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➤	 Nou pla d’ocupació: 5 mesos de feina  
 a entitats + 4 mesos a l’empresa privada

➤	 La tercera edició del Juny Fotogràfic   
 mourà enguany prop de 5.000 imatges

➤	 Festa de l’Esport, Volta dels Turons i la  
 Cursa Solidària, noves cites esportives 
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PSC-CP
6 (6)

CiU 
4 (5)

ERC-AM 
3 (1)

MSJ-E 
2 (2)

C’S 
1 (0)

PP 
1 (2)

Participa en l’arribada  
de la Flama del Canigó 

El PSC és la llista més votada en unes eleccions 
amb el 59,40 % de participació
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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 72 61
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. 
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Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST DESVERN 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

➤ En el marc de la tasca de recupera-
ció del patrimoni documental dels mo-
viments culturals i associatius que han 
tingut lloc al municipi, l’Ajuntament 
està a punt de concloure un treball d’in-
ventari, descripció i classificació dels 
diversos fons no municipals custodiats 
a l’Arxiu Municipal. Un d’aquests és 
el de Focs de Sant Joan, incrementat 
ara amb documents que van de 1973 
a 1976 reunits, conservats i cedits per 
Jordi Cortès i Franch. La imatge de la 
dreta reprodueix el programa de l’any 
1975, il·lustrat amb un dibuix al·legòric 
del portador de la flama. Aleshores, per 
dinamitzar la festa, es feia un concurs de dibuixos es-
colars i una exposició a l’Ateneu. Fa 40 anys la fogue-

ra es feia al davant de l’Ajuntament, i 
passades les 9 del vespre tenia lloc el 
lliurament dels premis del concurs de 
dibuix i a més una audició de sarda-
nes. El programa també permet veure 
la implicació del comerç i les entitats 
bancàries a la festa.  

En aquells anys els focs es dedicaven 
cada any a un personatge: l’any 1973 
es van centrar en la figura del comte 
Guifré el Pilós, el1975 en Pep Ventura 
i l’any 1976 en el comte rei Jaume I. 

Les reunions prèvies s’iniciaven al 
mes de febrer a l’Ateneu, que era l’en-
titat que acollia els treballs de la gent 

de Focs de Sant Joan. Comitè Local de Sant Just 
Desvern. •     

Com era la festa de Sant Joan i la Flama del Canigó fa 40 anys?

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista
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Una vegada més, Sant Just 
Desvern ha donat una mostra 
de participació i de civisme. 

7.498 veïns i veïnes han exercit el 
seu dret a vot a les eleccions, cosa 
que representa el 58,81% del cens 
i un increment de 2 punts respecte 
als comicis de 2011. La implicació 
ciutadana és fonamental per avançar 
com a poble, i el respecte a la convi-
vència i a la diversitat ideològica és 
una característica del nostre municipi.

En primer lloc, vull felicitar el PSC 
per haver estat la llista més votada. 
La lectura dels resultats la deixo per 
a cadascú i cadascuna de vosaltres, 

però ens pertoca destacar que les 
forces de l’actual govern municipal 
han estat més recolzades que fa 4 
anys. De 9 regidors i regidores s’arriba 
a 11 representants, i ERC és qui té 
l’increment més destacat, passant d’1 
a 3 regidors. 

Durant els pròxims dies, hi haurà 
les negociacions entre les diferents 
formacions per poder constituir el 
millor equip polític per Sant Just 
Desvern i escollir l’equip de govern 
dels pròxims 4 anys, així com l’al-
calde o alcaldessa.

Com a alcalde en funcions, vull 
felicitar totes les persones que han 

format part de les 7 candidatures 
registrades a Sant Just perquè de-
mostra que tenim veïns i veïnes 
amb ganes de millorar Sant Just 
des del seu Ajuntament. En aquest 
mandat, s’incorpora una formació 
nova, Ciutadans, que fins ara no 
tenia representació al consistori. Per 
contra, Via Democràtica deixa de 
tenir representació municipal. 

El pròxim 13 de juny tindrà lloc 
l’acte de constitució del nou Ajun-
tament i serà el moment en què do-
narem per iniciat un nou mandat. Hi 
ha molts reptes per endavant i entre 
tots i totes els hem de fer realitat. 

Un Sant Just més d’esquerres 
i catalanista que fa 4 anys

➤	Al llarg de tota la tarda, la ciuta
dania va anar “aixecant” un mur 
amb caixes de cartró que simbolit
zaven els entrebancs i les amena
ces a la llibertat d’expressió i a la 
informació. Un mur que es va fer 
caure, de forma simbòlica, com el 
triomf de la llibertat i l’esperança. 
Aquest va ser l’acte central de la 
Festa de la Pau 2015, una iniciati
va organitzada conjuntament per 
una vintenta d’entitats del poble 
amb el suport de l’Ajuntament, 
que reivindica els valors de la pau 
per aconseguir un món millor. 

La plaça de La Pau va ser l’es
cenari de diferents activitats 
adreçades a totes les franges d’edat: 
tallers, música i espectacles, entre 
d’altres. 

En aquesta edició s’han recollit  
1.400 euros que es destinaran a 
l’ONG Reporters Sense Fronte
res. 

La Festa de la Pau fa caure un mur simbòlic 
com a triomf de la llibertat d’expressió

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE en funcions 
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➤	Amb normalitat i sense incidèn
cies es va desenvolupar  la jornada 
electoral del 24 de maig a Sant Just 
Desvern. La participació va ser del 
59,40%, gairebé dos punts per so
bre de la de fa 4 anys. 12 de les 17 
persones escollides són homes i 5 
són dones. Una desena dels regi
dors/es ho seran per primera ve
gada a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern (3 del PSC, 3 de CiU, 2 
d’ERC, 1 de Movem i 1 de C’s). 

El Ple Extraordinari de Cons-
titució del nou Ajuntament està 
previst que tingui lloc el dissabte 
dia 13 de juny, a les 12 del migdia, 
a la Sala Municipal de l’Ateneu. En 
aquest acte, obert al públic, les 17 
persones que han estat escollides 
per la ciutadania prendran possessió 
del càrrec de regidor/a de la nova 
Corporació Municipal per al man
dat 20152019. 

6 formacions polítiques al nou Ajuntament
Mas Lluí registra la participació més alta (70,5%) 

Ràdio Desvern, referent informatiu de la campanya i de la jornada electoral
L’emissora municipal s’ha implicat novament en el seguiment de la campa-
nya electoral amb entrevistes a les diferents persones que es presentaven 
a l’alcaldia, així com en l’organització del debat electoral que es va emetre 
simultàniament per ETV i el 98.1fm, i per Internet. Les xarxes també han 
estat molt actives. El dia de les eleccions, gràcies a la col·laboració de 
diferents persones vinculades a l’emissora es va poder fer una cobertura 
informativa des de l’interior dels col·legis electorals per saber, al moment 
i en directe, els resultats. El nou espai web de santjust.cat dedicat als 
resultats electorals –amb les dades d’escrutini per col·legis i meses– va 
registrar 2.500 visites les 24 hores posteriors a les eleccions. 
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59,40 % de participació a les eleccions municipals

PSC-CP
6 (6)

CiU 4 (5)

MSJ-E 2 (2)

PP 1 (2)

C’S 1 (0)

ERC-AM 3 (1)

Cens: 12.648 persones. 
Participació: 7.514 persones (59,40 %). 
Entre parèntesi el nombre de regidors/es 
obtinguts el 2011.

Vots emesos als diferents col·legis (dades provisionals)

Les Escoles
Cens: 1.578

Candidatura vots %
1.  CiU  259 27,44

2.  PSC-CP  223 23,62 
3.  ERC-AM  162 17,16 
4.  MSJ-E  93 9,85 
5.  C’s  90 9,53 
6.  PP  79 8,37 
7.  VD  20 2,12 
8.  BLANC  18 1.91

Centre Cívic Joan Maragall 
Cens: 639

Candidatura Vots %
1.  PSC-CP  159 44.29

2. MSJ-E  44 12.26

3. ERC-AM  44 12.26

4. C’s  38 10.58

5. VD  28 7.80

6. CiU  25 6.96

7. PP  20 5.57

8. BLANC  1 0.28

Can Ginestar
Cens: 1.821

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  265 24.81

2. CiU  257 24.06

3. ERC-AM  219 20.51

4. MSJ-E  137 12.83

5. C’s  66 6.18 

6. VD  56 5.24

7. PP  53 4.96

8. BLANC  15 1.40

Centre Pilot
Cens: 1.373

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  392 47.29

2. MSJ-E  101 12.18 

3. ERC-AM  96 11.58 

4. CiU  87 10.49

5. C’s  67 8.08 

6. PP  50 6.03

7. VD  20 2.41

8. BLANC  16 1.93

Escola d’Arts Gràfiques
Cens: 1.435

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  210 27.06

2. CiU  144 18.56

3. ERC-AM  131 16.88

4. C’s  110 14.18

5. MSJ-E  94 12.11

6. PP  58 7.47

7. BLANC  18 2.32

8. VD  11 1.42

Centre Cívic Salvador Espriu
Cens: 983

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  251 43.05

2. MSJ-E  110 18.87

3. ERC-AM  110 18.87

4. CiU  50 8.58

5. C’s  29 4.97

6. PP  14 2.40

7. VD  11 1.89

8. BLANC  8 1.37

INS Sant Just / L’espai Mas Lluí 
Cens:1.368
Candidatura Vots %

1. PSC-CP  240 29.20

2. CiU  180 21.90

3. ERC-AM  136 16.55

4. MSJ-E  87 10.58

5. C’s  79 9.61

6. PP  57 6.93

7. VD  30 3.65

8. BLANC  13 1.58

Escola Canigó
Cens: 1.538

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  231 25.87

2. ERC-AM  186 20.83 

3. CiU  173 19.37

4. MSJ-E  126 14.11

5. C’s  73 8.17

6. PP  56 6.27

7. VD  44 4.93

8. BLANC  17 0.45

Escola Montseny
Cens: 1.913

Candidatura Vots %

1. PSC-CP  389 33.05

2. ERC-AM  231 19.63 

3. CiU  214 18.18

4. MSJ-E  158 13.42

5. C’s  82 6.97

6. PP  59 5.01

7. VD  30 2.55

8. BLANC  13 1.19

RESULTATS
 % VOTS

PSC- CP 31,67 % 2.360
CiU  18,64 % 1.389
ERC-AM 17,65 % 1.315
MSJ-E  12,75 % 950
C’S 8,51 % 634
PP 5,99 % 446
VOTS EN BLANC 1,44 % 107

Regidors/es 
obtinguts

Més informació per col·legis i meses i comparativa amb els resultats de 2011 a santjust.cat
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ELECCIONS MUNICIPALS 2015 - santjust.cat

Les 17 regidores i regidors electes 

«Moltes gràcies»

Sant Just ha parlat i ho ha fet amb cla-
redat. El PSC ha guanyat les elecci-
ons, amb un increment de vots pròxim 
al 15%. Hem passat de 2.080 vots a 
2.360 vots. Gràcies a totes les persones 
que ens heu donat suport i confiança. 
Gràcies per valorar la feina feta fins ara, 
en un context realment difícil. Som un 
projecte de govern que ha treballat per 
consolidar l’actual model de municipi, 
i tenim una candidatura preparada per 

Atès que s’ha hagut de preparar aquest escrit 
a només 24 hores després de les eleccions, 
des de la candidatura que encapçalo, hem 
decidit no redactar una valoració tan impro-
visada dels resultats.

La feina feta per mi mateixa, per la resta 
de candidats i per tot l’equip de campanya 
ha estat una veritable feina d’equip amb una 
quarantena llarga de persones implicades i 
és per això que volem fer la valoració tots 
plegats.

Sí que hi ha dos punts que vull manifestar:
1. Donar les gràcies a tots els veïns i veïnes 

➤	A partir del Ple de Constitució 
del nou ajuntament, 17  regidores i 
regidors formaran la nova Corporació 
Municipal. Són les persones que han 
sortit escollides dels partits que han 
obtingut representació al Consistori. 

6 representen al PSC –que man-
té els mateixos regidors/es– , 4 a 
CiU –baixa un regidor/a– , 3 a ERC 
–suma dos regidors/es més–,  2 són 
regidors de Movem Sant Just –que 
manté la mateixa representació–, 1 
regidor de C’s –que entra de nou al 
Consistori– i 1 regidor representant 
al PP –perd un regidor–. VD no obté 
representació. 

poder governar el Sant Just dels pròxims 
anys. 

En aquest mandat, renovem la meitat del 
grup municipal amb la incorporació de 3 
dones. Atesos els resultats, estem amb ca-
pacitat de formar govern, i ara és el moment 
d’obrir negociacions. Com sempre estem 
oberts a dialogar per configurar el millor 
govern possible per Sant Just. 

Finalment, vull felicitar les 7.514 perso-
nes que van anar a votar diumenge, així com 
les formacions polítiques que han obtingut 
representació.  

que ens heu donat el vostre suport i manifestar 
el nostre compromís que farem la millor feina 
possible amb el vostre vot.

2. Manifestar el nostre orgull i satisfacció 
per la feina feta i, en especial també, pel con-
siderable augment que ha experimentat el vot 
sobiranista, de la qual cosa, tots plegats, en 
prenem bona nota.

Manifesto finalment, la nostra voluntat i 
el nostre compromís d’explicar a la ciutada-
nia la nostra valoració col·lectiva de forma 
exhaustiva, la qual cosa farem en el proper 
butlletí.

Valoració dels caps de llista de les 6 formacions 
que han obtingut representació: 

PSC 
• Josep Perpinyà Palau
• Gina Pol Borràs
• Quima Giménez Gonzalez
• Joan Basagañas Camps
• M. Dolors Leyva  Grasa
• Carrasumada Serrano Pau

CiU 
• Laia Flotats Bastardas
• Joan Asmarats Gallart
• Josep M Cortés Artigas 
• Pere Bosch Cuscó

ERC
• Sergi Seguí Esteve
• Jordi Porta Pruna
• Ferran Tost Cabonell

MOVEM SANT JUST: 
• Lluís Monfort Peligero 
• Just Fosalva Sanjuan

CIUTADANS: 
• Guillermo Frances Morbach

PP: 
• Enric Salvadores Manzano
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Des de Movem Sant Just volem donar les 
gràcies a totes les persones que ens han 
fet confiança, així com a totes aquelles que 
ens han ajudat durant la campanya i la jor-
nada de diumenge.

Per ser la primera vegada que MOVEM es 
presentava com a tal a les eleccions, hem 
obtingut un suport de 950 vots, i ens hem 
quedat a les portes que la Carla Crespán 
entrés com a tercera regidora. N’hem de 
treure conclusions positives. El nostre és 
i ha de ser un espai de confluència de la 
gent d’esquerres que comparteix una visió 

«Hay espacio para una tercera vía 
que es CIUTADANS»

En España hay espacio para una tercera 
vía que es Ciudadanos y hemos puesto 
las bases para los resultados que 
más esperamos, ganar las elecciones 
generales en España. Gracias a los 
votos de miles de españoles, C´s es 
la tercera fuerza política municipal 
en España con 1.500 concejales, 78 

de poble com la que hem estat explicant dia 
rere dia. Seguirem treballant en el projecte, 
ara amb més temps i de manera més pro-
funda, oberta i inclusiva.

Globalment l’Ajuntament ha fet un gir a 
l’esquerra en número de vots i regidors/es i 
això és també simptomàtic de quines han de 
ser les prioritats de les polítiques del futur.

Entomem amb il·lusió el repte de repre-
sentar les persones que ens han votat i de 
treballar perquè les nostres propostes esti-
guin presents en la política municipal, de 
la millor manera possible.

«Conclusiones»

Desde el partido popular de Sant 
Just Desvern queremos agradecer a 
todos los vecinos del municipio, su 
ejemplo de civismo, ética y educación 
quedando demostrado una vez más 
en estas elecciones municipales y 
de forma muy particular a todos los 
que mediante su voto, han vuelto a 
confiar en nuestra formación política, 

y es mi intención seguir trabajando para 
todos con el claro propósito de poder 
demostrar en estos cuatro años, que sí 
se puede confiar en el partido popular. 
Mi más sincera enhorabuena a todos los 
vecinos de Sant Just Desvern.

«1.315 gràcies!»

Esquerra Republicana hem assolit, 
gràcies al suport de molts i moltes sant-
justencs i santjustenques, els millors 
resultats de la història: 1.315 vots que 
es tradueixen en ser la 3a força del poble 
amb 3 regidors, a un petit pas del quart. 
El nostre equip de regidors (Sergi Seguí, 
Jordi Porta i Ferran Tost) treballaran 
des de ja mateix sense descans per 

dur a terme les propostes del programa 
electoral: construcció nacional, progrés 
social, futur de Sant Just i transparència, 
ètica i proximitat.

Al conjunt de la comarca i del país ERC 
hem assolit un gran nombre de regidors 
i regidores i el vot sobiranista ha crescut 
300.000 vots mentre que l’unionista 
ha baixat prop de 100.000, dades molt 
importants de cara a les eleccions al 
Parlament de Catalunya.

diputados autonómicos y presencia en 
todas las provincias. Esto no ha hecho 
nada más que empezar, ha llegado la 
hora de un cambio sensato, en el que 
hay espacio para la centralidad política, 
la libertad, la igualdad y la solidaridad 
que representa C´s. Hemos llegado 
para empezar a cambiar las cosas y 
no traicionaremos a los que nos han 
depositado su confianza, consiguiendo 
poner el primer ladrillo del cambio 
sensato. 
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Plaça de la Pau
Les obres de manteniment i mi
llora de la plaça de la Pau han 
donat un aspecte més natural a 
aquest espai gràcies al formigó 
armat acolorit. També s’ha fet un 
manteniment del mobiliari urbà, 
s’ha renovat el paviment de la 
zona de jocs, s’han col·locat nous 
jocs infantils i s’ha plantat vege
tació. 

Jardins casa Costa-plaça 
Antoni Malaret i Amigó
Aquesta actuació està molt 
avançada i ja és visible la configu
ració de la nova plaça Antoni Ma
laret i Amigó. Ben aviat es podrà 
travessar la pl. Antoni Malaret. La 
urbanització d’aquest espai am
plia el c. de la Creu –entre Ateneu 
i Montserrat–, dignifica l’Ateneu 
i Les Escoles i habilita un accés 
directe al claustre de Les Escoles 
i al jardí públic de la Casa Costa. 
També preveu un accés directe 
des de la plaça al pati del Roure 
de l’Ateneu. És una espai amb  
diferents nivells que propicia la 
convivència veïnal. 

Actuacions previstes:
Està previst: 
– la renovació del col·lector del 
carrer Ametllers (entre el carrer 
Tarongers i la plaça Monfalcone). 
– la renovació i arranjament dels 
vestuaris i banys del Mercat Mu
nicipal
– el manteniment i arranjament 
de part de la coberta de la Masia 
de Can Freixes
– la renovació i millora de la fuste
ria d’alumini de l’escola Canigó. 

Renovació d’espais públics per a la relació veïnal 

Nou equipament esportiu a Mas Lluí
Els treballs d’aquestes instal·lacions de gestió privada avancen a bon ritme. 
Ja estan acabades les pistes de pàdel amb els tancaments i s’estan ultimant 
els treballs de l’edifici central i l’enjardinament exterior. 
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Aquest mes de juny, 10 per
sones de Sant Just Desvern 
en situació d’atur de llar

ga durada tenen feina per mitjà 
d’una iniciativa municipal in
novadora que implica el teixit 
productiu local en el desenvo
lupament d’aquest programa a 
fi d’augmentar les oportunitats 
d’inserció laboral de les persones 
participants. El programa 5+4 va  
adreçat, específicament, a per
sones aturades de llarga durada 
majors de 45 anys. Els primers 
5 mesos se’ls assignaran tasques 
d’interès comunitari en entitats 
locals, mentre reben un programa 
de formació i coaching per millorar 
les seves competències professio
nals. Aquestes persones presta-
ran servei en entitats que, prè
viament, ho han sol·licitat: Casa 
Regional de Extremadura, 

Parròquia, Ateneu, Acció 
Solidària i Logística, Insti-
tut, Asproseat, Associació 
Fotogràfica, Centre d’Estudis 
Santjustencs ,  AMPA de 
l’escola Bressol Marrecs, AM-
PA de l’escola Montseny, AM-
PA de l’escola Canigó i AMPA 
de l’escola Montseny, Esplai 
Ara Mateix, Club Barna Rít-
mica, Patim Patam, Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, 
Solidança i Creu Roja Esplu-
gues-Sant Just. 

Un cop finalitzada aquesta 
primera fase, passaran a des
envolupar tasques en empreses 
col·laboradores durant un pe
ríode de 4 mesos. Les 9 empre-
ses on treballaran són: l’hotel 
Hesperia Sant Just (dues 
persones), el restaurant Crè-
me de la crème, l’empresa 

d’essències 
Ventós, As-
proseat (gestió de serveis in-
tegrals i suports per la qua-
litat de vida de les persones 
amb discapacitat, l’empresa 
d’oci La Torre Torras, el la-
borati Sinnoqa, l’empresa de 
maquinària de fred industrial 
Frigicoll i l’escola bressol St. 
Patrick’s. 

Sant Just participa en una jornada 
sobre adolescents i drogues
 
➤	Un dels objectius de la 1a jornada sobre adoles-
cents i drogues era oferir pautes per facilitar la rela-
ció entre el jovent i les persones professionals que 
treballen amb aquest col·lectiu. La regidora d’Acció 
Social, Gina Pol, va ser la moderadora  de la jornada, 
en el marc de la qual professionals de l’àmbit de 
serveis socials, sanitari, educatiu i de la seguretat 
van debatre sobre la relació que existeix actualment 
entre el jovent i el consum de drogues. 

Flama del Canigó: crida a la 
participació d’entitats i ciutadania

➤	El 23 de juny, 
abans de la Re-
vetlla de Sant Jo-
an (Solstici d’estiu 
i Festa Nacional 
dels Països Ca-
talans) Sant Just 
celebra els Focs 
de Sant Joan amb 
l’encesa de la foguera amb la Flama del Canigó.

Un grup de persones voluntàries del poble aniran, 
com cada any, a buscar la flama –encesa de bon matí 
al pic del Canigó– a la Plaça de Sant Jaume de Bar-
celona, per portar-la amb torxes al nostre municipi, 
fent posteriorment un recorregut pels carrers fins a 
arribar al Parc del Canigó de Sant Just, on es llegeix 
el manifest del 2015 i s’encén la foguera. 

Es fa una crida a la concurrència, en especial a 
entitats, escoles i clubs locals per acompanyar la 
flama en el seu recorregut. Cal comunicar la partici-
pació fins el 19 de juny a l’ajuntament (ajuntament@
santjust.cat).

Nous plans d’ocupació que combinen 
la feina a entitats i empreses privades

pers
ona

empresa

entitat



elbutlletí juny 2015

 10

Breus

➤	La fotografia torna a ser la pro
tagonista aquest mes amb totes 
les activitats que envolten el Juny 
Fotogràfic, una iniciativa organit
zada per l’Agrupació Fotogràfi
ca Sant Just amb el suport de la 
Unió de Botiguers i Comerciants, 
dels Assentadors del Mercat i de 
l’Ajuntament. 

Es mouran prop de 5.000 
imatges, un miler més que l’edi
ció anterior. Les fotografies del 
Concurs Internacional es mos
traran a l’interior de 22 establi
ments comercials i a l’exterior de 
Les Escoles. També hi haurà 18 
exposicions en diferents sales i 
equipaments, una altra als jar
dins de Can Ginestar sota el tí
tol “Cunyats i cunyades”, tallers 
i sessions fotogràfiques. A més, 
hi haurà plafons amb un recopi
latori de retrats de persones de 
Sant Just i de detalls del poble, 

Augmenten fins a 5.000 les 
imatges que mou el Juny Fotogràfic Defunció de Pere Brull, 

regidor de 1967 a 1970
➤	 Pere Brull i Angela va mo
rir el 27 d’abril als 92 anys. Va 
entrar a formar part del Frente 
de Juventudes l’agost de l’any 
1939, i l’any 1967 va entrar 
al consistori, com a 1r tinent 
d’alcalde, i al capdavant de les 
carteres de Cultura i Hisenda 
fins al 1970. A banda de la seva 
vessant política, Brull també va 
ser una persona molt activa en 
l’àmbit associatiu i cultural del 
poble. 
 
50 anys de la primera 
biblioteca pública a Sant Just
➤	El dia 16 de juny fa 50 anys 
que es va inaugurar la Biblioteca 
Popular de Sant Just Desvern 
–impulsada per l’Ajuntament 
i la Diputació de Barcelona, 
formant part de Central de 
Bibliotecas Populares de la 
província de Barcelona– a la 
planta superior de l’edifici d’El 
Parador. La Lluïsa Colomé i la 
Maria Teresa Herre van ser les 
primeres bibliotecàries d’aquest 
nou equipament que comptava 
amb un fons documental d’uns 
1.600 volums.  La Biblioteca va 
ocupar l’edifici del Parador fins 
l’any 1983, que es va traslladar 
a Can Ginestar. 

➤	 El Taller Munici
pal de Plàstica Carrau 
Blau ha participat a 
1es Primeres Jornades 
d’Educació Artística 
que s’han fet a Mallor
ca, organitzades per la 
Universitat de les Illes 
Balears, la llibreria 
Embat i la Fundació 
Pilar i Joan Miró de 
Palma –espai aquest 
últim on s’han desen
volupat les activitats. 

Les jornades s’han 
centrat a conèixer la pràctica artística del Carrau Blau i l’edició dels 
seus quaderns de didàctica plàstica “Fragments” a través de les seves 
autores, Soledat Sans i Marta Balada. El Carrau és una referència ac
tual en l’educació artística i per mitjà d’uns tallers s’ha proporcionat a 
les persones participants –principalment professorat i alumnat univer
sitari– el marc teòric i l’experiència en el marc pràctic per aprofundir 
en les metodologies del Taller Municipal.  

Mallorca convida el Carrau per 
conèixer la seva pràctica artística

on les persones visitants podran 
posar a prova la seva memòria 
en un joc (MemoryPhoto), amb 
un miler d’instantànies. 

Com a novetat, enguany, Sant 
Just Desvern acollirà una revetlla 
d’estiu de la Federació Catalana 
de Fotografia que aplegarà més 
de 125 fotògrafs de tot Catalu
nya, i en el marc de la qual es 
lliuraran els premis de la 6a Lliga 
Catalana. 

Les tres notícies  
de Ràdio Desvern més 
consultades a santjust.
cat durant el mes de 
maig (6.163 clicks)

12/5/2015 La Festa de la 
Pau de Sant Just es dedicarà 
enguany a la llibertat 
d’expressió i d’informació 

14/5/2015 Els 7 alcaldables 
de Sant Just participen avui 
dijous al vespre d’un debat 
electoral a l’Ateneu.

20/5/2015 Debat electoral 
aquesta nit a ETV i Ràdio 
Desvern amb els candidats  
a l’alcaldia de Sant Just.

Fotografia del belga Jozef de Fraine, 
millor autor del concurs
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➤	 Amb el propòsit de generar 
espais de trobada i de joc entre 
infants i famílies, la xarxa 06, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
ha tornat a organitzar al parc de 
Joan Maragall l’activitat “Diven
dres al Parc”, que aquest any ha 
tingut més participació per part 

➤	Més de 100 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Sant 
Just han rebut el diploma que acredita que han for
mat part dels diferents projectes APS (Aprenentatge 
i Servei). Es tracta d’una iniciativa mitjançant la qual 

Educar en valors fent projectes de servei a la comunitat

MAITE SARASA, 
Coordinadora del projecte 
Jovent actiu i solidari

«Són molts els beneficis 
que reben els nois/es de 4t 
d’ESO que participen en 
aquest projecte. És el segon 
any que el posem en marxa 
i enguany han participat en 
11 experiències. Fomenta una ciutadania participa-
tiva, pensada, responsable i activa que, en la mesura 
de les seves capacitats i maduresa, pretén millorar 
i transformar el seu entorn. I ells se senten prota-
gonistes d’aquest canvi. També és, sens dubte, una 
experiència  que educa en valors –com la solidaritat, 
la cooperació, el treball en equip, el diàleg i l’esforç–, 
no d’una manera teòrica sinó viscuda. Els valors no 
s’aprenen escoltant explicacions, sinó buscant espais 
on els noies/es puguin viure experiències i vivències 
de compromís. I aquests valors, ben segur que for-
maran part de la seva vida».

ANDREA BARROSO, 
Participació en el projecte 
Compartim la memòria

«Valoro molt positivament l’ex-
periència perquè ha estat molt gra-
tificant i agradable veure i compartir 
diferents opinions. El que més m’ha agradat ha estat 
veure com les persones grans, amb una simple estona ja 
estan contentes.  És molt gratificant veure-les somriure. 
Sense cap dubte hi tornaria a anar». 

SOFIA QUIRÓS
Participació en el projecte 
Banc de Teixits i Sang

«Veure com des de l’esforç propi  
en treus profit per a gent necessi-

CLARA DE ZULOAGA, 
Participació en el projecte
Trobades esportives escolars

«No trobaria cap altra millor raó 
per substituir les hores que he invertit 
en aquest projecte en una altra cosa.   
Ara penso que en aquest cas l’esport, vital per a la nostra 
salut, uneix les persones. Gràcies  a això em prenc com  
“algo” personal el compromís cívic, perquè ajudar les 
altres persones és molt gratificant».

els i les estudiants realitzen unes 10 hores en una 
entitat o servei del municipi, en diferents àmbits, amb 
la voluntat que experimentin accions de compromís 
cívic i aprenguin fent servei a la comunitat.  

tada, t’omple de ganes d’ajudar més gent i encara més 
nosaltres, que ho vam viure en primera persona. Tot és 
rellevant: des de la creació de la publicitat de la cam-
panya que vam fer, la visita a la seu central del Banc de 
sang, la informació que vam donar als alumnes i famílies 
del centre, fins a atendre els donants».

de les entitats. Els tres divendres 
han comp tat amb una oferta rica 
d’activitats, –com ara tallers, jocs, 
racó de contes– i, especialment, 
l’espectacle d’animació que es va 
fer el divendres 22, amb molt bo
na acollida per part de la ciutada
nia. 

“Divendres al Parc” perquè infants 
i famílies comparteixin espais de joc 
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➤	Cada any s’ofereixen als centres 
escolars de Sant Just Desvern tot 
un seguit de propostes educatives 
perquè l’alumnat pugui conèi
xer espais públics i serveis locals, 
buscant també la interrelació 
amb altres escoles de la població. 
L’English Day que s’ha fet aquest 
mes de maig, és un exemple d’a
questes iniciatives on les diferents 
escoles del poble participen d’una 
mateixa activitat. En aquest cas, 
es tracta de la cloenda de tot un 
treball que fa l’alumnat de 6è i 1r 
d’ESO als seus centres per mitjà 
de contes i activitats en anglès, 
i que aquest dia posen en comú 
amb jocs i tallers. 

L’Ajuntament i les escoles tre
ballen conjuntament en el disseny 
d’aquestes activitats, que estan re
collides a la Guia Educativa que 
es pot consultar a santjust.cat. La 
visita a la Casa de la Vila a Ràdio 
Desvern o a la Biblioteca, itinera
ris per la Vall de Sant Just, con
certs de música i les Trobades Es
portives són algunes de les inicia
tives que any rere any s’ofereixen 
i que tenen molt bona resposta. 

Activitats educatives perquè l’alumnat es 
relacioni i conegui espais i serveis del poble
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➤	Les temporades esportives en
tren a la recta final i els diferents 
equips s’esforçen i lluiten per te
nir la millor classificació possible. 
Les properes setmanes també se
ran de trobada per a les famílies 
amb les activitats i sopars que 
posen punt final a la temporada, 
així com de reunions de juntes i 
personal tècnic per començar a 
preparar el nou curs. Aquesta és 
la rutina esportiva que marca la 
vida diària del poble, però a això 
es van sumant cites que surten 
de la normalitat –com el recent 
Triatló de Natació, o la Festa de 
l’Esport i la Volta dels Turons que 
estan previstes aquest mes de 
juny. O, fins i tot, que combinen 
esport i solidaritat com és el cas 
de la 2a Cursa Sant Just Desvern 
per Sant Joan de Déu que tindrà 
lloc el 4 de juliol.

2a Triatló Infantil   
de Natació

Enguany ha comptat amb la 
participació de 140 nens i nenes, 
superant el registre de l’any pas
sat. Bona part dels infants eren 
del Club Natació Sant Just, orga
nitzador de l’activitat. L’activitat 
es va desenvolupar a la piscina de 
La Bonaigua i els carrers propers 
al Complex, on van córrer i van 
anar en bicicleta. 

L’entitat ha creat recentment 
L’Escola, la seva secció de triatló, 
amb més d’una vintena de nens i 
nenes de 6 a 15 anys. 

➤	El pati de l’escola Montserrat 
es va transformar en un mercat 
on comprar i vendre objectes de 
segona mà. És el quart any que el 
centre organitza aquesta iniciativa, 
que té per objectiu donar una se
gona vida o oportunitat a objectes 
que nosaltres ja no necessitem. 

L’AMPA està especialment im
plicada en l’organització del Mer
cat, i compta amb el suport i la 
participació activa de les famílies. 
L’activitat es complementa amb 
tallers i un esmorzar per als in
fants, entre d’altres propostes.  

Festa de l’Esport
El 7 de juny Sant Just respirarà 

esport de base. Durant el matí, 
una vintena d’entitats esportives 
locals oferiran activitats i faran ex
hibicions al voltant de la plaça Ca
moapa, el carrer Salvador Espriu 
i la plaça de la Pau. És la cloenda 
lúdica i festiva després d’una tem
porada d’esforç i competició. 

10a Volta dels Turons
L’Agrupació Ciclista té una de 

les seves cites més consolidades 
el 14 de juny. L’any passat es van 
inscriure unes 200 persones, que 
van fer un recorregut de 37 km 

Mercat de segona mà 
a l’escola Montserrat

Complicitat amb les cites esportives i solidàries

per Collserola de dificultat mitja
naalta, Les inscripcions s’han de 
fer al web de l’entitat, www.acsan
tjust.com.

2a Cursa Solidària
Serà el 4 de juliol i els diners que 

es recullin es destinaran a la re
cerca de malalties infantils. L’any 
passat van participar 700 persones 
en aquesta cursa, organitzada pel 
Club d’Atletisme Sant Just amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i 
de l’obra social Sant Joan de Déu. 
Inscripcions a www.clubatletisme
santjust.es i/o www.champion
chip.cat. 
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➤	La Festa Major 2015 ja té 
imatge per al seu cartell. El 
Marc Villalonga és l’autor del 
cartell guanyador del concurs 
organitzat pel Nucli. Amb 
aquesta imatge ja es pot dir que 
la Festa Major comença a escal
far motors, tot i que ja fa set
manes que El Nucli, les entitats 
col·laboradores i l’Ajuntament 
estan treballant de valent en la 
programació. 

Hi ha previstes un bon grapat 
d’activitats per a les diferents 
franges d’edat. Destaquen, les 
activitats d’aigua, les diferents 
proves entre les colles groga i 
blava, els concerts al camp de 
futbol, el cinema la fresca, els 
espectacles i activitats infantils 
i la tradicional cloenda de festa 
amb foc i havaneres. 

Els dijous, a partir 
del 25 de juny, 
tornen les Nits 
de Música 
➤	El Claustre de Les Escoles 
tornarà a ser escenari del cicle 
Nits de Música que organitza Ta
llers de Música amb el suport 
de l’Ajuntament. A partir del 
25 de juny, i durant el mes de 
juliol, hi haurà un concert de 
jazz i blues.    

8 dies de Festa Major tenyida 
d’activitats blaves i grogues
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EN FLAIX

En el darrer Campionat de Poomse de Catalunya, van partici-
par 15 representants Club de Taekwondo Sant Just i es van 
aconseguir: 2 medalles d’or, i 5 bronzes. Uns grans resultats 
per acabar la temporada dels campionats de Poomse (tècnica).

L’escola Canigó ha tornat a celebrar la seva Festa de la Primavera 
amb molt èxit de participació. El gruix de l’organització recau 
en els pares i mares de 6è i els diners que es recullen amb les 
diferents activitats són per al viatge de final de curs de l’alumnat.

El periodista Àngel Casas i el fotògraf Francesc Fàbregas han 
estat els convidats de la conversa del mes de maig organitzada 
per El Món Il·lustrat. Ambdós personatges, amics personals, 
han explicat la seva trajectòria i les seves vivències.

L’aula d’estudi de la Biblioteca Joan Margarit ha ampliat horaris 
coincidint amb l’època d’exàmens, obrint algunes nits i dies 
festius fins al 28 de juny. Com a novetat, obre fins a les 12 de 
la nit durant tota la setmana prèvia a les proves de selectivitat.

El Casal de Joves ha estrenat nou web. És un espai renovat i 
adaptat a les tauletes i als mòbils, els dispositius més utilitzats 
pel jovent per connectar-se a la xarxa. El web ara té un aspecte 
més visual, dinàmic i interactiu. 

25 parelles han participat a la 41a Marxa de Regularitat Fulgenci 
Baños de la SEAS, que enguany s’ha fet al Bages. Aquesta marxa 
consisteix a premiar la regularitat de les parelles a l’hora de 
caminar i passar pels controls en un itinerari concret.
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Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

Dimecres3
u 18 h  Espai Mas Lluí

Taller de reciclatge de llaunes   
de conserva
Adreçat a tothom (infants menors de 8 anys 
han d’anar acompanyats d’una persona adulta).  
Dins de la Setmana del Voluntariat Ambiental.
Organitza: Associació Veïnal Mas Lluí

u 18.30 h  Centre Cívic Joan Maragall 

Aula de cuina: Els vermuts,   
la beguda més popular i social
Blancs, negres, secs, dolços... acompanyats 
amb un petit maridatge. Tast molt pràctic 
amb què pretenem trencar molts tòpics. Cal 
inscripció prèvia. Mínim 8 persones.

Organitza: Ajuntament i Celler de Can Mata

Dijous4
u 18 h  Auditori Residència La Mallola

Conferència: Antonio Vivaldi,  
retratista de la natura,
amb Joan Vives Bellalta, músic.
Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €).
Organitza: Aula d’Extensió Universitària   
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

Divendres5
u 20 h  Ateneu

Conferència: Les quinzenades   
i l’últim rebrot de resistència   
a l’interior: el combat d’Arbúcies
amb Arnau Cònsul.
Organitza: SEAS

Dissabte6
u 9 h - 15 h  CEM La Bonaigua

Campionat escolar de voleibol
Organitza: Voleibol Sant Just

Dimecres10
u 17.30 h  Centre Social El Mil·lenari 

Recital 
poètic 
de Joan 
Margarit
Organitza: 
Associació 
de Gent Gran 
de Sant Just 
Desvern

u 18.30 h  Cuina Miracle

Aula de cuina: Gaudeix de l’estiu 
amb amanides especials
Cal inscripció prèvia. Mínim 8 persones.
Organitza: Ajuntament i Cuina Miracle

Dijous11
u 18 h  Auditori Residència La Mallola

Conferència: Les religions   
en el món d’avui
amb Miguel Doñate, antropòleg

Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €). 

Organitza: Aula d’Extensió Universitària   
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

u 19.30 h  Ateneu: Sala Municipal

Emocions en dansa
Mostra de cursos de la línia d’Arts Escèniques  
Organitza: Tutuguri

u 20 h  Ateneu: Sala Piquet

Audiovisual: Núria Picas, una vida
Organitza: SEAS

Dissabte13
u 9 h - 15 h CEM La Bonaigua  

Cloenda de temporada del Club   
de Bàsquet Sant Just

u 9.30 h - 14 h / 17 h - 20 h   
Frontó de Salvador Espriu

Campionat de Frontennis
També el dia 7, de 9.30 h a 15 h

Organitza: Frontennis Sant Just   
amb la col·laboració de l’Ajuntament

u 10 h  Camp de Futbol

Cloenda de temporada del Club 
Futbol Sant Just
Organitza: CF Sant Just

u 17.30 h Centre Cívic Salvador Espriu

Ball-discoteca per a persones  
amb discapacitat intel·lectual
També el dia 20. Org.: Asproseat i Ajuntament

u 19 h  Davant del Casal de joves

Festa de la Primavera
Exhibició de ball, sopar i música i ball per a 
tothom. Preu: 5 €.

Organitza: Associació d’Amics del Barri Sud

Diumenge7
u 6.30 h  Des del Parc del Parador

Excursió a la Vall de Castellbó  
(Alt Urgell)
Organitza: SEAS

u 10 h  Pl. de Camoapa, pl. de la Pau  
i c. de Salvador Espriu

Festa de l’Esport
Amb més d’una vintena d’entitats esportives. 
A més, zumba, exhibició de taekwondo i altres 
activitats.

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració  
de les entitats esportives

u 19 h  Ateneu: Sala Municipal

Festival de fi de curs 
de l’Escola de Dansa 
Renata Ramos París
Organitza: Escola Dansa    
Renata Ramos París

REVETLLES SANT JOAN I SANT PEREL’AGENDA



u 19.30 h  Can Ginestar: Celler i CIM

Inauguració de l’exposició dels 
Cursos Municipals d’Arts Plàstiques
Fins al dia 6 d’agost.

Divendres19
u 17.30 h Centre Social El Mil·lenari  

Audició de la Coral Harmonia 

Organitza: Associació de Gent Gran   
de Sant Just Desvern

u 21 h Ateneu: Sala Municipal  

Festival de dansa infantil   
de l’Espai de Dansa Marta Roig:   
La Pelu
Organitza: Espai de Dansa Marta Roig

Dissabte20
u 10 h  CEM La Bonaigua

Mini Olimpíades de Taekwondo
Obertes a l’alumnat de 4-14 anys que practi-
quin taekwondo (club o Escola Canigó).  

Organitza: Club Taekwondo Sant Just

u 19 h  Casal de Joves

Celebració del Dia Mundial   
de la Música
Actuacions musicals i exhibicions dels cursos 
del Casal. Organitza: Casal de Joves i Joves 
de Sant Just

u 21 h  Parc de la Plana Padrosa

Nit d’Estiu: sopar popular i ball
Organitza: AV Plana Padrosa-Bellsoleig

u 21.30 h  Ateneu: Sala Municipal

Festival de dansa de l’Espai   
de Dansa Marta Roig: La Capsa
Grup de persones adultes.
Organitza: Espai de Dansa Marta Roig

Diumenge21
u 7 h  Des del Parc del Parador

Excursió de Manlleu a Savassona 
(Osona)
Cloenda del cicle temàtic. Oganitza: SEAS

Dimarts23
u 20.45 h Ctra. Reial/Av.Dr.Ribalta

Arribada i concentració de la Flama 
del Canigó
Recorregut pels carrers del municipi  
fins al Parc del Canigó.

u 21.30 h  Parc del Canigó

Arribada de la flama, lectura  
del manifest, encesa de la foguera  

A les 15 h, dinar de cloenda de temporada. 

Organitza: CB Sant Just

u 10 h - 14 h Penya del Moro  

Punt d’informació del jaciment iber 
i medieval
Organitza: Arxiu Municipal

u 11 h - 14 h Esplanada Casal  Joves  

Fira D.O
Fira del jovent emprenedor, on mostraran part 
del seu treball i/o productes artesans. 

Organitza: Casal de Joves i Joves de St. Just

u 12 h  Ateneu: Sala Municipal

PLE DE CONSTITUCIÓ  
DE LA NOVA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL
Presa de possessió dels 17 
regidors/es i elecció de l’alcalde/
essa per al mandat 2015-2019

u 17 h  Camp de Futbol

Cloenda de temporada de l’Atlètic 
Sant Just CF
Organitza: Atlètic Sant Just CF

u 18 h  CEM La Bonaigua

Festival d’estiu del Club Esportiu 
Barna Gimnàstica Rítmica
Org.: Club Esp. Barna Gimnàstica Rítmica

u 18.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia

Cinema: Interstellar,
del director Christopher Nolan. No recomanada 
per a menors de 14 anys.Org.: Casal de Joves

u 21 h  Parc de la Plana Padrosa

Sopar cloenda de temporada   
de l’Hoquei Club Sant Just
Organitza: Hoquei Club Sant Just

Diumenge14
u 7 h Sortida des del Parc del Parador

Excursió matinal de cloenda   
a la Serra de Bufadors (Bisaura)
L’excursió és de dia sencer.
Organitza: SEAS

u 8.30 h Des del Camp de Futbol

X Volta dels Turons
Inscripcions anticipades i el mateix dia.  
Informació: www.acsantjust.com
Organitza: Agrupació Ciclista Sant Just  
amb la col·laboració de l’Ajuntament

u 9 h   CEM La Bonaigua

Partits de cloenda de temporada   
de Futbol Sala
Organitza: Futbol Sala Sant Just

u 10 h Des del CIM Can Ginestar

Jornades: La Vinya i el Vi   
a Collserola
Passejada guiada a les barraques de vinya 
de Can Coscoll i La Salut. Presentació del 
llibre La vinya i el vi, de Plini Vell. Tast 
de vi a Can Coscoll i dinar (opcional) al 
Restaurant La Salut (preu: 26.50 €).

Inscripcions: tel. 93 480 48 00 (de 9 h 
a 14 h, de dilluns a divendres). Places 
limitades a 30 persones.  Organitza: 
Ajuntament i Consorci del Parc   
de Collserola

u 10 h Trobada: pl.Espanya 
(Barcelona), davant torres venecianes

Itinerari cultural: El Montjuïc   
i l’exposició de 1929
Inscripcions: al CC Joan Maragall, fins al 3 de 
juny. Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Dilluns15
u 18 h  CC Joan Maragall

Taller: Els grans electrodomèstics, 
manteniment preventiu i estalvi 
energètic
Inscripcions al CC Joan Maragall. 
Organitza: Ajuntament, AMB i Solidança

Dimecres17
u 17.30 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

L’Hora del Conte: 
Contes dins una ampolla,  
amb Santi Rovira.

Per a infants a partir de 3 anys. Entrada amb 
tiquet que es repartirà al vestíbul de Can 
Ginestar. Organitza: Biblioteca Joan Margarit 

u 20 h Sortida des de l’Espai Mas Lluí

Pujada a la Penya del Moro
Activitat gratuïta adreçada a totes les edats. 
Un cop a dalt, hi haurà una explicació de les 
restes iberes amb Manel Ripoll. Cal portar llan-
ternes i entrepà. Org.: Ass. Veïnal Mas Lluí

Dijous18
u 18 h  Auditori Residència La Mallola

Conferència: Expedició de Sir  
John Franklin. La gran tragèdia 
de l’exploració àrtica,
amb Francesc Bailón, antropòleg expert   
en cultura inuit
Seguidament, concert del quartet de corda 
El Teatre Instrumental. Activitat gratuïta (No 
socis/es: 5 €)
Organitza: Aula d’Extensió Universitària   
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

u 17.30 h  Centre Social El Mil·lenari

Revetlla de Sant Joan   
per a la gent gran



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

i batucada amb els Diablets   
de Sant Just
Organitza: Ajuntament i entitats 

u 23 h  Davant de la seu de l’entitat

Revetlla de Sant Joan 
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

Dimecres24
u 19 h  Parc del Mil·lenari

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

Dijous25
u 21 h  Les Escoles: Claustre

Nits de Música
Organitza: Tallers de Música

Divendres26
u 21 h  Ateneu: Sala Municipal

Festival de fi de curs dels Balls   
de Saló de l’Ateneu
Organitza: Balls de Saló de l’Ateneu

u 21 h  Parc de les Basses de St. Pere

Revetlla   
de Sant Pere
Botifarrada  
i ball per a  
tothom

Venda de tiquets el mateix dia. 

Organitza: Ajuntament, AV Basses de Sant 
Pere i Agrupament Escolta Martin Luther King

Dissabte27
u 9 h  CEM La Bonaigua

Campionat final de temporada   
de voleibol
Organitza: Voleibol Sant Just

u 9 h  Camp de Futbol

VI Torneig de Futbol 7
Organitza: CF Sant Just

u 22 h  Ateneu: Sala Municipal

Nit del Play Back
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

u 22 h  CEM La Bonaigua

Festival d’estiu de patinatge artístic
Organitza: Patinatge Artístic Sant Just  
amb la col·laboració de l’Ajuntament

u 22 h  Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Diumenge28
u 13 h  Davant del CC Salvador Espriu

Acte d’homenatge amb la instal-
lació de l’escultura “L’emigrant”
Obra dels autors Dogny Abreu i Josep Plaza 
que recorda el veïnat que va haver d’emigrar 
des de la seva terra. Posteriorment, s’oferirà 
una copa de cava.Organitza: Associació 
d’Amics del Barri Sud amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

Dimarts30
u 10 h  Des del Parc del Parador

Sortida a la Colònia Güell
Tornada al migdia.Oganitza: Associació   
de Gent Gran de Sant Just Desvern

JUNY FOTOGRÀFIC

De l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just

22 exposicions a botigues, 18 exposicions 
a sales i equipaments, tallers, retrats, 
memoryphoto i VI Concurs Internacional 
de Fotografia de Sant Just Desvern.

Taller: Què és la creativitat,  
amb Frederic Garrido Vilaplana
Divendres 19, La Vagoneta (18 h)

Taller: Nindes, amb Frederic 
Garrido Vilaplana
Preu: 20 € (No socis/es: 25 €)

Dissabte 20, a La Vagoneta  
(matí/tarda). 

Workshop de fotografia creativa: 
Yayas, amb Santos Moreno Villar, 
Premi Nacional de Fotografia CEF 
2014. 
Preu: 50 € (No socis/es: 55 €)

Dissabte 27, matí i tarda

VI Revetlla d’Estiu a Can Ginestar
Dissabte 13, al vespre
Més informació: 
www.junyfotografic.cat 



MERCAT DE 
PAGÈS + JUGATECA 
AMBIENTAL
Tots els diumenges, a les 10.30 h, 
al Parc de Torreblanca
Activitats infantils i familiars i 
venda de productes directes  
de l’horta. Org: Parc Agrari 
del Baix Llobregat, AMB, 
Consell Comarcal i Ajuntaments

SORTIDES CICLISTES
Tots els diumenges. 
CICLOTURISME (7 h, des de la Font 
del Ciclista)
BTT (8 h, des de la pl. de Camoapa)
Informació: 
www.acsantjust.com

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 JULIOL. Màx. dia per 
comunicar activitats: 10/06 / 15

ESPORT I SALUT   
PER A PERSONES  
DE + 60 ANYS
Cada dimecres, 10.30 h (Parador)   
i 10.45 h (El Mil·lenari). Passejades 
i activitats dirigides gratuïtes a La 
Bonaigua. Fins al 17 de juny

AULA D’ESTUDI   
A LA BIBLIOTECA 
JOAN MARGARIT
Tots els caps de setmana   
fins al 28 de juny.
Div. 20-24 h, ds. 16-24 h,   
dg. 10-14 h/16-21 h
Especial Selectivitat: 
dies 1,2,3 i 4 de juny, de 20 a 24 h

EXPOSICIÓ: Persona
Del 20 de juny al 5 de juliol,  
al Casal de Joves
Diferents artistes joves treballen 
al voltant del concepte de 
persona.   
Organitza: Joves Artistes de Sant 
Just i Casal de Joves

EXPOSICIÓ: Treballs  
dels Cursos d’Arts 
Plàstiques Municipals
Del 18 de juny al 6 d’agost,    
a Can Ginestar
Inauguració dijous 18 a les 19.30 h

CASALS D’ESTIU 
2015

www.santjust.cat/estiu15

PISCINA D’ESTIU 
LA BONAGUA
Oberta des de l’1 de juny fins a l’11 
de setembre. www.labonaigua.com



*Art.37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, ROF: Les Corporacions municipals es constitueixen en 

sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, tret que s’hagi presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels 

Regidors electes; en aquest supòsit es constitueix el quarantè dia posterior a les eleccions.

PLE DE CONSTITUCIÓ 
DE LA NOVA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL

Presa de possessió dels 17 regidors/es i elecció 
de l’alcalde/essa per al mandat 2015-2019

Dissabte 13 de juny*, a les 12 h, 
a la Sala Municipal de l’Ateneu

 


