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El contenidor gris 
encara és el més 
utilitzat
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civil: 
prevenció  
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LLUÍS CASALS
President de Sant Just Solidari

“EL MÉS POSITIU 
QUE HA APORTAT 
SJS A CAMOAPA 
ÉS L’ESPERANÇA. 
ES POT SUPORTAR 
LA POBRESA, SOBRETOT 
SI HI HA COHESIÓ SOCIAL I A CAMOAPA 
N’HI HA. PERÒ  SI NO HI HA ESPERANÇA 
DE CANVI EL FUTUR DELS FILLS SERÀ 
IGUAL I AIXÒ ÉS MOLT MES DIFÍCIL DE 
SUPORTAR. SJS HA OBERT UNA PORTA 
AL DESENVOLUPAMENT, A TRAVÉS DE 
L’EDUCACIÓ, LA MILLORA DE LA SALUT, I 
L’EMPODERAMENT DE LES DONES, PER-
QUÈ EL NOSTRE POBLE GERMÀ AVANCI 
A TRAVÉS DEL SEU PROPI ESFORÇ”.

25 anys d’agermanament, projectes, 
cooperació i enriquiment mutu

El 31 de març de 1991 es va 
signar a Camoapa el docu-
ment que formalitzava el 
lligam d’amistat i de com-

promís mutu a llarg termini entre 
Sant Just Desvern i el municipi ni-
caragüenc. La relació va començar 
uns anys abans, arran els efectes 
que l’huracà Joana van provocar a 
la població nicaragüenca, fet que 
va iniciar l’ajuda santjustenca i que 
va cristal·litzar en la creació de la 
Comissió Local d’Agermanament 
primer, i després amb l’ONG Sant 
Just Solidari.

Al llarg d’aquests 25 anys s’han 
enfortit els lligams entre ambdues 
poblacions més enllà de la solida-
ritat i la cooperació. “Des del pri-
mer moment, es va apostar perquè 

LLUÍS SEGURA 
Alcalde de Sant Just (1983-1991)

“AMB L’AGER-
MANAMENT ES 
VOLIA CONSO-
LIDAR I COM-
PROMETRE EN EL 
TEMPS UN AJUT QUE VA 
COMENÇAR COM A RESPOSTA A UN 
DESASTRE NATURAL, L’HURACÀ JOA-
NA. EN AQUESTS 25 ANYS SANT JUST 
DESVERN HA CONTRIBUÏT A MILLORAR 
ELS SERVEIS SANITARIS, EDUCATIUS I 
SOCIALS A CAMOAPA, I ENCARA QUEDA 
MOLT PER FER”.

QUÈ OPINEN…
RAMÓN MENDOZA
Representant de SJS a Camoapa

“LOS CAMBIOS 
QUE HA ADQUI-
RIDO CAMOAPA 
GRACIAS A LOS 
PROYECTOS HAN 
SIDO MUY SIGNIFI-
CATIVOS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA 
DE SALUD, LA EDUCACIÓN Y AHORA CON 
EL PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓ-
MICO. EN ESTOS 25 AÑOS, EL HERMA-
NAMIENTO NOS HA AYUDADO A CRECER. 
SIN ÉL HUBIÉRAMOS NECESITADO 40 
AÑOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
EN BENEFICIO DE TODA NUESTRA 
POBLACIÓN”.

l’agermanament fos entre tothom, 
sense distincions, i superar la barrera 
institucional”, explica Sant Just So-
lidari. A Camoapa també es va crear 
ASODHERMU (Asociación de Her-
manamiento Municipal), que porta 
el pes de l’agermanament allà.

La subvenció principal de l’Ajun-
tament en matèria de cooperació es 
destina a Sant Just Solidari (30.000 ¤ 
al pressupost de 2016), entitat a través 
de la qual es vehiculen les accions de 
solidaritat i cooperació a Camoapa. 
L’ONG local destaca que a través de 
l’agermanament es treballa perquè la 
mateixa població de Camoapa avanci 
cap al desenvolupament. 

La relació amb 
Camoapa va començar 
l’any 1988, arran els 
efectes de l’huracà 
Joana al país
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PROJECTES MÉS SIGNIFICATIUS 

HOSPITAL DE CAMOAPA
Any 2009

• Construcció finançada pel 

Ministerio de Salud de Nicaragua i 

Nacions Unides

• Dotat de materials, maquinària, 

estris, vehicles, etc. per SJS

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
(Atenció als infants i a les mares). 

Any 1995
• Construcció finançada per SJS. Gestionat pel Ministerio de Educación de Nicaragua i l’Ajuntament de Camoapa• Més de 150 infants dels barris més pobres reben educació i serveis de salut i alimentació. 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES
Construïda per SJS l’any 1999 a 2001 

• S’imparteix ensenyament reglat 
a persones adultes i cursos de 

formació ocupacional

CASA DE LA MUJER
 Any 1999

• Construcció finançada per SJS amb l’ajut d’Amat Finques
• Atenció a les dones víctimes de maltractaments; gestió i 

reclamació de pensions compensatòries i assessorament jurídic. 
I formació a través de tallers diversos.

UNIVERSITAT
Any 1997 a 2003 

• Construcció finançada per SJS
• Facilita que el jovent de famílies 

humils puguin accedir a la 
universitat, evitant les despeses 
en desplaçaments i manutenció. 
Compta amb 500 alumnes entre 

cursos continuats i de cap de 
setmana.

AIGUA POTABLE
• L any 1996 (finalitzada 2001- fons 

unió europea) SJS es va fer càrrec 
del cost d’expropiació dels terrenys 
on es va construir la presa. Això va 
desbloquejar un gran projecte de la 
Unió Europea que ha aportat aigua 

potable a tota la ciutat.



PROJECTES EN CURS
Altres projectes d’aportació continuada són beques a alumnat 
de famílies amb pocs recursos perquè els infants puguin con-
tinuar els estudis i vacunacions infantils. I cal destacar el projecte 
“Alianzas”, una iniciativa de desenvolupament econòmic dedicat 
a la millora de les capacitats productives de les empreses agro-
pecuàries i les cooperatives. És el primer projecte realitzat amb 
una altra ONG local, l’Asociación para el Desarrollo Municipal 
(l’ADM), que l’ha dirigit sobre el terreny, en col·laboració amb la 
Universitat Nacional Agraria de Camoapa, l’Instituto de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Centroamericana, l’Asociación de 
Ganaderos, la Casa de la Mujer i Radio Camoapa.

Algunes impressions de persones beneficiàries
del projecte Alianzas: 

POBLACIÓ: 1991: 28.000 persones.
2016: 43.000 persones

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES
Salut: l’any 1991 hi havia un centre de salut 
construït l’any 1965 per donar servei a 7.000 
persones en el seu origen. L’any 2009, amb 
una població de gairebé 40.000 persones, 
es va inaugurar l’actual hospital, que presta 
servei als habitants de Camoapa i de municipis 
propers. Actualment també hi ha 5 postes de 
salut rurals.

Educació: L’any 1991, dues escoles de primària 
i un institut de secundària. El 1995 s’inaugura 
el Centre de Desenvolupament Infantil (CDI) 
amb 150 nens i nenes de 0 a 6 anys matriculats 
anualment.

El 2001 es va inaugurar l’Escola de Persones 
Adultes (CEDA), que permet estudiar a les nits 

Els projectes han de ser eines  
de desenvolupament, autosostenibles 
a través d’acords amb l’administració 
de Nicaragua i no generar 
dependències, és a dir, un cop en 
marxa, han de funcionar per si sols

PROJECTES DE FUTUR
Sant Just Solidari està fermament decidit a continuar en la línia 
de donar suport al desenvolupament socioeconòmic perquè 
augmenti el nivell de vida de la població i procurarà incidir en els 
aspectes de gènere i en els que mes beneficiïn els petits productors.

Per celebrar l’aniversari l’Ajuntament i SJS estan coordinant una 
publicació amb fotografies dels projectes. L’acte central es preveu 
durant el mes d’abril: un sopar amb representació de persones 
d’ambdós municipis que van impulsar i/o van estar implicades en 
l’agermanament. 

Una altra de les activitats més immediates és la participació a 
la Festa de la Pau  i altres que es realitzaran al llarg de l’any i que 
es publicaran en diferents  mitjans.

Aquest estiu també hi ha previst iniciar un projecte de jovent 
voluntari de SJS per iniciar un treball de cooperació entre joves 
d’ambdós municipis. Si la iniciativa surt reeixida pot tenir continuïtat 
per altres anys i obrir la participació a altres nois i noies del municipi.

CAMOAPA 1991-2016 
alumnat major d’edat i aprovar el batxillerat. 

El projecte embrionari d’universitat de 
mitjans dels 90 va ser una realitat a partir 
de 1997. Van finalitzar el tercer mòdul el 2003 
i amb 600 alumnes de Camoapa i municipis 
i departaments propers que estudien cinc 
titulacions superiors.

També l’any 2005 es va iniciar un projecte 
d’educació adreçat a infants amb diferents 
discapacitats que es va acabar integrant dins 
l’àmbit d’actuació d’una de les escoles de 
primària del Ministeri d’Educació.

Comunitat: L’any 2001 es va inaugurar la 
presa d’aigua que des d’aleshores dóna abasti-
ment d’aigua potable a unes 18.000 persones.

PERSONES BENEFICIÀRIES 
DELS DIFERENTS PROJECTES:
L’Hospital dóna servei al 100% de la població 

del municipi (43.000 hab.), la presa d’aigua 
a gairebé el 100% de la població urbana de 
Camoapa (18.000 hab.), la Universitat ha ma-
triculat prop de 8.000 persones en total, el 
CDI ha matriculat uns 3.600 nois i noies en 21 
anys, el projecte Alianzas ja ha beneficiat més 
de 1.000 productors/es, Ràdio Camoapa, la 
Casa de la Dona, CEDA, projectes de beques… 
Han fet formacions i projectes a centenars de 
persones. Des de l’any 2003, més de 10.000 
infants fins a 12 anys i dones embarassades 
són beneficiaris directes del programa de 
vacunacions.

Dina María Reyes Martínez 
Antes el ordeño en invierno era un 
desastre, hoy puedo garantizar la 
higiene

Agustín Orozco Dávila 
La cooperativa antes del proyecto no 
tenía un plan estratégico y ha duplicado 
la cantidad de leche que acopia y pro-
cesa. El proyecto nos ha enseñado a ser 
disciplinados, a intercambiar experiencias



    EL BUTLLETÍ   ABRIL 2016    5

EQUIP DE GOVERN

La Unió Europea està donant l’esquena a milers de persones que fugen de 
la guerra de Síria i d’altres conflictes bèl·lics d’arreu del món. Tot i existir 
una  xarxa internacional de ciutats refugi, els Estats europeus tanquen 
fronteres i es neguen a acollir en els seus territoris la població refugiada.

Aquesta Europa no té res a veure amb la que es va gestar després 
de la II Guerra Mundial, que va promoure els agermanaments entre pobles 
per afavorir el procés d’integració europea. Ciutats sota el paraigua de l’OTAN 
es van agermanar amb ciutats dels països del Pacte de Varsòvia.

Sant Just sempre ha buscat aquest lligam que uneix pobles, que 
uneix persones. Respecte a la crisi de les persones refugiades, sempre s’ha 
mostrat disposat a acollir i ajudar en el que sigui possible. Una actitud que 
està arrelada des de fa molts anys al nostre municipi. A finals dels anys 80, 
va néixer l’agermanament entre Sant Just i la població nicaragüenca 
de Camoapa, motivat per les greus conseqüències de l’ huracà Joana a Centre 
Amèrica. Aquest va ser l’inici d’una relació de cooperació que ha permès 
desenvolupar importants projectes per Camoapa i municipis contigus.

Transcorreguts 25 anys de l’agermanament, només puc donar les gràcies 
a les dues entitats que han dut  el pes d’aquesta relació: Sant Just Solidari i 
ASODHERMU. La implicació i el compromís social han permès transfor-
mar el dia a dia de la gent, fent possible un hospital de referència, l’accés a 
estudis universitaris o bé atendre a dones i infants en situacions d’exclusió 
i de pobresa. L’agermanament gaudeix de bona salut: el vincle institucional 
és fort, la participació de la ciutadania és òptima, i es disposa de recursos 
econòmics per als  projectes.

Europa hauria de recuperar l’esperit dels primers agermanaments 
i donar compliment a la carta fundacional de l’actual Federació Mundial de les 
Ciutats Unides, on es diu que l’agermanament és: “el lligam que uneix, amb 
un esperit d’igualtat i de reciprocitat, els pobles de dos o més països per tal 
d’afavorir el contacte entre persones, l’intercanvi de les idees, de les tècniques 
i dels productes (…) És un instrument de cultura popular i de formació cívica 
internacional”. La societat catalana ja va donar exemple en les dècades dels 
80 i 90 promovent aquests lligams. Aprenguem de la història.  

L’anterior regidor de Seguretat Ciutadana, Victor Murillo, va posar en marxa 
l’ús d’una app per a dispositius mòbils en aquest àmbit, en coordinació 
amb els ajuntaments de Cornellà, l’Hospitalet, el Prat, Sant Feliu, Esplugues, 
Gavà i Sant Vicenç dels Horts.

Al VI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, aquesta 
app va rebre el guardó com a Millor Innovació Social. Des d’aquí, 
volem compartir el premi i fer arribar l’enhorabona a totes les persones 
implicades. L’aplicació compta amb gairebé 170 persones usuàries. És una 
eina important tant per a les persones com per als comerços, perquè crea 
una xarxa d’establiments que hi estan connectats. Aviat iniciarem diferents 
campanyes per tal d’augmentar el nombre de persones registrades.

En seguretat ciutadana tan important és la innovació i les noves tec-
nologies com la col·laboració ciutadana. Això ens permet ser eficients i, al 
mateix temps, propers i atents en el tracte amb la ciutadania.

Les estadístiques diuen que el nostre és un poble segur, amb un índex 
per sota de la mitjana en delictes. És normal, però, que persones que 
hagin patit algun cas relacionat amb la seguretat ciutadana tinguin certa 
sensació de desprotecció. La Policia Local de Sant Just, coordinadament 
amb la resta de cossos de seguretat, treballen per reforçar la vigilància i 
l’atenció a la ciutadania, reverteixen aquestes sensacions i mantenen un 
alt grau de seguretat al municipi.

Els ajuntaments han desplegat en aquests anys de democràcia una mul-
titud de serveis que han ajudat a vertebrar els municipis i a fomentar-hi 
la cohesió social.

Sant Just n’és un exemple i sovint ens agrada lluir aquesta obra de 
govern sedimentada mandat a mandat. Però el gran repte que hem 
d’afrontar és garantir que l’accés de la ciutadania als serveis es dóna 
en condicions d’equitat. Actualment hi ha persones que per motius 
econòmics veuen limitada la seva capacitat d’accés als diferents serveis. 
Algunes d’elles reben el suport dels serveis socials de l’Ajuntament, que 
vetllen i fomenten l’accés als col·lectius més vulnerables o que estan 
travessant per situacions de dificultat més o menys transitòria.

En la redacció de l’actual PAM, estem treballant per la implantació 
progressiva de la tarifació social en els serveis públics, és a dir, 
d’un preu variable en funció del nivell socioeconòmic de les per-
sones. Amb això hem de passar d’un sistema de beques amb sol·licitud 
prèvia a un sistema de preu públic ajustat a les característiques de cada 
persona o família. 

Tot plegat té per objectiu fer més equitatiu l’esforç econòmic en l’ac-
cés de la variada oferta de serveis del nostre municipi i més normalitzat 
l’accés per part de tothom. Molts altres municipis ho estan implantant 
amb molt bon resultat.

EUROPA HA DE RECUPERAR 
ELS AGERMANAMENTS-COOPERACIÓ
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero 
2n tinent d’alcalde

EQUITAT EN 
ELS SERVEIS 
MUNICIPALS 

INNOVACIÓ 
EN SEGURETAT 
CIUTADANA
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pequeños, saben del hermanamien-
to. Hablar de Sant Just Solidari acá 
es casi como hablar de algo que for-
ma parte de  nuestro diario vivir. 

¿Qué proyecto ha sido    
más importante?
Yo diría que todos, cada uno con su 
particularidad. Acá, desde ASOD-
HERMU hemos sido muy cuidado-
sos en proponer proyectos financia-
dos por SJS, han venido propuestas 
que desechamos si consideramos 
que no serán de beneficio para la 
mayoría.

¿Qué proyectos se están llevando  
a cabo en la actualidad?
Las campañas de becas para se-
cundaria, la clínica oftalmológica, 
reporteros con Radio Camoapa,  
Alianzas para el fortalecimiento de 
capacidades empresariales, asocia-
tivas y cooperativas en Camoapa y 
las actividades que se desarrollan en 
los diferentes centros anteriormente 
mencionados. 

¿Cuáles son las perspectivas   
de futuro?
Profundizar el hermanamiento 
entre ambos pueblos, prepararnos 
desde Asodhermu para obtener re-
cursos necesarios a fin de contar con 
recursos humanos en aras de man-
tener la fluidez con la información y 
seguimiento de cada proyecto a eje-
cutarse. Así como proponer nuevos 
proyectos que permitan un desarro-
llo sostenible de nuestro municipio 
y con capacidad de ser fuente de 
empleo para sus habitantes.

L’ENTREVISTA: HEBERTO MEJIA SOLÓRZANO,  PRESIDENT D’ASODHERMU 

“Sant Just Solidari en Camoapa es hablar de 
algo que forma parte de nuestra vida diaria”
¿Cuál ha sido el impacto del hermana-
miento en Camoapa?
Durante estos 25 años de sólido her-
manamiento entre Camoapa y Sant 
Just Desvern, el impacto ha sido in-
conmensurable, tanto en lo social, 
como en lo cultural y económico. Aún 
más, en el corazón de nuestra gente 
hablar de Sant Just Solidari es igual 
a hablar de algo que ya forma parte 
de la familia, en la escuela, en la calle 
en los debates del Gobierno Local, en 
las comunidades...  
   Ahora tenemos mas jóvenes prepa-
rados a nivel medio y superior, perso-
nas que quizás no hubieran podido lo-
grar sus sueños en la vida por falta de 
un pequeño pero significativo apoyo. 
Existen muchas niñas y niños, ahora 
ya adultos,  que recibieron atención 
en el Centro de Desarrollo Infantil, 
gracias a la participación de Sant Just 
Solidari, con presupuestos destinados 
a salud, educación y alimentación de 
las criaturas de dicho centro.
   También contamos con centro 
hospitalario dotado de equipos que 
gracias a la generosa financiación de 
SJS, ahora atiende a más personas 
con otras especialidades, lo que trae 
como consecuencia la mejor calidad  
de atención a los pacientes.
  La Escuela de Personas Adultas es 
otro equipamiento que ha tenido un 
enorme resultado, pues actualmente 
no solo se imparte educación para 
este colectivo de personas, sino que 
funciona una normal para maestros, 
aparte de otras disciplinas como 
técnicos en mecánica, carpintería, 
clases de zapaterías, cocina, corte y 
confección, electricidad automotriz y 

L’enllaç entre SJS i l’associació de Camoapa
ASODHERMU és l’associació contrapart de Sant Just Solidari a Camoapa. L’Heberto 
Mejia és el president i la persona que s’encarrega de fer el seguiment més acurat dels 
projectes. De fet, els projectes que finalment s’acaben executant són proposats per 
l’associació de Camoapa, que és qui realment coneix les necessitats de la població,  
i sempre sota els criteris que han de ser eines de desenvolupament de la comunitat,  
i alhora autosostenibles, és a dir, no generar dependència. 

residencial, en fin muchas que ahora 
están sirviendo como una fuente de 
ingreso para muchos hogares, al ofre-
cer estos servicios de los que había 
muy poco en la comunidad.
   El Centro Universitario Regional 
Camoapa, también recibió impor-
tante presupuesto para crear la 
infraestructura necesaria para los 
estudiantes, lugar donde funciona 
en la actualidad la Universidad Na-
cional Agraria sede en Camoapa, han 
pasado ya muchas promociones que 
en la actualidad están ejerciendo su 
carrera profesional.
   El espacio de jóvenes administrado 
en su momento por el MINSA tam-
bién rindió sus frutos en  beneficio 
de la juventud de nuestro municipio.
   Igualmente Radio Camoapa Esté-
reo con el proyecto de reporteros ha 
logrado que la población mantenga 
información permanente dentro y 
fuera de sus comunidades.

¿La población conoce el hermana-
miento entre ambos municipios?
Todas las personas, hasta los más 
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MERCAT SETMANAL DELS DIMECRES 

Espai reservat per facilitar  
la càrrega de la compra
Per facilitar que les persones 
usuàries del mercat setma-
nal dels dimecres puguin 
carregar la compra, s’han 
senyalitzat cinc places de 
zona de càrrega i descàr-
rega al carrer Salvador 
Espriu. Aquest espai regulat 
només funcionarà els dimecres, dia 
de mercat ambulant, de 8 a 14 h. Els 
vehicles podran estacionar per carre-
gar la compra durant un temps màxim 
de 15 minuts. 

En aquest horari serà imprescindi-
ble deixar senyalitzada, dins del vehi-
cle i en lloc visible, l’hora d’arribada, 
per la qual cosa els paradistes donaran 
a les persones usuàries un rellotge de 
control horari –que permet indicar 
l’hora d’inici de l’estacionament.

Aquests mateixos rellot-
ges també podran ser utilit-

zats per les persones trans-
portistes en zones de càrrega 

i descàrrega del municipi. 

La UAB estudia els hàbits esportius 
de les persones grans
L’Ajuntament ha signat un conve-
ni amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona per formar part del pro-
jecte “Activatics”, del Grup d’Estu-
dis de Psicologia de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport (GEPE). L’objectiu és 
desenvolupar i avaluar un progra-
ma d’intervenció psicosocial per 
promoure l’adhesió a l’activitat fí-
sica. Aquesta col·laboració permet, 
que s’investiguin per quins motius 
diferents col·lectius, com les perso-
nes grans, el jovent i els esportistes 
d’elit abandonen la pràctica espor-

NOUS PLANS 
D’OCUPACIÓ 
PER A PERSONES 
ATURADES
Aquest mes d’abril s’incorporen 
13 persones en plans d’ocupació 
municipals, subvencionats per 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i per la Diputació de Barce-
lona. I està previst iniciar nous 
plans en els propers mesos. Per 
això, des del servei municipal de 
Promoció Econòmica recoma-
nen que les persones que esti-
guin aturades s’inscriguin en la 
Borsa de Treball de l’Ajuntament 
o al Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC).
Més informació: Servei Muni-
cipal de Promoció Econòmica 
(c. Can Padroseta, s/n). Tel. 93 
480 48 00. 

tiva. A Sant Just, concretament, s’es-
tudiarà el grup de persones grans.  
És un projecte d’I+D+I (Investiga-
ció, Desenvolupament i Innovació) 
subvencionat pel Ministerio de Eco-
nomia y Competitividad que durarà 
4 anys. 

L’Ajuntament facilita el contacte 
amb gent gran que fa activitat física i 
el monitoratge, i com a contrapartida, 
la universitat formarà els i les moni-
tores en programes motivacionals i 
lliurarà els resultats de la recerca per 
planificar accions futures de millora.

Es creu que la solució per moti-
var-les pot passar per satisfer les ne-
cessitats psicològiques d’autonomia, 
relacions interpersonals i competèn-
cia. 
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NOTÍCIES BREUS

MART XXI, UN PROJECTE 
PER MOTIVAR ESTUDIANTS
Alumnat de 4t d’ESO de l’escola concertada Madre Sacramento participa, 
juntament amb un centenar d’alumnat més de la comarca, en el projecte 
Mart XXI a la UPC. És un projecte d’acompanyament a l’escolaritat, amb la 
voluntat d’orientar, motivar, estimular i presentar la ciència de manera atrac-
tiva, amb la intenció de reforçar l’autoconfiança i la capacitat de treball en 
equip. Es fan cinc sessions a les instal·lacions de la universitat, on, de manera 
pràctica i interdisciplinària, s’analitza la viabilitat d’una colònia humana a 
Mart, amb la ciència i el treball en equip com a fil conductor. 

NOVA LÍNIA DE FORMACIÓ 
TECNOLÒGICA A L’ESCOLA 
ALGUERÓ

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica 
de Catalunya impulsa el Barcelona Media 
College, una nova línia de cursos de formació 
gràfica i multimèdia. Totes les classes es faran a 
l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró de Sant 
Just Desvern i el primer any d’activitat es preveu 
arribar a 200 persones matriculades.  
De moment arrenca amb una oferta de mitja 
dotzena de cursos vinculats a la innovació i la 
formació multimèdia. El Gremi té prevista una 
inversió de 500.000 ¤ per engegar el projecte.

PREMI ESTATAL A L’APP 
DE SEGURETAT CIUTADANA
L’aplicació de Seguretat Ciutadana de la Policia Local ha estat guar-
donada amb el premi CNIS d’innovació, que atorga el Congreso 
Nacional de Innovación. L’app és gratuïta i compartida entre vuit 
municipis de la comarca:  Sant Just, Cornellà, Esplugues, Gavà, 
L’Hospitalet, El Prat, Sant Feliu i Sant Vicenç.
El premi és un reconeixement a la feina feta en l’àmbit de la 
transformació digital al servei de les persones L’app es va posar 
en marxa fa un any i està pensada com una eina més per fer front 
a situacions d’emergència, alertes ciutadanes, violència masclista, col·laboració 
comercial... 
L’app comptabilitza 439 descàrregues en Android i 100 en iOS d’Apple, i 168 persones 
registrades.

MILLORES 
A L’ESPAI DE JOC 
DE CAMP ROIG 
S’hi han instal·lat un paviment de cautxú i dos 
motlles nous. L’actuació també ha connectat 
amb paviment l’espai de les escales que van a 
l’aparcament de Camp Roig i el paviment de 
l’avinguda de la Indústria.
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NOTÍCIES BREUS

SANT JUST, PUNT DE 
TROBADA DE JORNADES  
I ACTES D’ÀMBIT CATALÀ 

El mes de març ha estat intens pel que fa a 
esdeveniments d’àmbit català que s’han dut 
a terme a Sant Just Desvern. La Casa de Cultura 
de Can Ginestar ha acollit la jornada de treball 
que reuneix les empreses públiques d’habitatge 
de Catalunya que formen part de l’Associació 
de Vivenda Pública. També dues taules rodones 
del Congrés del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat: una que ja s’ha fet sobre dones i 
cultura i l’altra que es farà a l’abril sobre econo-
mia social. La Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana ha celebrat enguany les seves 
assamblees al nostre municipi.  

L’ALUMNAT DE LES ESCOLES 
VISITA L’AJUNTAMENT
Un curs més, l’alumnat de les escoles del poble ha passat per la 
Casa de la Vila per conèixer el funcionament i els serveis que s’hi 
presten. Durant la visita els nois i noies tenen contacte amb el per-
sonal municipal, es troben amb l’alcalde i amb el regidor d’Educació 
i els fan preguntes sobre els temes que els interessen. 
És una de les activitats que s’ofereixen a les escoles dins la Guia 
Educativa de Sant Just. 
A les imatges, els dos grups de tercer de l’Escola Canigó que han 
estat a l’Ajuntament al març. 

PROMOCIONS PER GAUDIR EN 
FAMÍLIA DE L’OFERTA TURÍSTICA 
COMARCAL 
Durant els 5 caps de setmana d’abril, tots els divendres, dissabtes i diumenges, les fa-
mílies amb infants podran gaudir d’una oferta turística dissenyada a la seva mida, 
amb descomptes molt especials, com paquets familiars, activitats gratuïtes, 
descomptes exclusius en allotjaments i restaurants o menús infantils 
gratuïts, entre moltes altres promocions que cada establiment ha 
preparat especialment per a aquest abril. Sant Just hi participa amb 
tres activitats: visites a la Casa de Cultura Can Ginestar, al mirador 
de la xemeneia del Walden i a la Penya del Moro.
És una campanya liderada pel Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. Més informació a el supermes.cat.

SANT JUST RECULL MÉS DE 
3.000 LITRES D’OLI DOMÈSTIC

L’any 2015 es van recollir selectivament 3.103 
litres d’oli usat de les cuines del veïnat de Sant 
Just Desvern, en diferents centres educatius, 
equipaments municipals, el vestíbul de l’edifici 
Walden 7 i altres punts de recollida habilitats.
L’entitat ASPROSEAT s’encarrega de la 
recollida i neteja dels recipients específics per a 
la recollida d’aquest oli usat que després conver-
teix en biodièsel. Així, es reutilitza un residu que 
es transforma en biocombustible per a vehicles, 
el qual redueix les emissions de CO

2
, i alhora, 

s’evita la contaminació de l’aigua.
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El 2015 es van recollir 8.135.983 kg 
de residus, la qual cosa significa una 
lleugera reducció del total de residus 
respecte 2014 (-0,2%). També han 
disminuït els residus generats per 
habitant (1,34 kg/hab/dia).

La dada negativa és que el per-
centatge de residus recollits selec-
tivament ha baixat respecte de l’any 
2014 situant-se en un 50,7 %. Per 
fraccions, continua la tendència de 
reducció dels residus recollits a la 
deixalleria (-8,7 % respecte de 2014), 
la fracció orgànica també es redueix 
(-2,6 % respecte de 2014) i augmenta 
la fracció resta (3,4 % respecte de 
2014). Però si tenim en compte el 
comportament de la recollida als 
contenidors el gris recull el 62% del 
residu generat.

El regidor de Medi Ambient, 
Lluís Monfort, recorda que aques-
tes dades no són gens satisfactòries. 
“El contenidor “tipus” de Sant Just 

RECOLLIDA DE RESIDUS

Generem menys residus però el contenidor 
“tipus” de Sant Just és encara de color gris

és encara de color gris i cal un gir 
radical en els resultats. És probable 
que calguin canvis substancials en els 
models de recollida selectiva, com 
han implantat altres municipis, i 

aquest serà l’eix d’un procés d’anà-
lisi, d’informació, de participació i de 
decisió que es farà des d’aquest 2016 
fins a mitjan 2017 conjuntament amb 
la ciutadania”, explica el regidor. 

RECOLLIDA 
DE RESIDUS 

MUNICIPALS 2016

Fracció resta
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Deixalleria

50,7 % 49,3 %

Fracció 
Resta

Fracció orgànica:  15,2 %

Fracció inorgànica: 15,4 %

Deixalleria: 20,1 %
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7 empreses s’impliquen en la
formació i orientació d’alumnat
Una dotzena de noies i nois de 4t 
d’ESO (8 de l’Institut de Sant Just 
i 4 de l’escola Madre Sacramento) 
han començat les pràctiques en em-
preses i serveis locals en el marc 
del projecte Connecta. Enguany hi 
col·labo ren: Ràdio Desvern, Hos-
pital Moisès Broggi, restaurant 
El Mirador, restaurant l’Ateneu, 
Tallers Bonavista, Intecma, i Au-
toinsitu. 

La implicació d’aquestes empreses 
és cabdal per al projecte i des dels ser-

veis municipals i els centres educatius 
es valora molt positivament que esti-
guin disposades a ajudar l’alumnat.

L’objectiu del projecte és afavo-
rir que els nois i noies assoleixin les 
competències bàsiques de l’ESO i que 
pugui obtenir el graduat en educació 
secundària, motivar-lo per a aquest 
objectiu i possibilitar que conegui 
el funcionament d’una empresa de 
l’àmbit del seu interès.

A la imatge, els dos alumnes –noia 
i noi– que són a Ràdio Desvern.

PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2016-2017

El darrer Ple l’Ajuntament  es va sumar a la 
moció de rebuig al tancament d’aules 
i línies de P3 a la comarca, tot i que no 
l’afecta directament, perquè –tal com es 
va comentar al Consell Escolar Munici-
pal– Sant Just surt amb l’oferta d’un grup 
més en l’àmbit de la població (dos grups 
de P-3) a l’Escola Montserrat, amb un  to-
tal de 6  grups (5 als centres públics i 1 al 
concertat). 

D’altra banda, el municipi comptarà 
amb una Comissió  de Garanties d’Ad-
missió pròpia, que vetllarà  perquè totes 
les demandes de places escolars en cen-
tres sostinguts amb fons públics puguin 
ser ateses en la zona d’escolarització cor-
responent, a Sant Just. També distribueix 
l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials entre tots els centres sostinguts 
amb fons públics i aquelles sol·licituds 
que per falta de vacants no hagin estat 
assignades. Està presidida per la Inspecció 
d’Ensenyament i té representació de les 
direccions de centres públics i concertats, 
de les AMPA i de l’Ajuntament. 

PROJECTE CONNECTA
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

Protecció Civil és un servei públic per garantir la coordinació 
preventiva i operativa respecte de la protecció de persones i béns 
davant situacions d’emergència en casos de greu risc, catàstrofe 
o calamitat pública; o en concentracions de persones amb motiu 
de festes o actes públics.

L’Ajuntament ha aprovat recentment el Document únic 
de protecció civil municipal de Sant Just Desvern (DU-
PROCIM), que inclou les previsions dels diferents plans sectorials 
d’emergència que té el municipi (INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, PASEQCAT...) per tal de facilitar 
la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan estigui afectat per diversos 
riscos, i permetre una elaboració senzilla, estructurada i de fàcil aplicació en supòsits d’activa-
ció dels plans municipals. 

Sant Just es troba afectat per diferents riscos definits com especials segons el mapa de 
protecció civil de Catalunya. Tot aquests plans, fins ara, eren sectorials i independents. Amb el 
nou document s’estableixen un seguit de procediments operatius en funció del risc (incendis, 
inundacions, nevades, mercaderies perilloses, risc químic...), amb unes fitxes d’actuació resum 
per a cada persona integrant de l’organigrama d’emergència. 

La implantació del DUPROCIM estableix també una formació mínima a les persones que 
formen part de l’organigrama d’emergència i informació a la població, a més a més de les 
associacions i entitats especialment implicades. 

PROTECCIÓ CIVIL: PREVENCIÓ I ACTUACIÓ 
AL SERVEI DE LA CIUTADANIA 

DUPROCIM
OBJECTIUS 
FONAMENTALS:
• PREVISIÓ de riscos 

possibles i zones 
afectades

• PREVENCIÓ davant les situacions 
de risc identificades

• PLANIFICACIÓ mitjançant 
l’elaboració dels plans 
d’emergència

• INTERVENCIÓ en fase 
d’emergència

• FORMACIÓ i INFORMACIÓ  
a la població

OBJECTIUS DE PREVISIÓ, 
PREVENCIÓ I PLANIFICACIÓ:
• L’elaboració de Plans   

de Protecció Civil

• Prevenció d’incendis forestals

• Preventius per concentracions 
de persones en actes socials, 
culturals, esportius, festes, 
concerts i espectacles pirotècnics

L’associació de voluntariat 
de Sant Just és una de les més 

antigues de Catalunya



    EL BUTLLETÍ   ABRIL 2016    13

Descripció: 
Garantir la coordinació preventiva i ope-
rativa respecte de la protecció de per-
sones i béns davant situacions d’emer-
gència en casos de greu risc, catàstrofe 
o calamitat pública o en concentracions 
de persones amb motiu de festes o actes 
públics.

Adscripció: 
Àrea de Serveis Generals, Economia i 
Sostenibilitat. Regidoria de Seguretat 
Ciutadana

Persones destinatàries: 
Tota la ciutadania. 

Gestió: 
La gestió es coordina entre els serveis 
municipals, la Policia Local i l’Associació 
de Voluntariat de Protecció Civil. 

Principals dades econòmiques: 
8.000 ¤ de subvenció per a l’entitat

FITXA DEL SERVEI

La responsabilitat d’activar un pla és de l’alcalde davant els informes tècnics municipals 
pertinents. Després la Policia Local valora la necessitat d’intervenció de Protecció Civil i de la 
resta d’agents implicats (bombers, serveis sanitaris...). 

Sanchís, destaca que un dels grans actius de l’Associació Protecció Civil Sant Just 
Desvern és que “tenim especialistes en diferents àmbits: persones que es coneixen l’entorn 
natural de Collserola pam a pam; persones que treballen en el SEM, en el cos de bombers, 
en seguretat privada... la qual cosa ens dóna molta experiència”. També es fa formació 
contínua perquè el voluntariat tingui els coneixements necessaris per saber actuar en dife-
rents situacions, com la utilització de desfibril·ladors, primers auxilis... Per la presidenta, “el 
més important és que en tot moment tenim molt clar què no s’ha de fer, per evitar cometre 
errors catastròfics, i tenir plena confiança en la persona que tens al costat.”. 

Des de 2012 disposen d’un local al c. del Mercat. “Ens permet tenir un lloc de trobada 
òptim i deixar el material. També disposem de dos vehicles: una moto i un remolc”, afegeix 
l’Anna. 

“En els seus inicis l’associació 
estava formada per dues persones 
que feien molt de carrer i ha anat 
creixent gràcies al boca a boca. 
Actualment està formada per 18 
persones, 3 dones i 15 homes. Bona 
part de les APC de Catalunya tenen 
galons, que serveixen per destacar 
la feina d’una o altra persona.  
A Sant Just no en tenim perquè 
considerem que tots som iguals”

Anna Sanchís
Presidenta de 
Protecció Civil

SI VOLS FORMAR PART 
DE L’ASSOCIACIÓ: 

protecciocivilsantjustdesvern@gmail.com
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PONI CLUB CATALUNYA

168 genets i amazones inicien 
el Pony Games’16 a Sant Just

L’Escola d’Equitació Poni Club Ca-
talunya ha acollit recentment la pri-
mera prova de la Lliga Catalana de 
Pony Games 2016, en la qual hi ha 
més de 160 inscripcions de 8 clubs 
de tot Catalunya. En aquesta edició 
s’hi ha inclòs per primera vegada 
la categoria de parelles. A la cita de 
Sant Just també es va aprofitar per 

proclamar  els equips guanyadors de 
la lliga 2015. 

Aquest campionat consta de cinc 
competicions més la final. Per parti-
cipar en la final han de jugar en tres 
seus diferents com a mínim. En cas 
de participar en les cinc ocasions, els 
tres millors resultats computen per  
a l’acumulatiu de la final.    

EL VEÍ A. LOSADA 
HA CORREGUT LA 

VOLTA A CATALUNYA
El ciclista santjustenc Alberto Losada ha 
participat un any més a la Volta Ciclista a 
Catalunya. Ho ha fet amb l’equip Katusha, 
format per 7 corredors més, entre els quals 
destaca Joaquim (Purito) Rodríguez. Losa-
da i la resta de corredors, 192 de 24 equips, 
han hagut de superar un total de 7 etapes 
i un recorregut de 1.220 kilòmetres que in-
clou l’ascens a 22 passos de muntanya. La 
volta ha finalitzat a Barcelona, al tradicional 
circuit per la muntanya de Montjuïc, pas-
sant abans per la Carretera Reial de Sant 
Just Desvern.
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L’abril és un mes en el qual els llibres 
i els actes literaris són protagonis-
tes. Però qualsevol moment i lloc són 
bons per endinsar-se en la lectura 
i, a Sant Just, entitats, col·lectius i 
establiments posen el seu granet de 
sorra per facilitar-ho oferint activitats 
i espais. 

La Biblioteca Joan Margarit és 
l’equipament per excel·lència, amb 
una mitjana diària de 200 documents 
en préstec, i organitza hores del conte 
per als infants, presentacions de lli-
bres, participa en el Dia de la Poesia 
i compta amb clubs de lectura i di-
ferents iniciatives per potenciar-ne i 
estimular l’hàbit entre la ciutadania. 

El Servei Local de Català també s’ha 
estrenat amb els clubs de lectura i 
en té un grup propi de lectura fàcil, 
a més organitza des de fa 28 anys els 
premis de Poesia i Prosa per a no pro-
fessionals en els quals participen més 
d’un centenar de persones. 

L’Ajuntament també dóna suport 
al Projecte d’Animació Lectora (PAL) 
mitjançant el qual es treballa i s’inten-
ta inculcar en l’alumnat dels centres 
educatius el gust per la lectura. 

Les llibreries també tenen un paper 
destacat en aquest sentit, no només 
amb la venda de llibres, sinó també 
com agents prescriptors i de proxi-
mitat.  

Espais i activitats que conviden a la lectura

SI VOLS COMPRAR I QUE ET RECOMANIN LLIBRES... 
Ignasi Busquets Fiedler 
L’Escrivà. 

“Per Sant Jordi us recomanem la 
deliciosa novel·la Pan de limón con 

semillas de amapola, l’opera prima de la 
periodista Cristina Campos. El gust per la lectura 
s’ha de cultivar des de ben petits. Fer volar la ima-
ginació amb un llibre t’ajuda a formar la teva pròpia 
personalitat”.

Diego Marcos 

“Convido la ciutadania a comprar i llegir llibres 
amb una frase de Jose Luis Borges: uno llega a ser grande 
por lo que lee y no por lo que escribe. La meva recomana-
ció és El Sistema, de R. Menéndez Salmón (Seix Barral), 
un relat que ens permet interpretar la complexitat del 
món i la possibilitat d’un temps posthumà.

Silvana Vogt Destefani 

c. Bonavista, 81

“La gent ha de llegir per poder conèi-
xer altres vides, móns, històries, per obrir-

se portes. Per distreure’s i per omplir-se. A Cal Llibreter, 
ens és molt difícil recomanar un únic llibre. Apostem per 
La confessió de la lleona, de Mia Couto, realisme màgic 
a l’africana; El dia que vaig aprendre a volar, de Stefanie 
Kremser, la recerca d’una mare fins a límits exòtics. Sense 
oblidar la poesia: La meva pàtria A4, d’Ana Blandiana”.

c. Salvador Espriu, 1 b, local 4

c. de la Creu, 54

Anna Rosa Jansà i Leache

Papereria Neki
c. Joan Maragall, 3 

El llibre que recomano per aquest Sant Jordi és 
After, adreçat a jovent a partir de 16 anys. És la història 
de dues ànimes bessones que no poden viure separades 
però que tampoc troben la forma d’estar unides.
Personalment crec que llegint ens anem alimentant de 
nou vocabulari de manera entretinguda i alhora serveix 
per instruir-nos. El saber no ocupa lloc.
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EN FLAIX

SOPAR SOLIDARI DE JUSTÍCIA I PAU
La Parròquia dels Sants Just i Pastor va organitzar 
al març un nou àpat solidari (pa amb oli). Els diners 
recollits es destinen a la financiació del projecte 
de Mans Unides a Karnataka (costa oest de l’Ín-
dia) i que consisteix a comprar i equipar una clínica 
mòbil d’atenció primària de salut on es parlarà de 
temes bàsics de 
nutrició infantil, 
salut i prevenció 
de malalties. 
Durant l’acte 
també es van 
explicar a les 
persones assis-
tents els projec-
tes duts a terme 
el 2015. 

ALUMNAT DELS CURSOS DE CATALÀ PARTICIPA 
EN EL CONCURS CONTES DEL MÓN
Els grups dels nivells de suficiència (C1) i superior (C2) 
del Servei Local de Català (SLC) de Sant Just participen en 
l’edició d’enguany del concurs de podcasts Contes del món. 
Ràdio Desvern i els Tallers de Música han col·laborat amb 
el SLC oferint les seves instal·lacions perquè l’alumnat hi 
pogués fer els enregistraments amb garanties de qualitat.
Aquesta iniciativa permet treballar d’una manera diferent 
l’expressió escrita i l’expressió oral. 

LES VEÏNES CLARA SEGURA, JOSEP MARIA 
ARAGONÉS I ROSA FUSTÉ, PREMIS NACIONALS 
DE CULTURA DE CATALUNYA 2016
L’actriu santjustenca Clara Segura, ha estat escollida 
per rebre un dels 10 premis anuals que atorga el Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts. En aquest cas, ha estat 
reconeguda per la seva qualitat interpretativa, versàtil i 
polivalent i per la seva trajectòria tant en escenaris tea-
trals com als platós cinematogràfics i televisius. Josep 
Maria Aragonés i Rosa Fusté, responsable i fundador/a 
d’Antaviana Films, també rebran el guardó. Se’ls ha reco-
negut per ser capdavanters en la recerca tecnològica dels 
efectes especials digitals, 3D i la seva aplicació pràctica. 
Els premis es lliuraran el pròxim 8 de juny a Tarragona.

LECTURA DE VERSOS EN EL DIA 
MUNDIAL DE LA POESIA
La Unesco va declarar el dia 21 de març com 
el Dia Mundial  de la Poesia, i Sant Just, 
amb l’objectiu de fomentar aquesta festa 
de la paraula i les lletres, l’ha celebrat 
amb un acte en el qual es van llegir ver-
sos de diversos poetes i poetesses a la 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu. És una 
activitat en la qual s’impliquen el Servei 
Local de Català, 
l’Escola d’Escrip-
tura de l’Ateneu i 
la Biblioteca. 
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EN FLAIX

La façana de Can Ginestar  tenyida de lila, actes cul-
turals amb perspectiva de gènere, un mural creatiu i 
participatiu liderat per Dona i Empresa, sortida al teatre, 
una vuitantena de dones reunides en un sopar... són 
algunes de les propostes que s’han dut a terme aquest 
mes de març per commemorar el Dia Internacional 
de la Dona, però Sant Just Desvern té clar que per 
aconseguir una “Igualtat sense excuses” el treball i la 
lluita continuen dia rere dia. 

El guió Deixa’ns triar, deixan’s ser lliures, realitzat pel Centre 
Ocupacional Asproseat de Sant Just Desvern, presentat per 
Antonio Calpe, Juan Cruz, Carles Julve, Xavier Martínez i 
Starleck Moya, ha guanyat un dels premis de la 7a edició 
del concurs (RE)imagina’t en la categoria 14-16 anys. És la 
primera vegada que aquest centre, que atén infants i jovent 
amb discapacitat intel·lectual, s’hi presenta. 

El grup ja ha gravat l’espot a les instal·acions de la Facultat 
de Comunicació Blanquerna amb el suport del professorat 
universitari. L’acte d’entrega dels guardons està previst pel 
dimarts 26 d’abril, a les 19 h, a la seu de la mateixa Facultat.

Enguany hi han participat 542 joves de 13 poblacions, de 31 
centres diferents, que hi han enviat 130 storyboards. 

Aquests concurs és una iniciativa de l’Observatori de les do-
nes en els mitjans de comunicació, format per 21 ajuntaments, 
entre els quals hi ha el de Sant Just. L’objectiu és contribuir a 
desenvolupar l’esperit crític dels i les joves en relació amb els rols 
estereotipats de gènere presents en la publicitat, i incentivar-ne 
la creativitat i la implicació en la construcció de noves pràctiques 
comunicatives que treballin positivament la diferència sexual.

Els vídeos guanyadors d’aquesta edició i els materials presen-
tats es poden consultar al web de l’Observatori.

JOVENT D’ASPROSEAT PREMIAT EN EL CONCURS 
(RE)IMAGINA’T SOBRE ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE
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santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal 
d’ERC

Gina Pol 
i Borràs
Grup  Municipal 
del PSC

FAMÍLIES 
INVISIBLES

LA PERVERSIÓ 
DEL LLENGUATGE

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD

EL QUE REALMENT 
IMPORTA

 

@lflotats 
@CortesPep 
@pebocus 
@jasmarats

Laia Flotats 
Bastardas
Grup Municipal 
de Convergència

L’espectacle de la investidura al Congreso de los Di-
putados i las Diputadas del Regne d’Espanya, m’ha 
dut a una sèrie de reflexions.

La primera, la lamentable imatge dels parlamen-
taris dels grups minoritaris parlant sols en una sala 
completament buida. Quina falta de respecte cap als 
companys dels altres partits,i també a la ciutadania que 
els votem,i els paguem, perque facin la seva feina, (tot 
i que poden assistir i jugar al Candy Crush).

La segona, veure l’hemicicle convertit en una olla 
de grills, amb crits, esbroncades, aplaudiments i insults 
(això, lamentablement, també passa algunes vegades 
al Parlament de Catalunya).

La tercera, són les paraules del candidat del PSOE 
quan es refereix a Catalunya. Parlar de crisi de con-
vivència a Catalunya per definir el procés que estem 
vivint vol dir dues coses: que és un ignorant –cosa 
que no crec– o que no té vergonya. És lamentable 
que els diputats catalans del seu mateix partit no 
diguin res davant d’aquestes afirmacions, quan saben 
perfectament que la virtut del procés es el seu caràcter 
inclusiu. És evident que hi ha divergències de criteris, 
de visions i de ritmes. però aquestes afirmacions no 
són admissibles de cap de les maneres. Tot i que els 
seus socis de la nova dreta cool de C’s ho volen fer 
creure, a Catalunya, no hi ha ni més ni menys crisi 
de convivència de la que hi pugui haver a Espanya.
Aqui es respecten les minories, molt més que a l’Estat 
espanyol. I ens volen fer creure el contrari. Això és no 
tenir vergonya. Les escridassades al sr. Rivera per dir 
tres paraules en català durant la seva intervenció, 
contrasta amb el Parlament de Catalunya quan, C’s i 
el PP utilitzen el castellà en les seves intervencions i 
el respecte és total.

Que la dreta postfranquista maquillada de demò-
crata perverteixi el llenguatge, ens hi hem acostumat, 
però és lamentable que també s’hi apunti l’esquerra 
espanyola. Paraules com libertad, fuerzas de progreso, 
cambio, muros de silencio, fractura, etc, fan molt mal 
a les orelles, al sentit comú i al diccionari.

Però la que fa més mal i amb la que més s’omplen 
la boca és democracia. I mentre no es respectin els 
drets individuals ni el de les minories, això que patim 
no és una democràcia. L’Arnaldo Otegui n’és un trist 
exemple. Un dels molts.

 Més del 50% dels expedients oberts als Serveis Socials 
de Sant Just són de persones grans que han sol·licitat 
serveis com la teleassistència o el servei d’ajut a domi-
cili.  És un col·lectiu que coneix els seus drets socials i 
reclama els serveis que li pertoquen.

 El segon gran grup, corresponent al 20% dels ex-
pedients, són les famílies que tenen problemes per 
pagar els subministraments de la llar, el lloguer o les 
despeses escolars. Tenir un sou no és garantia de 
viure amb dignitat i han de recórrer a diferents ajuts 
públics per pagar despeses mensuals. És cert que la 
demanda de les famílies ha crescut, però encara hi ha 
nuclis familiars que no s’atreveixen a demanar cita a 
Serveis Socials. Accedir a aquests ajuts és un dret 
social, res de caritat ni de discrecionalitat. Hi ha 
famílies invisibles per a Serveis Socials, i a través de la 
xarxa ciutadana local, hem d’aconseguir que reclamin 
els seus drets i millorin el seu dia a dia.

 L’Ajuntament disposa de professionals que analitzen 
cada cas en profunditat i les partides econòmiques 
són prou amplies per donar resposta a les demandes 
socials d’aquests nuclis familiars. El PSC fa molts anys 
que gestiona la Regidoria de Serveis Socials i treballa  
sempre per donar la màxima cobertura social.

 La llista de prestacions econòmiques ha crescut 
arran de la crisi i l’ajut municipal més recent és la renda 
zero. És una iniciativa pionera que pretén garantir 
un ingrés periòdic a persones soles o famílies que no 
perceben cap ingrés o mentre esperen la concessió 
d’alguna prestació d’altres administracions. Pel PSC, 
és un primer pas cap a la Renda Garantida de 
Ciutadania, que s’ha reclamat a la Generalitat en el 
marc del Ple de la Pobresa.

 Una de les problemàtiques no resoltes és l’accés a 
l’habitatge. Gràcies a la col·laboració de PROMUNSA, 
existeix un parc públic de lloguer social que està 
dotat de 7 pisos, més un d’urgència social per a 
casos extrems. Som conscients que és insuficient i 
treballem per ampliar el nombre de pisos. Per fer-ho, 
demanarem la col·laboració de la població que té 
pisos buits per llogar i que, a través de l’Ajuntament, 
podria ajudar nuclis familiars a quedar-se al poble i 
viure dignament.

Aquest mes de març, la Diputació de Barcelona, diri-
gida per Convergència,  ha aprovat un Pla de foment 
de l’ocupació dirigit als col·lectius més vulnerables i 
en risc d’exclusió. Per a Sant Just, suposa disposar de 
173.722,71 euros per proveir d’ocupació a alguns dels 
nostres veïns i veïnes amb una situació més complicada.
Crec que aquesta és una notícia important. És impor-
tant perquè ens cal tenir bones notícies. Ens cal saber 
que, encara que a vegades no ho pugui semblar, les 
administracions públiques (és a dir, els polítics i les 
polítiques) es preocupen d’allò que realment importa: 
servir el ciutadà, especialment al que ho passa ma-
lament i generar oportunitats per a tothom. Al cap i 
a la fi, treballem i ens esforcem per fer un món més 
pròsper per als nostres fills i filles.

Avui en dia, la Diputació de Barcelona està ben 
gestionada. Té menys recursos que abans, a causa 
de la crisi i la baixada d’ingressos d’impostos. Mal-
grat tot, en el mandat 2011-2015, per primera vegada 
Convergència tenia la responsabilitat de governar la 
Diputació. En plena crisi, va dur a terme una política 
d’optimització de recursos propis de la Diputació que 
va permetre duplicar els recursos que es destinaven al 
territori, als pobles, a reforçar els serveis bàsics i les 
polítiques socials, en un moment en què feia més falta.

Això és el que ens hem d’exigir: una gestió eficient 
dels recursos (dels impostos) i prioritzar les necessitats 
i interessos de la ciutadania, que és qui genera aquests 
recursos i els cedeix.

Per concloure, són 173.722 ¤ que ens permetran 
donar feina a aquells veïns i veïnes del poble que més 
ho necessiten.

 
Visca Sant Just i Visca Catalunya!
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@movemsantjust
www.movemsantjust.wordpress.com/
www.facebook.com/movemsantjust
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Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

Hoy escribo este artículo coincidiendo con el día in-
ternacional de la mujer y parándome a reflexionar un 
momento me doy cuenta de que el hecho de tener 
que destinar un día para reseñar la importancia de la 
mujer en la sociedad y la necesidad de equiparar ambos 
sexos en todas las vertientes posibles, no es más que 
el fracaso que sufrimos en materia de igualdad entre 
hombre y mujer.

Somos iguales, seres humanos.
Solamente los necios y los que sufren un grado de 

inculturizacion severa, justifican la inferioridad de la 
mujer con argumentos relacionados con las cuestiones 
reproductivas, y las condenan a tareas inferiores o de 
menor calado y si puede ser relacionadas con el hogar.

Desterremos ya de nuestro vocabulario todas las 
expresiones que resulten beligerantes y sexistas ya 
que van directamente en contra del sano desarrollo 
de la sociedad, una sociedad que no da cabida a las 
diferenciaciones por cuestiones relacionadas con sexo, 
credo, religión o color de la piel.

Y para que esto ocurra tenemos un ejercicio de res-
ponsabilidad muy importante en materia educativa, 
porque es en casa, donde se reciben los primeros inputs, 
señales visuales de cómo nos educan nuestros padres, 
como se relacionan entre ellos, que diferencias establecen 
entre niños y niñas a la hora de los juegos, los deportes 
para practicar, las actividades extraescolares, etc. 

Es en nuestro hogar y desde la mas tierna infan-
cia donde empieza a vertebrarse la personalidad del 
ser humano, así que es del todo imprescindible que la 
educación de nuestros hijos este impregnada de sen-
sibilidad y respeto.

Conceptos como violencia de género, ideas como la 
desigualdad salarial por realización de mismo trabajo así 
como todos los tópicos de carácter sexista tienen que 
desaparecer de nuestra sociedad y por supuesto quiero 
también poner de manifiesto que para establecer reglas 
de convivencia basadas en la tolerancia, no podemos 
caer en los extremos. sean cuales sean, de un lado y de 
otro, mujer y hombre, hombre y mujer.

Triste seria que por defender lo clarísimamente obvio, 
nos pasáramos de frenada. Las discusiones banales, las 
tertulias de salón y los postulados inamovibles en un 
sentido u otro no harán mas que peregnar una situación 
que del todo debiera de estar resuelta.

LA VERGONYA 
DE LA CRISI DE 
LES PERSONES 
REFUGIADES

SENTIDO 
DE ESTADO

francesmg@santjust.cat
santjust.desvern@ciudadanos-cs.org 
Facebook: Ciutadans Sant Just Desvern
@grances86
@Cs_Santjust

ppsantjust@gmail.com

DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
DIA MUNDIAL 
DEL SER HUMANO

Con anterioridad al pasado 20-D, lo que sucedía en 
España en términos políticos era bastante previsible. 
Mayorías absolutas o casi, alternancia, intercambio 
de sillones y todos más o menos satisfechos mien-
tras que las costuras institucionales iban perdiendo 
consistencia, saltando los pespuntes y mostrando un 
traje poco lustroso, antiguo y con el que prácticamente 
ningún ciudadano se reconocía frente al espejo. Ahora, 
somos miles de españoles los que consideramos que ha 
llegado el momento de arreglar ese traje y adaptarlo al 
siglo XXI. Tras el 20-D, quedó claro que el traje había 
que llevarlo a la sastrería para que nos tomaran nuevas 
medidas y nos ofrecieran un terno cómodo y moderno 
que nos sirviera a todos. Ese nuevo terno es incom-
patible con la matemática mezquina, con el reparto 
de poltronas, con la descalificación permanente, con 
él y tú más, y con la falta de propuestas.

El diálogo: En C`s hemos apostado por sentarnos 
a hablar con los que han querido hacerlo para concretar 
sobre el papel las reformas necesarias para abordar una 
segunda Transición y ahí es donde C´s se ha empleado 
a fondo y lo va a seguir haciendo. Hemos apostado por 
sentarnos a hablar con los que han querido hacerlo para 
concretar sobre el papel las reformas necesarias para 
abordar una segunda Transición. Nos hemos olvidado de 
nuestros anhelos personales y hemos puesto a España 
y a los españoles por delante y hemos conseguido 
sacar adelante, junto con el PSOE, una hoja de ruta 
con 200 medidas para implementar sin más demora 
que la necesaria una mayoría más amplia de la que 
ya disponemos a día de hoy. Las matemáticas no han 
sido suficientes, pero lo importante es que hemos 
forjado un acuerdo de gobierno capaz de representar 
a más de 9 millones de personas. Tengo la convicción 
de que es posible poner en marcha un Gobierno de 
Transición apoyado por partidos que quieren reformar 
España desde el respeto a la Constitución.

Vencer el ombligismo: Es necesarios vencer el 
ombligismo, tanto de unos como de otros para evitar 
que la responsabilidad que los españoles nos entrega-
ron en las urnas no vuelva a acabar en sus manos como 
consecuencia de nuestra incapacidad para ponernos de 
acuerdo. Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo 
histórico, pero también corremos el riesgo de vernos 
abocados a un fracaso colectivo sino somos capaces 
de ponernos de acuerdo. Desde C´s no cejaremos en 
nuestro empeño de acabar con la España de bandos 
y abordar las reformas que entendemos necesarias.

Lluís Monfort 
i Peligero
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

La dramàtica situació de les persones refugiades ens 
colpeja. Un sistema malalt basat en “els de casa pri-
mer” fa que es tracti els moviments migratoris des 
d’una perspectiva “d’autoprotecció”, volgudament 
alimentada per la por al terrorisme internacional, 
a la dilució de les essències culturals europees i a 
l’amenaça de veure la nostra societat del benestar 
en perill potencial.

El cas de Síria ha destapat un cop més les con-
tradiccions del nostre primer món. Com es pot per-
metre? Si bé es pot entendre que la Unió Europea 
pugui tenir un marge reduït pel que fa al conflicte 
bèl·lic (cosa que hauríem de veure), la manca d’ac-
ció per garantir l’ajuda humanitària és absolutament 
intolerable, i més quan té capacitat per fer-ho. Hem 
estat testimonis del fracàs de l’assistència a les rutes 
de fugida, de la no creació de corredors que estal-
viïn patiments afegits, de la manca de suport a tots 
aquells territoris que es troben en aquests itineraris 
i que han hagut de treballar amb els propis recursos 
malgrat la UE. També hem vist que la lluita entre es-
tats membres ha portat a la no implantació d’un sis-
tema àgil d’acollida ben planificat, i a sobre culminat 
amb aquest indigne acord amb Turquia.

Al nostre país, són cada cop més els municipis 
que pressionen els governs per canviar radicalment 
de rumb les polítiques de suport a les persones refu-
giades. Un pas simbòlic és el demanar que la bande-
ra de la unió europea onegi a mig pal, en senyal de 
dol, en senyal de protesta per una Europa que traeix 
els seus principis de llibertat, igualtat i fraternitat, 
pressionada per l’extrema dreta que ha anat entrant 
a les institucions i ha aconseguit una influència te-
mible.

Oblidem que darrera les tanques s’hi apleguen les 
conseqüències d’un sistema mundial que tracta les 
persones com a mercaderies, i els seus territoris com 
a matèria primera. I aquest sistema mundial es diu 
capitalisme, i lluita per la pròpia supervivència. La 
nova mutació en forma de “globalització” assegura 
durant uns quants anys més l’existència d’un sistema 
d’explotació mundial del nord cap al sud. I aquest 
aspecte suposo que el seguirem ignorant mentre ens 
funcioni (a nosaltres el primer món, clar), passant 
per sobre de qui faci falta. Fins quan?
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat

i també a l’app sant just
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  ABRIL 2016. SANT JUST DESVERN 

FESTES

Recuperem 
la memòria 
històrica amb 
Vencidxs
Per primera vegada en la història 
del cinema documental, els últims 
supervivents de l’època més crucial 
de la nostra història contemporània 
–l’experiència de la II República, la 
Guerra Civil i la posterior repressió 
franquista– s’uneixen per passar el 
testimoni a les generacions futures. 
Vencidxs recull les històries de 107 
persones anònimes en un projecte 
obert; una proposta que fila els relats 
particulars i dóna forma a la narració 
d’un dels capítols més negres de la 
nostra història.

Aquesta és una aposta de la 
Llibreria Ressenya i l’Associació 
autogestionada DateCuenta que 
ha dirigit i produït el documen-
tal en pro de la recuperació de la 
memòria històrica. No us el podeu 
perdre!
 Dimarts 12 d’abril, a les 18.30 h. 

A la Llibreria Ressenya 
(c. Creu, 54).

CINEMA

A L’ABRIL, ACTES DE CULTURA POPULAR: 
CARAMELLES I DIADA CASTELLERA
Les caramelles són unes cançons populars típi-
ques de Catalunya que es canten per Pasqua.  
Els cantants sortien a cantar per cases i masies 
i recollien diners i/o menjar que la gent els 
donava, amb els quals feien un àpat col·lectiu.  
A Sant Just, el Cor Lo Pom de Flors canta les 
caramelles fent un petit recorregut pel muni-
cipi aturant-se a diversos llocs. 
Els podreu escoltar:

  Dissabte 2 d’abril i diumenge 3 d’abril, a partir 
de les 10 h

JORNADA CASTELLERA
Els Castellers d’Esplugues han organitzat una triangular i hi ha convidat 
els Castellers de Sants i els Castellers del Poble-Sec que faran les delícies 
de grans i petits.
   Diumenge 3 d’abril, a les 12 h. A la pl. de la Pau

AQUEST MES DESTAQUEM...  
SANT JORDI
Sant Jordi no és festa, no surt en vermell al nostre calendari, però 
sens dubte és un dels dies de l’any més festius, més importants pels 
catalans i catalanes.  

El 23 d’abril és un dia especial, singular de la nostra cultura, del 
qual sentim un especial orgull. És el dia dels llibres i les roses, de les 
lletres i dels sentiments, de la cultura en paraules majúscules i, a la 
vegada és una festa popular, que arriba a tothom i de la qual tothom 
hi participa.  Tothom prepara el Sant Jordi: els infants a les escoles, 
llibreries, floristes, entitats, famílies i parelles surten a passejar per 
comprar els seus llibres preferits i regalar la rosa sempre esperada.

Sant Jordi és especial, i a Sant Just, hem previst 10 dies plens de 
cultura: actes literaris, contacontes, exposicions, l’esperat Correfoc 
i la diada a Can Ginestar que es farà el mateix dia 23 d’abril.

Rebreu a casa vostra una programació acurada dels actes.
Vivim el nostre Sant Jordi!

• Correfoc de Sant Jordi. Dissabte 16 d’abril, a partir de les 20.30 h

• Celebració dels 25 anys d’agermanament entre Sant Just Desvern  
i Camoapa. Divendres 22 d’abril, a les 21 h. Sala Municipal de l’Ateneu

• Diada de Sant Jordi a Can Ginestar. Dissabte 23 d’abril, 
durant tot el matí

MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT
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SANT JUST CIUTAT EDUCADORA

Sant Just Desvern ha liderat la Xar-
xa temàtica “Memoria de las ciuda-
des” i l’ha coordinat amb altres 11 
ciutats amb l’objectiu de reflexio-
nar al voltant del paper de les ciu-
tats educadores en la recuperació 
de la memòria i la gestió del patri-
moni cultural i històric. De fet, Sant 
Just forma part de la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras (RECE) 
des de 1994 i, ara, a més, també 
aportarà criteris de qualitat dins de 
la seva comissió de seguiment.  

Amb motiu de la cloenda d’a-
questa xarxa temàtica, Sant Just 
Desvern vol posar en valor la re-
cuperació d’aquesta memòria cul-

PER A INFANTS

Baby Contes: Petits contes 
d’un gran Univers, amb Raquel 
de Manuel
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 6 d’abril, 17.30 h. Sala Isi-
dor Cònsul i Giribet de Can Ginestar

tural i per això s’ha organitzat 
aquesta festa-cloenda on po-
dreu assistir a la taula rodona 
que comptarà amb l’assistèn-
cia de Pilar Senpau, metgessa i 
escriptora, Axel Pi, bateria del 
grup Sidonie i altres persones 
que han donat suport al pro-
jecte.

Comptarem també amb la po-
nència de la Paloma González, pro-
fessora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que ha estat implica-
da en aquests treballs.

I si voleu tastar els productes 
gastronòmics de Sant Just, com són 
les garrofes o el vi, el Restaurant 

US PROPOSEM...
PER A LA GENT +60 ANYS

Conferències de l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran
Els dijous, a les 18 h. Auditori La 
Mallola d’Esplugues

Balls 
Dies 10 i 17 d’abril, a les 17.30 h. Sala 
Municipal de l’Ateneu
Dia 24 d’abril, a la Sala Cinquante-
nari de l’Ateneu

Excursió a l’Estartit 
per a la gent gran
Dijous 14 d’abril, a les 8 h. 
Des del Parc del Parador

Xerrada-col·loqui: Què podem 
demanar als serveis socials quan 
ens fem grans?, amb Cèlia Marcos, 
treballadora social del CAP i 
Carme Aguilera, treballadora 

social de l’Ajuntament
Divendres 29 d’abril, a les 17.30 h. 
Al Centre Social El Mil·lenari

PER A TOTHOM

Exhibició de ball, sopar 
i ball amb dj de 
l’Associació Amics 
del Barri Sud
Preu: 5 ¤. Venda de 
tiquet el mateix dia.
Dissabte 9 d’abril, a 
les 19.30 h. Casal de Jo-
ves

Converses El Món Il·lustrat 
amb Robert Brufau, doctor 
arquitecte especialista en Disseny 
d’Estructures
Dilluns 18 d’abril, a les 20 h. A la 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

El Brot i el Celler 
de Can Mata ens 
oferiran degus-

tacions per recuperar aquells sa-
bors antics propis del nostre poble.  
També sentirem música tradicional 
i es posarà fi a una tasca que ha tin-
gut per objectiu recuperar i deba-
tre sobre el nostre patrimoni cultu-
ral i històric.
   Acte de cloenda. Dissabte 9 
d’abril, a les 18 h. Les Escoles

Acosta’t a la memòria local: taula rodona, 
gastronomia i música tradicional
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Celebrem el dia internacional de la dansa
L’Espai de Dansa Marta Roig, Tutuguri, l’Esco-
la de Dansa Renata Ramos París i els tallers del 
Casal de Joves ens faran una bona demostració 
en l’acte commemoratiu del Dia Internacional 
de la Dansa que se celebra el 29 d’abril.
També es projectarà el documental Five day to 
dance, de Rafa Molés i Pepe Andreu (20.45 h) 
i la pel·lícula Hairspray, versió del famós musical de Broadway (22 h).  
Hi haurà servei de bar i càtering.   Divendres 29 d’abril, a les 19 h. Pl. Antoni 
Malaret.

JAZZ AMB RAMON ARAGALL
Ramon Aragall és un artista amb 
una extensa trajectòria musical 
en grups com Dorian o Els Amics 
de les Arts.  En aquesta ocasió, el 
jazz serà el protagonista de la seva 
actuació.
Preus amb 
consumició 
inclosa: 10 
¤ general, 
socis/es 8 ¤ i 
menors de 30 
anys 6 ¤. 
Divendres 1 
d’abril, a les 
22 h. Sala 
Cinquantena-
ri de l’Ateneu.

SETMANA MUNDIAL 
DE L’ACTIVITAT FÍSICA 

FEM SALUT I NO 
ENS PENEDIREM
VI Caminada Popular 
& I Marxa Nòrdica
Dijous 7 d’abril, a les 10 h.   
Des de l’Ambulatori
A més, activitats esportives, tots 
els dimecres, a les 10.30 h (Para-
dor) i 10.45 h (El Mil·lenari)

Circuit d’skate i pilotatge de drons
Salut, habilitats, alimentació 
saludable amb l’estand de fruita 
del Servei de Prevenció del CAS 
Fontsanta
Activitat per a joves de 12 a 18 
anys.
Divendres 8 d’abril, a les 17 h.  
Casal de Joves

I NO US PERDEU...

DANSA SALUT

CURSOS DE CUINA 
SALUDABLE I SOSTENIBLE
Els maridatges més escaients. 
Dieta flexiteriana. Vitamines i 
fibra. Taller d’smoorthies, recep-
tes i idees.
  Dimarts 5 d’abril, a les 18.30 h. 

Centre Cívic Joan Maragall

TALLER DE RECICLATGE 
DE LLAUNES
Activitat gratuïta adreçada a in-
fants a partir de 12 anys i a per-
sones adultes.
Inscripció prèvia a info@mas-
lluisantjust.org
  Dimecres 6 d’abril, a les 18 h. 

Espai Mas Lluí
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CLICKS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades   
a santjust.cat durant el mes de març (6.600 clicks)

1. El tècnic de l’Atlètic, Joan Piñol, marxa a la Xina

2. Tres santjustencs rebran dos dels Premis Nacionals de Cultura  
de Catalunya 2016.

3. L’App de Seguretat Ciutadana de la Policia Local rep   
un premi estatal.

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2016)

Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona 
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és 
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

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), 

L’Ajuntament contribueix a l’activitat 
de les entitats mitjançant convenis i 
subvencions.

AGENDA MAIG:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
11 d’abril

HC SANTJUST @hcsantjust
Gran partit del nostre equip!!! @hcripoll 3 @hcsantjust 6@
okcatcat @radiodesvern @santjustcat@CCdHoqueiPatins @
som_dhoquei

Educació Diputació @educadiba
Fem equip! @AjCastelldefels @ajelprat @AjuntamentGava@
santjustcat AjuntamentSVH @ViladecansTweet@
UPCLlobregat Diputació Barcelona @diba
Hem acabat amb èxit la missió #MartXXI ‘16, que des de 2008 
han seguit + de 1.300 alumnes https://t.co/2NSXeIkPdU

Club Esportiu Barna @CEBarna
4 gimnastes classificades del @CEBarna Campionat Espanya 
Base Gijón @santjustcat

Aj. Sant Feliu Llob @ajsantfeliu
@santjustcat @OcellMasLlui Gràcies igualment als nostres veïns 
(persona i municipi) per la vostra celeritat!#santfeliu #santjust

Aj. Sant Just santjustcat
@moniguell12 @OcellMasLlui@ajsantfeliu Reparada incidència 
de Mas Lluí#santjust. Gràcies a tothom per col·laborar

El Mirador @miradorsantjust
Firmant conveni de pràctiques @santjustcat pel programa 
#conecta. Gran iniciativa per acostar el jovent al món laboral. 
#santjust

manuguma
Sant Just Desvern 

140 M’agrada

  @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

AVANÇ D’ACTIVITATS DE MAIG
FESTA DE LA PAU – 7 de maig

EXPOSICIONS
Entornos, de Javier Iranzo
Al Celler de Can Ginestar, fins al 10 d’abril

La desmesurada vida de Ramon Llull en els 700 anys   
de la seva mort
Al CIM de Can Ginestar, del 4 al 24 d’abril

Déjà vu, de Jordi Roses
Al Celler de Can Ginestar, del 14 d’abril fins al 15 de maig

ALTRES
Exhibició de taekwondo
Amb motiu del 35è aniversari del Club Taekwondo Sant Just.
Dijous 28 d’abril, a les 19 h.  Sala Municipal de l’Ateneu

Projecció audiovisual de muntanya: El Cerví, muntanya 
mítica, amb Felip Linares i Joan Portes, socis de la SEAS
Excursions i sortides de la SEAS: consulteu-les a www.santjust.org/seas
Dijous 7 d’abril, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

Sortida al Teatre Lliure: A teatro con Eduardo,  
d’Eduardo Filippoen
Versió i direcció de Lluís Pasqual
Preu (entrada i autocar): 12 ¤. Inscripcions a la Biblioteca Joan 
Margarit
Divendres 8 d’abril, a les 19.30 h.  Des del Parc del Parador

Teatre: El sopar dels idiotes, de Francis Veber.   
Direcció de Maika Dueñas de Justeatre
Preu: 10 ¤ (socis/es: 8 ¤).
Dissabte 30 d’abril, a les 21 h, i diumenge 1 de maig,   
a les 18 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Cabaret artístic 
Dissabte 30 d’abril, a les 20 h. Casal de Joves

manuguma Por muy larga que 
sea la tormenta, el sol siempre 
vuelve a brillar entre las nubes. 

#descobreixcatalunya 
#clouds #clikcat 
#catalunyagrafias 
#igerscatalunya 
#visitcatalunya...



Correfoc, dissabte 16

CELEBRACIÓ 25 anys agermanament 
Sant Just Desvern-Camoapa, divendres 22

Diada a Can Ginestar, dissabte 23

Actes literaris, premis de prosa i poesia 
en català, concerts, contes...


