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➤	 El 9 d’octubre es donen a conèixer 
 els  Premis Conviu 2014 
 en un acte públic

➤	 L’Ajuntament inicia la revisió    
 i actualització del seu Catàleg    
 del Patrimoni

➤	 Es publica l’últim llibre 
 de la col·lecció inspirada 
 en l’experiència del Carrau Blau
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Comencen les obres de millora 
de la plaça Montfalcone

Del 16 al 26 d’octubre, 

10 dies de Festes de Tardor

El programa de Festes de Tardor, 

aviat a casa teva!
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Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST 

DESVERN 

CONTRA 

LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

➤ El 7 d’agost de 1953 es va inau-
gurar el Camp de Futbol que hi ha al 
costat del cementiri, tot i que no va 
ser fins l’any 1955 que el perímetre 
del camp tingué la seva tanca d’obra. 
Per fer-ho possible el 1954, ara fa 60 
anys, es va  organitzar una rifa el 4 de 
setembre —se’n feia publicitat al pro-
grama de Festa Major— on s’establia 
que el 1r premi era una motocicleta 
OSSA valorada en 25.000 pessetes, 
el 2n un dormitori valorat en 6.500 
pessetes, el 3r una màquina de cosir 
valorada en 4.000 pessetes, i quatre 
premis més d’un rellotge cadascun 
valorat en 700 pessetes. 
   Aquest document cedit a l’Arxiu 
Municipal per Pere Brull Angela ens 
sorprèn amb un dibuix del camp que 

60 anys d’una rifa per construir el Camp de Futbol

permet saber que va ser projectat per 
l’arquitecte municipal Josep Alemany 
Juvé. •
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El mes de setembre no és l’ini-
ci de l’any natural però sí que 
comença un nou curs escolar, 

esportiu, de cursos i tallers per a les 
diferents franges d’edat... I és que 
les necessitats educatives que plan-
teja la complexa societat d’avui dia 
no poden trobar només resposta a 
l’escola. És cert que aquesta con-
tinua essent la institució educativa 
capdavantera, però la ciutat ha de 
posar les condicions per facilitar 
l’educació i ha de desplegar els 
seus recursos per tal de convertir-se 
en agent educador. 

És per això, i perquè entenem que 
l’educació és un procés que afec-
ta totes les persones i que s’estén 
al llarg de tota la vida, que des de 
l’Ajuntament aboquem molts recur-
sos perquè Sant Just Desvern sigui 
una “ciutat educadora” i no tingui 
només una escola pública de qua-
litat, sinó també una àmplia oferta 
d’activitats formatives, culturals i 
de lleure per a tots els col·lectius. 

Fa pocs mesos que va entrar en ser-
vei l’equipament formatiu Les Escoles 
—amb els cursos de català, el Centre 
de Formació de Persones Adultes i els 
Tallers de Música. I que se suma a la 
Xarxa d’Equipaments que ofereix va-
riades i atractives propostes. 

La família, els esplais, 
els equipaments, els 
clubs esportius i les 
entitats també són 
espais d’aprenentatge

A La Vagoneta, més adreçades a 
la infància i les famílies; al Centre 
Cívic Joan Maragall més formatives 
per al jovent i persones adultes; a 
la Biblioteca i a Can Ginestar per a 
tot tipus de col·lectius; al Casal de 
Joves per a adolescents i jovent... 
sense oblidar la important tasca que 
desenvolupen a nivell pedagògic 

i orientatiu els Cursos Municipals 
d’Arts Plàstiques, el Taller Municipal 
Carrau Blau i la Xarxa 0-6. 

Les entitats esportives, lúdiques, 
culturals, solidàries i veïnals també 
comencen amb noves activitats, il-
lusió i nous reptes la nova tempo-
rada. Tots i cadascun són espais on 
aprenem a relacionar-nos, a con-
viure, a ser tolerants, respectuosos, 
oberts, cívics... valors que ens fan 
créixer i enriquir-nos com a perso-
nes. 

Acompanyar els infants en la se-
va etapa escolar i continuar moti-
vant-los en les diferents etapes de 
la seva vida perquè no deixin de for-
mar-se per tal que esdevinguin per-
sones lliures i amb esperit crític és 
un dels nostres principals objectius. 

La responsabilitat de la família i 
la societat en l’educació dels nostres 
fills i filles és fonamental. Però mai 
és tard per formar-nos, per aprendre 
i per participar activament de tot allò 
que se’ns ofereix. 

Invertim en formació i aprofitem
tots els espais d’aprenentatge
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

➤	El dia 9 d’octubre, a les 19 h 
a l’Escola Antoni Algueró, es 
donaran a conèixer els Premis 
Conviu 2014, uns guardons que 
volen posar de manifest el valor 
de persones del poble que hagin 
destacat pels seus actes cívics, de 
convivència i/o en benefici de la 
comunitat. Aquest reconeixe-
ment, impulsat pel servei de la 
Policia Local des de la Regidoria 
de Seguretat Ciutadana, té la fi-
nalitat de contribuir a difondre i 
a fer perdurar les accions de les 
persones premiades perquè esde-
vinguin un exemple i un estímul 
per a futures generacions. 

Enguany, 20 seran les persones 
del poble que rebran un reconei-
xement institucional després que 
s’hagi fet una sel·lecció entre les 
candidatures presentades per en-
titats locals, per persones a títol in-
dividual, els serveis municipals i el 
Consell de Seguretat i Prevenció, 
Vialitat i Mobilitat.

En el marc de l’acte també es 
farà un reconeixement especial a  
una quinzena d’agents de policies 
locals pels anys prestats en el servei.

El Premi té caràcter exclusiva-
ment honorífic, per la qual cosa 
no atorga cap dret administratiu 
ni econòmic. 

20 persones seran reconegudes als Premis Conviu
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L’acte institucional a Sant 
Just Desvern va començar 
amb la tradicional ballada 

de sardanes al parc de Pau Casals. 
Tot seguit l’Ajuntament, partits 
polítics i entitats van fer l’ofrena 
floral davant l’estàtua de l’11 de 
Setembre. Durant l’acte, que va 
comptar amb la col·laboració de 
l’Orfeó Enric Morera i l’Agrupació 
Sardanista de Sant Just, les perso-
nes assistents van poder signar la 
senyera del 2014 en defensa de 
l’Ajuntament, estrenada el mes 
de maig per commemorar els 35 
anys d’Ajuntaments Democràtics.

Enguany, han participat en 
l’ofrena: l’Ajuntament, els par-
tits polítics —PSC, CiU, ICV i 
PP— i les entitats locals: Ateneu 
de Sant Just, Associació de Veïns 
Sant Just, Agrupació Sardanis-
ta, Casa Regional de Extrema-
dura, A.E. Martin Luther King, 
Centre d’Estudis Santjustencs 

i Ràdio Desvern. Prèviament a 
aquest acte, una representació 
de l’Ajuntament encapçalada per 
l’alcalde i regidors i regidores van 
assistir al matí a l’ofrena davant la 
tomba de Rafael Casanova a Sant 
Boi de Llobregat.

Esquerra Republicana de Cata-
lunya va fer la seva particular ofre-
na prèviament a la convocatòria 
institucional. 

Per la seva banda, l’ANC Sant 
Just va començar els actes comme-
moratius de la Diada uns dies abans 
amb l’exposició “Pròxima parada 
9N”, al CIM. La nit del dia 10 va 
participar a la Marxa de torxes per 
la independència, i el mateix dia 
11, davant l’Ajuntament, va llegir 
el manifest “Compromís pel dret 
a decidir del poble de Sant Just 
Desvern”. 

Commemoració de la Diada amb diferents actes

Comencen les obres de millora 
de la plaça Montfalcone
➤	A l’octubre comencen els tre-
balls de millora de la plaça Mont-
falcone, una actuació molt espe-
rada pel veïnat de la Plana-Bell-
soleig. S’arranjarà el parc i es farà 
una petita rambla per passejar 
que oferirà una nova perspecti-
va d’aquesta zona. Amb les obres 
s’ordenarà la plaça en dues parts 
diferenciades: la zona nord-oest 
serà un espai principalment per 
a vianants, i la zona sud tindrà la 
parada de bus urbà i es millorarà 
la connectivitat entre la plaça, el 
c. Til·lers i el c. Ametllers amb 
una rotonda. També es garanteix 
l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda o dificultats 
de visió, i es fa una important 
reconversió de l’enllumenat per 
un de baix consum amb sistema 
de telegestió per a una major efi-
ciència. 

Finalitza la renovació 
del JM i del JT amb 
autobusos més grans
➤		Aquest mes de setembre ha 
finalitzat la renovació de la flota 
d’autobusos de JustMetro i Just-
Tram amb la posada en servei d’un 
bus de 9,5 metres que substitueix 
el provisional del JustTram. L’acció 
va començar al mes de maig i en 
total s’han canviat 4 vehicles: tres 
del JM de 12 m (un d’ells híbrid) 
i el de JT. 

La renovació l’han dut a terme 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i l’Ajuntament a través del 
contracte amb l’empresa Soler i 
Sauret —gestora de les línies— 
per millorar la capacitat i el confort 
de les persones usuàries. D’aques-
ta manera, tota la línia  —4 busos 
JM i 2 JT— passa a estar coberta 
per autobusos grans per absorbir el 
volum de viatgers/es en hores pun-
ta. També són vehicles més respec-
tuosos amb el medi ambient. 

Treballs de manteniment 
a l’estiu
Les obres previstes per als mesos 
d’estiu ja han finalitzat. És el cas 
dels aparcaments de Salvador Es-
priu i de Camp Roig, amb la urba-
nització dels quals s’han guanyat 
noves places d’aparcament gra-
tuït; i d’alguns trams dels carrers 
Dàlies, Hereter, Narcís Monturiol, 
Batista i Roca i parc del Parador.  
El primer de setembre va tornar a 
obrir el Mercat Municipal després 
d’un mes tancat per fer-hi dife-
rents treballs, com la substitució 
del col·lectors i sanejament i la 
pavimentació del terra. L’actuació 
es completarà amb la propera mi-
llora i arranjament dels vestuaris 
i banys de l’equipament. L’escola 
Montseny també ha començat el 
curs amb nous banys al gimnàs.



elbutlletí octubre 2014

 5 5

➤	A mitjan octubre es podran co-
mençar a demanar els ajuts per a 
la rehabilitació i millora dels edi-
ficis que s’hagin fet entre 2010 i 
setembre de 2014, un cop finalit-
zat el període d’exposició pública. 
Després de quatre anys d’absència 
pel que fa a les subvencions per 
obres en les comunitats de veïns, 
l’Ajuntament destina una partida 
de 40.000 euros per sufragar part 
de les obres de rehabilitació que 
s’hagin fet durant aquest període. 

Amb aquesta acció, les comu-
nitats que compleixin els requisits 
establerts —que es poden consultar 
a la seu electrònica de santjust.cat— 
poden sol·licitar a l’Administració 
que els retorni fins al 50% de la 
quantia abonada en concepte 

d’impost de construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) 
amb un límit de 20.000 eu-
ros. 

L’Ajuntament també s’ha 
acollit al Programa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB)  de rehabilitació 
d’edificis i millora de barris. 
Es tracta d’un programa que 
preveu subvencions per a 
rehabilitació de fonaments, 
estructura i instal·lacions, 
rehabilitació de façanes, 
cobertes i mitgeres, millora 
de l’accessibilitat i l’habitabilitat, 
i de rehabilitació energètica. 
Paral·lelament, l’Ajuntament ha 
sol·licitat delimitar els barris Sud 
i Nord com a zones d’especial in-

terès, la qual 
cosa suposaria 
tenir una major 
subvenció per a 
obres que fagin 
els particulars 
en  aques tes 
zones específi-
ques del poble. 

Tant la in-
formació de les 
subvenc ions 
municipals com 
les de l’AMB 
es pot obtenir 

al Punt d’Informació d’Habitatge 
(PIH) de l’Ajuntament amb cita 
prèvia, i un cop s’obri el termini 
les sol·licituds es faran a l’Oficina 
de Gestió Integrada (OGI).

S’obre el termini per demanar subvencions  
per a la rehabilitació i millora d’edificis

➤	Aquest mes d’octubre comença a funcionar la zona 
verda al centre de negocis Sant Just-Diagonal, després 
que l’empresa municipal de Sant Just, Promunsa, ha-
gi assumit la gestió del servei i hagi dut a terme els 
treballs previs de senyalització per a la seva implan-
tació. Aquesta zona d’estacionament regulat té com 
a objectiu permetre la rotació de vehicles en aquest 
sector, fomentar l’ús del transport públic i facilitar 
l’estacionament de vehicles a les persones treballa-
dores de la zona. Amb el canvi de gestió s’introdueix 
una novetat: el pagament amb targeta de crèdit a les 
zones d’estacionament regulat de tot el poble.

En el Ple del mes de juliol es van aprovar una tarifa 
única per a les persones que acreditin treballar a Sant 
Just-Diagonal, després de les reunions mantingudes 
amb el sector empresarial. L’Ajuntament ja ha rebut 
300 sol·licituds d’acreditacions de treballadors de la 
zona. La tarifa, que s’aplicarà quan es posi en marxa 
el nou sistema, és única reduïda de 0.15 €/l’hora, 
aplicable de 8 a 14 i de 16 a 18 h. La resta de persones 
usuàries que no disposin de l’esmentada acreditació, 
podran aparcar en les 212 places de zona verda amb 
una tarifa de 1.55 €/hora. Les 50 places restants se-
ran de zona blava amb unes tarifes diferents (vegeu 
quadre). El temps d’estacionament a la zona verda és 
il·limitat per a persones acreditades; per a la resta és 
limitat a 2 hores, igual que a la zona blava. 

Entra en servei la zona d’estacionament 
regulat al sector Sant Just-Diagonal

ZONA VERDA (212 places) 

Treballadors/es amb acreditació ........................... 0,15 €  / h

Persones usuàries sense acreditació ..................... 1,55 €  / h

Horari pagament:
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 16 a 18 h

ZONA BLAVA (50 places) 

Tarifes

20 minuts .............................................................. 0,25 €
30 minuts .............................................................. 0,40 €
60 minuts .............................................................. 1,25 € 
90 minuts .............................................................. 1,90 € 
120 minuts ............................................................ 2,65 €

Horari pagament:
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 16 a 19 h

PARQUÍMETRES SANT JUST-DIAGONAL
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Aquest mes d’octubre el Taller 
Municipal de Plàstica Carrau 
Blau fa la presentació públi-

ca d’”ARTISTES”, el darrer llibre de 
la col·lecció Fragments. Un volum 
dedicat a diferents artistes plàstics 
que ha treballat l’alumnat al llarg 
dels anys i que s’han seleccionat 
com un ampli ventall que englo-
ba diverses disciplines. El llibre 
emulsiona les obres de 25 artis-
tes, com ara Miquel Barceló, Joan 
Brossa, Kandinsky, Paul Klee, An-
tonio López, Miró o Matisse, amb 
les il·lustracions i els pensaments 
d’infants i mestres del Carrau, en 
un exercici obert i amb un plan-
tejament marcadament lúdic, en 
el qual la creativitat i la motivació 
han donat com a fruit sorprenents 
projectes i recerques. 

Amb “ARTISTES” es posa punt 
i final a una col·lecció que va co-
mençar a caminar l’any 2004 
gràcies a la tenacitat de les dues 
autores, la Soledat Sans i la Mar-
ta Balada, i el suport de l’Associ-
ació de Mestres Rosa Sensat que 
ha editat les publicacions  amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. 

“L’enderroc” va ser el primer 
títol de Fragments i prenia com a 
punt de partida el trasllat d’espai 
del Carrau l’any 2002. Segons les 
autores, tot enderroc suscita la idea 
de mudança, i això és justament el 
que s’explica al llibre a través de les 
pintades que van fer els infants a les 
parets del vell edifici com a comiat –un 
fragment cada un, escampant a mà 

pigments i terres que, per similitud 
cromàtica, recordaven l’Àfrica. L’en
derroc explica aquest procés, i exem
plifica com la creativitat i la motivació 
són essencials en qualsevol projecte 
pedagògic.

La col·lecció és un 
treball de síntesi 
sobre la importància 
de l’art com a àrea de 
coneixement, formació 
i sensibilització en el 
món de l’educació

“Lletres, “Miravaca”, 
“Arquitectura”, “Bestia-
ri” i “Pinta!” són alguns 
dels títols que han vist 
la llum al llarg d’aquesta 
dècada. 15 publicacions 
en total per mitjà de 
les quals s’explica com 
l’infant, amb la seva 
capacitat de descober-
ta, explora, s’expres-
sa i s’introdueix en 
un ambient on con-
ceptes, sentiments, 
creativitat, coneixe-
ments i valors con-
formen una peda-
gogia educativa. 

Amb el títol d’”Ar
tistes” la col·lecció 

Fragments completa un camí que va 
començar fa molts anys, molts més dels 
que pròpiament suposaria la publi
cació dels quinze volums que confor
men la col·lecció. I és que Fragments 
aplega la tasca portada a bon port pel 
taller Carrau Blau que, de la mà de 
la Soledat Sans, ha col·locat Sant Just 
Desvern en el pionerisme de l’educació 
plàstica al país. Agafada del bracet de 
la Marta Balada, ambdues han estat 
capaces de recollir i plasmar en quin
ze volums el treball pràctic i el pensa
ment teòric i didàctic d’una de les fonts 
que ens identifiquen: la cultura, i més 
concretament l’educació plàstica. Per 
Rosa Sensat Fragments representa, 
doncs, a més d’un orgull i una satis
facció de tenirla sota el paraigua del 
nostre segell editorial, la nostra petita 
contribució a l’esdevenir d’una so
cietat cada vegada més culta, justa i 

innovadora. 

“ARTISTES” posa punt i final a la col·lecció 
que es basa en l’experiència del Carrau Blau
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➤	Més de 2.000 infants han co-
mençat les classes a educació 
infantil i primària a les escoles 
públiques —Canigó, Montseny 
i Montserrat— i a la concertada 
Madre Sacramento, i a l’Escola 
Bressol Municipal Marrecs, i a 
l’Institut. 

La memòria de la ciutat educa-
dora com a patrimoni de la me-
mòria col·lectiva per a les futures 
generacions ha estat l’eix principal 
de la conferència que enguany ha 
inaugurat el nou curs, i ha anat a 
càrrec de la Sílvia Carrasco, vice-
rectora d’Estudiants i Cooperació 
de la UAB. Aquest també és l’eix 
de la Xarxa de la RECE que ha im-
pulsat Sant Just Desvern i que està 
treballant amb diferents ciutats de 
l’Estat. 

Davant del públic assistent, 
principalment mestres de les es-
coles locals, la ponent ha destacat 
la importància de la transmissió 
cultural en la identitat col·lectiva 
de pobles i ciutats. Segons Carras-
co, el patrimoni ha de servir per crear 
vincles efectius i compartits per reduir 
el risc de desvinculació i indiferencia
ció. En aquest objectiu, la dimensió 

educativa és un entorn socialitzador 
rellevant ente la circulació i transmis
sió de la informació cultural del patri
moni compartit.  

Les classes s’han iniciat amb 
normalitat tot i l’amenaça de 
l’aplicació de la LOMCE, que ja ha 
entrat en vigor, pels canvis i efec-
tes que pot comportar en el mo-
del d’escola catalana. En aquest 
marc, resta pendent un nou acte 
adreçat a la comunitat educativa 
i al veïnat que tindrà lloc el 14 
d’octubre. L’advocat i especia-
lista en legislació educativa, 
Ramon Plandiura, parlarà dels 
efectes de la també anomena-
da llei Wert en l’educació pú-
blica. 

Una conferència sobre la 
memòria de les ciutats obre el 
nou curs escolar 2014-2015

Calendari de les festes oficials 
per a 2015 a Sant Just
➤	Les festes locals per a l’any 
2015 seran el 6 d’agost (Festa 
Major) i el 24 de setembre (La 
Mercè); i les festes nacionals: 1 
de gener, 6 de gener, 3 d’abril, 
6 d’abril, 1 de maig, 24 de juny, 
15 d’agost, 11 de setembre, 12 
d’octubre, 8 de desembre, 25 de 
desembre i 26 de desembre. 

Modificació de l’estructura 
organitzativa del consistori
➤	El regidor d’ICV, Pere Orriols, 
ha reduit la seva presència 
horària i les seves activitats 
a l’Ajuntament per motius 
professionals. Continua al 
capdavant de les regidories 
de Me di Ambient, Gestió 
de Residus i Espai Natural 
i d’Energia, però deixa la ti-
nència d’Alcaldia; i, per tant, 
deixa de rebre la retribució 
salarial que li corresponia per 
hores de dedicació. D’altra 
banda, el regidor del mateix 
grup, Lluís Monfort, amplia 
en 5 hores setmanals la seva 
dedicació, amb la modificació 
corresponent de les seves 
retribucions. Això també ha 
suposat canvis en les tinències 
d’Alcaldia: Monfort passa de 
quart tinent d’Alcaldia a segon, 
i com a quart tinent ha estat 
designat el regidor del PSC, 
Víctor Murillo.

➤	A principi de setembre es va ini-
ciar el curs a La Vagoneta amb la 
celebració de la III Jornada de Tre-
ball de la Xarxa 0-6, que va aple-
gar una quarantena de persones 
per reflexionar sobre el “Temps 
de conversa, el diàleg amb els in-
fants”. 

I l’1 d’octubre obre les portes 
l’Espai de Joc —espai de joc lliure 
per a famílies amb infants fins als 
10 anys— que funcionarà dil luns, 
dimecres i divendres de 17 h a 
 19 h, i l’Espai de Joc: fem propos-

tes —amb activitats engrescadores 
per a compartir en família—, que 
funcionarà els dimarts i dijous de 
17.30 h a 18.30 h. 

Comencen les activitats per    
a la infància a La Vagoneta

Preus d’activitats
Espai de joc: tiquet diari 2,50 €, 
abonament 10 tiquets 23 €, abo-
nament anual 80 €

Espai de joc: fem propostes 3,50 
€, abonament 10 tiquets 32 €, 
abonament anual 80 €

Les tres notícies de Ràdio 
Desvern més consultades   
a santjust.cat durant el mes 
de setembre

1. Diversos contenidors han 
estat cremats aquest mes 
d’agost a Sant Just. 

 2. L’establiment del CAU  
a l’Ateneu només depèn del 
finançament. 

 3. L’empresa santjustenca 
Silver Sanz farà aquesta nit un 
“mapping” al polígon sud-oest. 

Breus
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L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern està fent la revisió 
del Catàleg del Patrimo-

ni, aprovat fa més de 25 anys.
Al llarg d’aquest quart de segle 

el Catàleg ha sofert diverses mo-
dificacions que han afectat pràc-
ticament la totalitat dels béns que 
hi són inclosos, per la qual cosa és 
necessari fer una actualització. Es 
tracta de posar al dia la totalitat de 
les fitxes dels béns catalogats, mit-
jançant la recerca històrica de la 
informació publicada al respecte i 
complementar-la amb informació 
fotogràfica i gràfica que aporti un 
millor coneixement del patrimoni 
local, així com adaptar el pla a la 
Llei del Patrimoni Cultural Català 
aprovada el 1993.

Actualment el Catàleg consta 
de 57 fitxes de béns arquitectònics 
i 27 fitxes de béns arqueològics, 
a part dels conjunts urbans i els 
jardins de la Torreblanca.     

Principalment es treballarà so-
bre els béns arquitectònics i en 
menor mesura en els arqueolò-
gics, perquè ja van ser revisats 
l’any 2003, però s’actualitzaran 
les fitxes amb aquelles prospecci-
ons que s’han fet des de la data.

Els treballs, que seran dirigits 
per l’Arquitecta Municipal i ela-
borats pels serveis tècnics Muni-
cipals i l’Arxiver Municipal, amb 
el suport i assessorament del Ser-
vei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelo-
na i la Generalitat de Catalunya, 
preveuen també la creació d’un 
inventari per tal de valorar la 
possibilitat d’incorporar nous 
béns al Catàleg, així com apro-

fundir en l’anàlisi històrica i del 
creixement urbà del nostre mu-
nicipi.  

L’inventari de béns és un docu-
ment necessari per als treballs de 
catalogació ja que permet obtenir 
una visió genèrica i completa de 
les edificacions singulars de totes 
les èpoques, de les que són d’au-
tors/es reconeguts o les que for-
men part de la història col·lectiva, 
ja estiguin catalogades o no, i és 
un document cabdal per valorar 
la inclusió de nous béns al catàleg 
existent. Es fa revisant de forma 
exhaustiva l’arxiu de llicències 
històriques que es troben a l’Ar-
xiu així com de la informació que 
s’obté verbalment i dels treballs de 
camp.

Es fa també un nou estudi dels 
conjunts urbans actualment 
catalogats, tant des del punt de 
vista formal com històric, i que 
són el carrer Bonavista, el carrer 
Josep A. Clavé (o de la Sala), el 
carrer del Marquès de Monistrol, 
la Barriada de l’Hostal, el conjunt 
del Sagrat Cor i la Plaça Verdaguer.

A més, al nou document es cre-

en fitxes per a béns ja desapare-
guts però que formen part de la 
memòria històrica.

L’Ajuntament compta també 
amb la col·laboració de les per-
sones propietàries dels béns 
privats que es troben catalo-
gats, i ja s’han començat a fer les 
visites als edificis per fotografiar i 
obtenir dades i documentació que 
pugui ser rellevant i d’interès per 
al nou document. 

En aquesta línia, i per difon-
dre els valors de l’arquitectu-
ra i el patrimoni històric local, 
l’Ajuntament pren part des de 
fa més de cinc anys a les Jor-
nades Europees de Patrimo-
ni, que enguany s’han fet arreu 
d’Europa durant el darrer cap de 
setmana de setembre. 

A Sant Just s’ha fet una taula 
rodona amb arquitectes sobre 
l’”Arquitectura empeltada”. 
També s’ha fet una ruta pel mu-
nicipi per tal de descobrir, comen-
tar i explicar diverses mostres de 
patrimoni arquitectònic local que 
presenten elements d’aquesta ar-
quitectura “empeltada”. 

Sant Just posa al dia el seu Catàleg de Patrimoni 
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Arrenquen els entrenaments, 
els partits i les Escoles Esportives
➤	Les Escoles Esportives munici-
pals i les que fan les entitats són 
una iniciativa que any rere any té 
un gran èxit de participació entre 
els infants. L’Ajuntament torna a 
oferir la iniciació esportiva a les 
tres escoles públiques, adreçada a 
infants de 4 a 6 anys, i l’aeròbic a 
l’Escola Montserrat. 

D’altra banda les escoles de pro-
moció esportiva que ofereixen les 
diferents entitats locals sumen, 
entre totes, una tretzena de disci-
plines que es practiquen en dife-
rents instal·lacions: bàsquet (esco-
les Canigó i Montseny i La Bonai-
gua), futbol sala (escola Canigó), 
hoquei patins (La Bonaigua), na-
tació (La Bonaigua), patinatge ar-
tístic (La Bonaigua), voleibol (INS 
Sant Just), taekwondo (escola Ca-
nigó), karate (escola Montseny), 
futbol (camp de futbol), atletisme 

(a les pistes de Sant Feliu de Llo-
bregat) i gimnàstica rítmica (esco-
la Canigó). 

També han començat nova 
temporada esportiva la vintena 
d’entitats esportives i els clubs 
locals, amb nous reptes i el ferm 
propòsit de millorar els resultats 
de l’any passat. 

Les principals novetats d’en-
guany són que l’infantil blau de 
voleibol i el cadet B de l’Atlètic 
Sant Just juguen a 1a divisió en 
els seus respectius campionats. 
Aquest mes d’octubre també hi 
ha una gran cita esportiva per al 
Grup de Xou del Club de Patinat-
ge Artístic Sant Just ja que compe-
tirà en el mundial que se celebra 
a Reus. 

Nova temporada 
de Ràdio Desvern 
98.1 fm
➤	L’emissora municipal ha co-
mençat al setembre la 31a 
temporada radiofònica amb 
100 hores de programació prò-
pia, amb reposicions el cap de 
setmana, més de 3.000 amis-
tats al facebook, 1.000 segui-
dors/es a twitter i unes 15.000 
consultes a les notícies mensu-
alment a través d’internet. 

La graella incorpora algunes 
novetats. Podeu consultar-la al 
web radiodesvern.com

El 2014 ha estat un any im-
portant per a la ràdio local 
perquè ha celebrat els seus 30 
anys d’història amb diferents 
actes i un sopar commemora-
tiu amb les persones que hi 
col·laboren i que dia rere dia 
fan possible una programació 
de proximitat i de qualitat. 

+ Informació Escoles 
Esportives a santjust.cat

Sant Just acull la cloenda de les 
Jornades d’Extremadura a Catalunya
➤	El parc de Torreblanca de Sant Just Desvern ha estat el punt de trobada 
per a persones amb orígens o arrels extremenyes per celebrar la cloenda de 
les Jornades Extremenyes, organitzades per la Federación de Asociaciones 
Extremeñas (FAEC). Les jornades van començar el 9 de setembre al Saló 
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona amb una conferència a càrrec del 
professor, José Manuel Bermudo, un concert i la recepció d’autoritats. Els 
actes van continuar l’11 de setembre amb una ofrena floral a la tomba de 
Rafael Casanova a Sant Boi de Llobregat; i han finalitzat a Sant Just amb la 
cloenda, on les persones assistents van poder gaudir de la missa extremenya 
cantada pels grups de cors de les Associacions Extremenyes a Catalunya, 
l’actuació de cors i danses d’entitats pertanyents a la FAEC i un dinar popular. 
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➤	L’Arxiu Històric facilita la consulta del fons fotogrà-
fic local a través d’Internet amb una nova eina de cer-
ca. Els serveis municipals d’Arxiu i Informàtica han 
treballat conjuntament per poder penjar a la xarxa 
bona part de les fotografies que configuren el fons de 
l’Arxiu, i que es poden consultar a santjust.cat

Aquestes imatges permeten un feedback entre les 
persones usuàries del web i l’arxiu, la qual cosa con-
tribuirà a ampliar la informació de les imatges, així 
com augmentar-ne el fons. 

Consultar i veure el fons fotogràfic 
municipal per Internet

Formació per a empreses, 
comerços i persones 
autònomes
➤	De setembre a desembre es du a terme una no-
va edició del pla de formació continuada “Sant 
Just es forma”, impulsat pel servei de Promoció 
Econòmica. Són sessions adreçades a empreses, 
comerços i autònoms del municipi per ampliar la 
seva capacitació i competències. Els cursos estan 
subvencionats en la seva totalitat o al 50%. Més 
informació: promoeconomica@santjust.cat / 93 
480 48 00. 

Obertes les inscripcions per 
participar en el Mercat de Nadal!

29 i 30 de novembre, pl. Camoapa

Paradetes de venda de productes, 
activitats infantils i Fira de la Salut 
Més informació: Servei de Promoció Econòmica 
(93 480 48 00)
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La colla groga ha tornat ha 
ser la guanyadora de l’edició 
2014, després d’una sana i 

divertida rivalitat amb els blaus, 
que ha comportat proves molt cre-
atives i suports de dinamització vi-
suals amb molt d’enginy. 

La valoració general de la festa 
és molt positiva, ja que cadascu-
na de les activitats que s’han ofert 
ha estat molt concorreguda i, en 
molts casos, la participació ha ar-
ribat a ser altíssima, com és el cas 
del sopar de Festa Major, el Qui-
nabarra, els concerts al Camp de 
Futbol o el Correfoc. 

 En els últims anys, la Festa 
Major del poble ha fet un tomb, 
un salt qualitatiu. I això ha estat 
possible gràcies, principalment, a 
la implicació activa del col·lectiu 
de gent jove El Nucli, i de moltes 
altres entitats. Treballar en xarxa, 
colze a colze amb els serveis mu-
nicipals, ha permès fer una festa 
molt més propera, més adaptada 
als gustos i a les necessitats del ve-
ïnat. Han estat set dies farcits de 
propostes per a totes les franges 

Imatges de la Festa Major 2014

Col·laboració Ajuntament-
Immobiliàries per ampliar   
el parc d’habitatges socials
➤	L’Ajuntament ha aprovat les bases per a l’atorga-
ment de subvencions destinades a incrementar el parc 
d’habitatges socials per a persones amb risc d’exclusió. 
El mes de juliol passat es va fer una crida a les APIS 
(Immobiliàries) locals per implicar-les i la resposta va 
ser molt positiva. La col·laboració entre l’administració 
i les agències immobiliàries locals ha de facilitar sumar 
4 habitatges socials més als 6 ja existents. 
   L’Ajuntament va iniciar el 2012 accions per tractar de 
pal·liar les dificultats d’algunes persones per pagar les 
rendes dels habitatges que ocupen en règim de lloguer. 
Així, van oferir-se fins a sis habitatges públics amb una 
subvenció de fins al 80% de l’import de la renda el pri-
mer any, el 50% el segon i el 30% el tercer. L’empresa 
municipal de l’habitatge, Promunsa, ja no disposa de 
més habitatges públics de lloguer buits i és per això que 
l’Ajuntament ha decidit ampliar el parc d’habitatges 
socials a través de les APIS per fer-hi front a possibles 
emergències o noves necessitats.

Concurs de venda de dos habitatges 
de protecció oficial, preu concertat 
Al carrer de Les Cadenes, 2-4 
de Sant Just Desvern
PROMUNSA convoca un concurs per a l’adjudica-
ció de dos habitatges de tres habitacions amb pla-
ça d’aparcament i traster, en règim de venda.

Presentació de sol·licituds:
Fins al 27 d’octubre.
Més informació a: www.promunsa.cat
administracio@promunsa.cat  / 93 470 79 30

d’edat. Hi ha activitats plenament 
consolidades i d’altres  de noves 
que han encaixat molt bé.  

Carretera Reial

Walden
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Carretera Reial

Carrer Cadenes
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Del 16 al 26 d’octubre: onze dies de Festes de 
Tardor amb un bon grapat d’activitats i propos-
tes adreçades a tot tipus de públic: espectacles 

infantils, concerts, conferències, teatre, exposicions, 
activitats familiars... i Sant Just al Carrer el diumen-
ge 26, on a banda de les tradicionals paradetes, al 
matí també hi haurà una intervenció del Taller de 
Plàstica Carrau Blau, l’exposició itinerant “300 anys 
després”, l’emissió en directe del programa 1.500 
de “La Penya del Morro” de Ràdio Desvern, diada 
castellera i l’arrossada popular. 

El regidor de Cultura, Sergi Seguí, convida a sor
tir al carrer i a gaudir de totes les activitats que s’ofereixen 
perquè són unes festes que fan poble, que mostren la seva 
diversitat cultural i associativa. 

Les entitats, infants, famílies, artesans/es, col·lectius 
que vulguin posar paradetes poden inscriure’s fins 
al 17 d’octubre a l’Oficina de Gestió Integrada 
(OGI) de l’Ajuntament. Al web municipal santjust.
cat es pot consultar la normativa i descarregar el for-
mulari. 

La programació amb l’activitat de les festes es farà 
arribar a les llars, la segona setmana d’octubre. També 
es podrà consultar al web. Podeu viure, seguir i di-
namitzar les festes a través del hashtag #ftsantjust.  

Compte enrere per viure les Festes de Tardor
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EN FLAIX

Miracle Serra, veïna i gerent del restaurant Cuina Miracle, és 
l’autora de  “Cuinar amb fruites”, editat per Viena Edicions. És 
un receptari singular perquè és específic sobre fruites —i únic 
a l’Estat— i perquè inclou dibuixos fets per ella de les receptes.

La SEAS, que enguany ha llegit el pregó de la Festa Major, ha 
donat el tret de sortida al nou curs amb el tradicional sopar de 
motxilla al pati del Roure de l’Ateneu, en el marc del qual es 
va homenatjar les persones sòcies que celebren 25 i 50 anys.

El jove santjustenc, Sito Ricart, ha jugat amb la Selecció 
Espanyola el Campionat d’Europa d’Hoquei Patins Sub-17 que 
s’ha disputat a la ciutat francesa de Gujan Mestras. Han quedat 
subcampions ja que van perdre la final contra l’equip italià.

Marina Delgado i Alba Sàrrias, del Club Esportiu Barna, s’in-
corporen a les seleccions catalana i espanyola, respectivament. 
Bones notícies per les gimnastes del club santjustenc que, amb 
el seus bons resultats, avancen en la seva trajectòria esportiva. 

L’empresa Silver Sanz  va presentar al setembre un vídeo map-
ping per homenatjar la seva col·lecció d’il·luminació LED. Un 
xou visual que recreava una singular història pintant de llum la 
façana de tot l’edifici, al polígon Sud-Oest.

El 22 de setembre la Miracle Martí, veïna del carrer Badó. va 
fer 105 anys d’edat. L’alcalde i la regidora de Serveis Generals i 
Hisenda, Anna Torrella, van anar a felicitar-la personalment. La 
Miracle és la persona més gran de Sant Just Desvern.
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Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal d’ICV-EUiA

I ara què?
 Després de la multitudinària Diada d’en-

guany, el calendari polític català vindrà 
marcat per una data: el 9 de novembre. En 
els moments d’escriure aquestes línies en-
cara res és ferm malgrat tot apunta a que 
el Tribunal Constitucional no permetrà la 
celebració de la consulta. Davant aquest 
previsible escenari molta gent es formula la 
següent pregunta: I ara què?

Crec que hi ha dues temptacions que 
caldria evitar. La primera és la que puguin 
tenir alguns partidaris del procés consistent 
en posar sí o sí urnes i forçar una votació 
que no tindrà efectes ni jurídics ni polítics. 
Al meu parer, aquesta etapa ja es va cremar 
amb la celebració de les consultes populars. 
La segona temptació és la que pugui tenir 
el govern espanyol pensant que amb la no 
celebració del referèndum el “problema ca-
talà” ja ha quedat resolt i que ja no cal fer 
res més. 

Des del PSC hem defensat ja fa temps tres 
premisses i, crec modestament, que el temps 
ens està donant la raó.

1. A Catalunya hi ha un problema de natura-
lesa política al qual cal donar una resposta po-
lítica. El discurs que ignora l’existència del 
problema o que el circumscriu a una qüestió 
estrictament jurídica no aconsegueix res 
més que agreujar el problema. 

2. Una decisió tan transcendent com la 
creació d’un nou estat no es pot fer a corre-
cuita ignorant completament la legalitat naci-
onal i internacional. Aquests plantejament 
simplistes que han fet creure a molts ciu-
tadans de bona fe que la independència es 
podria assolir de forma ràpida i sense costos 
s’estan mostrant, cada dia amb més intensi-
tat, com a fal·laços. 

3. Sigui quina sigui la solució que es trobi 
al problema de l’encaix de Catalunya dins Es-
panya (des d’una reforma constitucional fins 
a la creació d’un nou estat), aquesta haurà 
de ser refrendada a les urnes pel poble de Ca-
talunya.  

Estem actualment en una fase en la qual 
els partits polítics han d’oblidar els càlculs 
electorals i fer política amb majúscules. Des 
de la generositat i la voluntat de trobar so-
lucions. I, sobretot, aprenent dels errors 
que uns i altres haguem pogut cometre en 
el passat. 

Tenir un país permanentment crispat o frus-
trat és un mal negoci per a tots. Pensem-hi. 

                    

https://www.facebook.com/psc.santjust
     

Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

La “V”
Deixant de banda les xifres —no hi ha 

manera de posar-nos d’acord— i, com que 
segurament els especialistes en el tema ja 
ho deuen haver parlat, comentat, debatut i 
tret les seves pròpies conclusions, em salto 
aquest tipus de valoració i, me’n vaig direc-
tament a la constatació: el que ningú no pot 
negar és que va ser una gran manifestació!!!

Érem tants i de tot arreu! Molts veïns i ve-
ïnes de Sant Just Desvern ens vàrem trobar 
al tram 37, però estàvem repartits per tota 
la V!

Quina Festa! Fins i tot, he sentit a dir que 
es pot considerar que ha estat la manifesta-
ció més multitudinària de la història d’Euro-
pa. Increïble!, i quin orgull!!

Però ... per a mi no és aquesta la gesta 
que té més mèrit. El més destacable i re-
marcable, al meu parer, és que, per tercer 
any consecutiu el poble de Catalunya, s’ha 
vist obligat a sortir al carrer, de manera pací-
fica i lúdica com no podria ser d’altra mane-
ra, a reclamar que se’ns deixi exercir un dret 
bàsic i fonamental en tot estat democràtic: 
el vot.

No em sembla lògic, que en un país nor-
mal, el poble hagi de reclamar durant tres 
anys seguits al govern del seu estat —que és 
govern del mateix poble i que és govern grà-
cies al poble que ara crida— que se l’escolti.

Quan ens imaginàvem el munt de parau-
les que podia significar la V: votar, voluntat, 
viure, veritat, vèncer ... inevitablement, 
també em venia al cap la paraula: Vergonya.

La vergonya d’un Estat, l’espanyol, que 
obliga a un poble a sortir al carrer contínua-
ment per defensar els seus drets. La vergo-
nya d’un Estat, l’espanyol, que fa creure al 
poble, que els ciutadans només podem ex-
pressar-nos cada quatre anys i perquè toca, 
però res de tenir inquietuds, iniciativa i molt 
menys una opinió! Això sí, tot ben embolicat 
amb paraules com Constitució, democràcia, 
legalitat i vés a saber quantes més que, poc 
signifiquen si ets incapaç d’estar a l’alçada 
de les circumstàncies quan arriba l’hora de 
posar-les en pràctica.

Senyors, només hi ha una veritat: els cata-
lans i catalanes volem votar, i fer tot el pos-
sible per intentar evitar-ho és una vergonya.

Ens veiem a les Festes de Tardor, i ja ens 
quedarà menys!

ciu.cat/santjutst

Nuria Nicolás i Calopa
Grup Municipal de CiU

CSI Sant Just
A Sant Just Desvern, un dia plujós de tar-

dor es deslleganya. Tan bon punt els carrers 
aconsegueixen desempallegar-se de la feixu-
ga boira apareix, mig arraulit sota una porxa-
da, un cadàver. L’autoengany de la casualitat 
o la desgràcia, del mal vingut de fora, ja no 
serveix com en el cas de la primera víctima 
i potser la segona per a algú que no hi vol 
veure. Ja en portem tres aquest any. Tenim 
un assassí en sèrie, i habita entre nosaltres.

Les víctimes són prou conegudes per tot-
hom, prou respectades. La primera inves-
tigació no sembla apuntar a cap connexió, 
aparent, entre elles. 

La primera es deia política local, també se 
n’havia dit ajuntament, tot i que era, de fet, 
la casa on vivia i treballava. Feia anys que 
arrossegava una mala salut de ferro, especi-
alment des que havia perdut un diàleg fluïd 
amb la seva família. Ningú no sabia exacta-
ment perquè però havien substituït el diàleg 
constant pels acords tàcits. Però sempre ha-
via cercat maneres de trobar-se i explicar-se, 
encara que fos en dates assenyalades un pa-
rell de cops l’any. Darrerament havia rebut 
amenaces fins que....

La segona es deia consulta. Aquesta tenia 
una família gran i escampada per tot Cata-
lunya. Després de molts anys d’acceptar la 
situació havia decidit prendre les regnes 
de la seva vida. No sabia si tard, no sabia si 
massa d’hora, però havia arribat el moment 
d’acceptar que tenia el dret de triar el seu 
camí i el deure d’acceptar-ne les conseqüèn-
cies. Darrerament havia rebut amenaces fins 
que ...

La tercera es deia participació. De fet es 
deia consells escolars, però venia d’una fa-
mília molt coneguda: la participació comu-
nitària. Durant molt anys havia aconseguit 
seure a la seva taula companys i companyes 
que, cadascú des de les seves responsabi-
litats, havien ajudat a aixecar un sistema 
d’educació pública des d’una perspectiva 
de treball en equip. El seu cos és, segons la 
investigació, el que presenta menys signes 
de violència. De fet hauria passat desaper-
cebut, com si d’una mort natural es tractés, 
si no hagués estat per la professionalitat de 
l’equip forense. Fins i tot la família més di-
recta havia evitat pronunciar-se sobre la seva 
mort. Havia rebut amenaces d’un tal Wert 
fins que... 

I és que l’assassí o assassins, lluny de 
l’obcecació passional, segueix un patró fred 
i calculat, potser no identificable a primera 
vista: eliminar lentament la democràcia. A 
l’empara d’una boira que malda per que-
dar-se...

www.iniciativa.cat/santjust
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Sergi Seguí Esteve 
Grup Municipal de 
Junts per Sant Just

Línia de molt alta tensió  
a Collserola

A l’últim Ple abans de l’estiu es va comen-
tar, arrel d’una moció, el projecte d’alta ten-
sió que afecta al parc de Collserola i especi-
alment en l’afecció al nostre municipi.

La posició que va adoptar el PP va ser de 
prudència perquè és un tema tècnic i com-
plexa que requeria una millor informació per 
poder reflectir una posició raonable.

Es evident que com a posició fonamental 
ningú vol que es generin activitats indus-
trials al parc de Collserola, que és un valor 
important al costat de Barcelona i dins de 
una conurbanizació de gairebé  4 milions de 
persones.

També és cert que aquesta virtut de ser un 
pulmó metropolità és la seva debilitat i hem 
de ser capaços de afectar-lo el mínim possi-
ble però, malauradament no podem deixar 
de afectar-lo.

Hauríem de poder tornar al passat , fa 100 
anys i reordenar l´expansió urbana a Catalu-
nya per no cometre els errors de concentra-
ció humana i abús de determinats espais, 
però això no pot ser. M´encantaria no haver 
tingut que destrossar les conques baixes del 
Besòs y el Llobregat, però això no pot ser per-
què la mobilitat de l´habitant és una neces-
sitat imperiosa.

En el cas de la línea de molt alta tensió 
de Collserola em temo que és una d’aques-
tes actuacions que no podrem evitar de fer i 
l’únic que ens quedarà es ser el més curosos 
en las afeccions i perjudicis medi ambien-
tals.

Confiem que els tècnics que faran els pro-
jectes i el politics que els aprovaran trobaran 
el punt correcte entre las necessitats econò-
miques i les apropiades cures medi ambi-
entals i per la part que ens pertoca tindrem 
aquesta cura des de el PP.

En altra ordre de coses, recordant el 11 S, 
m’han vingut al cap uns versos d’una can-
çó que crec que tots entendreu el sentit,en 
aquest cas  i espero que molts compartiu.

“Tu no eres sin mi, yo solo soy contigo”
Salutacions
Oscar Gil – ppsantjust@gmail.com
Afiliar-te et permetrà passar de dir a fer, 

escriu-nos.

ppsantjust@gmail.com

Tarradellas ya caló 
a Pujol en 1985          
   “Pujol debería dimitir por lo de Banca Ca-
talana; es un dictador que dejará un lastre 
muy grande”.
   “Su acción de gobierno se limita a decir 
que nosotros somos formidables y Madrid 
siempre se equivoca”.
   La figura de Josep Tarradellas no ha sido 
suficientemente glosada, seguramente, ni 
en Cataluña ni el resto de España, aunque 
mucha gente lo ha tachado de visionario.
   El primer presidente de la Generalitat fue 
muy crítico con Jordi Pujol por su acción de 
gobierno. Llegó a decir que “en Cataluña go-
bierna una dictadura blanca muy peligrosa, 
que no fusila, que no mata, pero que dejará 
un lastre muy fuerte”.
   Unos años antes, el 23 de octubre de 
1977, Tarradellas había gritado “Ja soc 
aquí”, desde el mismo balcón en que Pujol 
calificaba posteriormente de “indigno” al 
Gobierno de España, lo que representó una 
herida abierta que perdura hasta nuestros 
días. 
   El discurso de Tarradellas, reclamando 
insistentemente el Estatut de Autonomía, 
había sido en todo momento constructivo, 
no rupturista. Una de las numerosas alusi-
ones cariñosas a España fue la siguiente: 
“Nosotros debemos ser la avanzadilla del 
bienestar, la prosperidad y la democracia 
de todos los pueblos de España”.
   Resulta curioso el contraste que emana de 
la comparativa entre un hombre de Estado y 
un delincuente confeso que se ha enrique-
cido ilícitamente, y algunos de cuyos hijos 
han ido por el mismo camino. 
   Es paradigmático para la situación que se 
vive hoy en día: la política llena de parásitos 
(que se quedan mientras no los pillan “in 
fraganti”, como a Pujol jr.), y los que real-
mente valen para algo en política y quieren 
mejorar la sociedad, viendo el panorama, 
suelen volver rápidamente a la empresa pri-
vada (o pública).
   Vamos a seguir observando cómo evoluci-
ona el “conflicto” en Catalunya. En Escocia, 
una vez más, se ha demostrado que romper 
un país por la vía democrática es muy difí-
cil. De hecho, los nuevos países surgidos en 
los últimos 20 o 30 años siempre lo fueron 
mediante el uso de la fuerza bruta.

www.viademocratica.org

Pablo Barranco Schnitzler  
Grup Municipal 

de Via Democràtica

Oscar Gil Herrando
Grup Municipal del PP

La desobediència civil
L’11 de setembre els catalans i les catala-

nes vàrem viure, protagonitzar, la major mo-
bilització social en la història d’Europa. Una 
jornada històrica, cívica i reivindicativa que 
va suposar un pas molt important per a con-
solidar i assegurar la celebració de la consul-
ta el 9 de novembre. No sempre surten prop 
de 2 milions de persones al carrer de manera 
tan reivindicativa i, alhora, pacífica.

Sembla, però, que el Govern de l’Estat 
espanyol fa ulls clucs i nega l’evidència. Ha 
anunciat que “té totes les mesures prepara-
des per impedir la consulta”. És a dir, que 
utilitzarà tot el que sigui a les seves mans per 
evitar l’exercici més bàsic i fonamental de 
les persones: l’expressió de la seva voluntat 
mitjançant el vot. 

Que ningú dubti que ERC farà el que sigui 
necessari per enfortir la posició del Govern 
de Catalunya enfront de les escomeses del 
Govern de l’Estat espanyol. I ho farem per-
què entenem que el procés, des del seu inici, 
ha estat impulsat i sostingut per la societat 
civil. El poble de Catalunya mereix que les 
forces polítiques donem compliment al pac-
te, al contracte, sorgit de les eleccions de 
l’any 2012: un mandat democràtic vincu-
lant per celebrar el referèndum, la consulta, 
el 9N.

Per això Oriol Junqueras ha avisat que, en 
un moment o altre del procés, caldrà trencar 
la legalitat establerta i ha cridat a la “deso-
bediència civil” si l’Estat espanyol impedeix 
la celebració de la consulta. És lògic. Si les 
sis forces polítiques que donen suport a la 
consulta han fet tots els passos necessaris 
per establir un marc legal on la consulta del 
9N hi tingués cabuda (petició de traspàs de 
competències, llei de consultes, convocatò-
ria) però des del Govern de l’Estat espanyol 
es dediquen a torpedinar-ho tot, què ens 
queda? Treure les urnes al carrer i que el po-
ble s’expressi pacíficament. Com es podrà 
impedir, això? Quina mena d’actitud demo-
cràtica és aquesta? Que ningú ho dubti: si 
des d’ERC hem d’escollir entre la desobedi-
ència al Tribunal Constitucional o la desobe-
diència al principi democràtic del dret inter-
nacional, escollirem la primera i, sempre, de 
forma pacífica i cívica.

No podem fallar. Hem d’estar a l’alçada 
del moment i del compromís amb les més 
de 3.000 entitats adherides al Pacte Naci-
onal pel Dret a Decidir. Totes les peces som 
maons d’una gran paret mestra que serà la 
base d’aquest nou país que estem construint 
entre tots, superant les velles maneres de fer 
política, apostant per la veritable regenera-
ció democràtica per foragitar el frau i la cor-
rupció del nostre país.

www.esquerra.cat/santjust

Més informació de la Corporació a santjust.cat



Dimecres1
u 16 h  Passatge Estruch, 2 

ABUMAR, Abuelitos en marcha   
de Ecuador
Xerrades, vídeos, fotografies, etcètera. Org: 
Associación Cultural General Eloy Alfaro 

Dijous2
u 9.30 h  Des del parc del Parador

Caminada per a la gent gran  
(El Prat de Llobregat)
Caminada pel camí de la platja per a la gent 
gran de més de 60 anys de Sant Just Desvern. 
Sortida en autocar. S’anirà caminant pel camí 
de la platja del Prat. 3 km. Activitat gratuïta. 
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari. 
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
del CS El Mil·lenari

u 19.30 h  Ateneu: sala Cinquantenari 

              

u 20 h  Celler de Can Mata,                      
c. Raval, 28

Tast de cerveses artesanes
Tast guiat d’un mínim de 4 cerveses d’elabora-
ció artesana amb la col·laboració del sommelier, 
Albert Teixido. Preu: 10 € i 5 € per als socis/es 
de l’entitat. Es recomana fer inscripció prèvia a 
asjcca@gmail.com o info@elcellerdecanmata.
com o per telèfon al 93 372 08 90. 
Organitza: Associació Santjustenca Cultura de 
la Cervesa Artesana amb la col·laboració del 
Celler de Can Mata.

Divendres3
u 16 h  CC Salvador Espriu

Curs de monitor/es de lleure,   
a càrrec de l’Escola Lliure El Sol

L’AGENDA
EL PROGRAMA DE FESTESDE TARDOR, AVIAT A CASA TEVA

OCTUBRE 2014
Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

Divendres i dissabtes a partir del 3 
d’octubre i fins al dissabte 29 de no-
vembre. Horari: divendres de 16 a 20 h 
i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Preu: segons categoria. Per a més informa-
ció consulteu el web www.escolaelsol.org.                                              
Organitza: Casal de Joves 

                                                                
u 22 h  Ateneu: sala Cinquantenari

Concert de Jazz, amb Andreu Zaragoza 
Quartet

Preu amb consumició inclosa: 10 €, 8 € per a 
socis/es i 6 € per a menors de 30 anys,. 
Organitza: Ateneu de Sant Just Desvern i 
OnAirJAzzSeries

Dissabte4
u 17 h  Pl. Campreciós i pl. Verdaguer

u 17.30 h  CC Salvador Espriu

Ball-Discoteca per a persones amb 
disminució intel·lectual
També el dia 18 d’octubre. 
Organitza: ASPROSEAT amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

u 20 h  Observatori Astronòmic 
Desvern, CS El Mil·lenari 

Observació de la lluna    
i dels planetes
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

u 21 h  Casal de Joves: sala Utopia 

54 Aniversari del Barri Sud, sopar-ball
Organitza: Associació Amics del Barri Sud

u 22 h  Ateneu: sala Municipal 

Balls de saló per a tothom, 
Organitza: Balls de Saló

Diumenge5
u 9 h  Des de l’Ateneu

19a Caminada Popular de la SEAS 
per Collserola
Inscripcions: 1 i 2 d’octubre al local de la SEAS 
o a les 8.30 h del mateix dia de la caminada. 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS 

u 17 h  Ateneu: sala Municipal

Ball per a la gent gran
També el dia 19 d’octubre.
Organitza: Balls per a la Gent Gran

Dilluns6
u 19.30 h  Can Ginestar: CIM

Inauguració de l’exposició:  
“Les feines del camp”
Fins el dia 29 d’octubre.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just i 
Arxiu Municipal

Dijous9
u 10 h  Passatge Estruch, 2

“Izaremos nuestra bandera re-
cordando la independencia de 
Guayaquil”
Org.: Associació Cultural General Eloy Alfaro

u 10 h  Des del parc del Parador 

2a Sortida a l’Hospital de Sant Pau 

Correllengua 2014
Presentació i acte d’homenatge 
a Maria Mercè Marçal   
Organitza: Ateneu i Coordinadora  
d’Associacions per la Llengua (CAL)

Correllengua 2014
Pl. Campreciós: A partir de les 17 h 
amb la festa infantil, tot seguit a les  
18.30 h xocolatada i a les 19 h actuació 
dels Diablets, del Drac i dels Gegants. 
A partir de les 20 h, lectura del manifest, 
Calvern i sopar amb botifarrada, cantada 
de corrandes. 

Pl. Verdaguer: A partir de les 23 h con-
cert a càrrec de Morena Tradipatxanga 
i Papagallo. 

Organitza: Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL)



La recaptació es destinarà al projecte “Beques 
d’estudi per a nois i noies de secundària de 
Camoapa”.  
Organitza: Sant Just Solidari

u 20.30 h  Casa Regional                 
d’Extremadura, c. Jacinto Benavent, 3

Setmana Cultural
• Inauguració de la setmana cultural amb el pre-

gó a càrrec de D. Manuel Zapata Colorado, ex 
president de la Casa Regional, i l’actuació dels 
alumnes dels Tallers de Música acompanyada 
de vi i pica-pica. 

• El diumenge 12 d’octubre, a partir de les 14 
h, a la porta de l’entitat hi haurà paella per a 
tots els socis/es de l’entitat amb motiu del Dia 
del Socio. Els dies 13, 14, 15, 16 i 17 es farà 
un torneig de cartes i dòmino al CC Salvador 
Espriu. El dijous 16, a les 19.30 h es farà 
l’assaig del grup de l’entitat i el divendres 17, 
el concurs de tapes i ball amb música disco. 

• El dissabte 18, a les 20.30 h la Sala Municipal 
de l’Ateneu, actuació dels grups convidats 
amb motiu del 30 aniversari de l’entitat. I 
diumenge 19, a les 13 h, missa extremenya 
a la parròquia dels sants Just i Pastor i, a les 
14.30 h, clausura de la setmana cultural.

Organitza: Casa Regional d’Extremadura

Diumenge12
u 8 h  Des del parc del Parador

Excursió matinal a la Vall de Santa 
Maria de Cervelló, Ordal 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 10.30 h  Des de la pl. Verdaguer

2n Passeig creatiu per la Vall   
de Sant Just 
Participa en la creació d’un llibre que pro-
tagonitza la Vall de Sant Just. Dies després 
es convocarà una reunió on les persones 
participants aportaran les creacions; de forma 
anònima es llegiran o es mostraran, i es vo-
tarà per tal de formar part d’un futur llibre. 
Per a més informació i bases: Jordi Agulló 
605 78 25 07 o a http://alnus.pangea.org.                                   
Organitza: CEPA/Alnus - Ecologistes de 
Catalunya de Sant Just Desvern

Dilluns13
u 17.30 h  Can Ginestar, El Celler

Baby Contes: “El cargol i l’herba 
de poniol”, amb Gina Clotet

Places limitades. Cal inscripció prèvia a la 
biblioteca, per correu electrònic a biblioteca@
santjust.cat o per telèfon al 93 475 63 00, 

una setmana abans de la sessió.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

u 18 h  CC Joan Maragall

L’ordinador 1: Manteniment de 
maquinari (hardware) 
Ensenyarem a identificar els component bàsics 
d’un ordinador de sobretaula i d’un portàtil, com 
netejar físicament l’ordinador i alguns trucs per 
fer durar les bateries dels portàtils. Inscripció 
gratuïta al CC Joan Maragall. Places limitades. 
Organitza: Ajuntament i Solidança

Dimecres15
u 18.30 h  CC Joan Maragall

Aula de cuina: Els formatges arte-
sans catalans, un valor en alça 
També el dia 12 de novembre, forrmatges de 
cabra. Cada dia es tastaran 3 formatges i 3 vins. 
Tast molt pràctic amb què pretenem trencar 
molts tòpics. Cal inscripció prèvia, mínim 8 
persones. Preu: 9,73 € per dia. 
Organitza: Ajuntament i Celler de Can Mata

Divendres17
u 16.15 h  CC Joan Maragall

Monogràfic de risoteràpia 
També el dia 24 d’octubre. Preu: 11,70 € les 
dues sessions. Inscripcions en el mateix centre. 
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Dimenge19
u 7 h  Des del parc del Parador 

Excursió de Morellàs a la Jonquera, 
Vallespir-Alt Empordà 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

Dilluns20
u 18 h  CC Joan Maragall

L’ordinador 2: manteniment  
del programari (wofware) 
Ensenyarem com mantenir el sistema 
operatiu Windows en bones condicions: 
desfragmentar, usar programes de neteja 
i reduir els programes d’inici. Ensenyarem 
com fer còpies de seguretat i a lluitar con-
tra l’obsolescència programada. També 
parlarem de les bateries dels ordinadors 

Activitat per als socis/es de l’entitat.
Org: Ass. de Gent Gran de Sant Just Desvern

u 18 h  CS El Mil·lenari

Xerrada: “Les entitats financeres  
i els seus productes” 
Activitat de sensibilització a la població en 
matèria de consum responsable. Adreçada al 
públic en general. 
Organitza: ADICAE

u 19 h  Escola d’Arts Gràfiques Antoni 
Algueró: sala d’Actes

u 21.30 h  ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal 
L’actualitat del municipi amb l’alcalde de Sant 
Just Desvern. Participació de l’audiència a 
través del telèfon. 

Divendres10
u 10 h  Passatge Estruch, 2

Dia de la hispanitat a Amèrica  
del Sud
Programes diversos per al dia de la hispanitat, 
de 10 a 14 h. Portes obertes per visitar el jardí 
botànic, artesanies i antiguitats llatinoamerica-
nes i europees. 
Organitza: Associación Cultural General Eloy 
Alfaro

u 19 h  Parc del Parador 

Acte: “Homenatge a la militància 
socialista”, del PSC Sant Just

Es farà el lliurament de 3 guardons i un pica 
pica posterior. 
Organitza: PSC Sant Just

Dissabte11
u 19 h  Les Escoles, claustre

2n Swing Solidari

Lliurament de 
Premis Conviu 2014 
A les persones del municipi que a títol 
individual hagin destacat pels seus actes 
cívics, de convivència i/o en benefici de 
la comunitat. Acte públic emmarcat en la 
celebració dels actes del Dia de la Policia 
Local. 



portàtils i els carregadors. Inscripció gratu-
ïta al CC Joan Maragall. Places limitades.                                             
Organitza: Ajuntament i Solidança

Dimarts21
u 18 h  CC Salvador Espriu:  
sala d’Actes

Grup d’Ajuda Mútua (GAM) per a 
familiars de persones amb malaltia 
mental 
Per a més informació truqueu als Serveis So-
cials de l’Ajuntament al telèfon 93 480 48 00.               
Organitza: GAM-BENESTAR SOCIAL

Dissabte25
u 10.30 h  Des del Monument   
de Colom

Itinerari Cultural: Barcelona de cine
Punt de trobada a les escales del cantó de la 
muntanya. Descobreix una ciutat d’una manera 
diferent, coneix els secrets de la Barcelona cine-
matogràfica, veient els llocs escollits pels grans 
directors de cinema com Pedro Almodóvar o 
Woody Allen, passejant per llocs on van passar 
importants actors i actrius. Informació i inscrip-
cions al CC Joan Maragall dins el dimecres 22 
d’octubre. Preu: 11,67 €. 
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall 

Diumenge26

CANVI D’HORA
A les 3 h 
seran les 2 h

u 7 h  Des del parc del Parador

Excursió matinal als Ponts Oblidats 
de Viladrau, Montseny 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 11.30 h  Parc de Torreblanca

Visita guiada al Parc de Torreblanca 
Per donar a conèixer la història del parc 
de Torreblanca. Punt de trobada: la-
berint. Activitat adreçada al públic en 
general. Cal inscripció prèvia, mínim 8 
persones. Preu: 3 € i 2 € per a socis/es 
del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat. Més informació a www.cecbll.cat.                            
Organitza: AMB i Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

Informació actualitzada  
a www.santjust.cat 

Els actes que no especifiquen 
organització corresponen a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament 
es reserva el dret de variar 
la programació quan les 
circumstàncies ho requereixin, 
anunciant-ho de manera 
convenient. No es fa responsable 
dels canvis dels actes que són 
organitzats per les entitats. 
L’Ajuntament contribueix a 
l’activitat de les entitats mitjançant 
convenis i subvencions.
AGENDA NOVEMBRE. Màx. dia per 
comunicar activitats:  10/10 / 14

EXPOSICIONS

Trobada entre tapís i escultura, 
d’Enke-Birgit Machinek i Dogny 
Abreu Viamontes

Al Celler de Can Ginestar,   
fins a l’11 d’octubre

ACTUACIONS DEL DRAC 
DE SANT JUST A ALTRES 
MUNICIPIS

Correfoc Festa de Tardor
Dissabte 11 d’octubre.
Participació del Drac de Sant 
Just al Correfoc de la Festa 
de Tardor de Sant Feliu de Llobregat. 

Dilluns27
u Casal de Joves

Concurs de cartells per anunciar  
les activitats del Casal de Joves  
per al Dia de la Sida 
Fins el 14/11. Activitat adreçada a joves 
de 12 a 18 anys. Premi 60 € en un tiquet 
regal de l’Abacus. Dissenya el proper cartell 
per fer difusió de les activitats que es faran 
al Casal amb motiu del Dia de la Sida. El 
guanyador/a es decidirà per vot popular. Les 
bases es poden consultar al web del Casal.                   
Organització: Casal de Joves

Dijous30
u 17.30 h  CS El Mil·lenari

Xerrada: “El cos on visc” 
Adreçada a la gent gran.                           
Organitza: Ajuntament i Residència CRAL

u 19 h Casal de Joves

Inscripcions a la XXXVIII Cursa  
de Karts de Coixinets 
La cursa es farà els dies 15 i 16 de 
novembre. Més informació a www.karts-
decoixinets.org. Activitat per a tots els 
públics. Organitza: Karts de Coixinets 
amb la col·laboració del Casal de Joves

u 19 h Sala de Sessions Ajuntament

Ple ordinari d’octubre 
Podeu escoltar l’àudio del Ple a www.santjust.
cat/ple a partir de l’endemà.                     

Divendres31
u 13.30 h Torre de l’Hereu

Dinar anual de germanor
Per als socis/es de l’entitat.                      
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant 
Just Desvern



MERCAT DE PAGÈS
Cada diumenge, a les 10.30 h,  
al Parc de Torreblanca
Activitats i productes directes  
de l’horta.
Org: AMB, Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, Parc Agrari del 
Baix Llobregat i els Ajuntaments 
de Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí 
i Sant Just Desverm.

SORTIDES 
CICLISTES
Cada diumenge. 
CICLOTURISME: Des de la 
Font del Ciclista,  a les 8 h. 
BTT:  Des de la pl. Camoapa, a 
les 8 h, sortides de BTT. 
Més info: 
www.acsantjust.com

BATUDES PORC 
SENGLAR I CAÇA 
MENOR 
Porc Senglar: 
4 d’octubre. Tota la zona de caça 
estarà degudament senyalitzada 
d’acord amb el Pla Tècnic 
Cinegètic de la Generalitat. 

Caça Menor: 
Del 12 d’octubre fins a l’1 de 
febrer de 2015. A Sant Just 
habitualment es caça els dijous i 
algun dissabte.                                        
Organitza: Societat de Caçadors  

de Sant  Just Desvern

Tornen els grups d’aprenentatge i reflexió compartits 
de mares i pares amb fills i filles de 6 a 16 anys
Per a més informació:
Ajuntament de Sant Just Desvern (Àrea de Serveis a la Persona)
Tel. 93 480 48 00 / xarxa06santjust@gmail.com  

Aprenem plegats



Activitats d’entitats, festes i 
tradicions per gaudir-les i participar-hi 
 Per viure Sant Just, l’has de descobrir.
Entitats locals. Karts de Coixinets. Sant Just al Carrer. 
Festa de la Pau. Festa Major a l’agost. Comerç. Ràdio Desvern. 
Diversitat d’activitats. I molt més.

SABIES QUE...Sant JustDesvern té 130 entitats ciutadanes?
santjust.cat/moltperviure


