmbits Una societat justa comença a gestar-se
és opaca i poc o gens té a veure amb les localmente.
propostes programàtiques electorals.
Una vegada aconseguit el poder es “Ser ciutadà és un càrrec públic en
fa cas omís al compromís adquirit i es si mateix; exercim-ho”.
governa per contingència interessada.

