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➤	 Aprovat el nou Pla Local          
 de Prevenció de Drogodependències
➤	 A l’abril dos processos participatius:        
 el futur de Collserola i el Pla d’Acció Cultural
➤	 25 anys del Centre d’Assistència Primària a l’av. de la Indústria
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TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció Ciutadana (gratuït) 900 102 658
Ajuntament (OGI) 93 480 48 00
Centre d’Assistència Primària (CAP) 93 470 06 89
Telèfon cita prèvia (ABS) 93 567 09 99
Arxiu Històric Municipal 93 475 63 35

Atenció a víctimes de maltractaments 93 473 10 92

Biblioteca Joan Margarit 93 475 63 00
Camp de Futbol 93 499 01 99
Can Ginestar. Casa de Cultura 93 480 95 64
Casal de Joves 93 371 02 52
Centre Cívic Joan Maragall 93 470 03 30
Correus 93 371 32 99
Deixalleria Municipal  93 473 31 16
El Mil·lenari 93 371 89 87
Escola Canigó 93 371 33 36
Escola Montserrat  93 371 11 74
Escola Montseny 93 372 79 52
Escola de Persones Adultes 93 372 52 50
Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 93 553 12 00 
Institut Sant Just 93 371 50 50
Jutjat de Pau 93 470 55 67
La Bonaigua 93 372 92 73
Marrecs (Escola Bressol Municipal) 93 371 46 47
Mercat Municipal 93 473 47 90
Notaria 93 372 79 50
Oficina d’Entitats de La Bonaigua  93 116 61 77
Oficina de Gestió Tributària 93 472 91 88
OMIC, Informació (cita prèvia) 93 480 48 00
Parròquia dels Sants Just i Pastor 93 371 12 97
PROMUNSA. Empresa Mpal. Habitatge 93 470 79 30
Ràdio Desvern (98.1 FM) 93 372 36 61
Recollida de Mobles Vells 93 685 44 34 
Registre de la Propietat 93 372 34 00
Residència-Centre de Dia Vitàlia 93 480 95 23

Tanatori 93 372 90 82
Urgències
Emergències (Bombers, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil) 088/112 
Mossos d’Esquadra (comissaria) 93 413 99 00 
Policia Local 93 473 10 92 
Urgències sanitàries 061 
Urgències veterinàries  93 499 06 48

L’oficina de Gestió Tributària de la Diputació s’ha traslladat 
de la pl. Verdaguer al c. Sant Lluís, 6

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL s’edita cada 
mes i es fa arribar, mitjançant una bustiada, 
a totes les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el carrer i la finca 
a través de l’Oficina de Gestió Integrada (OGI), 
telèfon 93 480 48 00. 

Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona 
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: 
Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 
Tel. 93 473 64 11. El contingut dels anuncis és 
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST DESVERN 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

➤ Aquest any en fa 25 de la mort de Manuel de Pedro-
lo (narrador, assagista, dramaturg, poeta, traductor…), 
que va ser Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 
1979 i un dels escriptors més importants i prolífics de 
la literatura catalana del segle XX. 

A la imatge podem veure’l a Sant Just Desvern sig-
nant llibres al vestíbul de l’Ateneu, possiblement l’any 
1962. L’autor de la fotografia va ser el fotògraf Àngel 
Jiménez Huertas, que ens ha deixat una extensa pro-
ducció de temes locals. Manuel de Pedrolo signava 
llibres amb motiu de la festa del llibre, quan aquesta 
celebració era organitzada per l’Ateneu, i les mateixes 
persones sòcies eren les responsables de la parada de 
llibres que s’organitzava. No serà fins a principis dels 
anys vuitanta que la festa es traslladarà als jardins de 
Can Ginestar, tal i com es continua fent en l’actualitat. 

Manuel de Pedrolo era lleidatà, de l’Aranyó, però el 
1935 es traslladà a Barcelona on va morir el 26 de 
juny de 1990. Va conrear tots els gèneres literaris: 

poesia, teatre de l’absurd, narrativa i contes. La seva 
obra més coneguda és Mecanoscrit del segon origen 
(1974).•

Recordant la Diada de Sant Jordi amb l’escriptor Manuel de Pedrolo 

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista
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Històricament, el Baix Llobre-
gat ha tingut un dèficit en 
infraestructures sanitàries. 

A dia d’avui, encara tenim pendent, 
com a municipi, l’ampliació del Cen-
tre d’Assistència Primària (CAP) que 
permetria disposar de més prestaci-
ons per a les persones usuàries i de 
més espai per als seus professionals. 
La crisi, però, ha fet impossible cul-
minar aquest projecte d’ampliació, 
que fa temps que està a l’espera 
d’aprovació econòmica per part de 
la Generalitat. 

Justament, fa pocs dies, es van 
complir 25 anys de la posada en 
marxa del nostre ambulatori. Eren 
els anys 90 quan aquest equipa-
ment va començar a donar servei a 
la població, i s’assolia una històrica 
reivindicació dels moviments veï-
nals i socials del moment amb el 
consistori de l’època al seu costat. 
En aquest mateix Butlletí, el doctor 
Serra recorda com van ser els inicis i 
els beneficis que va comportar.

Malgrat les retallades que s’estan 
vivint en l’àmbit de la salut, l’ambu-

latori està donant uns bons serveis i 
de qualitat. La direcció i el seu equip 
han fet mans i mànigues perquè la 
persona usuària notés el mínim pos-
sible els efectes de la reducció pres-
supostària. En aquest sentit, la com-
prensió de les persones afectades ha 
estat bona però cal seguir reclamant 
un millor servei. 

Precisament, a nivell comarcal, 
hem d’apostar clarament per l’Hos-
pital Moisès Broggi que s’ha vist for-
tament afectat per les retallades. De 
fet, disposa de menys pressupost des 
de la seva inauguració ara fa 5 anys. 
Això ha perjudicat els seus serveis, 
malgrat la professionalitat dels seus 
treballadors i treballadores.

A través del Consell Municipal de 
Salut, estem treballant en xarxa amb 
el CAP i la resta d’agents públics i 
privats locals per oferir la millor pro-
tecció a la salut de les persones. La 
promoció de la salut i la prevenció 
dels factors de risc són eixos claus 
que cal seguir treballant. Per això, 
s’han de continuar impulsant acci-
ons transversals arreu del municipi 

com les caminades periòdiques fins al 
complex de la Bonaigua per a la gent 
gran; l’obertura de les pistes obertes 
a les escoles per a la població més 
jove; l’impuls a l’esport base i a la 
pràctica esportiva, etc. 

L’aprovació recent del segon Pla 
Municipal de Prevenció de Drogode-
pendències 2015-2019 també és 
una altra acció a destacar. La seva 
elaboració ha permès disposar d’una 
radiografia del comportament de la 
població a l’hora de consumir drogues 
legals, com l’alcohol o el tabac, i il-
legals com el cànnabis. La població 
jove se sent atreta per aquests drogues 
des de ben jove. Amb només 12 o 13 
anys ja s’ha fet algun tast, i no hi ha 
una percepció del risc entre aquest 
col·lectiu. Hem de seguir treballant 
per reduir-ne el consum, de forma col-
laborativa amb tots els agents locals 
que treballen en l’àmbit de la salut.

Val més prevenir que curar, diu 
la dita. Fem-li cas al saber popular 
i continuem apostant per disposar 
de recursos per assolir aquest ob-
jectiu. 

La promoció de la salut, 
un bé a protegir
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

La maquinària prèvia a les eleccions municipals es va 
posar en marxa el 31 de març amb el Reial Decret de 
Convocatòria i l’establiment del calendari que regula tot 
el procés: propaganda i actes electorals, rectificació del 
cens, vot per correu, formació de meses electorals, etc. 
Els partits ja estan elaborant les seves llistes i els progra-
mes amb els quals es presentaran davant la ciutadania, 
però no serà fins el 28 d’abril que se sabrà, oficialment, 
les candidatures que es presenten. 

Els col·legis electorals de Sant Just Desvern són 10: 
Les Escoles, el Centre Cívic Joan Maragall, Can Gines-
tar, el Centre Pilot, l’Escola Canigó, l’Escola Montseny, 
l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró, el Centre Cívic 
Salvador Espriu, l’Institut Sant Just i l’Espai Mas Lluí. 

Calendari d’interès: 

• Del 6 al 13 d’abril: Consulta del cens electoral vigent i 
presentació de reclamacions davant la Delegació Pro-
vincial de la Oficina del Cens Electoral. 

• 17 d’abril: Exposició pública de les rectificacions. 

• Del 25 al 29 d’abril: sorteig per a la designació de 
membres de mesa electoral. La notificació de les de-
signacions es farà en el termini de 3 dies. 

• Del 31 de març fins al 14 de maig: sol·licitud de vot 
per correu

24 de maig de 2015: Eleccions municipals
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La declaració de Collserola com 
a Parc Natural, l’any 2010, va 
comportar la redacció d’un 

nou Pla Especial de Protecció del 
Medi Natural i del Paisatge (Pep-
Nat) que substituís l’encara vigent 
Pla Especial d’Ordenació i Protec-
ció del Medi Natural del Parc de 
Collserola (PEPCo), de l’any 1987. 
Aquest nou document de planeja-
ment vol ser una oportunitat per 
repensar el Parc i per afrontar els 
nous reptes d’aquest espai natural 
que comparteixen 9 municipis.

Com a part de la tramitació del 
PepNat, les poblacions afectades en-
geguen processos participatius per 
compartir, reflexionar i fer propostes 
que puguin ser incorporades en el 
Pla definitiu. 

Ara fa un any, l’abril de 2014, 
Sant Just Desvern ja va treballar el 
tema, a proposta del Consell de Me-
di Ambient i Sostenibilitat. Es van 

organitzar dues sessions de debat 
obert amb l’objectiu de reflexionar, 
d’una banda, sobre els usos (bicicle-
tes, ús nocturn, caça, agricultura...) 
i, de l’altra, sobre temes urbanís-
tics (masies, equipaments, portes 
d’entrada, vials...).

Les reflexions recollides en aquestes 
sessions, que es poden consultar a l’espai 
“participa” de santjust.cat, serviran ara 
de punt de partida del procés participatiu 
que es farà a Sant Just. Un procés que 
s’engega a tots i cadascun dels municipis 
que comparteixen el Parc Natural de 

Collserola per recollir idees i propostes 
sobre l’Avanç del Pla Especial, explica 
el regidor d’Espai Natural, Pere 
Orriols. 

El procés participatiu de Sant 
Just, obert a la ciutadania en 
general, constarà d’una sessió in-
formativa i una de reflexió, que es 
faran aquest mes d’abril. Les per-
sones interessades a formar-ne part 
activa hauran d’assistir a la primera 
de les sessions que tindrà lloc a la 
sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar el dimecres 22, de 19 a 
21 h.

Les persones interessades en par-
ticipar en aquest procés també ho 
poden fer presentant suggeriments 
i al·legacions a un dels punts de re-
gistre de l’AMB o bé emplenant el 
formulari que podeu trobar al web 
de l’AMB.

Més informació a l’espai “par-
ticipa” de santjust.cat 

Sant Just s’implica de nou en el procés participatiu 
de l’Avanç del Pla Especial de Protecció de Collserola

Ajuts econòmics per facilitar 
l’emancipació del jovent del poble
➤	L’Ajuntament està ultimant les bases del programa d’ajuts a l’emanci-
pació juvenil amb els quals es vol facilitar l’accés a l’habitatge compartit 
de lloguer d’aquest col·lectiu. 

Més recursos destinats 
a sufragar l’IBI 
dels col·lectius més 
desfavorits 

➤	L’Ajuntament obre la convoca-
tòria 2015 que subvenciona l’Im-
post sobre Béns Immobles, l’IBI de 
2014. És el tercer any consecutiu 
que s’atorguen aquests ajuts a per-
sones i famílies que viuen una situa-
ció desfavorable, amb 125 famílies 
beneficiades fins a la data. Com a 
novetat, enguany es destinen més 
diners: 40.000 €, un 67% més que 
a la convocatòria de l’any passat i 
es mantenen els col·lectius benefi-
ciats que l’any passat es van incor-
porar: les unitats familiars amb una 
o més persones aturades i també a 
persones de més de 62 anys que 
no cal que visquin soles. Aquesta 
convocatòria, es preveu posar-la en 
marxa la segona quinzena d’abril. 
Informació, bases i terminis al web 
santjust.cat a partir de la segona 
quinzena d’abril. 

REQUISITS PER PODER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

• Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la 
sol·licitud
• Portar  empadronat a Sant Just Desvern al menys des de l’1 de 
gener de 2015.
• Ser titular o titulars d’un contracte de lloguer en un habitatge de 
Sant Just Desvern destinat a domicili habitual i permanent, aquest 
contracte haurà d’estar signat a partir de l’1 de gener de 2015.
• Acreditar uns ingressos, per Unitat de Convivència d’entre 900 
euros fins a 2.600 euros, la  mitjana dels quals no podrà ser inferior 
a 475 euros ni superar els 1.300 euros (mitjana d’ingressos: quantitat 
total d’ingressos UC / número de membres UC).
• El cost mensual del lloguer de l’habitatge no podrà ser superior a 
800 euros/mes 
Aquests ajuts concedits s’atorgaran fins a 31 de desembre de 2015 i 
es prorrogaran per les dues anualitats següents. El procediment per 
sol·licitar els ajuts s’iniciaran mitjançant la convocatòria correspo-
nent. Informació i bases a santjust.cat
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La presentació pública de la 
Miscel·lània a la Sala Muni-
cipal de l’Ateneu ha estat la 

darrera activitat programada en el 
marc del Dia Internacional de la 
Dona al poble. L’Ajuntament i el 
Centre d’Estudis Santjustencs han 
impulsat aquesta publicació inèdi-
ta que recull la vida, la història, el 
saber i l’experiència de 50 dones 
veïnes de Sant Just, moltes de les 
quals van ser presents a l’acte. La 
Miscel·lània ja es pot adquirir a la 
llibreria Ressenya i a Can Vila.

Per primera vegada, s’ha volgut 
implicar les entitats esportives del 
municipi en la lluita per la igual-
tat dona-home amb enganxines 
–amb el llaç lila– que els jugadors 
i les jugadores van lluir durant els 
partits, entrenaments i activitats 
esportives que es van fer al llarg 
del cap de setmana 7 i 8 de març. 

Altres activitats que s’han fet 
han posat en valor la consciencia-
ció de la gent jove –amb tallers i 
activitats coeducatives al Casal de 
Joves i a l’Institut–, i l’enfortiment 
de les entitats liderades per dones, 
com és el cas de JustDones –amb 
la sortida al teatre amb 120 dones 
per veure l’obra La Plaza del Dia-
mante– i Dona i Empresa –amb 
l’organització d’un Photocall amb 
missatges d’igualtat; així com la 
vessant més lúdica amb el tradi-
cional sopar. Sense oblidar que, 
enguany, aquests actes han coin-
cidit en el temps amb la posada en 
marxa del II Pla de Gènere; un do-
cument que obre línies de treball 
i un ampli ventall d’accions per 
implementar. 

Dia de la Dona amb activitats de recuperació de la 
memòria femenina, de sensibilització i culturals
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Aquest mes de març ha fet 25 
anys que es va posar en mar-
xar l’actual CAP de Sant Just 

Desvern. Anteriorment, ja es pres-
tava servei mèdic al c. de l’Estalvi, 
un espai petit que tothom coneixia com 
la “pantera rosa”, perquè els bancs es-
taven pintats d’aquest particular color, 
recorda el Doctor Francesc Xa-
vier Serra, el metge més veterà 
de l’Àrea Bàsica de Salut encara 
en actiu –amb plaça al poble des de 
l’any 1981.

L’antic ambulatori tenia 4 metges 
de medicina general –els doctors 
Porta, Gràcia i Carbonell–, una de 
pediatria –Dra. Trinxant– i 2 in-
fermers/es (Julio Candial i Eladio 
Pérez). Un equip suficient per aten-
dre la població de Sant Just als anys 
80, afegeix Serra. Mica en mica es 
va anar quedant petit, no tant per 
l’afluència de persones sinó perquè 
no es podien augmentar les presta-
cions. Això s’anava resolent amb la 
derivació de proves, especialistes, 
etc. cap a d’altres ambulatoris, però 
suposava més temps d’espera en 
els resultats, i importants molèsties 
per a les persones malaltes ja que 
havien de traslladar-se i, aleshores, 
les connexions amb transport públic 
eren més deficients. 

La construcció d’un nou centre al 
municipi no era una prioritat per a 
la Generalitat, però la pressió veï-
nal, la tenacitat de l’Ajuntament 
amb la regidora Claudia Cortés i 
la cessió dels terrenys per part del 
consistori, van culminar amb la 
inauguració del CAP a l’av. de la 

Indústria l’any 1990. Un ambula-
tori que, des del primer moment, 
va suposar un canvi espectacular i en 
positiu per a tothom. Per a les per-
sones usuàries: més professionals, 
major horari d’atenció i augment 
dels serveis mèdics amb assistèn-
cia social, odontologia i planifica-
ció familiar –aquest últim, segons 
Serra, va ser el gran repte assolit 
per l’Ajuntament. I per a l’equip 
mèdic la possibilitat de treballar en 
equip i disposar de més mitjans. 
Avui dia sembla una tonteria, però el 
fet de poder fer una prova tan simple 
com un electrocardiograma al mateix 
centre va ser tota una revolució. Recor-
do que l’expectació i l’alegria eren tan 
grans que moltes persones venien amb 
les seves càmeres a filmar-ho, comenta 
somrient el doctor. 

Després de 25 anys, Serra con-
sidera que el CAP funciona per si 
sol i que no està gens obsolet. Tot 
i que podem donar bona atenció a les 
persones que vénen a visitar-se, en els 
últims temps ha augmentat molt la 

feina administrativa i informàtica dels 
professionals i una de les meves queixes 
és que, últimament, passem més temps 
mirant la pantalla de l’ordinador que 
examinant la persona malalta.  

Els anys de crisi econòmica tam-
bé han afectat, com en altres àm-
bits, el sistema sanitari, però en el 
cas de Sant Just Desvern, segons 
Serra, l’impacte s’ha pogut suportar 
bé perquè no està col·lapsat. 

El perfil de persones usuàries 
del CAP de Sant Just no ha va-
riat gaire, segons el doctor. Abans, 
potser, eren més exigents perquè pen-
saven que tenien dret a coses que no 
tocaven, però també és cert que quan 
els ho explicaves ho entenien perfecta-
ment. El primer contacte que té una 
persona malalta és amb el seu metge o 
metgessa de capçalera i, avui dia, són 
professionals molt més preparats, amb 
més coneixements, la qual cosa permet 
que s’hagin de fer menys derivacions i 
que se solucionin moltes més coses des 
de l’ambulatori. I això és un gran be-
nefici per a les persones usuàries. 

25 ANYS DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) 

Doctor Serra: “Actualment hi ha menys derivacions perquè 
des de l’ambulatori se solucionen moltes més coses”

Un dels equips de professionals sanitaris d’aquests 25 anys
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Breus

➤	La ciutadania ja gaudeix d’un 
nou espai públic. El parc Iulia 
Quieta de Mas Lluí, de 10.000 m2, 
se suma a l’àmplia xarxa de zones 
verdes que caracteritza Sant Just 
Desvern. La Iulia era una nena 
de l’època romana que va morir 
amb 3 anys i de la qual es con-
serva la làpida funerària a l’Arxiu 
Històric. Es tracta de la la primera 
dona documentada al territori que 

s’anomenava Berce –actualment 
Sant Just Desvern. Al parc hi ha 
un monòlit explicatiu de la his-
tòria de la Iulia Quieta. 

La Junta de Compensació de 
Mas Lluí ha aprovat per unani-
mitat, la “Modificació del Projec-
te de Reparcel·lació del Sector de 
Mas Lluí”, que permetrà atorgar 
llicències de noves construccions 
al barri.  

Obert el nou parc Iulia Quieta

L 
’any 2014 ha estat el segon 
any d’aplicació de mesures 
d’estalvi i eficiència ener-

gètica dins el Pla d’Eficiència 
Energètica Municipal. En aquest 
temps s’han aprovat dos Decrets 
amb els objectius per a cada exer-
cici de reducció del consum ener-
gètic, tant del conjunt com de 
l’enllumenat com dels dels equi-
paments.

El Pla d’Eficiència Energèti-
ca Municipal inclou actuacions 
relacionades amb tres àmbits: 
millora de la gestió energètica, 
mesures d’estalvi energètic i in-
versions de millora de l’eficiència 
energètica, i procés d’aprenentat-
ge organitzacional.

Principals resultats 2014
–Reducció del consum ener-

gètic municipal (electricitat i 
gas natural) del 7 %, respecte a 

l’any 2013, per sobre de l’objectiu 
establert al Decret d’estalvi ener-
gètic (5%).

–En dos anys, l’estalvi de con-
sum energètic arriba a un 14%. 
Això ha suposat un estalvi eco-
nòmic d’uns 257.000 € i una re-
ducció de l’emissió de 420 to-
nes de CO

2
 en aquest dos anys.

–Pel que fa a l’objectiu de re-
ducció del consum energètic de 
cada equipament i enllumenat, 
que l’any 2014 es va establir en 
un mínim del 3% respecte a l’any 
2013:
• L’enllumenat i els semàfors han 

superat l’objectiu amb un un 5 
i 43 %, respectivament, de re-
ducció energètica.

• Dels 26 equipaments conside-
rats, 20 han superat l’objectiu, 1 
no ha arribat a una reducció del 
3 % i 5 han augmentat el seu 
consum respecte a l’any 2013. 

14 % d’estalvi energètic 
després de dos anys d’aplicació 
del Pla d’Eficiència

Les tres notícies de Ràdio 
Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes 
de març ( 5.330 clicks)

9/3/2015:  Detinguda una 
parella acusada del robatori 
de joies a Sant Just pel mètode 
de la falsa abraçada. 

17/3/2015: La secció local 
del PSC presenta una llista per a 
les municipals majoritàriament 
femenina.

20/3/2015: S’anul·la la Festa de 
la Primavera de Mas Lluí.

Tres dies de dol oficial per les 
víctimes de l’accident aeri
➤	Tres joves enginyers de l’em-
presa local Weidmüller, dos 
d’ells, també veïns de Sant Just 
Desvern viatjaven en l’avió 
que es va estavellar als Alps 
francesos.

L’Ajuntament es va sumar 
al dolor de familiars, amistats i 
companys de feina, amb el mi-
nut de silenci que es va fer el 
dia 25 a la plaça de la Casa de 
la Vila; i amb l’adhesió al decret 
de la Generalitat de Catalunya i 
del Govern Central que establia 
tres dies de dol i la suspensió 
d’actes oficials.

Suport a les entitats per 
adaptar-se al nou règim fiscal 
➤	Les reformes legislatives 
recents estàn canviant el model 
de gestió que fins ara regia el dia 
a dia de les Entitats Sense Ànim 
de Lucre (ESAL). Davant d’això, 
l’Ajuntament ha considerat que 
és necessari acompanyar les 
entitats en tot aquest procés per 
mitjà de sessions informatives 
i comunicacions puntuals amb 
els aspectes més rellevants a 
tenir en compte. També ha 
posat a la seva disposició els 
serveis d’una empresa d’as-
sessorament. En el Ple de febrer 
es va aprovar una moció, amb 
el vot en contra del PP, de 
suport a les entitats pels canvis 
legislatius. 
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Millorar la capacitat per pre-
veure, anticipar, prevenir, 
detectar precoçment i dis-

minuir al màxim els riscos i els 
danys evitables relacionats amb les 
drogues. Aquest és l’objectiu prin-
cipal, però no únic, del Pla Local de 
Prevenció de Drogodependències de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
(PLPD) 2015-2019. 

A Sant Just Desvern, el treball en 
l’àmbit de la prevenció de les dro-
godependències es fa des de l’any 
1991 quan, a través dels munici-
pis que integren la Mancomuni-
tat de la Fontsanta –Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobre-
gat, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern– , es va crear el Servei de 
Prevenció de Drogues (SPD), amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta trajectòria ha 
facilitat que les intervencions en 
aquest camp estiguessin emmarca-
des en diversos plans de prevenció.

El nou PLPD és un document 
equilibrat i ajustat per la manera 
com s’ha treballat a l’hora de fer 
el diagnòstic de la situació actual 
al municipi, tenint en compte 
diferents fonts: 
• Dades quantitatives d’una en-

questa estatal sobre ús de dro-
gues entre nois i noies de 16 a 
18 anys, la revisió dels resultats 
del Pla Local de Prevenció de 
Drogodependències 2009-2011 
de Sant Just.

• Aportacions d’un procés de parti-
cipació entre personal professio-
nal del municipi que treballa en 
entorns diversos relacionats amb 
les drogodependències.

• Enquestes obertes a grups for-
mals i informals del poble so-
bre aspectes qualitatius vincu-
lats a la percepció i creences de 
l’univers de les drogues legals i 
il·legals. 

• Resultats de les enquestes a 
noies i nois d’entre 14-16 anys 
de l’Institut de Sant Just Desvern 
i el Col·legi Madre Sacramento

• Dades quantitatives de les accions 

Nou pla i accions concretes per treballar 
la prevenció de les drogodependències 

fetes o impulsades l’any 2013 pels 
Serveis Socials municipals. 

• Informació de la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra. 
Tot això ha permès fer, primer 

una diagnosi general del consum 
de drogodependències, però gràcies 
a les dades locals, anar focalitzant 
per obtenir un diagnòstic concret i 

Diagnòstic de Sant Just Desvern 

El consum de drogues legals i 
il·legals (cànnabis) s’inicia als 
13 anys i puntualment als 12. 
Una mica abans que a la resta 
dels municipis que integren la 
Mancomunitat de la Fontsanta i 
de la resta de l’Estat. 

El consum d’alcohol i cànnabis 
s’associa a espais d’oci, especial-
ment els caps de setmana.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

És difícil mesurar l’impacte 
de les accions preventives 
realitzades, però la prevenció 
és una eina imprescindible per 
impulsar els patrons culturals 
imperants. 

La percepció de risc és molt 
baixa o inexistent per part de 
les persones consumidores. 
Especialment en les drogues 
legals i en els aspectes asso-
ciats al consum (accidents de 
trànsit, comes etílics, dificultat 
de concentració...) 

Es constata un augment important 
de les patologies duals amb pocs 
instruments de tractament des de 
l’àmbit sanitari. 

Les persones que consumeixen, en 
general, estan poc motivades per 
deixar o reduir-ne el consum. 

L’equip tècnic municipal i els agents 
socials consultats comparteixen la 
percepció d’una alta tolerància en 
el consum de drogues il·legals en 
espais públics. 

Entre els 14 i els 16 anys no hi ha 
diferències significatives de patrons 
de consum entre nois i noies. 

L’alcoholisme femení intuït és una 
problemàtica que va en augment i 
que per les seves característiques és 
difícil d’abordar. 

Les drogues més consumides per les 
persones grans són els medicaments 
(automedicació). 

definit de Sant Just Desvern per tal 
de dissenyar accions amb molta 
més precisió i adaptades a les 
necessitats del municipi. 

El PLPD de Sant Just Desvern 
per als propers 4 anys també des-
taca perquè, a diferència d’altres 
plans, aquest inclou un pla de 
treball amb accions progra-
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➤	El dies 13 i 15 d’abril són les 
dates previstes per dur a terme el 
procés participatiu del Pla d’Acció 
Cultural de Sant Just Desvern, 
amb la voluntat de recollir les opi-
nions, iniciatives i propostes de la 
ciutadania. “L’objectiu és elaborar i 
consolidar una política cultural cen-
trada en estratègies de desenvolupa-
ment tant de la creació com dels ser-
veis culturals per al municipi, sense 
oblidar la vinculació amb les entitats 
culturals”, destaca el regidor de 
Cultura, Sergi Seguí. Es treba-
llarà en tres comissions –Equipa-
ments i serveis culturals, creació 
cultural i Difusió Cultural– que es-

tabliran les propostes a executar a 
curt, mitjà i llarg termini.

L’Ajuntament va encarregar a la 
Diputació de Barcelona l’elabora-
ció d’un Pla d’Acció Cultural que 
ha permès disposar d’una diagno-
si del món cultural del poble com 
a punt de partida. Amb el procés 
participatiu que s’engega ara, es 
vol anar més enllà, elaborant un 
mapa de l’oferta, dels equipa-
ments i dels serveis culturals, per 
ajudar en l’anàlisi dels públics i 
organitzar les bases per a una re-
flexió i nova proposta de la Xarxa 
d’Equipaments Municipal i de la 
seva programació. 

Comença el procés participatiu per al Pla d’Acció Cultural

mades per cadascun dels anys 
2015-2019. Estableix noves línies 
estratègiques d’acció, revisa la 
tasca realitzada fins ara, valora la 
continuïtat de les accions periòdi-
ques i genera noves maneres de 
fer adaptades a l’evolució d’aquest 
àmbit en els darrers anys. 

En aquesta línia, la prevenció 
en el marc de la comunitat es 
configura com l’eix bàsic de les 
intervencions i és per això que 
aquest Pla parteix del compromís 
conjunt de la representació polí-
tica, de la xarxa de professionals i 
dels agents socials que hi interve-

nen d’una manera o una altra. La 
regidora d’Acció Social, Gina 
Pol, explica que treballar amb tots 
aquests agents i col·lectius des de l’inici 
del Pla, implicant-los en el treball de 
diagnòstic, ha suposat la garantia de 
continuar amb la seva complicitat per 
anar implementant les accions. 

6 eixos per treballar la prevenció 

COMUNITARI: Millorar el nivell de sensibilitat i informació 
vers el fenomen de les drogues, i estimular i assegurar la 
participació ciutadana en les accions preventives.

SALUT: Impulsar el treball conjunt amb l’Àrea Bàsica de 
Salut, els serveis municipals  i potenciar la participació de 
les farmàcies en activitats preventives.

EDUCACIÓ: Impulsar la implementació de programes de 
prevenció en el consum i d’educació per a la salut dins els 
currículums escolars.
Reforçar el treball amb els centres educatius.

LABORAL: Oferir a les empreses locals informació sobre el 
tema del consum de drogues i si cal assessorament per a 
l’adequada derivació a un centre de tractament.

CONTROL DE L’OFERTA: Dissuadir grups de joves del con-
sum de drogues il·legals en espais públics. Reforçar el control 
per evitar la venda. 

BENESTAR SOCIAL: Millorar l’atenció a les persones consu-
midores i vetllar pel compliment del Pla Local de Prevenció 
de Drogues. 

Si penses que el teu fill/a 
consumeix drogues...
1. No et culpabilitzis, no és culpa teva.
2.  Calma, tranquil·litat.
3.  Si estàs nerviòs/a potser no és el millor moment per 

parlar-ne, millor demà.
4. Manifesta preocupació en comptes d’enfadar-te.
5. Sigues proporcional amb la teva reacció, no tots els 

consums són iguals.
6. Expressa la teva opinió de manera tranquil·la, deixa 

parlar...escolta.
7. Si no te’n surts, pots demanar ajuda: 
Per a consultes de tota la població:

Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Just Desvern
Telèfon: 93 480 48 00

Per temes de prevenció, consultes d’adolescents, jovent 
i famílies:

Servei de Prevenció de la Mancomunitat de la Fontsanta
Telèfon: 655 27 11 52
Centre SPOTT (fins a 21 anys i famílies)
C. de Sant Honorat, 5  Barcelona
Telèfon: 93 402 28 80

En cas de tractament:
Cas Baix Llobregat Fontsanta
C/Mossèn Andreu, 13-19 1ª pis  Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 373 41 52

CALENDARI 
DE LES SESSIONS

Dilluns dia 13 d’abril 

• De 18 h a 19.30 h   
Equipaments i Serveis 
Culturals

• De 19.30 h a 21 h  
Creació Cultural

Dimecres dia 20 d’abril
• De 20 h a 21.30 h  

Cultura i Participació local
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➤	Aquest mes d’abril s’implanta 
de forma regular al municipi el 
repartiment de menús excedents 
de menjadors escolars a persones 
amb necessitats socials concretes, 
ja sigui per la seva situació eco-
nòmica com per la seva situació 
de dependència. Aquest projecte 
consisteix a recuperar la cultura 
del “menjar no es llença”: es re-
cullen els menús no servits que 
queden a les cuines de les escoles 
en recipients individuals compos-
tables, es congelen  i després es re-
parteixen com a “àpats solidaris”.
És una acció transversal entre els 
serveis municipals de Medi Ambi-
ent, Benestar Social i Educació, i 
compta amb la implicació de les 
empreses que gestionen els men-
jadors de l’escola Bressol Marrecs 
i de l’escola Montseny –que fan 
la donació dels aliments– i l’em-
presa Solidança, que s’encarrega 

del transport i del lliurament dels 
àpats a les famílies. El projecte im-
plica també el lliurament de me-
nús directament a alguns domici-
lis per part de Solidança.

Per tal de poder emmagatzemar 
els aliments excedents congelats, 
l’Ajuntament s’ha compromès a 
proporcionar un congelador a les 
escoles que participen en el pro-
jecte. Els equips de congelació han 
estat donats per l’empresa Frigicoll, 
que també col·labora en el projec-
te. Es preveu que en un futur hi 
puguin col·laborar més escoles de 
Sant Just. 

25 vídeos responen 
de forma creativa 
a preguntes sobre 
patrimoni 
➤	Al blog “catadememoriasen-
movimiento” es poden veure 
els 25 vídeos que s’han pre-
sentat al concurs “Tast de Me-
mòries en Moviment” i amb 
els quals la ciutadania respon 
a les preguntes plantejades per 
persones socialment reconegu-
des –l’actriu Clara Segura i el 
grups de música Estopa i Sido-
nie, entre d’altres. Tot i que el 
concurs ha finalitzat, la plata-
forma continuarà oberta. 
   El projecte s’emmarca en el 
treball de la xarxa temàtica “La 
memòria de les ciutats” de la 
RECE que lidera l’Ajuntament 
de Sant Just. 
Aquest mes d’abril les ciutats 
que en formen part es reuni-
ran a Màlaga en unes jornades 
de treball. 

S’implanta el repartiment de menús 
excedents a persones sense recursos
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En el marc de les polítiques 
actives d’ocupació impul-
sades per l’Ajuntament per 

facilitar la recerca de feina i reduir 
l’atur, s’inicia el programa 5+4, 
adreçat a persones aturades de 
llarga durada majors de 45 anys. 
És una acció de col·laboració dels 
tercer sector i el sector privat que 
permetrà que deu persones de Sant 
Just facin tasques comunitàries du-
rant 5 mesos (mentre reben forma-
ció complementària) i incorporar-
se els darrers 4 mesos en empreses 
del municipi. Tot i la seva formació, 
a aquest col·lectiu de persones li 
costa 4 vegades més trobar feina 
que a les persones menors de 45 
anys. D’altra banda, al març han 
començat 17 noves persones amb 
un Pla d’ocupació subvencionat 
per la Diputació de Barcelona.  

També continua actiu i obert el 
Programa d’Orientació, For-
mació i Inserció Laboral (PO-
FI), a través del qual l’Ajuntament 
subvenciona empreses que con-
tractin persones aturades del po-
ble que estiguin inscrites a la borsa 

local de treball. Fins ara, el POFI 
té un alt èxit des del punt de vista 
d’inserció laboral, ja que més del 
90% de les persones contractades 
s’ha quedat a l’empresa un cop fi-
nalitzat el programa. 

En la línia de donar suport al 
teixit productiu, l’Ajuntament ha 
posat en marxa diferents sub-
vencions per a la instal·lació 
de nous establiments –ja siguin 
locals comercials i oficines o naus 
industrials– i també ajuts vincu-
lats a ampliacions de plantilla 
per a empreses ja establertes 
al poble i que vulguin ampliar les 
seves instal·lacions. 

Els espais creatius i el nou 
espai coworking a Sant Just-Dia-
gonal són altres accions impulsa-
des per facilitar la creació, desen-
volupament i consolidació de no-
ves iniciatives empresarials des de 
Promunsa. En la darrera convo-
catòria oberta s’han adjudicat els 
Espais Creatius que s’ofertaven, 
però encara hi ha punts de treball 
disponibles a l’espai coworking per 
a aquelles persones que hi esti-
guin interessades. 

Una de les darreres iniciatives 
que s’ha dut a terme de suport a 
les empreses i comerços locals és 
una jornada –a la imatge supe-
rior– per crear oportunitats de 
negoci a Sant Just en la qual han 
participat 75 empreses. L’objectiu 
d’aquesta acció, impulsada pel 
Servei de Promoció Econòmica, 
és connectar empreses del muni-
cipi per tal de crear sinergies entre 
elles, fer negoci i dinamitzar el tei-
xit productiu d’indústria i comerç 
local. Hi van participar una cin-
quantena d’empreses de Sant Just 
i la resta de municipis propers.  

Accions per crear ocupació i per facilitar 
la competitivitat de les empreses locals 

PAL: un projecte consolidat per fomentar 
el gust per la lectura en els infants

➤	El curs 2001-2002 es va iniciar a Sant Just Desvern el Projecte d’Animació 
Lectora (PAL), promogut conjuntament per l’Ateneu, l’Ajuntament i les esco-
les públiques. Actualment està coordinat per Carme Fina, Jaume Camprubí 
i Mercè Quer. Té com a finalitat col·laborar amb els centres educatius per 
fomentar la imaginació i el gust per la lectura. Cada grup classe, des de P3 
fins a 6è disposa, per un trimestre, d’una maleta plena de llibres.
   A Educació Infantil, es presenten els llibres i s’explica un conte a l’inici i al 
final del trimestre.
   Al Cicle Inicial, els animadors presenten els llibres i a mig trimestre una  
il·lustradora va a la classe, dialoga amb l’alumnat i explica les tècniques de 
dibuix utilitzades.
   Al Cicle Mitjà, els animadors incideixen dues vegades al llarg del procés  per 
tal de presentar els llibres i motivar-ne la lectura.
   Al Cicle Superior, les persones animadores presenten els llibres i a mig trimes-
tre un/a autor/a va a la classe per tenir un intercanvi amb  l’alumnat a l’entorn 
del llibres llegits. els mestres vetllen pel desenvolupament del projecte i, a final 
de cada curs, es fa una valoració i es redacta una memòria. 
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➤	L’alumnat de les escoles públiques 
–Canigó, Montseny i Montserrat–, i 
de l’Institut de Sant Just han parti-
cipat en les trobades esportives que 
s’han organitzat al mes de març. 
S’han fet activitats ludicoesportives 
pensades específicament per a cada 
franja d’edat, bona part de les quals 

s’han fet a La Bonaigua.  Els centres 
educatius que hi participen tenen 
un paper destacat en l’organització 
d’aquesta iniciativa conjuntament 
amb l’Ajuntament, amb l’objectiu 
de practicar esport i fomentar la 
relació dels nois i les noies de les 
diferents escoles. 

Sant Just acull 
unes jornades 
obertes del Centre 
d’Estudis Africans 
➤	Els dies 14, 15 i 16 d’abril, 
Can Ginestar serà escenari d’una 
jornada sobre àrees protegides, 
biodiversitat i comunitats or-
ganitzada pel Centre d’Estudis 
Africans en conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
L’objectiu és aprendre de les 
experiències de conservació a 
l’Àfrica que, en els últims anys, 
estan trencant amb el model 
conservacionista –prioritzant 
la delimitació d’espais prote-
gits on es prohibia qualsevol ús 
d’animals i plantes per part de 
la població local– per una gestió 
dels espais naturals que perme-
ti combinar la conservació amb 
l’ús sostenible del medi. Infor-
mació: centredestudisafricans@
gmail.com 

Prop de 1.000 nois i noies 
a les trobades esportives 
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EN FLAIX

Diferents entitats locals han tornat a celebrar el Dia de la Poesia 
a l’Ateneu, amb el poeta lleidatà Jaume Pont com a convidat 
d’honor. A l’acte també es van llegir els treballs guanyadors del 
Concurs de Prosa i Poesia en Català per a no Professionals 2014. 

Un mural amb les 274 cares dels infants  de l’escola Montserrat 
llueix a la paret dels porxos del centre. És el resultat d’uns 
tallers que s’han fet al centre, en col·laboració amb el Carrau 
Blau, dins el projecte interdisciplinari sobre art visual i plàstic.

Justícia i Pau, Mans Unides i la parròquia han organitzat un nou 
sopar solidari. En aquesta ocasió, els diners recollits es des-
tinen al programa de desenvolupament integral i de seguretat 
alimentària a 35 comunitats rurals empobrides de Mauritània.

Recepció a l’Ajuntament de les patinadores del grup de Xou 
del Club de Patinatge Artístic de Sant Just Desvern que, jun-
tament amb el CP Masnou, van aconseguir la medalla de plata 
al Campionat del Món.

La seu de Sant Just Solidari i el Casal de Joves són punts de 
recollida de la campanya “Per una altra mirada”, amb la qual 
es recull material fotogràfic digital en desús per formar futures 
dones fotògrafes a comunitats de Gàmbia (Àfrica).

La Casa Regional d’Extremadura ha celebrat aquest mes de març 
la XXXI edició del “cocido extremeño”. Una cita gastronòmica 
que va aplegar 270 persones al Casal de Joves per assaborir 
aquest tradicional àpat fet amb tocino, xoriço i carn ibèrica.
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Un nou impuls econòmic
 En el darrer article del butlletí esmentava 

algunes de les mesures que ha adoptat aquest 
Ajuntament per a pal·liar els efectes de la cri-
si en la ciutadania de Sant Just. Insistia que 
l’Ajuntament no podia resoldre per si sol totes 
les necessitats socials de la població però que, 
per contra podia, juntament amb famílies i en-
titats del tercer sector, crear una xarxa que do-
nés suport a les famílies més vulnerables.

En el cas de les mesures que s’han pres per 
a reactivar l’economia, seria molt pretensiós i  
fals per part nostre afirmar que gràcies a l’Ajun-
tament la gran majoria dels indicadors econò-
mics del municipi han millorat (taxa d’atur, 
nombre d’empreses...). Però des del govern 
municipal entenem que des d’una administra-
ció, per petita que sigui, no es pot renunciar a 
prendre mesures que contribueixin, encara que 
sigui modestament, a reactivar l’economia del 
municipi. I entenem també que aquestes me-
sures no es poden emprendre en solitari sinó 
teixint complicitats amb altres administracions 
i, sobretot, amb el teixit productiu local. 

En aquesta línia el pressupost d’enguany de 
l’Ajuntament incorpora un seguit de programes 
destinats a atraure noves empreses al munici-
pi (subvencions al lloguer de naus industrials, 
oficines i locals comercials buits), facilitar la 
contractació d’aturats del municipi per part de 
les empreses (subvencions a la despesa sala-
rial durant els 6 primers mesos de contracte) 
o reduir les despeses energètiques (i per tant 
globals) de les empreses locals finançant ínte-
grament auditories energètiques que contenen 
mesures concretes que garanteixen estalvi im-
mediat.

En paral·lel, l’Ajuntament també realitzarà 
polítiques més convencionals que contribu-
eixen a dinamitzar l’economia. Em refereixo a 
l’obra pública, que té una doble vessant. Per 
un costat, inversions per a millorar l’espai pú-
blic i els equipaments municipals (parc Antoni 
Malaret, parc Iulia Quieta, camí de la Munta-
nya, plaça de la Pau, rehabilitació masia de Can 
Freixes...), i per l’altre, ajuts a particulars per 
a dur a terme obres de rehabilitació, ja siguin 
d’elements comuns (façanes, cobertes, instal-
lació d’ascensors...) o de millora d’interiors 
d’habitatges. Es tracta de petites inversions 
que acostumen a ser molt beneficioses per als 
petits industrials. 

Per acabar, voldria destacar una mesura poc 
visible i de la qual es parla ben poc però que, 
per contra, és altament valorada per aquells in-
dustrials i proveïdors que treballen per a l’Ajun-
tament. Sant Just paga a 24 dies, complint 
escrupolosament els terminis legals (cosa que 
ben poques administracions fan). En l’actual 
context és bo que les administracions, facin 
més o menys, facin amb rigor pressupostari allò 
que es comprometen a fer. Aquesta és la millor 
recepta per a millorar com a país.

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

A propòsit de les 
eleccions municipals

Només fa tres setmanes que vàrem presen-
tar a l’Ateneu la Laia Flotats per encapçalar la 
candidatura de CiU a l’Alcaldia. Em quedo amb 
una frase seva que encara ressona entre les pa-
rets  de la sala del cinquantenari plena a vesar: 
Sóc la Laia Flotats, i d’aquí a dos mesos, seré la 
vostra propera alcaldessa!

I ens afegia: assumeixo el repte amb tota la 
il·lusió del món i amb l’empenta i voluntat de 
servei necessàries per fer-hi front. I també amb 
la confiança de comptar amb l’energia, impuls, 
il·lusió i feina de tots els companys i compa-
nyes que estan compromesos a portar el relleu 
més que mai necessari al nostre Ajuntament.

El relleu que tants volem és per fer que Sant 
Just sigui el millor poble possible. I aquest és 
el meu COMPROMÍS per a Sant Just Desvern,. 

Sant Just ha destacat sempre per uns nuclis 
de població amb molt dinamisme, iniciativa i 
talent; un munt de gent amb moltes ganes de 
viure Sant Just i de gaudir-lo. Un poble amb una 
lluentor especial i referent de molts altres munici-
pis de la comarca. Aquest substrat segueix exis-
tint, desitjós de liderar els canvis dels nostres 
temps: els nous reptes del segle XXI i el repte de 
formar  un nou país. 

Els governs tripartits de tants anys no han es-
tat capaços de seguir el ritme d’aquesta estela 
i més aviat han estat un fre a les iniciatives del 
veïnat amb el seu tarannà fortament interven-
cionista. 

És per això que, el meu primer COMPROMÍS, 
és renovar aquesta manera de fer: em compro-
meto per un nou Ajuntament obert, transparent 
i a disposició dels projectes i de les iniciatives 
de la gent; per un Ajuntament AMIC del veïnat. 

Vull que la ciutadania lideri, encapçali, treba-
lli i desenvolupi el nostre poble. L’Ajuntament 
que vull, serà un bon aliat de cadascun dels 
projectes dels nostres conciutadans. L’Ajunta-
ment que vull, retornarà la llibertat d’acció a la 
ciutadania, posant l’administració al seu servei 
però sense intervencionisme. L’Ajuntament que 
vull, acompanyarà tota aquesta empenta, inici-
ativa i creativitat de les persones, i farà que els 
recursos del poble, que són de tots, es posin 
obertament a disposició de la gent.

Fer una gestió més eficaç d’aquests recursos 
serà pas imprescindible per aconseguir-ho. És 
també el meu COMPROMÍS, aplicar el sentit 
comú i fer una gestió eficient dels recursos de 
l’Ajuntament: tenim molt bons tècnics i pro-
fessionals a l’Ajuntament, ara toca renovar els 
polítics.

Em dóna suport un gran equip, profunda-
ment implicat al poble, que ha sabut gua-
nyar-se la confiança i proximitat de la ciuta-
dania. Un equip que està preparat per assumir 
el COMPROMÍS del lideratge del nostre Ajunta-
ment. I el COMPROMÍS de FER QUE EL SANT JUST 
2015 – 2035, SIGUI EL MILLOR POBLE POSSIBLE.

I així va acabar el seu discurs: Visca Sant 
Just i visca Catalunya!

ciu.cat/santjutst

Sortir de la zona 
de confort

Des d’ICV fa anys que detectem i patim el 
distanciament entre política i ciutadania. Sovint 
s’ha dit, i comparteixo, que l’ajuntament és l’ad-
ministració més propera a les persones. Però no 
sempre aquest caràcter pròxim es manifesta amb 
la mateixa intensitat ni desemboca sempre en una 
relació efectiva i afectiva.

Però en els darrers anys, el desprestigi de la po-
lítica i dels partits s’ha accentuat. Hem vist com 
gent propera ideològicament, preparada, amb ca-
pacitats i ganes per aportar-les a allò comú, s’abs-
tenia de fer-ho per la basarda d’entrar a militar o a 
treballar “sota” les sigles d’una formació política. 
És cert que cada cop que han arribat eleccions 
ICV ha treballat amb tota naturalitat amb moltes 
persones independents que ens han ajudat a ela-
borar programa i, fins i tot, a conformar la nostra 
candidatura. Però hem entès que en aquests mo-
ments cal fer una opció diferent. Una opció que 
passa per posar la nostra organització a treballar 
en un projecte compartit amb altres persones que 
ni són ni seran segurament mai militants del nos-
tre partit i potser mai de cap partit, amb les quals 
compartim, però, una idea de com ha de ser el 
Sant Just del futur.

La nostra opció passa per dues assumpcions 
bàsiques: la primera és que hem de contribuir a 
interessar persones en la política de proximitat. Jo-
an Fuster deia, “la política o la fas o te la fan”. I 
això no passa per estar informat del “sálvame de 
luxe” de les xafarderies més o menys públiques 
del nostre mig anestesiat panorama polític muni-
cipal, sinó fer veure que és possible organitzar-se 
i lluitar per allò que creus que és bo per a tothom i 
contribuir a dur-ho a terme. La segona és assumir 
que la transformació que pretenem ni podem ni vo-
lem fer-la en solitari. Cal la suma de gent, entitats i 
moviments socials que aconsegueixin convertir-se 
en alternativa. ICV ha estat durant molts anys tre-
ballant per aportar la seva sensibilitat al govern de 
Sant Just, sempre des d’una posició minoritària. 
Ara calen canvis que només es poden dur a terme 
des d’una posició de més robustesa.

Durant mesos hem format part d’un projecte 
anomenat “Guanyem Sant Just”, que ha anat evo-
lucionant i que no ha aconseguit estar prou a punt 
encara per assumir el repte de les municipals, 
malgrat es mantindrà com a plataforma de debat 
de la gent d’esquerres de Sant Just. Tot i així, ICV 
i algunes de les persones que hi han participat, 
entomem el repte de portar a l’ajuntament una can-
didatura col·lectiva i oberta, de la qual en tindreu 
notícies quan tingueu aquest article a les mans. 
Aquesta candidatura tindrà la responsabilitat de 
representar i interlocutar amb la gent que vol un 
Sant Just socialment just, radicalment democrà-
tic, lliure, net i sostenible, que sigui capaç de 
compartir amb la ciutadania projectes per millorar 
la vida de la seva gent, i contribuir des de la hu-
militat de l’esfera local a fer del món un lloc una 
mica millor cada dia. Que no és poc. I per això cal 
sortir de la zona de confort, on hi fa més fred, però 
on tot és més real.

www.iniciativa.cat/santjust

Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

Miquel Obradó i Dalmau
Grup Municipal de CiU

Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Sergi Seguí Esteve 
Grup Municipal de 
Junts per Sant Just

En record de l’Ovidi
El 10 de març passat es van complir 20 

anys des que l’Ovidi Montllor (Alcoi, 1942 
– Barcelona, 1995) va marxar de vacances. 
Unes vacances que s’han fet massa llargues. 
A la nostra cultura li falten figures com les 
que representava l’Ovidi, un artista total amb 
sensibilitat per a totes les disciplines artísti-
ques (va ser actor de teatre, de cinema, poeta 
i cantautor) i amb un compromís social impor-
tantíssim. Sempre va fer bandera dels seus 
orígens humils i de classe treballadora i això 
va marcar profundament la seva personalitat, 
les seves conviccions polítiques i la seva pro-
ducció artística.

L’Ovidi va musicar, a banda de temes pro-
pis, versos de grans autors de les nostres 
lletres com Salvador Espriu, Vicent Andrés i 
Estellés, Salvat-Papasseït, Pere Quart o Josep 
Maria de Sagarra, entre molts d’altres.

Gràcies a la celebració del Dia Mundial de 
la Poesia que es va fer a Sant Just el passat 20 
de març vàrem descobrir que no havia estat al 
nostre poble dues vegades, com és públic i no-
tori, en part sobretot a la magnífica i coneguda 
fotografia que en Francesc Fàbregas va fer-li 
als camerinos de la Sala Gran de l’Ateneu l’any 
1974, sinó que va ser-hi una tercera vegada. 
Resulta que l’Ovidi va ser a Can Cardona l’any 
1992. Discretament, senzillament, sense fer 
soroll. Una mica com era ell.

Tot plegat ve a tomb, a banda de per a rei-
vindicar una figura cabdal de la nostra cultura, 
mai prou coneguda, en el vintè aniversari de 
la seva mort, per intentar adonar-nos de la im-
portància que té impregnar de compromís tot 
allò que fem. L’Ovidi és més vigent que mai 
perquè era un artista compromès amb el seu 
temps i amb els seus ideals. Ha deixat petjada 
en el seus companys de professió, ha deixat 
petjada en els seus seguidors, ha deixat pet-
jada en el món de la cultura, perquè estava 
compromès.

Sembla que haver nascut a Alcoi, defensar 
els seus ideals, estar compromès i parlar i de-
fensar l’ús i la importància del català de i a 
València, han estat motius suficients perquè 
el Govern del PP al País València hagi deci-
dit que no declararà el 2015 com a Any Ovidi. 
Una mostra més de la ignorància supina que 
demostren molts d’aquests dirigents “d’alt ni-
vell” i una mostra més que l’Ovidi va fer les 
coses bé.

Crec que ens cal més gent com l’Ovidi, que 
fa massa temps que va marxar de vacances i 
ningú ha estat capaç d’omplir el seu buit. De 
moment. No hem de perdre mai l’esperança.

www.esquerra.cat/santjust

La vivenda pública
Després del succeït els últims anys ante-

riors a la crisi amb l’habitatge, creiem que  
les administracions han de fer un replante-
jament d’actuació enfront de les polítiques 
d’habitatge.

Però des del nostre grup municipal veiem 
amb preocupació que conforme la situació 
econòmica es va normalitzant es reprenen les 
velles línies d’actuació en habitatge.

Tornem a les promocions d’habitatge pro-
tegit per a la venda, actuació que converteix 
els ajuntaments en operadors industrials, cert 
que animat per un interès social, però interès 
social que s’estira o s’arronsa d’acord amb les 
necessitats financeres de l’activitat.

Hem d’adonar-nos que quan l’Ajuntament 
lliura un pis al comprador aliena un patrimo-
ni de difícil substitució com és el sol públic, 
a favor d’un ciutadà de qui no sabem la seva 
futura situació econòmica, que és possible 
que sigui en uns anys superior a la d’altres 
sol·licitants, els quals van quedar exclosos 
d’aquest benefici social.

En la nostra opinió és el moment de canviar 
cap a la generació d’un parc públic d’habitatge 
de lloguer, parc públic que donés cobertu-
ra fonamentalment a 2 línies d´actuació: en 
primer lloc a les persones amb necessitats 
d’emergència social i en segon lloc, als joves 
en procés d´ emancipació.

L’habitatge públic en lloguer, per contra a 
la promoció de venda, ens permet disposar de 
l’habitatge per a un altre ocupant una vegada 
la persona que la va utilitzar inicialment, millo-
ra la seva situació econòmica i pot permetre’s 
accedir a l’habitatge al mercat lliure. Podem 
així afavorir un major nombre de veïns a llarg 
termini, especialment joves, i també a cada 
moment disposar del servei per a les persones 
que efectivament més ho necessiten.

No volem ser demagògics i plantejar aques-
ta actuació com a cosa senzilla, representaria 
indubtablement fer menys habitatge públic a 
curt termini, en no tenir el retorn financer de 
la venda, però creiem que ara és el moment de 
començar a invertir i deixar d’especular amb 
l’habitatge públic, i això passa per iniciar ja 
la construcció d’un parc públic de lloguer per  
al futur, encara que pot ser que a curt termini 
no tingui una visibilitat política i per tant poc 
interès electoral.

Una salutació i com sempre quedem a la 
vostra disposició.

ppsantjust@gmail.com

Oscar Gil Herrando
Grup Municipal del PP

Més informació de la Corporació a santjust.cat

Los corruptos vuelven 
a ganar

El partido que en Andalucía fraguó duran-
te 33 años el mayor escándalo de ingeniería 
político-financiera de la democracia (los EREs 
fraudulentos), ha vuelto a ganar.

Los últimos dos presidentes de Andalucía 
estarían de camino a prisión si no fuera porque 
se escudan en las instituciones y en su condi-
ción de aforados. Y el PSOE vuelve a ganar. Un 
buen amigo mío llama a esta situación la de los 
“estómagos agradecidos”.

En cuarta posición ha quedado el partido de 
izquierdas que vota la derecha desencantada 
con el PP.

Pero que nadie se lleve a engaño. Ciudadanos 
no es diferente a los corruptos que mandan. 
El cabeza de lista de ese partido en Andalucía 
(Juan Marín) hace 7 años que gobierna en el 
ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con 
la presunta estafa de Aqualia y las contratas a 
empresas de líderes del partido (entre ellos el 
concuñado de Marín).

Dice el tal Marín que “pactar con el PSOE 
es traicionar la ilusión de la gente”. Qué cara 
más dura. ¡Si lleva 7 años gobernando con ellos!

Las personas con un mínimo de sentido co-
mún van a darse cuenta rápidamente que Ciu-
dadanos es la “marca blanca” del socialismo. 
Gran parte de sus propuestas se basan en la 
socialdemocracia más rancia. ¿Cómo pueden 
exigir al PSOE que se deshagan de los altos car-
gos imputados, cuando ellos los siguen mante-
niendo con el dinero de todos?

Jordi Cañas, ex-socialista y vocal del Comité 
de Dirección de Ciudadanos, que en su día se 
vio forzado a dimitir por su imputación por delito 
fiscal, fue rescatado por su partido como asesor 
con un sueldo de unos 50.000 € que pagamos 
entre todos (a través de la Comunidad Europea). 
Antonio Sánchez, alcalde de la población ma-
drileña de Serranillos del Valle y candidato de 
Ciudadanos a las elecciones europeas, ha sido 
imputado por la “Operación Púnica”. 

¿Estos son los que vienen a regenerar la de-
mocracia?

En VIA DEMOCRATICA nunca pactaremos 
con este tipo de gente. Nunca apoyaremos a 
partidos donde se cobijen corruptos. En VIA DE-
MOCRATICA nos preocupamos y nos ocupamos 
de los problemas reales de los ciudadanos de 
Sant Just. 

Próximamente presentaremos el programa 
electoral de cara a las elecciones municipales, 
pensado por y para la buena gente de Sant Just. 
Menos gastar en subvenciones inútiles y más 
preocuparse de solucionar los problemas que 
afectan al día a día de nuestra población.

Adjuntamos una fotografía del autobús que 
pasa diariamente por Mas Lluí, que invade am-
bas calzadas en plena curva, con un riesgo extre-
mo de accidente, provocado presuntamente por 
no respetar 
los planos 
aprobados 
por el Inca-
sol debido 
a intereses 
urbanísticos 
ocultos. So-
bran comen-
tarios.

www.viademocratica.org

Pablo Barranco Schnitzler  
Grup Municipal 

de Via Democràtica
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Dimecres1
u 10.30 h  Parc del Parador 

u 10.45 h  Centre Social El Mil·lenari 

Esport i salut per a la gent gran
Els dimecres, fins al 17 de juny.

Passejades, natació i activitats esportives 
dirigides a persones més grans de 60 anys. 
Activitat gratuïta. No cal inscripció.

Organitza: Ajuntament i Centre Social   
El Mil·lenari 

Dimecres8
u 17.30 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Baby contes: Petons i moixaines
amb Assumpta Mercader. Per a infants d’1 a 
2 anys. Aforament limitat. Cal inscripció prè-
via: biblioteca@santjust.cat o 93 475 63 00.

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous9
u 20 h  Ateneu: Sala Piquet

Audiovisual de muntanya: Núria 
Picas, una vida
amb Núria Picas, atleta de muntanya

Organitza: SEAS

u 21.30 h  ETV Llobregat (en directe)

Programa Panorama Municipal
Tema: Sant Jordi
L’alcalde respondrà les qüestions que els/les 
telespectadors/es vulguin plantejar.

Divendres10
u 20 h  Ateneu: Sala Piquet 

Conferència: La vida quotidiana  
a la Catalunya del 1700 a través 
de l’arqueologia
amb Júlia Beltrán de Heredia, professora 
d’Arqueologia Cristiana. Organitza: SEAS

u 22 h  Ateneu: Sala Municipal 

Balls de Saló 
També el dia 25 d’abril. 
Organitza: Secció de Balls de Saló de l’Ateneu

Diumenge12
u 7 h  Des del Parc del Parador

Excursió a la serra de Sant Mamet 
(La Noguera) 
Organitza: SEAS

u 17 h  Ateneu: Sala Municipal 

Balls per a la gent gran
També els dies 19 i 26 d’abril, a la Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu.
Organitza: Balls Gent Gran

Dilluns13
u 19 h  Ajuntament: Sala de Sessions

Consell participatiu de Medi Ambient

Dimarts14
u 17 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Jornades: Àrees protegides, biodiversitat 
i comunitats. Aprenent de les experièn-
cies de conservació a l’Àfrica
També els dies 15 i 16 d’abril. 
Organitza: Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals amb la col·laboració del 
Consorci del Parc de Collserola, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament

Dimecres15
u 10 h  Des de l’Àrea Bàsica de Salut

5a Caminada Popular i activitat 
física a La Bonaigua
Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut

u Casal de Joves: Sala Utopia 

Tarda Solidària i Nit de Concerts
19 h Xerrada: El camí cap a l’educació, amb 
Ousman Umar, nascut a Ghana que va 
arribar en patera fins a Canàries i ara viu a 
Catalunya.

• 21 h Botifarrada popular (preu: 3 €)

• 23 h Concerts amb Seikos i Los Amantes 
de Amparo (preu: 1 €).

Per a majors de 18 anys. 

Organitza: Agrupament Escolta Martin 
Luther King i Casal de Joves 

Dissabte11
u 10-14 h  Penya del Moro

Punt d’informa-
ció al jaciment 
iber i me dieval
Organitza: Arxiu 
Municipal

u 10 h Recorregut 
pel municipi

Cantada de Caramelles
També el diumenge 12. 

Organitza: Cor Lo Pom de Flors

u 17.30 h  Centre Cívic Salvador Espriu

Ball discoteca per a persones  
amb discapacitat intel·lectual
També el dia 25 d’abril. 

Organitza: Asproseat i Ajuntament

19 h  Davant del Casal de Joves

Celebració de la Fira d’Abril  
del barri Sud 
Exhibició de ball i venda de tapes i begudes. 
En cas de pluja, es farà al Casal de Joves.

Organitza: Associació d’Amics 
del Barri Sud

19.30 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

Recital poètic amb tast de vi 
amb Anna Gual i Ramon Boixeda

Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu, 
Celler de Can Mata i Editorial Labreu

SANT JORDIDEL 16 AL 26 D’ABRIL



Dijous16
u 8.30 h  Des del parc del Parador

Sortida per a la gent gran   
al Monestir de Santes Creus
Dinar amb calçotada. Preu: 20 € (tot inclòs). 
Inscripcions del 7 al 10 d’abril, al Centre 
Social El Mil·lenari. Activitat adreçada a per-
sones més grans de 60 anys de Sant Just 
Desvern.
Organitza: Promunsa i Ajuntament

Dissabte18
u 22.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia

Cabaret artístic
Mostra de diverses modalitats artístiques, 
de temàtica oberta. Organitza: Agrupament 
Escolta Martin Luther King i Casal de Joves

Dimecres22
u 19 h  Parc de Joan Maragall

Acte de presentació de la 
candidatura de Ciutadans
En cas de pluja, es farà al Centre Cívic.  
Organitza: Ciutadans

u 19 - 21 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Sessió participativa sobre l’Avanç 
del Pla Especial de Collserola

u 20 h  Observatori  
astronòmic

Observació de la 
lluna
Organitza: Grup d’Astro-
nomia Desvern

Diumenge26
u 7 h  Des del parc del Parador

Excursió matinal a la Torre Roja   
i Pèlags (Vallès Occidental)
Organitza: SEAS

u 10.30 h  Pl. de Palau (davant de la 
Facultat de Nàutica)

Itinerari cultural: Els indianos   
i els negocis d’ultramar
Inscripcions fins al 15 d’abril,   
al CC Joan Maragall. 
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Dimarts28
u 20 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Conversa amb Carles Ferrater 
Lambarri
Doctor arquitecte, catedràtic de Projectes 
Arquitectònics de la UPC i director de la 
Càtedra Blanca de Barcelona 
Organitza: El Món Il·lustrat i CIM de Can 
Ginestar

Procés participatiu obert a entitats, col·lectius 
i ciutadania, per recollir idees i propostes. 
Consta de dues sessions i les persones que 
en vulguin formar part activa han d’assistir a 
aquesta primera sessió.

Divendres24
u 20.30 h  Ateneu: Sala Municipal

Sopar-presentació de la 
candidatura del PSC Sant Just, 
que encapçala Josep Perpinyà,   
a les Eleccions Municipals 
Reserves a: infosantjust@gmail.com o bé al 
tel. 607 46 45 81. 

Organitza: Agrupació PSC Sant Just

Dissabte25
u 18.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia

Cinema: Relatos salvajes
del director Damián Szifron
Activitat gratuïta, 
no recomanada per 
a menors de 14 
anys. 

Organitza: 
Casal de Joves



Organitza: Associació Santjustenca per 
la Marató de TV3 amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, Just Gospel Cor, 
Ateneu, En Antena, Tour, Balls de Saló 
i Cor Jove de l’Ateneu, Estudi de dansa 
Tutuguri, Escola de dansa Renata 
Ramos, Balls per a la gent gran, Escola 
Montserrat, Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques, Taller de Plàstica Municipal 
Carrau Blau, Justeatre, ABS Sant Just, 
Pilar Senpau, Comissió de Festes del 
Barri Nord hípica Sol Solet, Granja 
Mèlich, Poni Club Catalunya  i Ràdio 
Desvern

Dimecres29
u 18.30 h  Cuina Miracle   
(av.Indústria,1)

Aula de cuina: Viu els sabors   
i colors de l’Índia
Cal inscripció prèvia (mínim 8 persones).
Organitza: Ajuntament i Cuina Miracle

Dijous30
u 19 h  Ajuntament: Sala de Sessions

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

MERCAT DE PAGÈS
Tots els diumenges de 10.30 h a 14 h
Al Parc de Torreblanca.
Organitza: AMB, Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Parc Agrari del 
Baix Llobregat i Ajuntaments

SORTIDES CICLISTES
Tots els diumenges. 
Cicloturisme (7 h,  Font del Ciclista) 
BTT ( 8 h, pl. Camoapa) 
Més info: www.acsantjust.com

TALLER DE 
LACTÀNCIA 
Tots els divendres fins al 19 de 
juny, a les 11 h, al Centre Cívic 
Salvador Espriu.
Organitza: Associació Amics  
del Barri Sud  

VI CONCURS INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA DE SANT 
JUST DESVERN
Termini de presentació de fotografies: 
19 d’abril. Consultar bases a 
www.afsantjust.com

EXPOSICIONS
Fonts d’aigua a Collserola
Al CIM de Can Ginestar, fins al 
12 d’abril . Organitza: Fes Fonts 
Fent Fonting i Arxiu Municipal

Mengem-nos l’art. Escultures 
i pintures de Miracle Serra
Al Celler de Can Ginestar,    
fins al 12 d’abril

In Veí, d’Artasjust 
Celler i Jardins de Can Ginestar, 
del 16 d’abril al 26 de maig.
Inauguració: 16 d’abril, 19.30 h
Visites guiades a la tarda els dies 
16, 17, 18 i el matí del 19 d’abril.
Activitat amb els infants del 
Carrau Blau, el dia 18 a les 11 h
Lectura de poemes i relats a 
càrrec de l’Escola d’Escriptura  
de l’Ateneu, el dia 23.
Audició dels Tallers de Música, 
el dia 30.

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 sub-
vencions.
AGENDA MAIG. Màx. dia per comunicar 
activitats: 10/04 / 15

FESTA MAJOR 2015
3r Concurs de cartells
http://www.festessantjust.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/nucli.comisio-
defestes
Termini de presentació: 22 d’abril
Organitza: El Nucli

Ets un ciutadà/na de Sant Just o una 
entitat i vols opinar i participar en la 
confecció de la propera Festa Major? 
Vine i participa a la propera comissió 
que es farà a finals d’abril. Més informa-
ció: El Nucli o l’Ajuntament

SETMANA SANTA
Del 2 al 6 d’abril
Dijous 2
20 h - Celebració de la Cena del 
Senyor. L’església estarà oberta fins 
a les 23 h per fer pregària davant del 
monument.

Divendres 3
9 h - Ofici de lectura i laudes
17 h - Celebració de la Passió i Mort 
del Senyor
19 h - Via Crucis de Divendres Sant

Dissabte 4
9 h - Ofici de lectura i laudes
20 h - Missa solemne de la Vetlla 
Pasqual
11 h - Missa de Diumenge de Pasqua
Misses a les 11 h en català i a les  
13 h en castellà.

Dilluns 6
11 h - Missa de Dilluns de Pasqua

Tots els actes se celebren a l’Església 
dels sants Just i Pastor i el Via Crucis 
als carrers del voltant.
Organitza: Parròquia dels sants Just 
i Pastor
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Dijous 16 d’abril
• 19.30 h -  Jardins i Celler de Can 

Ginestar
Inauguració de l’exposició In Veí, 
d’Artasjust Fins al dia 26 de maig. 
Vegeu visites guiades i altres activitats a 
l’apartat d’Exposicions de L’Agenda.

Arbres Florits, ornamentació dels 
jardins  a càrrec del Taller de Plàstica 
Municipal Carrau Blau

Posem color a Sant Just, engalanem 
Can Ginestar dins el projecte Yarn 
Bombing
Data límit d’entrega de la peça de llana:  
9 d’abril, a JeaninePatchwork (c. Miquel 
Reverter, 6). Organitza: Dones amb 
Traça, Justícia i Pau, Centre d’Estudis 
Santjustencs amb la coordinació de 
JeaninePatchwork

Divendres 17 d’abril
• 20 h - Ateneu: Sala Piquet

Tertúlia: El teatre català actual, de 
l’escriptura a l’escenari, amb Toni Cabré, 
autor teatral i gestor cultural. Organitza: 
Grups de Tertúlies de l’Ateneu 

• 22 h - Ateneu: Sala Cinquantenari
Concert de jazz: Remembering Coltrane, 
amb Martí Serra i David Soler, David 
Mengual i Jordi Gardeñas
Preu general: 10 €. Socis/es: 8 €. Menors 
de 30 anys: 6 € (totes les entrades inclouen 
consumició). Organitza: Ateneu i On Air 
Jazz-Series

Dissabte 18 d’abril
• 20 h - Ateneu: Sala Cinquantenari

Recital de Joan Margarit: Des d’on 
tornar a estimar, el seu últim poemari, 
i de Barcelona, amor final, que s’ha 
reeditat i ampliat amb un apartat dedicat 
a Sant Just.
Organitza: Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu amb la col·laboració del Celler  
de Can Mata i l’Ateneu

Diumenge 19 d’abril
• 9 h - Pl.Verdaguer

Trobada motera 
Organitza: Motards Independentistes

DIADA DE SANT JORDI
A partir de les 10 h – Can Ginestar

• Portes obertes de la Casa de Cultura 
de Can Ginestar i dels Cursos d’Arts 
Plàstiques Municipals

• Parades de llibres i de roses

• Exposicions al CIM i al Celler
• 11 h-13.30 h Tallers per a infants amb 

l’Espai de Joc
• 12 h Signatura de llibres 
• 12 h Presentació del llibre: Estimar i 

gaudir la Vall de Sant Just
• 12 h Actuació de l’Escola de Dansa Marta 

Roig
• 12 h Actuació de l’Estudi de Dansa 

Tutuguri
• 12.30 h Un tastet de música tradicional 

amb el Grup de Gralles i Tabals de Sant 
Just Desvern

• 12.45 h Arriben els goblins!,  
acompanyats de la Fina Lletres.  
Recomanada per a infants a partir de 3 anys 
(Jardins de Can Ginestar i Biblioteca Joan 
Margarit).

• 13 h Presentació del llibre de Joan 
Carreras, L’àguila negra, premi Sant 
Jordi 2014. (Sala Isidor Cònsul) 
Organitza: Òmnium Cultural de Sant 
Just

• 20 h  Ateneu: Sala Municipal
Teatre: El 30 d’abril, de Joan Oliver. 
Organitza: Al 2000, 50

Dimarts 21 d’abril
• 19 h - Ateneu: Sala Piquet

Xerrada: Els llums s’apaguen a tot 
Europa. La fi de la Belle Epoque, amb 
Josep Pich Mitjana, professor d’Història 
Contemporània de la UPF. Organitza: 
Centre d’Estudis Santjustencs i Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu

Dimecres 22 d’abril
• 18 h - Espai Mas Lluí

Contacontes infantil: Contes de 
princeses aventureres i dracs enamorats
Organitza: AV Mas Lluí-Sant Just

Dijous 23 d’abril
• Programa especial de Sant Jordi de 

Ràdio Desvern des de l’INS Sant Just

• 18h -Jardins de Can Ginestar
Hora Conte: Encontats de conèixer,  
del grup DeParranda.
Organitza Biblioteca Joan Margarit

Divendres 24 d’abril
• 19 h - Les Escoles: Claustre

XXVI I Lliurament dels premis del 
Concurs de Prosa i Poesia en català per 
a no professionals

• Dictat col·lectiu
Organitza: CPNL amb la col·laboració dels 
Tallers de Música

• 20.30 h - Ateneu: Sala Cinquantenari
El Documental del Mes: The special 
need, del director Carlo Zoratti
Preu: 5 € (socis/es: 3 €). Organitza: Ateneu i 
Paral·lel 40

• 20.30 h - Pl. Verdaguer
Vine a menjar una tapa mentre 
escoltes música!

22.15 h, actuació musical amb El Pony 
Pisador (música folk-celta irlandesa) 

23.30 h, actuació musical   
amb La Testapazza (música blues)
Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Agrupament Escolta 
Martin Luther King, Club d’Esplai 
Ara Mateix, Dimonis Apagallums 
de Camablanca, Loud Music i Acció 
Solidària i Logística

Dissabte 25 d’abril

CORREFOC DE SANT JORDI 

• 19 h - Parc del Parador, Batucada

• 20.30 h CORREFOC INFANTIL   
amb els Diablets de Sant Just, i colles 
convidades. 
Recorregut: Parc del Parador, c. Josep Anselm 
Clavé, pl.Campreciós i pl. Verdaguer.

• 21.30 h - Pl. Verdaguer
Espectacle: Crema de Bruixes

Seguidament, CORREFOC amb el Drac 
de Sant Just, Dimonis Apagallums de 
Camablanca i colles de foc convidades 
(vegeu recomanacions de foc: www.
gencat.cat/revetlles/cat/correfocs.
htm)
Recorregut: pl.Verdaguer, pl.Campreciós, 
c.Josep Anselm Clavé, c.Font, c.Tudona i Casal 
de Joves

Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració del Drac de Sant Just, els 
Dimonis Apagallums de Camablanca, 
Diablets de Sant Just i colles de foc 
convidades

Diumenge 26 d’abril

• 12 h - als Jardins de Can Ginestar
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Santa Maria de Blanes
Organitza:. Agrupació Sardanista Sant 
Just

• 18 h - Ateneu: Sala Municipal
Espectacle: Som i serem, de l’Esbart 
Dansaire de Rubí
Preu: 10 € (socis/es: 8 €).
Organitza: Ateneu i Espai A

www.santjust.cat
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Diada a Can Ginestar, diumenge 19
Premis de prosa i poesia en català i dictat 
col·lectiu, divendres 24
Correfoc, dissabte 25
Presentacions de llibres, recitals, contes 
i l'exposició In Veí d'Artasjust...


