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➤	 Els equipaments i serveis preparen   
 nous cursos i activitats pel setembre

➤	 Les entitats esportives locals 
 fan balanç de la temporada

➤	 Nova escultura al barri Sud en record  
 de les persones emigrants 
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Josep Perpinyà és reelegit alcalde 
fruit del pacte de govern entre 
PSC, ERC i Movem Sant Just

Es constitueix 
el nou Ajuntament



elbutlletí juliol 2015

 2

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
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amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST DESVERN 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

➤ El 21 de juliol de 1936, arran de l’aixecament mi-
litar contra el govern de la República i dins d’un clima 
anticlerical extrem, tingué lloc l’incendi de l’església 
parroquial. Les persones autores de l’incendi també van 
malmetre el rellotge públic i van llençar les campanes 
daltabaix. El poble va passar quatre anys sense cam-
panes ni rellotge públic. A la sessió del Ple Municipal 
de 5 de gener de 1940, presidida per Pere Padrosa i 
Juncà, es va aprovar el pressupost de 920 pessetes fet 
pel rellotger José Pocovi, veí de Sants, per posar en 
funcionament el rellotge de nou. A la fotografia es poden 
veure els padrins i padrines de les quatre campanes (en 
Josep Dalmau, en Jaume Melchor, la Gertrudis Lluch i 
el Gaspar Modolell), que van fer-se càrrec del cost de 
les campanes, que van ser batejades amb els noms de 
Justa, Pastora, Josepa i Raimunda. 

   El 3 de març de 1940 es va fer la solemne benedic-
ció de les noves campanes amb l’Excel·lentíssim i Re-

verendíssim Senyor bisbe titular de Tubuna, P. Frederic 
Costa. L’autoria de la imatge correspon a S. Suarez, de 
l’estudi Reportajes Gráficos de Barcelona i prové de la 
col·lecció Quintana-Cortès (AHMSJD). 

75 anys de les campanes de l’església

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista
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El nou govern de Sant Just Des-
vern, liderat per PSC, ERC i Mo-
vem Sant Just, governarà per a 

tothom i amb una major implicació 
de la ciutadania en els afers locals. 
La població ha de poder decidir sobre 
qüestions locals durant els 4 anys de 
mandat i així ho farem a través de con-
sultes a la ciutadania; proximitat en 
els barris o enquestes de satisfacció a 
equipaments i serveis, entre d’altres.

La població podrà opinar i decidir, 
d’acord amb les prioritats polítiques 
marcades pel govern progressista i 
catalanista de Sant Just. Tenim clar 
que la població ha de poder viure 
dignament i en condicions d’equi-
tat, un poble que permeti a tothom 
desenvolupar el seu projecte de vi-
da. Evitar situacions d’exclusió amb 
recursos propis, però també amb 
tots els recursos comunitaris dispo-

nibles: entitats, sectors, empreses 
i persones implicades. És el nostre 
compromís com a govern incidir en 
aspectes clau com la garantia d’in-
gressos bàsics, el manteniment de 
l’habitatge i dels serveis energètics, 
el foment de l’ocupació i l’accés uni-
versal als serveis socials municipals. 
Hem de seguir prioritzant les políti-
ques educatives i formatives.

Defensarem en tot moment un 
Ajuntament sanejat econòmicament, 
amb aquesta gestió responsable que 
hem fet al llarg dels anys. Som dels 
pobles més sanejats del país. Tothom 
ens entén quan diem que no estira-
rem més el braç que la màniga. I, 
evidentment, apostarem pel fo ment 
de la banca ètica dins de les finances 
municipals.

Tenim 11 regidors i regidores de 
Govern amb ganes de treballar i 

implicar a entitats, teixit empresa-
rial i ciutadania en nous reptes col-
lectius. Volem un Sant Just millor, i 
treballarem intensament per la dina-
mització de la cultura local; la pro-
tecció del patrimoni, l’acompanya-
ment a les entitats; la implantació 
de la transparència a l’administració 
local; la millora de la via pública i 
dels equipaments; el foment del co-
merç de proximitat; la promoció de 
la mobilitat i del transport públic; la 
defensa de la sostenibilitat, el medi 
ambient i l’eficiència energètica; la 
recuperació de la política d’habitat-
ge públic i de lloguer... Com veieu, 
els reptes són col·lectius i els podem 
assolir si treballem plegats. 

Ser alcalde és un honor i una gran 
responsabilitat, i l’assumeixo amb for-
ça renovada. Comptem amb vosaltres 
per fer-ho possible. Comencem. 

Iniciem un repte col·lectiu
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

➤	El nou Govern de coalició (PSC, 
ERC i Movem Sant Just) impulsa-
rà un nou estil de governança 
més obert, transparent i col·
laboratiu amb la ciutadania. La 
relació amb la població s’ha de ba-
sar en el consens, la transparència 
i una política comunicativa clara, 
acurada i contrastada, segons es 
desprèn del Pacte de Govern. El 
mateix Govern ha creat una nova 
figura de coordinació estratè·
gica, on hi haurà l’alcalde Josep 
Perpinyà, el primer tinent d’alcalde 
Sergi Seguí i el segon tinent d’alcal-
de Lluís Monfort. Aquest ens serà 
l’encarregat d’impulsar l’acció de 
govern amb una visió transversal 
i col·laborativa.

Amb la voluntat de visualitzar 
de manera “clara i inequívoca la 

fórmula de govern de coalició no 
només a la pròpia estructura in-
terna de l’ajuntament sinó en la 
política comunicativa municipal”, 
des del Servei de Comunicació ja 
s’està treballant per introduir, a 
partir del proper número, canvis 
en El Butlletí municipal.

Aquests canvis estan estreta-
ment lligats a la voluntat del 
nou Govern d’oferir la màxi·

ma transparència i facilitar 
l’accés a la informació rela·
tiva a la gestió municipal. En 
aquest sentit es vol oferir “una 
informació de qualitat sobre els 
serveis i equipaments munici-
pals, així com l’activitat desenvo-
lupada en el municipi i les veus 
de les persones protagonistes”.

A banda de potenciar els canals 
de comunicació ja existents amb 
la ciutadania, el nou Govern s’ha 
compromès a obrir-ne de nous 
per “millorar els fluxos d’infor-
mació, la interactivitat i la parti-
cipació del veïnat en la vida del 
municipi”. Aquests nous canals 
van des de noves aplicacions per 
a dispositius mòbils fins al nou 
Portal de Transparència i Dades 
Obertes. 

Cap a una nova governança
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Laia Flotats i Bastardas, 
té 39 anys i viu al barri 
de la Carretera-Can Modolell
Llicenciada en Ciències Empresarials. 
Treballa com a gerent d’empresa.
Membre de l’associació Dona i Empresa 
i de l’Ateneu de Sant Just Desvern.

Joan Asmarats i Gallart, 
té 48 anys i viu al barri 
Centre. Treballa com a        
industrial, empresari i botiguer. 
Regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern des de 2011.

Josep Maria Cortès 
i Artigas, té 39 anys i viu 
al barri de la Carretera.                

Els 17 regidors i regidores del 
nou Consistori van jurar o 
prometre el seu càrrec en el 

Ple de Constitució de la nova Corpo-
ració Municipal que es va celebrar 
el 13 de juny a la Sala Municipal 
de l’Ateneu, i al qual van assistir 
més de 200 persones. 

PSC, ERC i Movem Sant Just-
Entesa formen el nou govern muni-
cipal de Sant Just Desvern, d’acord 
amb el pacte de govern 2015-2019 
subscrit per les tres formacions po-
lítiques i que impulsarà un govern 
de coalició, com a fórmula posi·
tiva i enriquidora per al govern 
del poble. L’alcalde Josep Perpinyà 
va ser reelegit en el Ple de Consti-
tució, gràcies al suport de les tres 
forces d’esquerres i catalanistes, i 
el regidor del PP. Els onze regidors 
i regidores dels tres partits (6 del 
PSC, 3 d’ERC i 2 de Movem Sant 
Just-Entesa) representen sobre el 
conjunt dels 17 que configuren la 
Corporació Municipal, la majoria 
absoluta. 

La presa de possessió de l’alcalde 
va donar pas a les intervencions 
dels portaveus dels grups munici-

pals (apartat plens online de sant-
just.cat). 

Segons el pacte –que es pot con-
sultar a santjust.cat– els eixos del 
bon govern, la participació ciuta-
dana, la transparència i la proxi-
mitat marcaran l’acció municipal, 
que posarà l’accent en les polítiques 
socials, d’ocupació, d’educació i de 
cohesió social.

Les tres forces han definit un 
acord de govern a partir de la con-
fluència dels seus programes i que 
garanteix com a objectiu general 
la governabilitat de Sant Just Des-
vern, vetllant en tot moment pels 
interessos generals de la població, 
amb una visió estratègica de futur, 
d’esquerres, catalanista i amb accent 
independentista. Aquest govern 
també emprarà més mecanismes 

de participació per garantir una ma-
jor complicitat amb la ciutadania. 

El Ple Extraordinari d’Urgència 
del 18 de juny va aprovar les res-
ponsabilitats polítiques i les regido-
ries per aquests 4 anys, les dedica-
cions i les retribucions. 

La partida pressupostària de les 
retribucions dels 17 regidors i regi-
dores és similar a la de l’any 2014: 
augmentant en 3.000 € respecte a 
l’any passat. Cal tenir present que 
l’Equip de Govern ha passat de 9 a 
11 regidors/es i tot i això, s’ha man-
tingut estable el total de despesa per 
aquest concepte. A part, la retribució 
de l’Alcaldia baixa en 9.000 euros, 
situant-se en 50.000 euros anuals. 

Govern de coalició entre PSC, ERC i Movem

GRUPS A L’OPOSICIÓ

Llicenciat en Dret i Màster en Administració Elec-
trònica i Governança. Treballa a l’administració.
Membre del Consell de Cultura de Sant Just Desvern 
i de la Generalitat. Membre dels Gegants de Sant 
Just i de l’ANC.

Pere Bosch i Cuscó, 
té 59 anys i viu al barri Centre.
Estudis en Ciències Econòmiques.
Ha treballat com a empleat de banca. 
Actualment està prejubilat. Tresorer de l’Hoquei 
Club Sant Just.

 

Guillermo Francés Morbach, 
té 29 anys i viu al barri Nord. 
Llicenciat en Dret, Màster en         
assessoria fiscal i màster en Dret Esportiu. 
Treball d’advocat i assessor tributari.

 

Enric Salvadores Manzano, 
té 46 anys. Tècnic superior 
d’electricitat. Treballa com        
autònom i té empresa pròpia. 
Regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern des de 2011.

Retribucions regidors/es
a l’oposició
140 € / sessió per assistència a les 
sessions del Ple de l’Ajuntament, 
117€ / mes per assistència de les per-
sones portaveus dels grups municipals 
que no formen part de l’equip de go-
vern a la Junta de Portaveus, i 117€ /
sessió per assistència dels regidors 
i regidores titulars a les comissions 
informatives

+ Informació santjust.cat
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EQUIP DE GOVERN

Josep Perpinyà i Palau                

Alcalde
Dedicació exclusiva.            
Retribució: 50.000 € bruts anuals

Té 51 anys i viu al Walden 7. Llicenciat en història 
moderna per la UAB i màster per Esade en funció 
gerencial de les administracions públiques i de 
lideratge de serveis públics. És alcalde de Sant 
Just Desvern des de l’any 2004.

Gina Pol i Borràs                         

3a Tinenta d’alcalde
Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals, 
Economia i Sostenibilitat
Regidora de d’Alcaldia-Presidència, 
de Comunicació i Transparència, 
de Polítiques de gènere i Igualtat, 
d’Acció social
Dedicació exclusiva. 
Retribució: 43.858 € bruts anuals.

Té 41 anys i és veïna del barri Sud. Llicenciada 
en Periodisme i Màster en Direcció en Comuni-
cació Empresarial i Institucional per la UAB. Ha 
Treballat en mitjans de comunicació i gabinets 
de premsa. Secretaria d’organització del PSC de 
Sant Just Desvern. Regidora a l’Equip de Govern a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern des de 2011.

 

Joan Basagañas i Camps         

4t Tinent d’Alcalde
President de l’Àrea  de Política Territorial, 
Habitatge i Medi Ambient
Regidor de Política territorial, i de Via 
Pública i Serveis
Dedicació parcial de 21 hores setmanals. 
Retribució: 24.560,90 € bruts anuals

Té 36 anys i és del barri Centre. Llicenciat en 
Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster 
en Gestió Pública. Ha treballat com a tècnic de 
l’administració local. Membre de Sant Just Soli-
dari. Regidor a l’Equip de Govern a l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern des de 2011.

Sergi Seguí i Esteve                     

1r Tinent d’Alcalde
President de l’Àrea de Serveis  a la Persona
Regidor de Relacions institucionals, de 
Participació, Proximitat i Comunitat 2.0, de 
Seguretat ciutadana i de Cultura i Patrimoni
Dedicació exclusiva. 
Retribució: 43.858 € bruts anuals

Té 34 anys i viu a Mas Lluí. Llicenciat en Hu-
manitats i postgrau en gestió cultural. Ha estat 
responsable de Comunicació a la Institució de les 
Lletres Catalanes del Departament de Cultura de 
la Generalitat. Regidor a l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern des de 2011.

Jordi Porta Pruna                       

Regidor de Transports, Mobilitat 
i Seguretat viària    
Dedicació parcial de 15 hores setmanals. 
Retribució: 17.543,54 € bruts anuals

Té 29 anys i viu a la carretera Reial, barri de 
l’Hostal. Graduat en aviació comercial i expert en 
mobilitat. Porta 6 anys treballant a una consulto-
ria privada de mobilitat i 8 anys formant part de 
la junta directiva de la PTP, una ONG dedicada 
a promocionar el transport públic i la mobilitat 
sostenible i segura.

Ferran Tost Carbonell                  

5è Tinent d’Alcalde 
Regidor de Comerç i Consum
Dedicació parcial de 15 hores setmanals. 
Retribució: 17.543,54 € bruts anuals

Té 46 anys. Viu al Barri Centre. Diplomat en 
Treball Social. Treballa en l’àmbit de la jardineria 
des del 1991. Membre de la CAL Sant Just, de 
l’ANC, del DRAC de Sant Just, i de la Comissió 
del Sopar d’estiu del Barri Centre. Soci de l’Ate-
neu i de la Penya Barcelonista de Sant Just. I 
molt important, i de la colla dels blaus per la 
Festa Major.

 

Carrasumada Serrano Pau        

Regidora de Formació i d’Esports
Dedicació parcial de 18 hores setmanals. 
Retribució: 21.052,22 € bruts anuals

Té 49 anys i és veïna de Bellsoleig. Doctora en 
Psicologia, professora titular a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Investigadora en projectes 
europeus i de cooperació al desenvolupament.

Lluís Monfort i Peligero            

2n Tinent d’Alcalde
Regidor de Medi ambient, Gestió de residus 
i Espai natural, i d’Energia
Dedicació parcial de 21 hores setmanals. 
Retribució: 24.560,90 €  bruts anuals

Té 40 anys i viu al barri Centre. Llicenciat en 
Història de les Societats Precapitalistes. Treballa 
de tècnic de gestió a la UPC. Regidor a l’Equip 
de Govern de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
des de 2007.

Just Fosalva Sanjuan              

Regidor de d’Educació, Infància i Acompa-
nyament a l’escolaritat, i de Joventut
Dedicació parcial de 18 hores setmanals.  
Retribució: 21.052,22 € bruts anuals

Té 28 anys i viu al barri Centre. Diplomat en 
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques.Treballa 
com a cansalader al negoci familiar. Ha format 
i forma part de diverses entitats santjustenques 
com l’Agrupament Escolta Martin Luther King, 
el Club de Karts de Coixinets, els Apagallums 
de Camablanca, els Pastorets de Sant Just o 
la Comissió de festes el Nucli.

Quima Giménez i González     
(Independent)

Regidora d’Hisenda, i de Solidaritat 
i Cooperació
Dedicació parcial de 18 hores setmanals. 
Retribució: 21.052,22 € bruts anuals

Té 38 anys i és veïna del barri Sud. Llicenciada 
en direcció i administració d’empresa i diplo-
mada en Ciències Empresarials. Ha treballat 
a l’empresa privada a les àrees de recursos 
humans i direcció financera. Membre activa 
de la Parròquia, Justícia i Pau i Mans Unides.

 

Dolors Leyva i Grasa 
(Independent)                             

Regidora de Serveis generals, 
d’Urbanisme, i d’Habitatge
Dedicació parcial de 21 hores setmanals
Retribució: 24.560,90 €  bruts anuals

Té 50 anys i és veïna del barri Centre. Llicencia-
da en Dret i Criminologia i postgrau en Dret Civil 
Català. Ha treballat al servei de les persones amb 
l’ajuda del Dret, com a professora, advocadessa, 
jutgessa o lletrada de la Universitat de Barcelona 
actualment. Membre de l’AMPA de l’Institut de 
Sant Just Desvern.
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➤	Finalitza un curs escolar i l’alumnat i el professorat 
diuen adéu transitòriament als llibres i a les classes 
fins al setembre. Per tres mestres que exerceixen la 
seva professió a Sant Just Desvern i que, a més, són 

veïnes del poble, aquest adéu serà definitiu perquè 
es jubilen, tancant així la seva etapa  professional. 
Són Pilar Jimeno, de l’escola Canigó, Marga Riera, 
del Montseny, i Romi Porredón, de l’Institut. 

Mestres que tanquen la seva etapa professional

Nova convocatòria 
per ampliar la llista 
d’espera als horts 
municipals 
➤	 L’Ajuntament ha obert una 
nova convocatòria pública per 
ampliar la llista d’espera per ad-
judicar els horts municipals de 
Can Cardona (passeig de la Mun-
tanya, enfront de l’Institut) que 
puguin quedar lliures en un fu-
tur. El preu anual per a les per-
sones adjudicatàries és de 165 € 
i l’autorització d’ús es farà fins 
al 9 de desembre de 2016. Els 
33 horts tenen una superfície 
de 75m2 cadascun, destinada a 
conreu hortícola per al consum 
familiar. Les instàncies poden 
presentar-se a l’Oficina de Gestió 
Integrada de l’Ajuntament del 
17 al 31 de juliol. Informació i 
bases a santjust.cat. 

Places d’aparcament en venda i/o lloguer a les Basses 
de Sant Pere (carrer Parlament Català)

• Preu venda: 12.000 € + IVA
• Lloguer: des de 30 € mensuals 
• Lloguer amb Opció de Compra: des de 30 € mensuals

El preu de lloguer inclou les despeses de comunitat, l’IBI i l’IVA.
En cas d’exercir el dret a compra dins dels tres anys del contracte de Lloguer amb Opció de 
Compra, es descomptarà del preu de venda les quantitats pagades en concepte de lloguer 
(sense despeses ni impostos).

 
Places d’aparcament al pàrquing del Mil·lenari
Tarifes per turismes: 
• de dilluns a diumenge (diürn) de 8 a 21 h ............................... 38 €
• de dilluns a diumenge (nocturn) de 21 a 8 h ........................... 24 €
• Estacionament il·limitat De 0 a 24 h  ..................................... 58 €
• Persones residents d’EL MIL·LENARI De 0 a 24 h ................... 38 €
• Tarifes per motos (qualsevol de les opcions) ............................ 15 €
 
Oficines a l’edifici Sant Just-Diagonal (carrer Constitució, 2).
Des de 110 a 185 m2

Preu: Des de 922 euros mensuals (despeses comunitàries incloses)

PROMUNSA, Edifici Walden 7, locals 6-7.
Tel. 93 470 79 30 /  www.promunsa.cat

PILAR 
JIMENO 
ha exercit de 
mestra a Sant 
Just pràctica-
ment tota la 
seva vida la-
boral, 35 dels 
38 anys que 

fa que és mestre.  «Mirant enrere va-
loro de forma molt satisfactòria tota 
aquesta etapa, i tot i que ha estat 
de gran complexitat sempre l’he sen-
tit molt vocacional. Considero que 
l’educació ha d’estar fora i dintre 
de l’aula, per la qual cosa m’implico  
amb tot el que puc al poble. El que 
més m’agradaria que recordessin 
els nens i nenes dels quals he estat 
mestra són els valors que els he in-
culcat, més que els continguts que 
han pogut aprendre».

MARGA RIERA
fa 36 anys que 
va començar a 
treballar a Cerda-
nyola, després a 
Piera, Pallejà  i, 
finalment a Sant 
Just, a l’escola 
Mont seny fa 32 

anys. «Aquesta estapa de la meva vi-
da ha estat molt emotiva, enriquidora 
i apassionant. El fet de treballar amb 
infants m’ha aportat riquesa espiri-
tual, ells et transmeten alegria i ga-
nes de tirar endavant, de fer projec-
tes. Viure i exercir en el mateix poble 
m’ha permès conèixer personalment 
les famílies i això m’ha fet sentir més 
propera a l’alumnat, i el que més 
m’ha satisfet és veure’ls al cap d’uns 
anys tornant a l’escola acompanyant 
els seus fills/es». 

ROMI 
PORREDÓN
fa a 45 anys 
que és mestra-
p r o f e s s o r a , 
23 dels quals 
a l’Institut de 
Sant Just. «Ha 
estat un llarg 

trajecte que he mirat de viure sempre 
que he pogut amb plenitud, perquè 
l’experiència vital que suposa el fet 
de poder conviure i aprendre amb el 
jovent és impagable. Tot i els canvis,  
estic convençuda que l’essència de 
la nostra professió continua essent 
la mateixa: ser mestre. Crec que és 
important recuperar el sentit més 
profund de la paraula mestre, relati-
vitzar potser la de “professor” i afinar 
semànticament entre els conceptes 
dels verbs educar, ensenyar i instruir».
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Prop de 500 infants participen 
enguany en les diferents pro-
postes de Casals d’Estiu que 

coordinen els serveis municipals 
(prop de 200 al Casal “Descobreix 
Sant Just aquest estiu” i 125 a La 
Bonaigua), els clubs esportius i el 
teixit associatiu. Amb l’objectiu 
d’aprendre, conviure i passar-ho bé, 
aquestes ofertes combinen esport, 
tallers, jocs, activitats aquàtiques i 
sortides. Altres col·lectius com el jo-
vent i les persones adultes o la gent 
gran, també tenen diferents activi-
tats al seu abast. Després d’aquestes 
propostes més estiuenques arriba el 
setembre amb una nova temporada 
de cursos, tallers i activitats adre-
çades a tots els col·lectius. A partir 
de l’1 de setembre comencen les 
inscripcions, que s’han de fer als 
equipaments respectius. 

Cursos Municipals 
d’Arts Plàstiques 
Les sales El Celler i Ponent de Can 
Ginestar acullen fins al 6 d’agost 
una mostra dels treballs fets per 
l’alumnat durant el curs 2014-
2015. Aquest és un al·licient més 
per a les persones que participen en 
alguna de les disciplines artístiques 
que s’ofereixen, ja que a final de 
curs s’organitza una exposició amb 
alguns dels treballs per tal de mos-
trar a la ciutadania el que s’aprèn 
al llarg del curs. 

Taller de Plàstica Municipal 
Carrau Blau
És l’opció que any rere any trien 
una seixantena de nens i nenes. La 
sala d’actes de La Va go neta va aco-
llir a principi de juny una exposició 
dels projectes que l’alumnat del 
Carrau ha fet durant aquest curs. 
El Taller potencia la participació, 
l’observació, l’experimentació, la 
creació i el treball col·lectiu. 

Centre Cívic Joan Maragall 
Aquest equipament ofereix un 
ampli ventall de cursos i tallers de 

Els equipaments i serveis municipals 
preparen l’activitat pel setembre

salut, aprenentatge de llengües i de 
noves tecnologies, entre d’altres. 

Casal de Joves
Després d’una intensa activitat 
al mes de juliol amb campionats, 
tallers, sortides... a partir del setem-
bre comença un nou curs amb un 
bon grapat de propostes molt atrac-
tives per al jovent. 

La Vagoneta
L’Espai de joc i l’Espai de joc: fem 
propostes comencen l’activitat a 
partir de l’octubre. Hi ha abona-
ments anuals, de 10 sessions i d’un 
dia. No cal fer inscripcions. 

El Mil·lenari
Del 7 al 18 de setembre es poden 
fer les inscripcions per als cursos 
(Tai-Chi, Mou-te, ball, memòria 
i internet)que ofereix el Centre 
Social El Mil·lenari a les persones 
grans. 

Escoles Esportives
L’oferta per a nens i nenes de 4 a 
16 anys inclou iniciació esportiva, 
aeròbic i les escoles de promoció 
esportiva: patinatge artístic, nata-
ció, futbol-7, futbol-11, futbol sala, 
bàsquet, voleibol i hoquei. 

Les Escoles
A l’equipament hi ha el Servei Local 
de Català, el Centre de Formació 
de Persones Adultes (CFA) i els 
Tallers de Música, Sant Just Solidari 

i el Taller d’Escriptura Creativa de 
l’Ateneu.

El Centre de Formació de 
Persones Adultes imparteix 
ensenyaments inicials, formació 
instrumental, preparació per a la 
prova d’accés al cicle formatiu de 
grau mitjà, informàtica i anglès. 
De l’1 al 15 de juliol són les matri-
culacions per l’alumnat del cen-
tre que vol continuar. Del 2 al 7 
de setembre de 2015 per als nous 
alumnes admesos i a partir del 8 de 
setembre per a l’alumnat en llista 
d’espera si s’escau. 

El Servei Local de Català del 
CPNL inicia el nou curs escolar 
amb una oferta que va des del 
nivell bàsic fins al superior. Les 
matrícules seran a partir del setem-
bre a Les Escoles, a l’Aula de Català 
situada al primer pis. 

Els Tallers de Música ofereixen 
classes de diferents instruments per 
a infants, jovent i persones adultes. 
Les matriculacions es poden fer a 
partir del setembre. Aquest mes de 
juliol s’està duent a terme una nova 
edició de les Nits de Música a Les 
Escoles, organitzada pels Tallers.

Centre Cívic Salvador Espriu
Al setembre el Centre Cívic reprèn 
la seva activitat amb les classes de 
ball, dominó, tallers de memòria 
amb la Creu Roja, grups d’ajuda 
mútua per a familiars de persones 
amb malalties mentals i les activi-
tats de Just Dona. 
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A 
Sant Just Desvern hi ha 18 
entitats esportives, a banda 
dels nombrosos clubs i acti-

vitats privades que es dediquen al 
món de l’esport. Això és un reflex 
del ric teixit associatiu i del movi-
ment de persones que practiquen 
alguna modalitat esportiva al nos-
tre municipi. Un bon exemple és 
l’ambient que es va viure en la 
darrera edició de la Festa de l’Es-
port –a la imatge del costat–, que 
s’ha fet aquest mes de juny, amb 
l’objectiu d’oferir un tastet dels 
diferents esports a infants i jovent 
d’entre 4 i 15 anys. Les activitats 
es van fer al voltant de la plaça 
Camoapa. 

El nombre d’infants que par-
ticipen a les escoles esportives 
(1.208 la temporada 2014-2015,  
dels quals 806 són de Sant Just) 
i als casals d’estiu de La Bonai-
gua (125 al juliol) també ens do-
nen una idea de la importància de 
l’esport a Sant Just en les franges 
més primerenques. 

Tot seguit reproduïm el ba·
lanç de la temporada de les 
entitats que ens ho han fet ar·
ribar. Moltes han finalitzat ja les 
competicions i han fet els sopars 
i trobades de cloenda amb els ju-
gadors i jugadores i les famílies, 
i ja tenen la ment posada en els 
reptes de la propera temporada. 

El Club Patinatge Artístic Sant 
Just enguany ha organitzat el 
campionat Critèrium de la territo-
rial de Barcelona, on van partici-
par més de 50 patinadors de show 
i parelles. En el mes de gener 
l’equip de show grup petit va par-
ticipar en el campionat de Barce-
lona quedant en 8a posició. Entre 
els mesos d’abril i maig s’han dis-
putat els campionats d’interclubs 
de la territorial de Barcelona en 
les modalitats de lliure i F.O. on 
han participat 27 patinadores del 

club i s’han classificat per l’inter-
comarcal 16. Als campionats de 
Barcelona de F.O. van participar 
6 patinadores de Sant Just, dues 
de les quals s’han classificat per 
al Campionat de Catalunya; i al 
campionat de Barcelona de Lliu-
re s’ha classificat una patinado-
ra sènior. D’altra banda, l’equip 
de show ha assolit la 4a posició 
a la Copa Catalana. I, al llarg de 
l’any, s’han presentat a proves 
una trentena de patinadores amb 
molts bons resultats. 

El Club de Bàsquet Sant Just fa 
una valoració molt positiva de la 
temporada 2014-2015. Segons la 
Junta Directiva, s’ha fet un es-
forç per millorar la cohesió de tots 
els estaments del club i que han 
millorat molt en la comunicació, 
xarxes socials i administració.

Pel que fa a l’apartat esportiu, 
destaquen el primer lloc a les se-
ves respectives lligues del mini 
masculí, el preinfantil femení i el 
cadet femení i el sotscampionat 
del premini masculí i el premini 
femení. Així com la victòria del 

cadet masculí en el Torneig mare 
Nostrum de Salou. Avancen que 
la propera temporada celebraran 
el 60è aniversari del club.

Molt bona temporada del Club 
Atletisme Sant Just que ha crescut 
de nou amb més atletes, la qual 
cosa ha permès, per primera ve-
gada, poder participar als Campi-
onats de Clubs de Catalunya amb 
6 equips, a les categories benja-
mí, aleví i infantil, tant masculins 
com femenins. Per poder parti-
cipar-hi, es necessiten atletes en 
totes les proves,  ja siguin curses 
de velocitats, fons, marxa, salts 
o llençaments. S’han aconseguit 
5 medalles al Campionat de Ca-
talunya benjamí, aleví i infantil. 
A més a més un equip anirà al 
Campionat d’Espanya de Clubs a 
Valladolid, i també tindran repre-
sentació individual al Campionat 
d’Espanya cadet. 

El dia 13 van concloure la 
temporada oficial de l’Atlètic Sant 
Just Club de Futbol amb una festa 
per celebrar el seu 5è aniversa-
ri amb 26 equips en competició 

Les entitats esportives tanquen 
una temporada i en preparen 
una de nova
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aquesta temporada. L’amateur, 
juvenil A, benjamí A i aleví A 
han estat vorejant el cim durant 
tota la temporada però final-
ment no ha pogut ser. Els cadet 
A, infantil A, infantil B, infantil 
C, benjami C i prebenjamí A van 
acabar en llocs d’honor també. (4 
primers), Al CEBLLOB, el benja-
mí E va ser campió i els Alevins 
F i G, benjami D i prebenjamí B i 
D van acabar entre els 3 primers 
dels grups de més nivell. Prope-
rament participaran a la Donosti 
Cup 2015.

El Club Esportiu Barna ha finalit-
zat la temporada amb 73 gimnas-
tes i ja té preinscrites 64 de noves 
per a la propera, per la qual cosa 
ja té previst obrir un nou grup. 

Els èxits han estat molts i ro-
tunds. Al Consell Esportiu Escolar 
el conjunt aleví C va quedar 2n 
classificat a la 1a fase i 3r classifi-
cat a la final, i el conjunt infantil 
B s’ha classificat en primera po-
sició a la general de les tres fases. 
A la Copa Catalana, Campionat 
d’España de base, i individual 
i equips s’han aconseguit molt 
bons resultats. A nivell internaci-
onal cal destacar la 9a classificació 
a l’Europeu de Baku en conjunts 
aconseguida per l’Alba Sàrrias, 
gimnasta del CE Barna i membre 
de la selecció espanyola Júnior. 

Pel Club Taekwondo Sant Just 
ha estat una temporada plena 
d’èxits. Destaquen sobretot els 
obtinguts pels 7 alumnes que per-
tanyen a l’equip de competició 
de Combat, i pels alumnes que 
pertanyen a l’Equip de Competi-
ció de Tècnica (poomse). També 
s’han aconseguit importants clas-
sificacions en campionats, com a 
l’Open Internacional de Benicas-
sim, ja que participaven taekwon-
distes de tot Espanya, així com 
d’altres països. Aquesta tempo-
rada també s’han aconseguit 6 
nous cinturons negres 1r DAN i 1 
nou cinturó negre 2n DAN; i dos 
alumnes han aconseguit finalit-
zar el Curs d’Entrenador regional 
d’especiallitat Taekwondo Nivell 
1 atorgat per l’Escola Catalana de 
l’Esport i la Federació Española 
de Taekwondo. 

El Voleibol Sant Just també valo-
ra aquesta temporada com a exi-
tosa, amb més de 120 jugadores. 
A nivell esportiu han aconseguit,  
per primera vegada a la història 
del club, tenir equips de totes les 
categories a la màxima divisió  del 
voleibol català la propera tempo-
rada. Destaquen la 7a posició del 
sènior de 1a divisió –classificat en 
el grup d’ascens a primera naci-
onal espanyola–, la 6a posició de 
l’infantil de 1a divisió en el seu 
primer any a la màxima catego-
ria, i el també ascens del cadet i 
juvenil a 1a divisió. A nivell for-
matiu posen l’accent en el paper 
de l’infantil groc i el cadet blau en 
la seva primera temporada com 
a equips federats. I com a club 
han assolit el seu objectiu de tenir 

dos equips per categoria: un de 
caràcter més competitiu i l’altre 
formatiu. 

La temporada oficial de l’Agru-
pació Ciclista Sant Just comença 
el primer diumenge de març i 
acaba el darrer diumenge d’octu-
bre. A banda de les seves sortides 
setmanals, al maig van organit-
zar la 3a Cursa Escolar Infantil 
per  a infants de 5 a 14 anys al 
Parc Ciclista del Llobregat amb la 
participació de 41 nens/nenes; i 
al  juny es va dur a terme la 10a 
Volta dels Turons amb 256 par-
ticipants.El proper esdeveniment 
ciclista popular serà a l’octubre, 
dins la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura amb una pe-
dalada popular per 6 municipis de 
la comarca.
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➤	Durant tot el mes de juny s’han pogut veure 
una quarantena d’exposicions a diferents indrets 
i equipaments de Sant Just Desvern, en el marc 
del Juny Fotogràfic, una iniciativa organitzada per 
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just amb el suport de 
la Unió de Botiguers i Comerciants, dels Assenta-
dors del Mercat i de l’Ajuntament. Aquesta edició 
ha mogut prop de 5.000 imatges, mil més que l’any 
passat. 
També s’han fet tallers adreçats a la ciutadania, un 
joc recopilatori de retrats de persones i de detalls 
del poble, la 6a Revetlla d’Estiu de Fotografia –a la 
imatge inferior–, amb l’assistència d’una vuitantena 
de fotògrafs d’arreu del país, i en el decurs de la qual 
s’han triat els millors fotògrafs catalans de l’any. 

El president de l’Associació Fotogràfica 
Sant Just, Víctor Murillo, destaca que en poc 
temps el Concurs Internacional de Fotografia de Sant 
Just s’ha situat entre els millors del país, i això facilita 
que al poble poguem gaudir d’exposicions i de fotografies 
de gran qualitat.  

Sant Just, punt de trobada de la millor fotografia 

Vicky Planas Salvador
Premi Catalunya de Fotografia 
2014

La col·lecció amb la qual 
Vicky Planas  ha guanyat el 
Premi Catalunya de Fotogra-
fia es pot veure a Sant Just Desvern en el marc del 
Juny Fotogràfic. A aquest premi hi opten els deu fo-
tògrafs/es més premiats durant l’any en concursos 
reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. 
Personalment considero molt interessant aques-
ta iniciativa perquè és una bona forma de difondre 
aquest art i apropar-lo a la ciutadania. Si ofereixes 
més oferta i més espais on exposar és molt més fàcil 
arribar a la gent, destaca. També trobo que el nivell 
de totes les obres exposades, en general, és molt 
alt, afegeix.

Sergio Tello Soler
Premi Nacional de Fotografia 
de la Confederación Española 
de Fotografía 2011
2n premi de la Lliga Catalana 
2014

Tello felicita l’Agrupació Foto-
gràfica Sant Just per la feina que està fent i perquè 
iniciatives com aquesta faciliten que la gent vegi el 
treball que realitzem. De fet, afegeix, nosaltres, els 
fotògrafs som un xic exhibicionistes i fem fotografia 
perquè sigui vista, és el que dóna sentit a la nostra 
feina diària. Segons Tello, el marc on enguany s’ha 
celebrat la 6a Revetlla d’Estiu de Fotografia era formi-
dable, els jardins de Can Ginestar tenen molt encant 
i ha estat un esdeveniment molt ben organitzat i que 
ha deixat el llistó força alt.  
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Breus

Les tres notícies  
de Ràdio Desvern més 
consultades a santjust.
cat durant el mes de 
juny (6.553 clicks)

12/06 PSC, Esquerra i 
Movem treballen per formar 
govern a Sant Just el proper 
mandat.
9/6/2015  Avui arrenca el 
procés de matriculació a 
l’escola bressol municipal 
Marrecs.
3/6/2015 Dissabte hi haurà 
pantalla gegant a l’exterior del 
Casal de Joves per veure la 
final de la Champions entre la 
Juventus i el Barça.

➤	El barri Sud ha volgut recordar 
el veïnat que va haver d’emigrar 
des de la seva terra amb una es-
cultura que s’ha instal·lat davant 
del Centre Cívic Salvador Espriu. 
“L’emigrant” obra dels autors lo-
cals Dogny Abreu i Josep Plaza, 
simbolitza una maleta de cartró-pedra 
de les que s’utilitzaven als anys 40 i 
50. Està feta amb roca d’arenisca i 
ferro i pesa dues tones, explica Plaza.

Es tracta d’una acció més 
d’aquesta entitat que va néixer 
l’any 2010 amb un clar objectiu: 
dinamitzar la vida al barri amb 
activitats que contribueixin a mi-
llorar la cohesió social  i que, habi-
tualment, apel·len als orígens del 
barri. Un barri amb moltes famí-
lies procedents de diferents punts 
del país que van arribar a Sant 
Just Desvern a partir dels anys 40, 
50 i, sobretot 60. 

La Festa de la Primavera, que 
han organitzat aquest mes de juny 
és un exemple més dels actes que 

du a terme l’associació i que sem-
pre tenen molt bona resposta per 
part de la ciutadania. 

L’entitat està formada, bàsica-
ment, per veïnat del barri com-
promès i disposat a col·laborar i 
engegar nous projectes. Això i la 
il·lusió amb què fem tot plegat és, se-
gons el president de l’Associació 
del barri Sud Lluís Martínez, el 
secret perquè els actes que organitzem 
atreguin tanta gent.  

El barri Sud recorda el veïnat 
procedent d’altres indrets 
amb l’escultura “L’emigrant”

Convocatòria per exposar 
a les sales de Can Ginestar
➤	Fins al dia 30 de setembre de 
2015, les persones interessades 
a exposar a les sales El Celler i 
Ponent de Can Ginestar durant 
el 2016, poden presentar 
dossiers i sol·licituds fins al 
dia 30 de setembre de 2015 a 
l’Oficina de Gestió Integrada de 
l’Ajuntament. La valoració de 
les exposicions anirà a càrrec 
de la Comissió d’Exposicions. 

Inici de la campanya de 
prevenció i detecció d’incendis
➤	Un estiu més s’ha posat en 
marxa el dispositiu de preven-
ció i detecció d’incendis fores-
tals a Collserola que abasta els 
36 municipis que formen part 
de l’AMB. El Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola 
coordina aquest dispositiu, con-
juntament amb la Diputació de 
Barcelona, i compta amb tret-
ze torres de guaita, un vehicle 
d’intervenció immediata i una 
central de comunicacions, i que 
precisa d’un total de 32 persones 
de maig a octubre. Fins al 15 
d’octubre està prohibit fer foc 
en les zones forestals, sense au-
torització, així com llençar focs 
d’artifici.

Continuïtat 
de l’activitat 
Salut i esport 
➤	Les persones de més de 60 anys po-
dran continuar fent l’activitat setmanal 
“Salut i esport” a partir del setembre. 
Aquesta iniciativa, gratuïta, es va posar 
en marxa al febrer amb l’objectiu que 
aquest col·lectiu pugui practicar esport 
i millorar la seva salut. Des d’aleshores, 
han participat a l’activitat una mitjana 
de 10 persones. Es combinen passeja-
des, natació i altres activitats esporti-
ves dirigides per personal qualificat a 
La Bonaigua. 
Informació: 
Ajuntament 93 480 48 00
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EN FLAIX

Els i les genets del Club Hípic Sol Solet, encapçalats per la seva 
entrenadora Marie Follet, continuen amb la seva incursió als 
Pony games europeus, aquest cop a Cluny –França–. Dos dels 
genets van compartir equip amb italians i francesos.  

Els primers banys ja han començat a les piscines de Sant 
Just. L’1 de juny es va obrir la piscina descoberta del Complex 
Esportiu La Bonaigua, de la qual la ciutadania podrà gaudir 
fins l’11 de setembre. 

Sant Just s’ha sumat a les VI Jornades Intermunicipals “La vinya 
i el vi a Collserola” amb una passejada a dues barraques de vinya 
a prop de can Coscoll. Les persones participants van conèixer de 
primera mà aquest ric llegat patrimonial del conreu de la vinya.

El veïnat que es va congregar a l’esplanada del Casal de Joves per 
veure la final de la Champions va vibrar amb els tres gols que el 
FC Barcelona va encaixar a la Juventus. La Penya Barcelonista 
de Sant Just és una de les entitats impulsores de la iniciativa.  

Enguany la participació veïnal i d’entitats a la Flama del Canigó 
ha estat més nombrosa. Un grup de persones voluntàries van 
anar a buscar la flama a Barcelona i, després d’un recorregut 
pel poble, es va encendre la foguera al parc del Canigó.

A principi de juny s’han dut a terme les jornades del XXVIII 
Campionat de Frontenis al frontó de Salvador Espriu. En aques-
ta edició s’han fet 45 partits d’individuals, incloent la fase 
prèvia, 26 partits de dobles i tres d’infantils. 
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➤	 Malauradament estem 
massa familiaritzats amb 
l’abandonament de gossos i 
gats, però cada vegada són 
més els animals exòtics 
que s’escapen o que són 
abandonats per les persones propietàries 
perquè es fan massa grans o canvien les situacions 
familiars i personals, entre d’altres raons. 

Recentment ha aparegut una serp coral (verinosa) 
en un habitatge del poble, en una habitació on feia 
poca estona hi havia infants jugant. És per això que 
apel·lem a la precaució i al bon judici a l’hora de 
comprar un d’aquests animals, triant sempre les es-
pècies que millor s’adaptin a les limitacions de la vida 
en una casa i que estiguin perfectament controlades. 

La tinença d’aquests animals, en alguns casos pe-
rillosos, comporta unes pautes de conducta per part 
de les persones propietàries per al mateix benestar 
dels animals i de la resta de la ciutadania. Cal respec-
tar certes normes de convivència per al gaudi de 
tothom, tant en els espais públics com en els 
habitatges. 

Precaució amb la tinença 
d’animals exòtics

Consells de la Policia Local
per a unes vacances més segures:
• No deixar correspondència acumulada a la 

bústia

• És recomanable instal·lar un rellotge 
programable de serveis (reg, llums...) o sensors 
de llums de jardí, per exemple.

• En cas de tenir una alarma connectada a una 
central, comprovar el bon funcionament, 
comunicar la nostra absència i deixar-los un 
telèfon de contacte

• Assegurar-nos que les portes i finestres 
reuneixen mínimes condicions de seguretat i no 
guardar un joc de claus en cap indret

• No donar informació referent a vacances a ningú 
que no sigui de confiança

• Deixar un telèfon de contacte a alguna persona 
de confiança perquè pugui revisar l’habitatge o 
retirar la correspondència

La Policia Local reforça aquests mesos el pla 
especial d’actuació i vigilància. Si detecteu 
qualsevol moviment sospitós, comuniqueu-lo 
trucant als telèfons 93 473 10 92, Urgències 061 
i Mossos d’Esquadra 088.
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Nou mandat

El passat 24 de maig Sant Just va parlar. I ho va 
fer de forma bastant clara. Va refrendar la seva 
confiança en el govern municipal atorgant als 
tres partits que l’integren uns millors resultats 
que ara fa 4 anys. Però com ja sabem tots, aquest 
vot de confiança no és un xec en blanc. Des 
del PSC entenem que la ciutadania reclama un 
govern proper, honrat, eficient i sensible davant 
les dificultats que pateixen alguns dels nostres 
veïns i veïnes. 

Per aquest motiu, les prioritats d’aquest 
mandat seran tres. La primera, la creació i 
consolidació de xarxes de suport als col·lectius 
més vulnerables del nostre municipi. Aquestes 
xarxes tenen tres potes: bons equipaments, bons 
serveis i bons programes d’ajuda que arribin a 
aquelles llars que més ho necessiten. Des del 
PSC entenem que el bon funcionament d’aquest 
triangle és la millor fórmula per garantir allò que 
més valorem els santjustencs: els alts nivells de 
convivència, tranquil·litat i seguretat existents al 
nostre municipi. I tot això ho hem de fer des del 
rigor pressupostari. Volem que l’Ajuntament de 
Sant Just segueixi sent una institució sanejada 
financerament, que pagui ràpid als seus prove-
ïdors i que no deixi ni llosses ni hipoteques a les 
futures generacions. 

La segona prioritat d’aquest mandat serà la 
transparència. Malauradament el nostre país ha 
viscut en els darrers anys masses episodis que 
han contaminat la imatge de la política i els 
polítics davant la ciutadania. Aquesta desgràcia 
ha provocat que actualment els representants 
públics no només hem de ser honrats sinó que 
també ho hem de demostrar. I la millor forma 
per fer-ho és dotant la ciutadania de tota la in-
formació, sense tenir cap por a la transparència. 
Em temo que només així trencarem molts tòpics 
i moltes creences que han arrelat en el subcons-
cient col·lectiu i que són terreny abonat per a 
demagogs i oportunistes. 

Finalment, la gent cada cop reclama amb 
més insistència una nova forma de fer política. 
La ciutadania vol institucions obertes i permea-
bles, amb responsables que escoltin i tinguin en 
compte les seves opinions. A la vegada, governar 
és decidir. I decidir implica prendre decisions 
que no sempre són del tot populars. Des de les 
institucions hem de ser capaços de trobar aquest 
equilibri que ens permeti governar implicant la 
ciutadania però no essent presoners de voluntats 
interessades o curtplacistes. 

M’agradaria dedicar les darreres paraules al 
capítol d’agraïments. Primer, al poble de Sant 
Just, que ha tornat a confiar en el PSC fent-nos 
la llista més votada. I en segon lloc als regidors 
que acaben mandat. Als companys del PSC Víc-
tor Murillo, Pere Joan Deniel i Anna Torrella. Al 
company de govern Pere Orriols. I als companys 
de consistori Llorenç Rey, Núria Nicolás, Miquel 
Obrador, Candi Casademont i Oscar Gil. 

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

Comencem 

El passat 13 de juny de 2015 es van cons-
tituir els governs locals que han sortit de les 
eleccions del passat 24 Maig. 

Aquestes eleccions eren molt importants,  
pels municipis i pel nostre país. En els pro-
pers mesos ens juguem el ser o no ser del 
nostre poble i per tant és molt important te-
nir governs municipals que siguin aliats en 
aquest procés. 

El govern tripartit que es va constituir dis-
sabte a Sant Just no és bo per aquest procés 
i per tot el que ha de venir en els propers me-
sos.

Les regles democràtiques consisteixen en 
vots, regidors i regidores i pactes. Des de Con-
vergència hauríem volgut tenir un govern de 
canvi, modern i independentista a Sant Just. 
Però les regles del joc democràtic ens han 
situat a l’oposició. I és des de l’oposició on 
treballarem i posarem en valor tot el suport 
que vam obtenir el passat 24M.

Al proper Ple del mes de Juliol presentarem 
una Moció en la que instarem l’Ajuntament a 
adoptar tres acords: adherir-se a l’Associació 
de Municipis per la Independència, a què es 
paguin els tributs i impostos a l’Agència Tri-
butària Catalana, i a instal·lar una senyera al 
mig del poble per tal de fer visible el compro-
mís de Sant Just amb Catalunya. Comptem 
amb tots vosaltres per donar suport a aquesta 
moció.

També seguim creient fermament que és 
necessari un canvi en la manera de fer de les 
relacions de l’Ajuntament amb la ciutadania. 
I ara que ja hem començat, ja ens hem trobat 
amb les primeres traves en quant a participa-
ció i dret a la informació.

Per això també al proper Ple presentarem 
una Moció en la què instarem el govern mu-
nicipal a la creació del Portal de la Transpa-
rència en un període no superior als 3 mesos. 

Per acabar, vull agrair el suport de tots els 
veïns i veïnes que ens vàreu fer confiança el 
passat 24M. Compteu amb el nostre com-
promís per continuar treballant per fer el MI-
LLOR SANT JUST POSSIBLE.

@pebocus @jasmarats @lflotats @CortesPep

ciu.cat/santjutst

Treballant des del primer 
minut

El 24 de maig 1.315 persones van dipositar 
la seva confiança en la candidatura d’Es-
querra Republicana de Catalunya, fet que va 
significar obtenir 3 regidors. Ho veiem com 
un crèdit a la feina feta dins del Govern mu-
nicipal els darrers 4 anys i, al mateix temps, 
com una voluntat que des d’ERC liderem 
canvis significatius en la governança de 
Sant Just, treballant com un equip compac-
te fonamentat en el treball, el compromís, 
la solidaritat, l’esforç i la confiança mútua.

Hem configurat un Govern de coalició que 
s’ha de veure reflectit en un Ajuntament 
coliderat més transparent i més eficient, 
que treballi per aconseguir una relació més 
propera amb la ciutadania, fent-la partícip i 
corresponsable dels projectes de i pel mu-
nicipi.

Enfortim el procés de construcció nacio-
nal que desembocarà en un nou país, ei-
xamplant-ne la base social. Entrant a formar 
part de l’Associació de Municipis per la In-
dependència (AMI) ens dotarem d’una eina 
més de cara a aquest procés al mateix temps 
que vetllarem pel compliment dels acords 
adoptats en el Parlament de Catalunya en 
relació al futur polític de Catalunya, com 
hem fet durant el mandat anterior (2011 - 
2014). No oblidem que l’objectiu final no 
és la Independència per se sinó dotar-nos 
d’una eina potent per assolir una societat 
més justa plena d’oportunitats per a tothom. 
Un repte majúscul que assumim amb valen-
tia, claredat i convicció.

Reforcem i desenvolupem més i millors 
fermes polítiques de suport social garantint 
una renda bàsica; l’accés universal als ser-
veis municipals; el suport al teixit social i 
associatiu; millores en el transport i la mobi-
litat; l’emancipació dels joves; l’educació al 
llarg de la vida; el foment de l’ocupació i el 
suport al comerç “KM 0” i als emprenedors. 
En definitiva, de totes aquelles polítiques 
que han de servir per dissenyar una societat 
millor, plena d’oportunitats per a tothom.

Estenem la mà a la col·laboració de i amb 
l’oposició i la ciutadania. Ha d’existir sinto-
nia i voluntat propositiva sempre, evident-
ment, des dels respectius punts de vista 
polítics.

En Ferran, en Jordi i jo mateix, així com 
tota la gent que col·labora amb ERC, som 
persones implicades, honestes, pròximes, 
transparents i compromeses amb el poble. 
En virtut d’això restem a disposició i al ser-
vei de tots els santjustencs i les santjusten-
ques.

www.esquerra.cat/santjust

Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

Laia Flotats i Bastardas
Grup Municipal de CiU

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC
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Actuaremos como un 
partido responsable 
y exigente desde la 
centralidad política
En las últimas elecciones 634 santjustencs 
han confiado en Ciutadans y les quiero dar las 
gracias por la confianza. Os vamos a represen-
tar y vamos ser vuestra voz con mucho orgullo y 
a la vez con mucha responsabilidad, honradez, 
humildad e ilusión.

Desde el grupo municipal de Ciutadans 
queremos poner de manifiesto la visión de la 
institución que defenderemos y propondre-
mos desde una oposición activa, responsable, 
constructiva, abierta al diálogo y con propues-
tas que esperamos poder debatir con todo el 
mundo.

Una oposición alejada del no por sistema y 
que rompa con el formato clásico de gobierno 
y oposición. Fiscalizadora con el gobierno y crí-
tica cuando sea necesario desde la humildad y 
respeto, sin renunciar al programa municipal y 
al ideario del partido. Creemos que ha der ser un 
mandato donde se recupere la confianza de la 
ciudadanía en la política y los políticos a través 
de una mayor participación ciudadana y donde 
toda la ciudadanía se sienta representada. 

Queremos un ayuntamiento que como máxi-
ma prioridad tenga la reactivación económica, 
laboral y se aumenten las políticas sociales y  
que mucho tendrá que reflejar y contemplar en 
el próximo presupuesto municipal.

Queremos un ayuntamiento de todos, donde 
la cohesión social sea el objetivo principal. Un 
ayuntamiento de puertas abiertas al ciudadano 
con paredes de cristal y transparencia real. En 
definitiva un ayuntamiento de todos y para to-
dos, donde la prioridad política se centre en las 
personas, con políticas de prevención desde lo 
social y políticas de prioridad en la inversión.

Una institución que cumpla las leyes y las 
normas establecidas y que no malgaste el tiem-
po utilizando partitocrariamente el espacio 
institucional municipal con temas no compe-
tenciales ni de decisión vinculante y que desde 
Ciutadans nos opondremos a cualquier proyec-
to secesionista. 

Queremos un ayuntamiento donde exista li-
bertad y respeto de las lenguas cooficiales en 
Cataluña, donde no exista la imposición de la 
una por encima de la otra, sino en la búsque-
da de la convivencia y la cohesión social entre 
ambas lenguas.

Un ayuntamiento que trabaje al lado del ciu-
dadano y que acompañe y dé facilidades a los 
empresarios, comerciantes y emprendedores 
además de impulsar la cultura y el deporte.

Por todo ello, le pido al nuevo señor alcalde 
que haga políticas con sentido común para ca-
minar salvando a personas por encima de pose-
siones y obsesiones.

https://www.ciudadanos-cs.org/

Movem l’Ajuntament

El passat 13 de juny es va constituir el ple 
del nou Ajuntament, del que en formarem 
part els dos regidors de la candidatura de 
Movem Sant Just - Entesa que vam obtenir 
representació. Durant aquest mandat tin-
drem la responsabilitat de representar les 
persones que ens van fer confiança el 24 
de maig, i al mateix temps impulsar les pro-
postes programàtiques en el marc del nou 
govern.

Movem formarà part del govern munici-
pal gràcies al resultat de les negociacions 
amb PSC i ERC. Creiem sincerament que es 
donen les condicions programàtiques i de 
governança interna per desenvolupar una 
bona feina durant el proper mandat. Entrem 
a formar part d’un govern de coalició, una 
fórmula genuïnament santjustenca, i que 
requereix pacte, negociació, colideratge, 
però també generositat i visió compartida. 

Tenim per endavant una feinada de por. 
El repte és molt gran, però també és enor-
mement motivador i il·lusionant. Ara més 
que mai cal institucions que treballin al 
servei de les persones, que siguin capaces 
de teixir xarxes que permetin les persones 
desenvolupar el seu projecte de vida amb 
dignitat. Però també cal renovar el compro-
mís per uns governs transparents i propers, 
que obrin espais a la participació de la ciu-
tadania i que puguin arribar a desenvolupar 
polítiques públiques comptant amb la com-
plicitat de tothom. Des de Movem assumim 
aquests compromisos i ens posem a treba-
llar.

Volem agrair sincerament l’esforç de totes 
les persones que han participat a les diver-
ses assemblees que han conduït a la forma-
ció de la candidatura de Movem, les que han 
participat en els actes, en l’elaboració del 
programa, i molt especialment a les 950 
persones que ens han donat el seu vot en 
aquestes eleccions municipals. El projecte 
de Movem és un projecte viu, inclusiu, dinà-
mic. Movem tot just comença les seves pas-
ses com a punt de trobada de tota aquella 
gent que vol treballar per una societat més 
justa, més sostenible, més lliure i radical-
ment democràtica. I no ho farem només des 
de l’ajuntament: també mourem el carrer, 
acostant la política a la ciutadania, movent-
nos per empènyer les polítiques locals i 
nacionals, organitzant-nos per fer sentir la 
nostra veu. Us animem a formar part de les 
nostres trobades.

https:/movemsantjust.wordpress.com/

Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal 

de Movem Sant Just

Guillermo Francés Morbach 
Grup Municipal 

de Ciutadans

La lista más votada

El pasado dia 13 de junio tuvimos la ocasión 
de poder disfrutar de un día de festividad 
democrática de la que desde esta columna 
de opinión aprovecho para agradecer a to-
dos/as los asistentes, colectivos, asociacio-
nes de vecinos, policía local o simplemente 
vecinos, su apoyo mediante su presencia y 
su entusiasmo.
   En este acto todos los portavoces de ca-
da uno de los grupos políticos electos ma-
nifestó mediante voto público, su respaldo 
al candidato para la alcaldía, que creía más 
oportuno.
   Nosotros desde el PP de Sant Just Desvern 
dimos nuestro voto a la candidatura enca-
bezada por el señor Perpinyà, y lo hicimos 
por un principio de coherencia hacia nuestra 
formación política ya que son muchas las 
ciudades y municipios en las que reclama-
mos la legitimidad de poder formar gobierno 
la lista más votada. 
   Clara es la distancia que separa las po-
líticas del PSC a las nuestras y ni siquiera 
tenemos puntos de vista coincidentes a la 
hora de hablar de unidad nacional, pero es 
justo ganador de las elecciones y es quien 
tiene que tener la responsabilidad de gober-
nar. Así es como lo han puesto de manifiesto 
los vecinos de Sant Just.
 

ppsantjust@gmail.com

Enric Salvadores Manzano  
Grup Municipal del PP
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Les escoles de dansa clouen el curs 
amb festivals per a les famílies

La Sala Municipal de l’Ateneu ha estat l’escenari 
dels festivals de fi de curs de les tres escoles de 
dansa. 

L’Escola de Dansa Renata Ramos París va oferir un 
repertori de números on infants i persones adultes 
van poder mostrar els seus progressos. Per la seva 
banda, l’Estudi Tutuguri va escenificar "Emocions en 
dansa", una mostra de la línia d’Arts Escèniques que 
treballen al llarg de l’any. I l’Espai de Dansa Marta 
Roig va fer dos festivals, un infantil amb danses i 
balls sota el títol "La Pelu", i el del grup de persones 
adultes que portava per nom "La Capsa".  El personal 
i l’alumnat de les diferents escoles preparen  durant 
setmanes aquests festivals amb la voluntat que les 
famílies puguin veure els seus esforços. 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: festivals de l’Escola de 
Dansa Renata Ramos París, Estudi Tutuguri i Espai de Dansa 

Marta Roig

Categories, horaris i distàncies
 
19:00h                  OPEN PROMOCIÓ                                               

Infantil M 2002 / 2003 800 m             
Cadet     M        2000 / 2001                          800 m                              

19:10h                  OPEN PROMOCIÓ
 
Infantil                   F               2002 / 2003                          800 m                    
Cadet                    F               2000 / 2001                         800 m                              
 
19:20h                  OPEN PROMOCIÓ
                                       
Benjamí M             2006 / 2007                          400 m                    
Aleví M             2004 / 2005                          400 m                    
Discapacitats        M             Totes les edats                      400 m
 
19:30h                  OPEN PROMOCIÓ
                                       
Benjamí F               2006 / 2007                          400 m                    
Aleví                      F               2004 / 2005                          400 m
Discapacitats      F               Totes les edats                      400 m
                              
19:40h                  OPEN PROMOCIÓ ESPECIAL
 
Prebenjamins       M/F         2008 / 2014                            250 m
i més petits
  
20:00h                  PREMIACIÓ OPEN PROMOCIÓ          
                                          
20:30h                  OPEN POPULAR   5 km                       
 
JUVENIL/JUNIOR: Correspon als participants de 1999/98/97/96.
SÈNIOR: Correspon als participants de 1995 fins a 1980.
VETERÀ A: Correspon als participants de 1979 fins a 1970. 
VETERÀ B: Correspon als participants de 1969 fins a 1960.
VETERÀ C: Correspon als participants de 1959 i més grans.

Inscripcions a:
www.clubatletismesantjust.es    www.championchip.cat
El preu de la inscripció de les curses Open Promoció és de 2 .

El preu de la inscripció a la cursa Open Popular és de 8 . (amb xip groc propi) 
i de 10 . (amb xip de lloguer).
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Dijous2
u 21 h  Les Escoles: Claustre

Nits de música
Organitza: Tallers de Música

Divendres3
u 16 h  Camp de Paintball (Martorell)

Sortida de Paintball
Activitat per a joves de 14 a 18 anys.
Preu: 15 € (transport inclòs).
Organitza: Casal de Joves

Dissabte4
u 19 h  Pl. de Camoapa

2a Cursa Solidària de Sant Just 
Desvern per Sant Joan de Déu
El Club d’Atletisme donarà el 60% de la quan-
titat recaptada, a través de les inscripcions de 
totes les curses, a l’Obra Social Sant Joan de 
Déu, que la destinarà a projectes de recerca en 
malalties infantils.
Inscripcions a www.championchip.cat 
Organitza: Club d’Atletisme Sant Just amb la 
col·laboració de l’Obra Social Sant Joan de 
Déu i Ajuntament

u 19.30 h  Des del Parc del Parador

Sopar de Lluna Plena a la Tossa  
de Montbui (Anoia)
Organitza: SEAS

pateixen esclerosi múltiple a tenir una millor 
qualitat de vida.

Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple amb 
la col·laboració de l’Ajuntament

Dijous16
u 8 h  Des del Parc del Parador

Excursió a Roses i visita en vaixell 
pels canals d’Empuriabrava
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant 
Just Desvern

Divendres17
u 16 h  Barcelona

Sortida de Làser Tag
Activitat per a joves de 12 a 18 anys.
Preu: 15 € (transport inclòs).
Organitza: Casal de Joves

u	19.30 h – Parc del Parador

Acte del PSC i sopar
Organitza: Agrupació PSC Sant Just

u 22 h Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)  

Cinema 
a la fresca:
The Lego Movie 
Organitza: 
Associació Veïnal 
Mas Lluí

Dijous9
u 21 h  Les Escoles: Claustre

Nits de música
Organitza: Tallers de Música

u 21.30 h  ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal
Tema: Nou mandat a Sant Just Desvern
L’alcalde respondrà les preguntes de la 
ciutadania.

Divendres10
u 9 h  Parc aquàtic (Lloret de Mar)

Sortida al parc aquàtic Water World
Activitat per a joves de 12 a 18 anys.
Preu: 15 € (transport inclòs).
Organitza: Casal de Joves

Dissabte11
u 7 h  Des del Parc del Parador  

Sortida de veterans als Estanys   
de Juclar (Andorra)
Cap de setmana 11 i 12. 

Organitza: SEAS

u 12 h Esplanada del Casal de Joves  

Espai Jove: Street Jam Fest
Diada amb fira artesana, pallassos, malabars, 
música, menjar popular... 

Organitza: Casal de Joves 

Diumenge12
u 12 h CEM La Bonaigua

Jornada solidària: 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Capbussada a totes les piscines de Catalunya 
amb l’objectiu de donar a conèixer la malaltia 
i recaptar fons per ajudar les persones que 

L’AGENDAJULIOL 2015
Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

NITS 
DE 

MÚSICA



Dissabte18
u 7 h  Des del Parc del Parador

Travessa del Port de Vielha   
i Estany de Besiberri
Cap de setmana 18 i 19.  

Organitza: SEAS

u 23 h  Casal de Joves: exterior

Cinema + Jove a la fresca: 
Kingsman. Servicio secreto, 
del director Matthew Vaughn
Activitat gratuïta no recomanada per a menors 
de 13 anys.  

Organitza: Casal de Joves

Divendres24
u 11 h  Barcelona

Sortida al Tibidabo
Activitat per a joves de 12 a 18 anys.
Preu: 15 € (transport inclòs).
Organitza: Casal de Joves

u 20 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

El Documental del Mes: 
Los Castores, del director Nicolás 
Molina i Antonio Luco
Xile 2014. Preu: 5 € (socis/es: 3 €).  

Organitza: Ateneu i Paral·lel 40

Dissabte25
u 21 h  c. Bonavista

Sopar d’Estiu del barri Centre
Venda anticipada de tiquets a l’Antiga Granja 
Carbonell, Bon Rebost i Forn de pa Vilaseca.  

Organitza: Comissió Barri Centre 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

u Casal de Joves

Gala cloenda d’activitats d’estiu
Organitza: Casal de Joves

u 22 h  Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Dijous30
u FESTA MAJOR

Del 30 al 6 
d’agost

Rebreu, a 
casa vostra, 
el programa 
d’activitats de 
Festa Major 
que edita 
El Nucli 

SANT JUST, POSA’T GUAPO!
Concurs de balconades 
(fins al 29 de juliol)
Deixa clar el color que portes al cor 
i decora el teu balcó de blau o groc.
Informació:www.casaldejoves.com

u 19 h  Ajuntament: Sala de Sessions

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

Divendres31
u 17 h  Casal de Joves

Amb K de Kasal
Espai amb oferta lúdica, esportiva i musical 
adreçada a joves de 12 a 18 anys:

K-RAOKE: vine a cantar els temes que més 
t’agradin amb els/les teus/teves amics/amigues.

K-MISETAS: taller de samarretes. Fes el dis-
seny de la teva samarreta blava o groga i porta-la 
durant la Festa Major!

BUBBLE SOKER*: és un esport original, de-
sestressant i divertit sense normes, que et farà 
viure una experiència intensa. Al Bubble Soccer 
es juga amb “bombolles” gegants de plàstic 
amb les quals les persones es cobreixen el cos 
des del cap fins al genolls, amb la seguretat de 
rebotar sense patir cap dany.

Activitat gratuïta per a joves de 12 a 18 anys.
Organitza: Casal de Joves

santjustcat
Actualitza-la!
La nova aplicació per a dispositius mòbils, santjustcat,
ofereix a la ciutadania diferents continguts digitals
d’informació municipal de Sant Just Desvern: agenda, notes
informatives, fotografies, twitter, ràdio desvern, vídeos...



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

EXPOSICIÓ: Persona
Fins 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

Fins al 6 d’agost, a Can Ginestar

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

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

CASALS D’ESTIU 
I CURSOS 
MONOGRÀFICS
www.santjust.cat/estiu15/

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 AGOST-SETEMBRE: 
10/07 / 15, màxim dia per 
comunicar activitats.

IV JORNADA 
DE LA XARXA 0-6
3 de setembre, a les 9.30 h
A La Vagoneta. Adreçada a 
professionals i famílies.
Organitza: Ajuntament i Xarxa 0-6




