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Comença el procés de decisió 
familiar per triar escola bressol

L’etapa dels 0 als 3 anys és 
una de les més importants 
en el desenvolupament 
dels infants. Per això és 

cabdal que l’escola bressol procuri 
seguretat i confiança a les criatures, 
creant un espai on puguin desenvo-
lupar les seves capacitats sensori-
als, motrius, emocionals, etc, on el 
personal educador sigui més obser-
vador/a que protagonista. 

L’Escola Bressol Municipal Mar-
recs segueix aquesta línia. És un 
servei educatiu que té com a fina-
litat el desenvolupament integral 
dels infants, on aprenen a ser i a fer 
(a ser autònoms a partir de les pro-
postes de vida quotidiana, a domi-
nar el seu cos, a tenir una seguretat 
afectiva i emocional...), a pensar i 
comunicar (iniciant-se en la comu-
nicació a través de diferents llen-
guatges: oral, matemàtic, musical, 
plàstic...), a descobrir (observar, ex-
plorar l’entorn, afrontar situacions 
de la vida quotidiana) i a conviure 
(relacions amb els altres, pautes so-
cials, emocions...). 

EL TERMINI DE PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2016-2017 ÉS DEL 2 AL 13 DE MAIG

volupament les seves capacitats. 
Aquestes propostes parteixen dels 
seus interessos i donen resposta a 
les seves necessitats, amb materials 
naturals, que transmetin sensaci-
ons diverses...

-Vida quotidiana: seqüenciació 
igual diària que, lluny de ser mo-
nòton, ajuda a donar seguretat a les 
criatures perquè els ajuda a saber 
que passarà després i també en el 

MIREIA BUENO
Tresorera de l’AMPA de Marrecs

“MARRECS 
PERMET A 
L’ INFANT 
CRÉIXER COM 
A PERSONA 
AUTÒNOMA ADQUIRINT ELS HÀBITS 
QUOTIDIANS, EN UN AMBIENT QUE 
TÉ ELS MITJANS PERQUÈ SIGUIN FE-
LIÇOS I ON ELS RACONS SERVEIXEN 
PER CREAR, COMPARTIR I DESCOBRIR 
EL MÓN “

DÈLIA RISQUES
Directora de Marrecs

“MARRECS 
PRETÉN SER UN 
CENTRE PER-
MEABLE, OBERT, 
DINÀMIC, QUE ES 
DEIXI IMPREGNAR PER L’ENTORN I QUE 
SIGUI CAPAÇ DE MOSTRAR LA CULTU-
RA D’INFÀNCIA QUE ES VIU”

QUÈ OPINEN…
JUST FOSALVA
Regidor d’Educació

“CONTINUEM 
AMB EL REPTE 
DE COM 
MILLORAR I 
DIVERSIFICAR 
EL FUNCIONAMENT 
DE L’ESCOLA BRESSOL, PER TAL 
D’ATENDRE EL MÀXIM NÚMERO 
DE PERSONES AMB LA MILLOR 
QUALITAT“

I COM HO FAN?
-Joc i experimentació: a través 

de diferents propostes de joc i ex-
perimentació els infants van desen-

Al centre treballen 27 persones, 
entre educadores referents, 
complementàries, de suport de migdia, 
educadores a l’espai familiar i nadó, 
personal de cuina, neteja i direcció.
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Escola Bressol 
Municipal Marrecs
Av. Indústria, 22 / 93 371 46 47 
www.santjust.cat/marrecs 

Places: 54 places per al curs 2016-2017: 7 
de lactants, 30 d’1 a 2 anys i 17 de 2 a 3 anys. 
Serveis: L’escola acull a 107 infants repartits 
en 7 grups. Atenció individualitzada als pro-
cesos d’aprenentatge de cada criatura a partir 
de l’experimentació i el joc. La cuina està en 
funcionament tot el dia: es dóna esmorzar, 
dinar i berenar al centre. 

treball de l’autonomia perquè es 
poden avançar al que vindrà.

-Vincles: sense els vincles –amb 
les persones adultes, amb altres in-
fants– tots aquests aprenentatges 
no serien possibles, perquè perme-
ten expressar emocions.

-En la mesura del possible s’in-
tenta estar en grups petits, ja que 
això permet una atenció més indi-
vidualitzada als infants i la possi-
bilitat d’atendre al màxim les seves 
necessitats.

-Famílies: formen part del cen-
tre. Marrecs és obert a l’entorn. La 
materialització de com les famílies 
hi són al centre es veu en les entra-
des i sortides, la comunicació flui-
da, la llibreta, les entrevistes, les 
reunions pedagògiques... També es 
materialitza al Consell Escolar i a 
l’AMPA. A l’escola es porta a ter-
me un projecte en famílies per tal 
d’afavorir les relacions entre elles 
i el vincle amb l’escola: berenars i 
tertúlies.

L’espai nadó està adreçat a les 
famílies amb infants acabats de 
néixer, que durant el primer any 
de vida del nadó volen compartir 
la seva experiència, dubtes, conei-
xements, acompanyats de professi-
onals. Assisteixen unes 22 famílies 
entre els torns de matí i tarda. L’es-
pai familiar és per als infants d’1 a 3 
anys i a les seves famílies. Hi ha un 
espai de joc per compartir i poder 

I DESPRÉS? ESCOLES DE PRIMÀRIA PÚBLIQUES
134 famílies trien les 4 escoles del poble com a primera opció 

AL JUNY, PREINSCRIPCIONS ALS CICLES FORMATIUS 
I AL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Marrecs és un centre d’educació integral 
per a infants i famílies que compta amb serveis 
educatius municipals complementaris com 
l’espai nadó i l’espai familiar

observar les criatures i un espai per 
compartir en grup i parlar de l’edu-
cació i la criança dels infants acom-
panyats de personal professional. Hi 
ha dues educadores a cada espai que 
fan l’acompanyament i una assistèn-
cia de 24 famílies entre els dos dies 
a la setmana que es fan.

Sant Just Desvern s’ha caracteritzat 
des de fa molts anys per tenir uns 
centre educatius de qualitat, que con-
juguen tradició i progrés, que acullen 
i innoven i oberts a l’entorn. Ho ava-
len els números: 7 de cada 10 infants 
que inicien l’educació primària opten 
pels centres públics del poble. Per 
al nou curs 2016-2017 s’oferten 125 
places als centres públics –gràcies 

• Escola Canigó (pública).   
C. Canigó, 35 / 93 371 33 36 

• Escola Montseny (pública).   
Av. Camp Roig / 93 372 79 52 

• Escola Montserrat (pública).   
C. Generalitat, 10 / 93 371 11 74 

• Escola Madre Sacramento  
(concertada). C. Electricitat, 16 /  
93 371 11 64 

a l’obertura d’una nova línia a l’es-
cola Montserrat– i 25 més a l’escola 
concertada Madre Sacramento. En 
el període de preinscripcions s’han 
presentat 134 sol·licituds per a P-3 
a les 4 escoles de Sant Just. Es ga-
ranteix que en la majoria de casos 
podran accedir a l’escola sol·licitada 
i en els altres a un altre centre públic 
de la població.

TOTS ELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DEL 

POBLE FORMEN PART DE LA 
XARXA 0-6 I DEL PROJECTE 

EDUCATIU DE CIUTAT
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PARVULARI TIC TAC 
C. Bonavista, 23 / 93 371 20 38 
www.tictacparvulari.com 

Descripció: Torre de 300m2 
amb molta llum, quatre aules, 
cuina pròpia, 600m2 de jardí 
amb estructures.
Places: 60 
Serveis: Escola bressol d’1 a 
3 anys amb horari de 7.30 a 18 h. Cuina casolana. 

CHILDREN’S PARK 
C. Roser, 16 / 93 371 93 97 
www.nensparc.com 

Descripció: 6 aules exteriors lluminoses, assolellades, 
gimnàs i sala d’usos múltiples de 61 m2; pati de 306 
m2, amb zona de gespa artificial i zona de jocs.  
Places: 88
Serveis: oberta tot l’any i horaris adaptats per la 
conciliació de la vida laboral i familiar; educadores 
especialitzades; ambient acollidor i ric en estímuls, as-
sessorament psicopedagògic i pediàtric, cuina pròpia, 
estimulació primerenca i psicomotricitat; introducció a 
l’anglès, a la natació i a la dansa; excursions i sortides 
lectives (teatre infantil, ...) i sortida Colònies d’Estiu. 

INSTITUCIÓ 
LA MIRANDA 
C. Canigó,15
93 371 73 58 
www.lamiranda.eu/ 

Descripció: pistes poliesportives, gimnàs, pis-
cina climatitzada, aules d’informàtica, biblioteca 
i auditori-teatre.
Places: 17
Serveis: aposta pel multilingüisme, el treball 
cooperatiu i les intel·ligències múltiples. Servei 
mèdic i cuina pròpia amb menjar ecològic.
Es busca l’excel·lència de l’alumnat a través de 
4 pilars: el desenvolupament intel·lectual, físic, 
social i emocional.

ABC KINDERGARTEN 
C. Major, 43 / 93 473 00 61 
www.abckinder.es 

Descripció: Escola 
bressol familiar ubica-
da en una casa, gran 
zona exterior
Places: 48 (màxim de 
12 nens/es per classe)
Serveis: educació trilingüe, projectes trans-
versals, pedagogia amb animals, jornades 
d’acció, educació mediàtica i musical, pro-
jectes de jardí. Horari de 7 a 18h de dilluns 
a divendres, tot l’any. Es fan campaments 
d’estiu al juliol i a l’agost ST. PATRICK’S 

PRESCHOOL 
C. Constitució, 2 
697 703 505 
www.stpatrickspreschool.es

Descripció: Instal·lacions noves de 50m2 i 
100m2 de pati.
Places: 62
Serveis: Immersió en anglès amb educació 
primerenca amb metodologia internacional 
de música, lectoescriptura, ioga, matemàti-
ques i lingüístiques. Amb activitats com cuina, 
planetàrium, musicograma, psicomotricitat, 
natació... diàries i cuina pròpia amb menjar 
ecològic. Horari de 7 a 20 h i obert caps de 
setmana i festius.
L’escola creu en el potencial de l’infant, en els 
beneficis del multilingüisme i de l’estimulació 
primerenca dels nadons perquè afavoreixen 
connexions neuronals que ofereixen grans 
recursos pel seu futur.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) PRIVATS
LLAR D’INFANTS 
ELS VERNS
C. Creu, 82 / 93 371 39 42 
http://llardinfantselsverns.cat/ 

Descripció: 3 aules àmplies i amb molta 
llum natural, sala polivalent, dos patis i 
cuina pròpia.
Places: 41
Serveis: Serveis d’acollida, extraescolar 
d’anglès, casal durant el mes d’agost
A Els Verns partim d’una idea d’infant que 
construeix les seves pròpies estratègies de 
coneixement a través de les intel·ligències 
múltiples, l’educació emocional, l’experi-
mentació, la música, etc. Un infant únic en 
els seus ritmes de desenvolupament i en les 
seves habilitats, possibilitats i processos.

Tic Tac valora la felicitat de l’infant com una 
de les coses més importants a aconseguir, 
trobant així la seguretat que necesita. 
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EQUIP DE GOVERN

Són moltes les generacions que han estudiat a 
les escoles públiques de Sant Just. Durant 
tots aquests anys compartits, els centres pú-
blics, ja sigui l’escola bressol municipal Marrecs, 
les escoles de primària o bé l’Institut, s’han gua-
nyat un prestigi de qualitat que les converteix 
en la primera opció per a moltes famílies. En 
els darrers mesos, les escoles Canigó, Mont-
seny, Montserrat o bé Madre Sacramento han 
rebut les visites de pares i mares que han de 
triar escola per primera vegada. A les sessions, 
s’hi formulen preguntes, surten dubtes i hi ha un 
excel·lent equip de professionals que assessora, 
orienta i guia en aquests moments de tria.

D’acord amb les dades de pre-inscripció de 
P3 a les escoles de primària, la majoria de les fa-
mílies podran portar els seus infants als centres 
escollits en primera opció, a excepció de l’escola 

Montseny que té major demanda que oferta. En 
el cas del veïnat de Mas Lluí que ha sol·licitat 
l’escola Miquel Martí i Pol de Sant Feliu per la 
proximitat al barri, la Generalitat ha garantit el 
manteniment de la segona línia, donat que hi ha 
prou sol·licituds per mantenir obertes les places 
de P3 de l’escola.

En relació a l’etapa educativa de 0 a 3 anys, 
l’escola bressol Marrecs ofereix 54 places per 
al curs 2016-2017 i el període de preinscripció 
encara està obert fins al 13 de maig. Els infants 
reben en aquest espai els estímuls necessaris 
per desenvolupar les seves capacitats, gràcies 
a un equip de professionals que busca el 
vincle amb l’infant en tot moment. L’Ajunta-
ment ha fet una aposta clara per aquest model 
educatiu, i ha assumit més majors responsabi-
litats de les que li pertoquen. Ja fa anys que la 

Generalitat va deixar de fer front al finançament 
que li correspon per Llei i aquest dèficit encara 
l’acumulem. 

Hi ha altres inversions que la Generalitat ha 
deixat de fer en els equipaments de primària i 
secundària, ja sigui en àmbits com el de perso-
nal, manteniment de l’equipament o altres. Mal-
grat tot, el món local no se n’ha desentès i ha 
fet front a tot allò que ha pogut, ja fos acompa-
nyant les direccions, a les associacions de pares 
i mares o bé les necessitats de l’alumnat. 

Tenim reptes davant que volem compartir 
amb vosaltres. Es comença a elaborar el nou 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i comp-
tem amb el suport de xarxes d’expertes que ens 
poden ajudar (RECE, AICE). L’impuls educa-
dor és clau per avançar com a societat i, a Sant 
Just, aquest repte és de tothom. 

 El passat 14 d’abril es commemorava el 85è aniversari de la proclama-
ció de la República. Aquell volia ser un model de societat basat en 
valors com el civisme i la tolerància, la virtut i l’ensenyament, la igualtat 
social i l’obertura al món.

 Avui en dia estem perdent molts d’aquests valors. Ho notem en coses 
que, malauradament, s’han convertit en quotidianes i que tenen com a 
denominador comú la falta de respecte per l’espai públic i compartit.

 Parlem dels excrements de gos que es deixen a la via pública; de la 
crema de contenidors o de les bretolades que patim dia sí i dia també en 
alguns elements patrimonials com la Penya del Moro o el Molí Fariner. 
Com a societat, estem perdent el respecte pels altres i pels béns aliens. 
Com és possible que no es respectin ni els nostres carrers ni els nostres 
monuments, dels quals hauríem d’estar plenament orgullosos?

 Tots i totes hem de posar-hi de part nostra. Qualsevol acte irrespectuós 
cap al patrimoni municipal es tradueix en una despesa econòmica que 
es podria haver evitat i haver destinat a necessitats socials més urgents. 
Hem de retornar als valors cívics i educatius, de cohesió social i to-
lerància. Cal maximitzar la consciència comunitària, la importància del 
bé comú, i tenir-ne cura.

 

Amb la primavera, hem iniciat un dels períodes de més efervescència 
social a Sant Just. El dinamisme i l’entusiasme de les nostres entitats 
i associacions omplen d’activitats una agenda que no descansarà una 
mica fins ben passades les Festes de Tardor. Som un poble participatiu, 
que ens agrada crear noves propostes i dur-les a terme, i prova d’això és 
l’esclat d’activitats que estem veient els darrers anys.

Al darrere hi ha molta gent que treballa des de les entitats de 
manera desinteressada per contribuir a dotar de vida el nostre 
poble, a la qual cal reconèixer la tasca i l’aportació que fan, sense les 
quals i sense la qual res no seria possible. De la mateixa manera des de 
l’Ajuntament són moltes les persones que acompanyen i fan possible 
aquesta realitat, i a les quals des del govern ens agradaria reconèixer 
també: personal tècnic i administratiu, policia, brigada, personal 
de neteja, i molts més. Ara toca agafar aire, renovar la il·lusió i el com-
promís de servei i contribuir de manera decisiva que Sant Just llueixi, un 
any més, la seva vitalitat.

 

QUALITAT A L’EDUCACIÓ 

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero 
2n tinent d’alcalde

PRIMAVERA 
ARRIBADA

QUE NO PAGUIN 
JUSTOS PER 
PECADORS
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PREMIS NACIONALS DE CULTURA

Significativa presència de Sant Just als premis 
amb tres persones del poble guardonades

CLARA SEGURA 
CRESPO

Premi Nacional de Cultura per la quali-
tat interpretativa d’una actriu versàtil 
i polivalent

“El premi és tota una sorpresa, inespe-
rada. I una mateixa no té la sensació ni 
la prespectiva de valorar si és meres-
cut o no. El premi per a mi és poder 
mirar enrera i pensar que fa (aquest 
any) 20 anys que em dedico a aquesta 
professió... I que encara tinc la im-
pressió de fer poc que la faig...  Potser 
perquè dels reptes assolits encara en 
queden moolts per fer. Encara hi ha 
molta feina a fer per poder omplir els 
teatres...!”

És llicenciada en Art Dramàtic i titulada 
en solfeig, cant coral i piano.  Ha par-
ticipat en més de 40 obres de teatre, 
una dotzena de pel·lícules i a diferents 
sèries i programes de televisió. Ha estat 
distingida amb el Premi Butaca com 
a  millor actriu de repartiment per “El 
somni d’una nit d’estiu” (2002), Premi 
Margarita Xirgú a la millor actriu de 
teatre per “Ets aquí?” (2005), Premi 
Ondas per “Porca Misèria” (2006), 
Premi Gaudí com a millor actriu de re-
partiment per “Les dues vides d’Andrés 
Rabadán” (2010). 

JOSEP M. ARAGONÉS GAYA 
I ROSA M. FUSTÉ PARELLADA

Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució 
al camp de la postproducció i els efectes digitals.

“Hem rebut amb una grandíssima emoció la notícia d’aquest reco-
neixement. Ens sentim molt afalagats i afortunats. Aquest premi és 
un reconeixement a la feina que hem fet tota la vida i un estímul per 
continuar treballant” 

El Josep Maria i la Rosa, amb el seu esperit incansable, fa gairebé un any van fundar 
ANTAVIANA FILMS, una empresa de postproducció que ofereix un servei integral, 
des d’assistència a rodatge a acabament per cinema, televisió i publicitat. Antaviana 
Films està especialitzada en efectes digitals i compromesa amb la innovació tecno-
lògica, ara mateix desenvolupa projectes de VR 360º. 

En aquest any de vida, a Antaviana Films s’ha fet la postproducció d’El Rey de la 
Habana d’Agustí Villaronga, la postproducció de la sèrie de TV3 Merlí i de la pel·lícu-
la La Corona Partida, i documentals com La Lista Falciani entre d’altres. Més informa-
ció de tots els projectes a antavianafilms.com. 

El Josep Maria és pioner en el desenvolupament del cinema digital, el cinema 3D 
i la realitat virtual 360º en l’àmbit internacional. Va començar a TVE i va tenir un rol 
actiu en la posada en marxa de TV3. Cap a la meitat dels 80 va iniciar la seva tasca 
pionera en la realització d’efectes digitals per cinema i publicitat. És en aquest camp 
de la postproducció que, juntament amb Maria Rosa Fusté, ha creat algunes de les 
empreses de referència del nostre país.  Antaviana Films és el seu projecte actual, 
amb el qual retorna a la independència creadora dels inicis. Amb més de 300 pel·lí-
cules, ha rebut múltiples nominacions i  guardons.

La llarga trajectòria de la Rosa Maria està estretament lligada a la vida professio-
nal de Josep M. Aragonés, ja que és la responsable dels seus incomptables projec-
tes. 

Des dels anys 80 ha portat la gestió d’empreses de postproducció referents en el 
nostre país com Filmtel, Animàtica, Apuntolapospo, i actualment d’Antaviana Films. 

La seva gestió es caracteritza per la proximitat amb els productors i els creadors, 
un coneixement profund a partir de l’experiència i una gran capacitat d’innovació. 
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PLA LOCAL DE DROGODEPENDÈNCIES

Accions per sensibilitzar 
del risc de consum de drogues
L’Ajuntament de 
Sant Just Desvern 
fa anys que treballa 
amb les persones 
que pateixen pro-
blemàtiques deriva-
des del consum de 
drogues. Des del Pla 
local de prevenció 
de drogodependèn-
cies s’articulen les 
actuacions que in-
tenten arribar a tota 
la població per tal 
de prevenir aques-
tes situacions.

L’equip profes-
sional que treballa al Pla ha cons-
tatat que l’edat mitjana d’inici del 
consum és als 13 anys, edat que es 
correspon amb la resta de munici-
pis que ens envolten. A més a més, 
l’enquesta realitzada a l’alumnat 
de secundària del municipi mostra 
que la percepció de risc és molt 
baixa per part de les persones con-
sumidores.

L’Ajuntament  
ha obert la 
convocatòria 
que subvenci-
ona l’Impost 
de Béns Immobles, l’IBI de 2015. 
És el quart any consecutiu que 
s’atorguen aquests ajuts a persones 
i famílies que viuen una situació 
desfavorable, amb 54  famílies be-
neficiades el passat any.

Les persones interessades que 
compleixen els requisits establerts 
a les bases poden presentar la seva 
sol·licitud a principi de maig a les 
oficines de l’OGI de l’Ajuntament.

QUI ES POT BENEFICIAR:

-Persones de 62 anys o més propi-
etàries de l’immoble de residència 
habitual

-Persones de 62 anys o més arren-
datàries de l’immoble de residència 
habitual

-Unitat familiar amb una o més 
persones aturades, una de les quals 
sigui propietària de l’immoble

-Unitat familiar amb una o més 
persones aturades, una de les quals 
sigui arrendatària de l’immoble

-Famílies monoparentals propie-
tàries de l’immoble

-Famílies monoparentals arrenda-
tàries de l’immoble

-Famílies nombroses arrendatàries 
de l’immoble. 

Bases i formularis a santjust.cat

Suspensió de llicències per a la instal·lació 
d’associacions de fumadors de cànnabis 
En la sessió plenària del mes de març, tots els partits van aprovar per unanimitat 
la suspensió de llicències i comunicacions prèvies d’obres i d’activitats per a 
la instal·lació d’associacions de fumadors de cànnabis i/o derivats.
Amb aquesta suspensió, per un període d’un any, s’elaborarà el millor instru-
ment de planejament o d’ordenació que permeti regular l’emplaçament i el 
funcionament d’aquest tipus d’establiments. Hi ha una manca de regulació 
normativa sectorial i és una activitat de recent implantació als territoris i que 
pot afectar la salut pública. Durant aquest any, l’Ajuntament podrà estudiar 
i acordar, com fa la majoria d’ajuntaments, l’instrument per regular aquestes 
activitats i els llocs on es poden implantar.

És per això que 
l’Ajuntament desen-
volupa accions pre-
ventives per a tota la 
ciutadania, incidint 
especialment en la 
població infantil i ju-
venil, amb activitats 
informatives i tallers 
formatius al centres 
educatius i als cen-
tres d’oci del muni-
cipi.

El Pla local de pre-
venció, mitjançant el 
Servei de Prevenció 
de la Mancomunitat 

de la Fontsanta, té presència a les 
festes populars, realitza campanyes 
informatives i ofereix atenció indi-
vidual a les persones que ho dema-
nen i informació a les famílies. 

Alhora, el CAS de la Fontsanta 
ofereix la possibilitat de tractament 
a les persones del municipi que ne-
cessiten suport per tal d’abandonar 
l’adicció. 

LOGO

OBERTA LA 
CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS 
DE L’IBI 2015
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NOTÍCIES BREUS

EL BAIX LLOBREGAT 
CENTRALITZA EN UN 
TELÈFON ÚNIC LES 
CONSULTES DE SALUT 
SEXUAL  
El centre de trucades del Servei d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva del Baix 
Llobregat Centre (ASSIR BLLC) programa 
les visites de ginecologia i obstetrícia per a 
15 municipis. Un equip de sis professionals 
ha rebut formació específica per atendre 
les consultes de dilluns a divendres de 8 
a 22 hores al número 671 57 19 90. S’hi  
poden sol·licitar, anul·lar o canviar visites 
de ginecologia o per a la llevadora, gràcies 
a aquest projecte pioner a Catalunya. 

NOMENAMENT DE 
PERSONAL EVENTUAL
L’Ajuntament de Sant Just Desvern fa 
públic que mitjançant resolució d’1 d’abril 
de 2016, l’Alcaldia va nomenar amb la 
consideració de personal eventual un 
nou gerent, com a conseqüència de la 
jubilació de la persona que fins ara tenia 
aquesta responsabilitat. Es pot consultar el 
nomenament, la retribució i la dedicació al 
DOGC núm. 7102, de 19 d’abril de 2016 i al 
BOPB, de 20 d’abril de 2016.

EL 157 I EL 63 ARA TENEN PARADA 
MÉS A PROP DE L’AJUNTAMENT 
I DE CAN GINESTAR
Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de les 
persones i aprofitant que ja existeix una parada 
d’altres línies d’autobús, les línies de TMB 157 i 63 
que baixen per l’Av. de la Indústria i que, des del 
Parador, no tenien parada fins davant del Jutjat 
de Pau, ara també s’aturen a la rotonda d’Indús-
tria amb Miquel Reverter, on ja tenen parada el 
JustMetro, el JustTram, L46 i L10. 

ESTACIONAMENT LIMITAT AL PARC DE 
JOAN MARAGALL
Per evitar el pas de vehicles a la zona on hi ha els 
locals comercials del Parc de Joan Maragall està 
previst limitar-ne l’accés. És una zona de pas de 
vianants, on hi ha jocs infantils i una terrassa. 
Per tal de facilitar al veïnat de la mateixa plaça 
poder carregar i descarregar les seves coses 
dels vehicles particulars, s’habilitarà una zona 
d’estacionament regulat i limitat a la cantonada 
amb el carrer Major.

CANVI DE SENTIT DEL TRAM DEL 
C. HERETER, ENTRE CTRA. REIAL I MAJOR
Els propers dies es canviarà el sentit de circulació 
del tram del c.Hereter, entre la ctra. Reial i 
Major. Per evitar situacions de risc, a proposta 
del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, 
Vialitat i Mobilitat i d’acord amb el veïnat, aquest 
tram passarà a ser d’entrada i no de sortida a la 
carretera, com fins ara. Els vehicles que vulguin 
sortir a la carretera ja sigui per anar cap a Sant 
Feliu, cap a Esplugues o cap al barri de les Basses 
de Sant Pere ho hauran de fer pel carrer de sobre, 
Santa Teresa, on ja hi ha instal·lat un semàfor que 
garanteix la seguretat de vehicles i vianants.

ACTUACIONS DE CONTROL DE PANEROLES 
AL CLAVEGUERAM

L’Ajuntament ha dut a terme accions de control de paneroles (cucarachas) a la xarxa de clave-
gueram per tal d’evitar-ne la proliferació. Aquests treballs es fan de forma periòdica i amb més 
intensitat durant l’època estacional en què apareixen més paneroles. 
El control es fa mitjançant una empresa especialitzada que utiliza mètodes especialment indicats 
per obtenir uns resultats eficients. 
Es recorda que les comunitats també han d’aplicar 
tractaments de sanejament, neteja i control de plagues 
(desinsectació), de forma periòdica i sistemàtica per 
evitar que les paneroles proliferin en l’àmbit privat.

PER AFAVORIR LA MOBILITAT I MILLORAR LA SEGURETAT
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NOTÍCIES BREUS

DEBAT DE PORTAVEUS 
A RÀDIO DESVERN
Valoració del primer any de mandat.
Divendres 20 de maig, de 12 a 13 h
En directe, per Ràdio Desvern
(98.1 fm / radiodesvern.com / APP)
El debat quedarà enregistrat i es penjarà a 
Internet com la resta de programes. 

ACTIVITAT D’ANELLAMENT D’AUS 
AL PARC DE TORREBLANCA

En el marc de la Jugateca Ambiental del Parc de Torreblanca, l’Ajuntament va or-
ganitzar una activitat d’anellament d’ocells adreçada a famílies amb infants. Es 
van poder anellar i ensenyar 13 ocells de diferents espècies, la qual cosa va per-
metre explicar a les persones assistents conceptes com migració, cria, espècies 
exòtiques, conductes sexuals i alimentació. Com a mostra de la gran diversitat 
faunística del Parc, també es van poder observar ocells de 44 espècies al Parc, 
algunes de les quals destaquen per la seva raresa (Durbec, Colltort..). 

L’ESCOLA CANIGÓ SE SUMA AL PROJECTE 
DE PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

El projecte de reducció de malbaratament alimentari a en 
menjadors escolars s’amplia amb la incorporació de 
l’escola Canigó. D’aquesta manera, les tres escoles 
públiques i l’Escola Bressol Municipal Marrecs 
participen en aquesta iniciativa que recupera la 
cultura del “menjar no es llença”, que consisteix 
a recollir els menús excedents de la cuina de 
l’escola en recipients individuals reutilitzables 
i repartir-los com a “àpats solidaris” a persones 
amb pocs recursos o en situació de dependència.
Per portar a terme el projecte, les empreses que 
gestionen els menjadors escolars -que fan la donació 
dels aliments- han signat un conveni amb l’Ajuntament. 
L’empresa de servei s’encarrega del transport i lliurament dels 
àpats a les famílies.

S’AMPLIA L’HORARI 
D’OBERTURA DE LES 
TERRASSES DELS BARS 
I RESTAURANTS
Des d’aquest mes s’unifiquen els horaris de tan-
caments de les terrasses dels bars amb el dels 
restaurants del poble.  Poden obrir fins les 
23.30 h  de dilluns a dijous, i els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius fins a la 1 de la 
matinada. A més a més, durant els mesos de 
juliol i agost s’amplia l’horari de tancament: 
de dilluns a dijous fins a les 00 h i divendres, 
dissabtes i vigílies de festius fins a l’1 de la 
matinada. A més, durant les festes tradicionals 
del municipi s’unifica l’horari de tancament fins a 
la 1 de la matinada, independentment del dia de 
la setmana.
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L’equip de govern, amb l’asses-
sorament de la Diputació de Bar-
celona, ha elaborat el Pla d’Acció 
Municipal 2015-2019, que inclou 
6 grans objectius de ciutat, 20 ob-
jectius operatius i 70 accions a des-
envolupar. El procés d’elaboració 
s’ha treballat seguint els objectius 
de mandat de les 11 regidores i els 
regidors del govern municipal, els 
compromisos signats en el pacte 
de govern i els documents i plans 
sectorials que ha aprovat l’Ajunta-
ment. Es tracta d’un document viu 
que incorporarà indicacions de se-
guiment i s’avaluarà el grau d’exe-
cució periòdicament.  

 Els 6 objectius estratègics són 
els següents:
• Sant Just Desvern, municipi amb 

un creixement sostenible i de 
qualitat

• Sant Just Desvern, qualitat de 
vida i garant de la vida digna de 
les persones

PRIORITATS DE MANDAT

Aprovat el Pla d’Acció Municipal 
amb 70 accions pel període 2015-2019

• Sant Just Desvern, pròxim i 
obert

• Sant Just Desvern, sostenible i 
respectuós amb el medi ambient

• Sant Just Desvern, ciutat educa-
dora, creadora i artística

• Sant Just Desvern, agent de reac-
tivació econòmica i innovació
 A partir d’ara, l’Ajuntament obre 

un procés de participació per prio-

ritzar les 70 accions a desenvolupar 
fins l’any 2019. Es farà una sessió 
oberta a la ciutadania per presen-
tar-ne el contingut i la votació de la 
importància de les accions es farà a 
través d’urnes presencials i de vo-
tació electrònica. Un cop recollides 
les valoracions, es farà una sessió 
de tancament del PAM perquè si-
gui un document d’execució, acor-
dat entre el govern municipal i la 
ciutadania.

Informació al portal de la trans-
parència a través de santjust.cat

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
DE LES PRIORITATS 
DEL GOVERN
Dimecres 29 de juny, a 2/4 
de 8 del vespre. Sala de Sessions 
de l’Ajuntament
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ENERGIA

Es manté el consum energètic municipal 

El consum energètic municipal de 
l’any 2015 va ser de 5.841 MWh, in-
cloent-hi el consum d’electricitat i 
gas natural tant dels equipaments 
com de l’enllumenat públic. Pràcti-
cament va ser igual al de l’any 2014 
(tot i que un 15 % inferior al con-
sum de 2012).

L’ objectiu de reducció del con-
sum d’electricitat i gas natural pel 
període 2015-2019 es va fixar en un 
25% respecte al consum de 2014. 
Els resultats assenyalen que el 2015 
hi va haver una disminució d’elec-
tricitat en l’enllumenat i semàfors, 
però també un augment de gas na-
tural de la major part dels equipa-
ments.

Per assolir els objectius marcats, 
es prenen mesures d’estalvi, es fan 
inversions de millora a les instal·la-
cions municipals, es fan actuacions 
de formació i sensibilització i tam-
bé es fa el seguiment i l’avaluació 
dels resultats. 

Els resultats d’algunes de les ac-
tuacions que s’han fet els darrers me-
sos de l’any es veuran en properes 
mesures de consum. És el cas de la 

El 5% d’aquest consum es genera de forma renovable a través dels 8 
sistemes fotovoltaics que ha instal·lat l’Ajuntament

millora de  l’aigua calenta sanitària i 
climatització de vestuaris del Camp 
de Futbol i les millores de la il·lu-
minació a la Biblioteca i al Mercat 
Municipal. 

Paral·lelament, el mateix any 
els sistemes fotovoltaics que va 
instal·lar l’Ajuntament van gene-
rar 298 MWh d’energia elèctrica, 
la qual cosa va estalviar l’emissió 
de 86 tones de CO2 a l’atmosfera.  
L’Ajuntament té en funcionament 8 
sistemes fotovoltaics de generació 
d’energia renovable (amb una po-
tència pic total de 224 kWp). Estan 

ubicats a les cobertes dels edificis 
de les escoles Montseny i Montse-
rrat, del Centre Cívic Joan Maraga-
ll, de la piscina de La Bonaigua i del 
magatzem de la Brigada Municipal. 
També hi han petites instal·lacions 
fotovoltaiques a la façana interior 
de l’escola Canigó i a la pèrgola dels 
jardins del Parc de les Basses de 
Sant Pere. Totes  aquestes instal·la-
cions han injectat la producció a la 
xarxa de distribució elèctrica amb 
els conseqüents ingressos econò-
mics, segons les retribucions regu-
lades.

     2012                2013                 2014                 2015

2.653.478

2.428.437

1.779.924

2.367.705

2.346.851

1.591.110

2.174.385 

2.181.606 

1.486.663

1.951.444 

2.361.284

1.528.642

Equipaments de 
gestió directa (20)

Equipaments de 
gestió indirecta (6)

Enllumenat i xarxa 
semafòrica
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

És un servei obligatori pels ajuntaments de més de 10.000 habitants i gratuït d’acord amb la 
Constitució i la Llei de Transparència. 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va crear el servei municipal d’Arxiu Municipal l’any 1989, 
situat a la primera planta de can Ginestar. L’any següent el servei es va ampliar amb el tracta-
ment de la documentació de l’arxiu administratiu. Durant aquests anys s’ha recuperat tota la 
documentació que ja ha exhaurit la fase administrativa i s’ha traslladat als nous dipòsits del c. 
Espigolera i de Can Ginestar. L’arxiu no vetlla només per la documentació produïda per l’Ajunta-
ment, també custodia la de  persones particulars, associacions, entitats, partits polítics i grups 
del municipi. 

ARXIU MUNICIPAL: EL DRET A UNA INFORMACIÓ 
LLIURE, GRATUÏTA I DE QUALITAT

L’arxiu municipal forma part de 
la Xarxa d’Arxius Municipals de 
la Diputació de Barcelona. De la 
que rep assistència tècnica i el 
programa informàtic GIAM per 
gestionar el fons

HORARI 
Atenció ciutadana 
els dimarts i dijous 
de 10 a 14h i de 16.15 
a 20.30h, a la primera planta 
de can Ginestar. 
(Carles Mercader, 17)

DOCUMENTACIÓ 
MUNICIPAL 
El volum custodiat als dos 
dipòsits era a 31/12/2015 
de 1.101,3 metres lineals.
És l’equivalent a 11 vegades
 l’altura de la xemeneia 
de la Sanson.

Una de les darreres donacions ha estat la 
col·lecció de documents de l’AEMLK l’any 2005
per la família de la Meritxell Pagès. Ex-cap
de l’Agrupament EscoltaMartin Luther King, 
el CAU.

 
DONACIONS
L’arxiu gestiona 75 donacions de particulars i 
entitats locals que ocupen 72 m.l. 
Entre elles la Col·lecció Quintana Cortès, 
el fons Pere Brull Angela, el fons de l’A.E.Martin 
Luther King, o el fons Fulgenci Baños.  

1.532 SERVEIS PRESTATS 
L’any 2015 es van atendre 1.169 consultes 
realitzades per 459 persones, la majoria de 
forma presencial. Es van resoldre 363 consultes 
internes de l’Ajuntament i es van gestionar 131 
préstecs 
  
DOCUMENTS CONSULTATS
Les imatges són els documents més con-

sultats per la ciutadania, seguides dels 
expedients de llicències d’obres i les revistes 
de l’hemeroteca local. De forma “remota” es 
poden consultar també imatges a través del 
Banc d’imatges

ELIMINACIÓ
L’arxiu no només acumula i 
guarda tots els expedients. 
També executa de 
forma reglada l’eliminació de la 
documentació que per llei no cal conservar. 
Durant els anys 2014 i 2015 s’han destruït 
340 metres lineals. Documents eliminats 
(principalment ordres de pagaments): 18,7 
m.l. el 2014 i 19,5 el 2015.

Exposició realitzada del passat vitivinícola de Sant Just al CIM

Centre d’Interpretació del Municipi (CIM). L’Arxiu i els col·lectius que volen difondre la 
seva història fan servir aquest espai (a la planta baixa de Can Ginestar) adequat per fer-hi 
exposicions.

x11
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Descripció
Facilitar l’accés a la documentació 
produïda pels serveis municipals i als 
fons cedits per col·lectius i particulars

Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona, Regido-
ria de Cultura i Patrimoni (l’històric) i 
Àrea de Serveis Generals, Economia i 
Sostenibilitat (l’administratiu). 

Persones destinatàries
Qualsevol persona que vulgui consul-
tar documentació per exercir els seus 
drets, realitzar feines professionals, 
treballs educatius o investigació 
històrica. 

Gestió
La gestió es directa per part de l’Ajun-
tament. És atès per dues persones que 
formen part de la plantilla municipal, 
amb reforç puntual de plans d’ocupa-
ció i tècnics o fons procedents de la 
Diputació de Barcelona. 

Principals dades econòmiques
Recursos municipals que s’hi destinen: 
89.715,53 ¤

FITXA DEL SERVEI
http://88.26.230.8:92/ 

El cercador d’imatges permet 
l’accés en línia a una petita part 

del fons d’imatges

ARXIUS DE GESTIÓ
150 armaris a les oficines 

municipals
Capacitat 350 m.L

DIPÒSIT DE COMPACTES 
CARRER ESPIGOLERA

Documentació
Administrativa

Conservació temporal
Capacitat per  800 m.L

DIPÒSIT DE COMPACTES
DE L’ARXIU HISTÒRIC

Conservació permanent
Capacitat 500 m.L

DOCUMENTACIÓ 
ELIMINADA 

PER DUPLICITAT, 
PRESCRIPCIÓ 
I APLICACIÓ 

TAULES 
D’AVALUACIÓ 

I TRIA

SALA DE CONSULTA 
PRESENCIAL (ARXIU 

MUNICIPAL) PERSONES 
USUÀRIES INTERNES 

I EXTERNES

CONSULTA EN LÍNIA

BLOC
L’arxiu gestiona un bloc on es donen a conèixer noticies relacionades amb el 
patrimoni documental, històric, arqueològic i cultural del municipi. Els diver-
sos articles són consultables en línia i conformen una bona font de consulta i 
cerca de dades per consultes fetes a distància. 



14    EL BUTLLETÍ   MAIG 2016

TROBADES ESPORTIVES

Un miler de nois i noies es 
relacionen i practiquen esport

Un miler de nois i noies de tots els 
cursos de primària i primer d’ESO 
dels centres públics -Canigó, Mont-
seny, Montserrat i l’Institut-, i de la 
concertada Madre Sacramento han 
participat a les trobades esportives 
d’enguany. La voluntat d’aquesta 
iniciativa, organitzada conjunta-
ment pels serveis municipals i els 
centres implicats, és que els nois i 
noies de les  escoles practiquin di-

ferents jocs i modalitats esportives i 
es relacionin entre si. 

Els espais on es duen a terme les 
trobades esportives són La Bonai-
gua, el Camp de Futbol i les pistes 
d’atlestime de Sant Feliu. 20 joves 
de l’Institut que participen en el 
projecte d’aprenentatge i servei 
han donat suport a l’organització en 
l’activitat que es fa al Camp de Fut-
bol.  

El Club Natació Sant Just i la seva 
secció de triatló infantil L3scola orga-
nitzen el 3r Triatló infantil d’atletisme 
amb  la  col·laboració de l’Ajuntament 
i difefrents patrocinadors.

Es farà el matí del diumenge 22 de 
maig a La Bonaigua. Es tracta d’una 
prova combinada -natació, bicicleta 
i cursa a peu- oberta a nenes i nens 
de categories prebenjamí fins a cadet.
Enguany, com a novetat, hi haurà una 
categoria de triatló per equips. 
Inscripcions a www.cnsantjust.cat
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A 1 de gener de 2016, a Sant Just 
Desvern hi ha empadronades 17.595 
persones. La majoria de la població 
es concentra a la franja d’edat entre 
30 i 50 anys. S’observa una esperança 
de vida molt alta, amb gairebé 230 
persones que superen els 90 anys, 
una desena de les quals fins i tot són 
centenàries. L’any 2015 va haver-hi 
169 defuncions. 

Han nascut 162 
nadons, 87 de les quals 
eren nenes. Els noms 
més posats van ser 
Emma, Martina, Lucas 
i Àlex

Durant les últimes dues dècades  
el creixement del municipi ha estat 
molt sostingut: 

PADRÓ MUNICIPAL

Sant Just té 17.595 persones empadronades
Cal constar en el padró per fer ús dels serveis públics

A partir de les dades padronals, l’Ajuntament, entre altres 
finalitats, pot abastir el municipi dels serveis que utilitza la 
ciutadania i millorar la qualitat de vida i la prestació dels 
serveis al territori. Quan es posa en marxa un projecte, es 
té en compte el nombre de persones al qual va adreçat; 
quan aquest no és real, pot fer variar paràmetres com ara 
avaluar les necessitats de la ciutadania en matèria de ser-
veis, els possibles ajuts que poden contribuir a finançar-lo, 
els recursos que s’hi han de destinar, com es presta, etc. 
Les transferències de l’Estat a l’Ajuntament també tenen en 
compte el número de persones residents empadronades. 
L’article 54 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, 
determina que tota persona que resideixi a l’Estat està 

obligada a inscriure’s al padró del municipi en què resideixi 
habitualment. Es tracta, doncs, d’una obligació de caràcter 
legal indisponible que tothom ha d’acomplir. 

QUÈ CAL FER?
– És un tràmit instantani que s’atén a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 
14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.
– Cal aportar la còpia simple de l’escriptura de compra-
venda o contracte d’arrendament o algun rebut de sub-
ministrament de serveis com el de l’aigua, la llum o el de 
telefonia –per comprovar la residència–, el DNI original i, 
si hi ha menors, el llibre de família. 

L’ANY 2005 AL PADRÓ
 HI CONSTAVEN 14.558 PERSONES 

 AL 2010, 15.945

Aquesta moderació ha facilitat 
preservar la configuració urbanís-
tica i mantenir una òptima qualitat 
de vida òptima. 

Al 2015 es van fer a 
Sant Just Desvern 126 
casaments, 59 dels quals 
es van oficiar al Jutjat de 
Pau, 56 a l’Ajuntament 
(tant a la Casa de la Vila 
com a Can Ginestar) i 11 a 
l’església dels Sants Just i 
Pastor. 

OBLIGACIÓ LEGAL D’ESTAR INSCRIT EN EL PADRÓ

Gràfic piràmide de població 2016

Entre 109 i 100 anys 3 8

Entre 99 i 90 anys 48 176

Entre 89 i 80 anys 311 487

Entre 79 i 70 anys 584 679

Entre 69 i 60 anys 918 1037

Entre 59 i 50 anys 1086 1195

Entre 49 i 40 anys 1433 1495

Entre 39 i 30 anys 1205 1328

Entre 29 i 20 anys 885 865

Entre 19 i 10 anys 989 939

Entre 9 i 0 anys 1007 917

TOTALS 8469 9126

TOTAL POBLACIÓ HOMES I DONES 2016: 17595 



EN FLAIX

SANT JUST-CAMOAPA: 25 ANYS 
D’AGERMANAMENT
L’acte central de l’aniversari es va dur a terme en el 
marc  d’un sopar on es van donar a conèixer els  pro-
jectes. Van assistir-hi 130 persones, entre les quals 
hi havia representants de Camoapa i altres persones  
que tenen i han tingut un paper significatiu en aquest 
agermanament.

GRAVACIÓ DE L’ESPOT 
D’ASPROSEAT GUANYADOR 
DEL PREMI (RE) IMAGINA’T
Grup de joves del taller 
pedagògic d’audiovisuals del 
centre pilot Asproseat de Sant 
Just que ha guanyat un dels 
premis del concurs (Re)imagina’t. 
L’espot publicitari, que potencia 
la igualtat de gènere, s’ha gravat 
aquests dies al centre pilot. 

REEIXIDA JORNADA 
CASTELLERA 
A LA PLAÇA DE LA PAU
Les colles castelleres d’Esplugues, 
Sants i de Poble-Sec van protago-
nitzar una triangular a la plaça de la 
Pau. Els Cargolins d’Esplugues van 
recuperar la gama alta de 7. Van 
coronar un 5d7, 4d7a i van acabar 
amb un 4d7. 

PROPOSTES PER FOMENTAR L’ESPORT I LA SALUT 
Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física l’ABS de 
Sant Just i l’Ajuntament han impulsat diverses activitats per 
sensibilitzar la població sobre la importància que té per al 
benestar aconseguir un nivell d’activitat física saludable: la 
VI Caminada Popular que enguany, com a novetat, incloïa 
la I Marxa Nòrdica, i, al Casal de Joves, un circuit d’skate i 
pilotatge de drons per a joves de 12 a 18 anys i un espai per 
fomentar el consum de fruita amb el Servei de Prevenció 
del CAS Fontsanta.  
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EN FLAIX

SANT JUST CELEBRA SANT JORDI AMB FOC, 
LITERATURA I CULTURA

Cartell 
guanyador de 
la Festa Major 
2016 que es 
va fer públic 
aquest Sant 
Jordi. 
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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

Jordi Porta 
Pruna
Grup Municipal 
d’ERC

Joan Basagañas
Grup  Municipal 
del PSC

MILLORANT L’ESPAI 
I ELS EQUIPAMENTS 
PÚBLICS

LLUM VERDA 
AL TRAM PER LA 
CARRETERA

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

UNA ENTITAT PROPERA, 
L’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS 
ESPORTIVES (AEE) 

@lflotats 
@CortesPep 
@pebocus 
@jasmarats

Pere Bosch i Cuscó
Grup Municipal 
de Convergència

 Durant els darrers mesos, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana hem treballat conjuntament amb els grups 
d’Esplugues i de Sant Feliu en la redacció d’una moció 
conjunta per millorar la xarxa de transport públic amb 
el pas del tramvia per Laureà Miró i Carretera Reial 
com un dels punts principals.

 El Ple d’Esplugues va aprovar aquesta moció el 
passat mes de març per unanimitat de tots els partits. 
A Sant Just, al darrer Ple municipal del 31 de març, es 
va presentar conjuntament amb PSC i Movem i també 
tots els partits la van aprovar per unanimitat.

 Fa anys que Sant Just reivindica aquesta mesura, 
el pas del tramvia per Laureà Miró, per complementar 
la volta que realitza en l’actualitat i millorar el temps 
de viatge per aconseguir que sigui més atractiu pels 
veïns i veïnes de Sant Just i l’utilitzin més.

 Des que es va implantar el tramvia, és la primera 
vegada que Esplugues de Llobregat dóna llum verda al 
projecte de pas per Laureà Miró, tot i que el condiciona 
a una sèrie de mesures addicionals, com el desviament 
del trànsit de vehicles rodats per tal que sigui factible 
tècnicament.

 Des de Sant Just agraïm que s’hagi desbloquejat 
el projecte i estem preparats perquè comenci el que 
realment importa, que és de quina manera s’ha de 
fer passar aquest tramvia per la carretera: via única, 
via doble, carril tramvia-bus, bulevard de vianants, ... 
Les possibilitats són diverses i poden ser una opor-
tunitat per als dos municipis i per al conjunt de la 
comarca, no només per a millorar el temps de viatge 
en transport públic, sinó també per crear un nou eix 
cívic, comercial i verd.

 Esperem que els pròxims mesos les administracions 
posin fil a l’agulla per tal de treballar conjuntament 
per la solució més idònia i fer-la realitat.

 
  

 

Quan una mare o un pare va al Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua i porta al seu nen o nena a fer 
esport, el primer que el sorprèn és l’amabilitat amb què 
és atès, i l’ampli ventall d’esports que s’hi ofereixen: 
hoquei, bàsquet, futbol sala, patinatge, natació, vòlei  
…  També veu una Sala de Juntes que, entre hores, els 
nens i les nenes esportistes aprofiten per fer deures 
de l’escola.

Però l´AEE és molt més que el lloc on s’acullen 
els esportistes. És un espai on s’agrupen les diverses 
entitats esportives i on mostren els seus acords i des-
acords sobre si fer una fundació, sobre la Wi-Fi, sobre 
les retallades de l’Ajuntament en concepte de material…

L´ AEE és la primera benvinguda a l’esportista de 
Sant Just i un model a seguir per a molts pobles. Per 
això, entre tots l’hem de potenciar adequadament.

Ara i sempre Sant Just.
 

Tant en el mandat  anterior com en l’actual, hem esta-
blert 4 criteris a l’hora de decidir el capítol de despeses:

1) Prioritzar la despesa social, especialment en un 
moment en el qual moltes famílies de Sant Just, més 
de les que molts creiem, ho passen malament.

2) Mantenir un nivell baix d’endeutament. La dis-
ciplina fiscal ha estat un valor d’aquesta casa que ha 
impedit que una part important del pressupost se la 
mengessin els interessos bancaris.

3) Invertir en aquells camps que generen estalvi, 
significativament l’eficiència energètica.

4) Realitzar inversions menys costoses, però que 
arribin a tots els barris i equipaments públics. Aquesta 
línia ja es va seguir en l’anterior mandat i es manté 
en l’actual.

Les inversions realitzades en l’espai públic durant 
aquest any gairebé  sencer de mandat han estat la 
reforma del col·lector del c.Atmetllers, la millora del 
Parc de la Plana Padrosa i la construcció d’un mur de 
contenció al c. Oliveres (barri de La Plana Bellsoleig), 
la remodelació dels carrers Montblanc, Girona i Salut 
(barri La Miranda), la remodelació de la Pl. Verdaguer, 
el passatge Daniel Cardona i la construcció del mur 
del Can Padroseta (barri Centre) i la renovació dels 
jocs infantils de Camp Roig i la reforma de la vorera 
del c. Hereter (barri Sud). Pel que fa a equipaments, 
en aquest any de mandat s’han construït uns nous 
vestidors al Mercat Municipal, s’ha canviat la caldera 
dels vestidors del Camp de Futbol i la fusteria exterior 
de l’escola Canigó.

 Pel que fa a l’espai urbà, durant la resta de mandat 
intentarem combinar –si el pressupost ho permet– re-
formes més integrals de carrers (caldria destacar en 
aquest sentit els carrers Font, Balmes, Anselm Clavé i 
Pont) amb remodelacions més puntuals. Totes aquestes 
actuacions tindran com a denominador comú que 
seran inversions destinades a facilitar l’accessibilitat 
i la seguretat viària en la via pública i a millorar alguns 
serveis públics – com el clavegueram o l’enllumenat – 
que no es troben en prou bones condicions. Intentarem 
que aquestes actuacions arribin a tots els barris del 
nostre poble i que tinguin el menor cost possible.
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@movemsantjust
www.movemsantjust.wordpress.com/
www.facebook.com/movemsantjust

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

CONSENSOS 
DE POBLE

¿QUÉ HACE C´S 
POR TI?

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

ppsantjust@gmail.com

NO HAGAIS 
PLANES PARA 
EL 26 DE JUNIO

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal de 
Movem Sant Just

En el pleno municipal del mes de abril C´s presentamos 
2 mociones cuyo posicionamiento os queremos hacer 
llegar como muestra de que nuestro trabajo continúa 
con responsabilidad y esfuerzo. 

Moción instando a la Generalitat a garantizar 
la financiación mínima de l´Escola Bressol Muni-
cipal Marrecs: C´s consideramos la educación como la 
mejor inversión sobre la cual se asienta el futuro de los 
ciudadanos que permite desarrollar buenos profesionales 
y buenas personas, y con esta moción instamos a la 
Generalitat a garantizar la financiación mínima de la 
guardería municipal porque entendemos que es prio-
ritario para la conciliación de la vida familiar y laboral, la 
igualdad de oportunidades y para mejorar la natalidad. 
También solicitábamos al ayuntamiento que instase a 
la Generalitat al cumplimiento de la Ley de Educación 
y que garantice la financiación que cubra como mínimo 
un módulo económico de 1.600 ¤ por plaza y año, y se 
comprometa a aumentarlo progresivamente hasta los 
1.800 ¤ acordados con los ayuntamientos.

Moción en defensa de la cooficialidad de las 
lenguas en Cataluña y de su reconocimiento de 
pluralidad lingüística: C´s defendemos el bilingüismo 
de las instituciones catalanas como forma de reconocer 
la pluralidad lingüística de Cataluña y como el derecho 
de los catalanes a ejercer sus derechos lingüísticos 
de elegir la lengua en la que quieren relacionarse con 
la administración. Por ello pedimos al ayuntamiento 
declarar su compromiso con la defensa de los dere-
chos lingüísticos de los catalanes y la cooficialidad 
del castellano y catalán en Cataluña de acuerdo con 
la realidad social y jurídica. La lengua habitual del 
50% de los catalanes es el castellano y el catalán es la 
lengua habitual del 36% de catalanes. El ordenamiento 
jurídico establece:

- El castellano como lengua oficial del Estado y las 
demás lenguas españolas en sus CCAA de acuerdo 
con sus Estatutos. 

- Que no puede haber discriminación por el uso de 
cualquiera de las 2 lenguas.

- Que la administración no puede establecer ninguna 
preferencia en el uso de las lenguas para preservar el 
derecho del ciudadano a escoger.

- El derecho de toda persona a utilizar las 2 len-
guas y la administración pública a establecer medidas 
necesarias para facilitar el ejercicio de este derecho.

Al final parece que, inevitablemente, tendremos que ir a 
elecciones generales otra vez. No han sido capaces de 
ponerse de acuerdo todas las formaciones llamadas de 
izquierdas para formar gobierno o lo que es lo mismo, 
repartirse las sillas. Y es que es desde mi punto de vista 
era una situación lógica, nada deseable pero lógica.

Eso de la voluntad popular por una coalición de iz-
quierdas, una unión de fuerzas para derrotar al partido 
popular, como si las formaciones políticas de izquierdas, 
o sea… el resto de formaciones, tuvieran los suficientes 
puntos de concordancia como para albergar la respon-
sabilidad de formar un gobierno estable para el buen 
funcionamiento del estado.

Claro es y así lo han dejado patente de forma clara, 
que las posiciones políticas que defienden EL RESTO 
de partidos son antagónicamente opuestas en materias 
tan importantes como la economía, la unión estatal o la 
defensa de cuestiones sociales así como de las políticas 
necesarias para seguir en la senda de la recuperación 
económica.

Dijo el señor Rivera de Ciudadanos: ES LA HORA 
DE HACER POLÍTICA REAL, NO DE SALÓN. Se refería 
a firmar un pacto que de nada servía, con el segundo, 
que nada podía hacer y hacernos perder dos meses a 
todos los españoles.

Dijo el señor Sánchez del partido Socialista: NO ES NO, 
QUE PARTE DEL NO, NO ENTIENDE EL SEÑOR RAJOY. O 
lo que es lo mismo, obviar la voluntad de siete millones 
de españoles que porcentualmente ayudan a pagar su 
nómina y su coche oficial.

Dijo el señor Pablo Iglesias: LOS RESULTADOS DICEN 
QUE LOS ESPAÑOLES QUIEREN CAMBIO. ¿A qué cambio 
se refería? ¿Al de buscar nuevos países antidemócratas 
para que te financien el partido?, ¿a no ser capaz de 
ponerse de acuerdo con nadie?, ¿ni con sus propias 
bases?, ¿a realizar una actuación digna de cualquier 
artista de variedades al autodescartarse de un gobierno 
que nadie le había dado y por lo tanto, nadie le quitó?.

En fin, un auténtico despropósito y por si fuera poco 
todas las formaciones de izquierdas, EL RESTO, se per-
miten criticar la actuación de Mariano Rajoy que, estés 
o no de acuerdo con sus ideas, hay que reconocer que 
es el único que no engañó ni hizo perder el tiempo a 
nadie. No contaba con el apoyo suficiente para poder 
formar gobierno y así se lo transmitió al jefe del estado 
de forma inmediata. Como debe ser.

 

Hi ha polítiques que, per la seva importància o caràcter 
estratègic, requereixen la construcció de consensos 
sòlids que transcendeixin la durada del mandat de 4 
anys i la dinàmica pròpia de la distribució de forces 
entre els grups polítics. A grans trets, són les respostes 
a la pregunta: “On volem ser d’aquí a uns anys?”.

Des de Movem, hem identificat una sèrie d’elements 
que creiem imprescindible acordar ben aviat i que ens 
han de guiar en el desenvolupament de les polítiques 
municipals del present i del futur.

Sant Just, Ciutat Educadora. Una ciutat edu-
cadora amb la missió de transmetre a la ciutadania 
la contínua responsabilitat educativa, tot buscant el 
compromís compartit amb l’educació. Una educació 
entesa com un procés permanent d’aprenentatge per 
a tots, al llarg de tota la vida.

Sant Just, poble compromès amb el repte del 
canvi climàtic. Aplicant la vella estratègia “pensa 
globalment, actua localment”, hem de continuar 
apostant per les polítiques d’eficiència energètica. I 
Sant Just ho pot fer, i ho ha de fer, des d’una posició 
de lideratge. Només així generarem la legitimitat ne-
cessària per oposar-nos a projectes irracionals com 
les línies de molt alta tensió que amenacen el nostre 
terme municipal i consoliden un model de submissió 
a l’oligopoli energètic.

Sant Just, poble cohesionat i divers. Són nom-
broses les polítiques que cal desenvolupar en aquest 
àmbit, però les polítiques d’habitatge públic de 
lloguer adquireixen una importància cabdal. Cal que 
acordem, totes i tots, una política d’extensió i inten-
sificació del parc públic de lloguer al nostre poble. 
No volem que les dinàmiques del mercat immobiliari 
expulsin sistemàticament població amb pocs recursos 
i que sigui substituïda per persones amb un poder 
adquisitiu més alt. No ho volem perquè creiem que 
la diversitat construeix comunitat i perquè volem un 
poble, no una barriada residencial.

Treballarem per generar un consens sobre aquests 
temes, alhora que aportarem la nostra visió en altres 
àmbits que demanin acords a llarg termini. Intuïm 
que estem en l’inici d’un nou període, en el qual cal 
cap fred, cor calent i utopies que ens ajudin a avançar 
decididament per millorar la vida de tothom.

 


