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Sant Just respira esport

Les temporades esportives 
entren a la recta final i 
els diferents equips 
s’esforcen i lluiten 

per aconseguir la millor 
classificació possible. 
Les properes setmanes 
també seran de trobada 
per a les famílies, amb 
les activitats i sopars 
que posen punt final a 
la temporada, així com 
reunions de juntes i per-
sonal tècnic per començar 
a preparar la nova. També 
finalitzen les Escoles Esporti-
ves Municipals, una proposta de 
la qual gaudeix la canalla, adquireix 
hàbits sans i en comparteix èxits i 
derrotes, sense oblidar les relacions 
que sorgeixen entre les famílies que 
s’impliquen en l’organització i des-
envolupament d’aquestes iniciatives. 
Però lligat amb el període de vacan-
ces arriben les activitats d’estiu: els 
casals i els campus impulsats per 
l’Ajuntament i per les entitats, en els 
quals participen al voltant de 600 
nens i nenes cada any. L’oferta es 

DIFERENTS CITES ESPORTIVES COINCIDEIXEN DURANT EL MES DE JUNY

SERGI BASTARDES
Jugador i monitor de l’Hoquei Club

“VAIG COMENÇAR 
A JUGAR AL CLUB 
QUAN TENIA 3 
ANYS AMB UN 
ENTRENADOR QUE 
ES DEIA RODOLFO. ELL 
EM VA ENSENYAR A GAUDIR D’AQUEST 
ESPORT. I ARA QUE, DES D’AQUESTA 
TEMPORADA, A BANDA DE JUGAR TAMBÉ 
FAIG DE MONITOR, SÓC JO QUI INTENTO 
TRANSMETRE AQUEST MATEIX SENTI-
MENT ALS MÉS PETITS”

CARRASUMADA SERRANO
Regidora d’Esports

“L’ACTIVITAT FÍSICA 
ÉS SALUDABLE EN 
TOTES LES EDATS 
PERÒ, A MÉS, 
L’ESPORT PERMET 
FOMENTAR ENTRE LA 
GENT JOVE UN CONJUNT DE VALORS IM-
PRESCINDIBLES PER A NAVEGAR PEL MÓN.  
CONTINUAREM TREBALLANT PER AJUDAR 
LES ENTITATS ESPORTIVES PERQUÈ L’ESPORT 
S’ESDEVINGUI UN INSTRUMENT DE VIDA, 
ESPECIALMENT ENTRE EL JOVENT”

QUÈ OPINEN…
JORDI ESTRADÉ
President de l’Associació 
d’Entitats Esportives

“L’ACTIVITAT D’ES-
PORT DE BASE AL 
NOSTRE MUNICIPI 
ÉS TAN POTENT 
COM DIVERSIFICADA I, 
DES DE L’ASSOCIACIÓ CONTI-
NUAREM TREBALLANT PER SEGUIR DOTANT 
ELS NOSTRES ESPORTISTES I CLUBS D’IN-
FRAESTRUCTURES I RECURSOS ADIENTS... 
L’ESPORT ÉS SALUT, POTENCIEM-LO!”

pot consultar a santjust.cat. 
Aquesta és la rutina esportiva que 

marca la vida diària del poble, però 
cal sumar-hi altres cites esporàdiques 
que van sorgint. Per això el juny és 
un dels millors mesos per copsar el 
dinamisme del municipi en l’àmbit 
esportiu. Hi coincideixen propostes 
com diferents campionats, la Volta 
dels Turons i la Festa de l’Esport. 

Segons dades 
de l’estudi ”Esport 
i gènere” realitzat
a Sant Just un 
32 % de les persones 
inscrites en entitats 
i clubs esportius 
són dones i el 68 %, 
homes 

FESTA DE L’ESPORT: 
JUGUEM AMB VALORS
Es farà el 19 de juny. L’objectiu és que sigui 
una jornada de trobada de les diferents entitats 
esportives i empreses del sector i oberta a la 
ciutadania. Sota el lema “Juguem amb valors” 
s’oferirà un tastet dels diferents esports a 
infants i jovent d’entre 4 i 15 anys.
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11a VOLTA DELS TURONS
L’Agrupació Ciclista té una de les seves cites 
més consolidades el 12 de juny. L’any passat 
es van inscriure 200 persones, que van fer un 
recorregut de 33,4 km de dificultat mitja-alta 
per Collserola.

3R TRIATLÓ INFANTIL
El 22 de maig el Club Natació Sant Just i la 
seva secció de Triatló Infantil L3scola van or-
ganitzar el 3r Triatló Infantil d’Atletisme amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i diferents 
patrocinadors. Enguany hi han participat 160 
nens i nenes d’entre 6 i 15 anys. És una prova 
que combina natació, bicicleta i cursa a peu. 
La novetat d’enguany era una categoria de 
triatló per equips.

En aquests moments, a Sant 
Just Desvern s’hi poden practicar 
unes setze disciplines diferents, 
una diversificació que és fruit de 
l’ampli ventall d’entitats i clubs es-
portius que hi ha al poble. Des de 
l’Ajuntament se’ls posen a l’abast 
subvencions i equipaments on po-
der desenvolupar les activitats; al-
tres clubs privats tenen les seves 
pròpies instal·lacions, però també 
compten amb el suport dels serveis 
municipals. 

Reflex de la bona salut dels clubs 
esportius són els aniversaris de 
tres: el Club de Bàsquet Sant Just, 
que bufa 60 espelmes i que ha pre-
parat un acte pel 4 de juny; el Club 
de Taekwondo, que enguany cele-
bra el seu 35è aniversari i que va fer 
una exhibició a la Sala de l’Ateneu, i 
els Karts de Coixinets que pel no-
vembre faran la 40a Cursa. 

ELS CLUBS MÉS FEMINITZATS SÓN EL VOLEIBOL, EL PATINATGE ARTÍSTIC 
I LA GIMNÀSTICA RÍTMICA, AMB EL 100%; SEGUITS PEL D’ATLETISME, AMB EL 60%
 DE NOIES INSCRITES, I EL DE BÀSQUET, EL DE TAEKWONDO I EL DE NATACIÓ AMB EL 40% 

ESPAIS PER FER ESPORT 
La Bonaigua i el Camp de Futbol són els 
equipaments referents en l’àmbit esportiu 
a Sant Just, però l’oferta és molt més àm-
plia: el Parc Ciclista mancomunat, el Pàdel 
Sant Just, el Frontó i les instal·lacions pri-
vades. A això cal sumar nombrosos espais 
de relació ciutadana en diferents punts 
del municipi que permeten la pràctica de 
l’esport a l’aire lliure. És el cas de les pistes 
de les escoles, els Jocs Jovenívols, el c. 
Indústria, el parc Maragall, les Basses de 
Sant Pere, el frontó del c. Salvador Espriu 
(horari de 16 a 20 h), els carrils bici o els 
elements per fer exercicis a la plaça de la 
Pau, entre d’altres. 

RETRANSMISSIONS 
ESPORTIVES EN DIRECTE 
PER RÀDIO DESVERN

L’Eric Brull, el Sebastià Elias, el Marc 
Romero i l’Adrià Vilà són quatre joves 
col·laboradors de l’emissora municipal 
Ràdio Desvern. Els dilluns fan el programa 
“Juguem a casa” i, recentment, el caps 
de setmana han incorporat les retrans-
missions en directe d’alguns dels partits 
de les diferents disciplines existents que 
es disputen al poble. 

CURSA SOLIDÀRIA AL MES DE SETEMBREEl Club d’Atletisme Sant Just farà entrenaments setmanals oberts a la ciutadania durant els mesos de juliol. Dimarts i dijous: a partir de les 18.15 h. Lloc de trobada: plaça CamoapaInformació: Club d’Atletisme Sant Just 93 449 08 64
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CLUB DE BÀSQUET SANT JUST 
• 206 jugadors/es
• Subvenció: 8.103 ¤
• www.cbsantjust.com

FUTBOL SALA SANT JUST 
• 108 jugadors 
• Subvenció: 7.257 ¤
• futsalsantjust@hotmail.com

CLUB DE FUTBOL SANT JUST  
• 188 jugadors
• Subvenció: 8.128 ¤
• www.cfsantjust.com/

VOLEIBOL SANT JUST
• 137 jugadores
• Subvenció: 5.706 ¤
• www.voleibolsantjust.com

HOQUEI CLUB SANT JUST 
• 132 jugadors/es
• Subvenció: 7.220 ¤
• www.club@hcsantjust.net

PATINATGE ARTÍSTIC SANT JUST 
• 86 patinadores
• Subvenció: 4.745 ¤
• info@pasantjust.net

CLUB DE NATACIÓ SANT JUST 
• 71 nedadors/es
• Subvenció: 3.355 ¤
• cnsantjust@hotmail.com

ATLÈTIC SANT JUST CLUB DE FUTBOL
• 396 jugadors
• Subvenció: 12.636 ¤
• www.atsantjustfc.com

PROP DE 2.000 PERSONES INSCRITES EN 16 ENTITATS ESPORTIVES
16 entitats, 130 equips i 1.973 persones inscrites (612 de les quals noies) són números que donen compte del ric teixit esportiu que hi ha 
a Sant Just Desvern. Però darrera les xifres hi ha molt més, entrenadores i entrenadors, personal tècnic i a les juntes i moltes famílies que 
acompanyen dia a dia jugadors i jugadores. 

CLUB ATLETISME SANT JUST
• 145 atletes
• Subvenció: 4.609 ¤
• atletismesantjust@gmail.com

CLUB ESPORTIU BARNA 
• 102 gimnastes
• Subvenció: 3.277 ¤
• www.clubesportiubarna.com

CLUB D’HANDBOL SANT JUST  
• 15 jugadors
• Subvenció: 311 ¤
• www.handbolsantjust@santjust.org

ASSOCIACIÓ DE VETERANS 
SANT JUST  
• 22 jugadors
• Subvenció: 348 ¤
• cangiland@hotmail.com

TAEKWONDO SANT JUST 
• 15 esportistes
• Subvenció: 1.278 ¤
• taekwondosantjust@gmail.com

AGRUPACIÓ CICLISTA SANT JUST
• 100 ciclistes
• Subvenció: 1.731 ¤
• www.acsantjust.com

CLUB DE KARTS DE COIXINETS 
• 240 participants
• Subvenció: 5.300 ¤    

TRIBANDA TRIATLÓ 
• 10 esportistes
• Subvenció: 400 ¤
• tribanda_triatlo@hotmail.com


