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Sant Just contra la 
violència masclista

El Centre, nova zona 
de baixes emissions

Serveis educatius
complementaris 
de 0 a 18 anys

Sant Just gaudeix, de dia i de nit, 
les Festes de Tardor

#NoÉsNo
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La violència de gènere con-
tinua cobrant-se desenes 
de vides cada any. Malgrat 
els esforços legals i econò-

mics, els feminicidis no s’aturen, 
i són milers les dones que patei-
xen agressions en els carrers i en 
les seves pròpies llars. I és que la 
violència masclista està present 
en totes les societats, en tots els 
àmbits, sense distinció de posició 
econòmica, raça o cultura. El més 
trist, però, és que els assassinats de 
dones són només la punta d’un ice-
berg que invisibilitza tot un oceà 
de violències de mitja i de baixa 
intensitat físiques, sexuals i psico-
lògiques. 

A Sant Just Desvern, el Circuit 
d’Atenció i Suport a les Dones Vícti-
mes de Violència de Gènere ha atès 
31 dones aquest 2017. D’altra banda,  
el primer trimestre de 2017, 588 dones 
van ser víctimes de violència masclista 
al Baix Llobregat.

Per això, per trencar amb les es-
tructures d’una societat patriarcal que 
perpetua aquesta violència contra les 
dones, cal atacar directament els seus 
fonaments amb un fort compromís per 
part de tothom, però especialment dels 

homes, així com també amb formació 
i sensibilització des de les edats més 
primerenques. L’objectiu: educar en 
el respecte per eradicar les diferents 
violències que s’exerceixen contra les 
dones per tal que puguin viure, estimar, 
sortir, passejar, treballar i desenvolu-
par-se sense pors i gaudir plenament 
dels seus drets.

El compromís de Sant Just per eli-
minar la violència de gènere és ferm: 
a través del Circuit d’Atenció i Suport 

Combatre la violència de gènere amb 
compromís, formació i sensibilització

a les Dones Víctimes de Violència de 
Gènere, de xerrades i tallers de coedu-
cació, de campanyes de sensibilització, 
accions per viure festes respectuoses 

QUÈ OPINEN…
ALFRED MATAMALA
Diputació de Barcelona

“LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
CONSIDERA QUE 
LA MILLORA DEL 
CIRCUIT D’ATENCIÓ 
A LA VÍCTIMA DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA DE 
SANT JUST AJUDARÀ A MILLORAR LA 
COORDINACIÓ ENTRE SERVEIS..”

DÉSIRÉE SLAUKA 
TRILER TRUJILLO, 
Advocada i membre 
de Dona i Empresa

“LES SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA MAS-
CLISTA COMENCEN 
AMB UNA MANCA 
DE RESPECTE I UN EX-
CESSIU CONTROL. ADONAR-SE I ACTUAR 
A TEMPS POT EVITAR QUE LA SITUACIÓ 
ES FACI MÉS DIFÍCIL. ASSESSORA’T. TE’N 
POTS SORTIR”

GINA POL, 
Regidora de Polítiques de Gènere

“DE MANERA PIONE-
RA, FEM UNA MAR-
XA EXPLORATÒRIA 
QUE ANALITZARÀ 
L’URBANISME AMB 
VISIÓ DE GÈNERE..”

Denunciar no és 
responsabilitat únicament 
de la persona que pateix 
el maltractament, és 
responsabilitat de tothom
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i lliures de sexisme... En aquesta lí-
nia, l’Ajuntament va fent passes per 
millorar i prestar una atenció integral 
a les dones que són víctimes d’aques-
ta xacra, com ara l’actualització del 
mateix Circuit –que aquest 2017 ha 
atès 31 dones del poble– o el nou ser-
vei d’assessorament legal gratuït per 
a dones víctimes de maltractaments a 
través d’un conveni amb l’entitat Dona 
i Empresa, entre d’altres accions. 

Els mecanismes de suport i acom-
panyament a les dones que pateixen 
violència de gènere i les accions de 
sensibilització són contínues, però 
el mes de novembre hi ha un refor-
çament amb motiu del 25 de novem-
bre. Enguany, la proposta d’activitats 
relacionades amb el Dia Internacio-
nal té com a novetat una acció que 
conjuga urbanisme i gènere. S’ha 

previst una marxa exploratòria 
per diagnosticar els espais que cre-
en percepció d’inseguretat i establir 
actuacions que permetin millorar 
l’espai públic i fer-lo més humà. “Ho-
mes i dones no fem servir els espais 
públics i carrers de la mateixa ma-
nera. Les seves experiències i per-
cepcions també són diferents. Les 
dones, per exemple, utilitzen més les 
botigues de barri, els ambulatoris, les 
escoles, el transport públic..., men-
tre que els homes són principalment 
usuaris dels equipaments esportius i 
d’oci. Amb aquesta marxa, volem po-
sar sobre la taula aquestes diferents 
experiències i percepcions i reco-
llir-les perquè es tinguin en compte 
per canviar allò que es pugui o, fins 
i tot, preveure-ho en futures planifi-
cacions amb la voluntat que el mu-

nicipi esdevingui un espai més humà 
i igualitari”, explica la regidora de 
Polítiques de Gènere i Igualtat, 
Gina Pol. 

El programa també inclou un curs 
de defensa personal per apoderar les 
dones i dotar-les de recursos perquè 
sàpiguen enfrontar-se a situacions de 
perill i risc, i altres accions que impli-
quen diferents serveis i equipaments 
municipals, amb la voluntat de lluitar 
contra la violència de gènere de for-
ma transversal. Això ha estat possible 
amb la implicació del Consell de les 
Dones, el Casal de Joves, l’Espai Lila, 
JustDona, Dona i Empresa, l’Institut, 
la Biblioteca Joan Margarit, el Club 
de Taekwondo Sant Just, l’Atlètic 
Sant Just Club de Futbol, l’Hoquei 
Club Sant Just i els diferents serveis 
de l’Ajuntament. 

Quan una dona, així com els seus fills i filles, són víctimes de 
violència masclista s’activen tot un seguit de serveis públics per 
garantir-ne la protecció i recuperació personal. Tal com reconeixen 
les Declaracions internacionals, s’està produint una violació dels 
drets humans i cal aplicar totes les eines d’atenció integral que 
preveu l’ordenament jurídic espanyol i català.

A Sant Just Desvern, s’activa el Circuit Municipal d’Atenció 
i Suport a les dones víctimes de Violència de Gènere, que 
s’acaba d’actualitzar a través d’una anàlisi feta conjuntament amb 
els equips tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 

La dona víctima de violència masclista ha de ser l’eix de la nostra 
mirada i el treball en xarxa és fonamental per aconseguir aquest 
objectiu. És per aquest motiu que la Comissió Tècnica del Circuit 
ha ampliat el nombre de serveis locals implicats, ha incorporat 
professionals d’educació, joventut i ocupació, i ha millorat la 
coordinació entre serveis ja existents. La xarxa creix i es reforça amb 
l’objectiu de coordinar el màxim nombre de recursos disponibles i 
evitar la doble víctimització o victimització secundària de la dona. 

La Xarxa Local d’Actuació en Violència Masclista no només 
està formada per serveis públics i institucions, sinó que també 
incorpora entitats i col·lectius del municipi que poden contribuir a 
fer un abordatge integral. Aquest model integral implica afrontar el 
fenomen de la violència contra les dones de forma multidimensional, 
és a dir, actuant en el camp de la prevenció; la detecció; l’atenció i la 
recuperació i reparació de la dona o nena. El Circuit Local estarà en 
constant revisió i es recolliran indicadors quantitatius i qualitatius 
per detectar febleses en la seva aplicació. 

Sant Just actualitza el Circuit d’Atenció i Suport 
a les Dones Víctimes de Violència de Gènere

FORMES DE VIOLÈNCIA

Física Sexual Psicològica
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PROGRAMACIÓ 25 NOVEMBRE, 
DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Diumenge 12 de novembre
Teatre: La treva
Direcció: Julio Manrique
Amb Clara Segura, David Selvas, Ramon Madaula i Mima Riera.
Sortida al Teatre Àtrium de Viladecans a les 18.15 h, des del Parc  
del Parador. L’obra es representa a les 19 h
Preu: 20 ¤ (autocar inclòs). Venda d’entrades fins al 8 de novembre:   
a JustDona, al Centre Cívic Salvador Espriu, els dimarts de 19 a 21 h
Organitza: JustDona

Dies 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre
Curs de defensa personal per a dones
Sessions d’1 hora, de 19.30 h a 20.30 h
Lloc: Escola Canigó
Inscripcions: Club Taekwondo Sant Just (c. Major, 92) o a través  
de l’e-mail: taekwondosantjust@gmail.com

Dijous 16 de novembre, de 19 h a 22 h
Marxa exploratòria d’urbanisme pel Barri Centre
Recorregut pel barri Centre amb l’objectiu de fer una anàlisi de 
l’urbanisme amb perspectiva de gènere i un taller propositiu. 
Més informació: Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament

Dimarts 21 de novembre, a les 19.30 h, a la Sala Isidor Cònsul   
i Giribet de Can Ginestar
Conversa amb l’escriptora Ada Castells i la psicòloga i màster  
en estudis sobre la dona a l’UAB, Anna R. Ximenos
Tema: La inseguretat i la dependència. Com perdre la por a ser un 
mateix
Organitza: Biblioteca Joan Margarit, Fundació d’Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA – CX

Divendres 24 de novembre, a les 18 h, al Casal de Joves
Tallers i activitats al Casal de Joves

Divendres 24 de novembre, a les 19 h, a la pl. Verdaguer
Acte institucional per commemorar el Dia Internacional  
Contra la Violència de Gènere
Lectura del Manifest i participació de l’alumnat de l’Institut de Sant Just
Exposició de les propostes de logotip sobre la violència de gènere que 
ha treballat l’alumnat de l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró i que 
podreu votar

Diumenge 26 de novembre, a les 12.30 h, al Parc de Torreblanca
Acte central de la 5a Marxa del Baix Llobregat contra la violència 
de gènere
Lectura del Manifest i xocolatada

Dissabte 2 de desembre, al matí, al Camp de Futbol
Activitats esportives: partit de futbol per la igualtat entre mares  
i pares, classe de zumba...
Inscripcions a l’Atlètic Sant Just Club de Fubol: dilluns, dimecres   
i divendres de 18 h a 20 h, al Camp de Futbol.
Organitza: Atlètic Sant Just Club de Futbol

QUINS SERVEIS TÉ LA DONA AL SEU 
ABAST EN CASOS DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA?

Les dones víctimes de maltractament i els seus fills i filles a càrrec 
poden disposar de diferents serveis d’atenció: 

Serveis locals

• L’atenció personalitzada a Serveis Socials.   
Telèfon 93 480 48 00 

• Servei d’Atenció Psicològica. Telèfon 93 480 48 00   
Cal demanar cita prèvia 

• Servei d’Orientació Jurídica. Telèfon 93 480 48 00 

• Àrea Bàsica de Salut.     
Telèfon 93 470 06 89 

• Policia Local. PAMIRC.     
Telèfon 93 480 48 48 

• Assessorament legal gratuït     
de l’entitat Dona i Empresa. Telèfon 699 985 555

Serveis d’àmbit supramunicipal 

• Línia d’atenció a dones en situació     
de violència. 900 900 120 

• Emergències. 112 

• Mossos d’Esquadra Esplugues-Sant Just.    
(Grup d’Atenció a la Víctima) Telèfon 93 413 99 00 

• Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.   
Telèfon: 93 553 12 00 

• SIAD Baix Llobregat. (Atenció psicològica    
i atenció jurídica gratuïta) Telèfon: 935 572 420     
Cal demanar cita prèvia

• Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat 
(SIE). Telèfon: 93 685 99 34. Accés preferentment a través  
de Serveis Socials Municipals

Els homes agressors que sol·licitin ajut a serveis 
especialitzats tenen al seu abast: 

Serveis d’atenció a homes (SAH) 
Que viuen o treballen a Barcelona.    
Telèfon: 933 491 610 
Conexus. Telèfon 93 217 16 46 
Fundació IRES. Telèfon 93 486 4750 
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Sant Just sempre s’ha caracteritzat per un alt 
nivell de convivència i respecte. La ciutadania 
del nostre poble és dinàmica i participativa, i 
així es pot comprovar en esdeveniments con-
solidats com la Festa Major o les Festes de 
Tardor. Tenim un important teixit associatiu 
que és viu: cada vegada neixen noves entitats 
i d’altres consoliden la seva llarga trajectòria 
en el nostre municipi. Enguany, els 100 anys 
de l’Ateneu són una demostració de la força 
d’un col·lectiu que fa anys que treballa per la 
cultura i la tradició al nostre poble. Els 100 

anys del Club de Futbol Sant Just també són 
una demostració de la força de l’activitat es-
portiva i del dinamisme de la nostra joventut 
en l’àmbit esportiu. 

És clar que les entitats poden passar mo-
ments baixos, com les persones. Però la força 
està en el fet de ressorgir, en la innovació, en 
el fet de preservar tot i les dificultats. Faig una 
ferma defensa de tota aquella ciutadania que 
té un compromís social elevat, que participa i 
impulsa activament les entitats i no s’espanta 
davant de les dificultats de mantenir una acti-

vitat dinàmica al capdavant d’una associació. 
La ciutadania té una elevada capacitat 

d’autoorganització. D’aquí neixen les entitats 
noves. D’aquí sorgeixen les noves propostes 
d’activitats i accions. Aquesta força no la 
podem perdre en el nostre poble i hem d’in-
centivar una xarxa associativa plural, diversa, 
respectuosa i oberta al diàleg amb la resta. 
L’Ajuntament sempre ha estat, i estarà, al seu 
costat, ja sigui amb recursos econòmics, infra-
estructures, formació o altres necessitats que 
es detectin. Gràcies! 

Enguany, durant les Festes de Tardor, hem pogut gaudir, per primera 
vegada, d’un seguici de Cultura Popular, amb La Ginesta al capdavant de 
l’organització i amb la implicació de la Colla Gegantera, el Drac de Sant 
Just, els Dimonis Apagallums de Cama Blanca i els Diablets de Sant Just.

També d’una diada castellera i d’unes jornades de portes obertes de 
Can Ginestar, on s’ha pogut fer molta difusió de l’exposició sobre els 40 
anys de les Curses de Karts de Coixinets, un esforç remarcable que ha 
donat uns fruits espectaculars.

De l’Ateneu celebrant el seu centenari i repassant la seva història amb 
la Rataneu, un conte per a totes les edats escrit per una santjustenca i 
adaptat per persones del poble.

La Nit de Sant Just al Carrer, amb el sector comercial i el Mercat mu-
nicipal implicats, de nou, per fidelitzar encara més la clientela habitual 
però també per guanyar-ne de nova.

I un Sant Just al Carrer que es va caracteritzar per respirar cultu-
ra arreu. Per posar-la, com anys enrere, al centre de la celebració. El fil 
temàtic lligat amb el món del circ va sorgir d’una proposta d’Òmnium i 
es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració de col·lectius com el 
Carrau Blau.

Sense oblidar diferents concerts muntats per El Nucli Comissió de 
Festes o per Loud Music; conferències, exposicions a Can Ginestar i al 
Casal de Joves, tallers de contes, caminades populars, recitals poètics i 
activitats veïnals a Mas Lluí.

Que es faci impossible citar tothom en un article és senyal que les 
Festes de Tardor són de la gent i per a la gent.

El passat 20 d’octubre, va néixer el que, de ben segur, esdevindrà tradició. 
Parlo dels balls de Sant Just de les Festes de Tardor.  

Uns balls organitzats i coordinats per La Ginesta, una nova secció de 
l’Ateneu, creada aquest any. Una secció plena de persones joves, persones 
implicades en la vida del poble, que se senten orgulloses de ser santjus-
tenques. Aquest factor és importantíssim per poder assegurar que Sant 
Just continuï sent un poble viu i que té “benzina” per bastant de temps. 
Noves generacions que empenyen fort i que reivindiquen la seva part 
d’espai públic, per visibilitzar-se, però alhora també per relacionar-se, 
per compartir-lo. 

La Ginesta, amb els seus balls, no només ha creat aquest espai de 
visibilització, ha creat un nou espai de relació per a les entitats de cultura 
popular, un nou espai de diàleg, de trobada i, qui sap, potser un niu on 
poden néixer nous projectes de cultura popular. Enguany ja han sigut quatre 
les entitats que hi han participat de manera directa; la Colla Gegantera, 
els Diablets, el Drac Rifenyo, els Apagallums de Camablanca, CorAggio, 
l’AMPA Canigó i l’AFA Montseny, de manera indirecta, preparant el sopar.

Només cal esperar que l’any que ve puguem repetir i afirmar de manera 
contundent i inequívoca que els balls de Sant Just ja són tradició, una 
tradició que creix, que es poleix i que millora. Una nova tradició que ens 
fa sentir encara més orgull de ser santjustencs i santjustenques. 

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

CULTURA I GENT, 
PROTAGONISTES DE LES 
FESTES DE TARDOR

MÀXIMA CONVIVÈNCIA, MÀXIM RESPECTE

ELS BALLS ARRIBEN 
A SANT JUST

DATA DE TANCAMENT ARTICLES 
BUTLLETÍ NOVEMBRE: 25 D’OCTUBRE DE 2017
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El talent santjustenc segueix obtenint 
reconeixements, aquesta vegada de la 
mà de la comunicadora Anna Agulló, 
que ha guanyat el premi SGAE Nova 
Autoria al millor guió pel seu darrer 
documental, Una caja cerrada. Es 
tracta d’un treball molt íntim sobre una 
història familiar que queda al desco-
bert. El jurat del premi ha valorat la 
seva “habilitat a l’hora de construir un 
retrat familiar a partir d’un relat epis-
tolar farcit de secrets i sobreentesos”.

El documental està tenint molt 
bona acollida per part de la crítica. 
Què t’està semblant?
La veritat és que estic molt conten-
ta. Sincerament, no m’esperava que 
agradés tant, perquè és una histò-
ria molt personal. Però sembla que 
està arribant a la gent i he rebut 
comentaris molt positius, cosa que 
em fa molt feliç.

La història del documental parla de 
la teva pròpia família.
Sí, es tracta d’una història familiar 
narrada a partir d’unes cartes que 
vam trobar quan va morir la meva 
àvia. A través d’aquesta correspon-
dència, es va desgranant la història 
del meu avi, que és qui va enviar les 
cartes, i a partir d’aquí es desenca-
dena la reacció de la família a causa 
del contingut.

Quina història expliquen aquestes 
cartes?
És una història una mica controver-
tida, perquè les cartes les va enviar 
el meu avi des de la División Azul, 
des de Rússia. En el documental, 
es van descobrint els motius que el 
van portar allà i se’n va desvelant la 
personalitat.

ANNA AGULLÓ, COMUNICADORA SANTJUSTENCA I GUANYADORA 
DEL PREMI SGAE NOVA AUTORIA AL MILLOR GUIÓ

“El màxim a què es pot aspirar amb una pel·lícula 
és fer que la gent s’emocioni”

Com ha encaixat la teva família 
el fet que volguessis fer un 
documental sobre un tema tan 
delicat?
Han sigut molt generosos. S’han 
avingut sense cap problema a sortir 
davant de les càmeres i jo els estic 
molt agraïda.

El documental s’ha presentat al 
Festival de Sitges. Què t’ha dit el 
públic?
La veritat és que he rebut comentaris 
molt bonics. Se m’ha acostat gent 
que no coneixia per dir-me que havia 
rigut, que havia plorat... Això és el 
màxim a què es pot aspirar amb una 
pel·lícula: fer que la gent s’emocioni. 
També hi ha moltes persones que 

m’han dit que els ha fet reflexionar 
i pensar en les històries de la seva 
família, i que els ha fet venir ganes 
d’investigar sobre el passat.

Ja havies fet altres documentals, 
però aquest és més introspectiu. 
És més difícil explicar una història 
que et toca de prop?
D’una banda és més difícil, perquè 
t’estàs exposant, però també estàs 
explicant una història que coneixes, 
que domines. També crec que, quan 
veus el resultat, te’l sents més propi 
i això ho fa més satisfactori.

Creus que quan un documental 
explica una història en primera 
persona, l’espectador la viu de 
forma diferent?
En aquest cas, la veritat és que no 
sabia com reaccionaria el públic, 
perquè jo sentia que la història era 
molt personal. Però els espectadors 
empatitzen molt i, d’alguna manera, 
entenen que és una cosa feta amb 
honestedat i des de la sinceritat.

Has estudiat art dramàtic, 
realització, comunicació 
audiovisual i cinema. Pràcticament 
has tocat totes les tecles, oi?
Sí, i crec que això també és enriqui-
dor. A l’hora de dirigir, el fet de tenir 
experiència en diversos rols propor-
ciona coneixements de les diferents 
àrees i m’ajuda a controlar-ho una 
mica tot plegat.

Això t’ha ajudat a l’hora de fer el 
documental?
Sí, sobretot a saber com tractar els 
que es posen davant de les càmeres. 
En aquest cas, no són actors, perquè 
és un documental, però és important 
saber tractar les persones quan has 
de fer una entrevista. Cal posar-se 
al lloc de l’altre i saber com se sent 
davant de la càmera.
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La ciutadania va poder votar en els 
quatre col·legis electorals de Sant 
Just en el Referèndum d’Autodeter-
minació convocat per la Generalitat 
de Catalunya, tot i estar suspès pel 
Tribunal Constitucional.

Malgrat l’onada de càrregues po-
licials arreu del país, a Sant Just no 
hi va haver incidents remarcables i 
la ciutadania que ho va voler, més de 
la meitat de la població (51,47%), va 
poder exercir el seu dret a vot amb 
una certa normalitat.

Des del vespre, unes 250 persones 
del municipi es van repartir pels cen-
tres electorals per passar-hi la nit, 
amb la intenció d’impedir, si arribava 
el cas, l’entrada de les forces policials 
i  de facilitar, l’endemà, l’obertura 
dels col·legis.

La presència de gent al voltant dels 
col·legis durant tot el dia i les cues per 
votar, majoritàriament al matí, van 
ser les protagonistes d’una jornada 
que, finalment, va transcórrer sense 
incidents a Sant Just Desvern.

Tot i que les votacions del referèn-
dum van començar tard en alguns 
col·legis per problemes tècnics amb 

REFERÈNDUM 1-OCT.

Sant Just vota amb relativa normalitat 
en un context extraordinari 

la plataforma web que permetia el 
“vot universal”, finalment  tothom 
que va voler votar ho va poder fer.

Tot i que no van oposar resistència 
que la ciutadania pogués exercir el 
seu dret a vot, els Mossos d’Esquadra 
van fer acte de presència a tots els 
col·legis electorals durant tot el dia. 
Malgrat alguns moments de tensió, 
nervis i desconcert, 6.460 persones 
van participar en el referèndum de 
l’1 d’octubre a Sant Just Desvern. 

Resultats definitius del 
Referèndum d’Autodeterminació 
de Catalunya de l’1 d’octubre 
a Sant Just (anunciats per 
l’organització del referèndum):

CENS: 12.550 persones censades
VOTS:   6.460 (51,47% participació)

SÍ: 5.682 (87,96%)
NO: 506 (7,83%)

Fotografia: Núria García

En blanc: 205 (3,17%)  
Nuls: 67 (1,04%)
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NOTÍCIES BREUS

DONEM UNA NOVA VIDA 
ALS RESIDUS

El mercat dels aparells elèctrics i electrònics no para de 
créixer. Se’n venen molts i se’n reciclen pocs. La  recollida 
dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, RAEE, 
és cabdal perquè es puguin aprofitar i recuperar substàncies 
i recursos molt valuosos.
Per conscienciar d’aquest fet, durant la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus, del 18 al 25 de novembre, s’inicia una 
campanya de recollida i recuperació de RAEE. S’habilitaran 
uns punts de recollida a cadascuna de les escoles, amb 
l’objectiu d’involucrar nens i nenes perquè portin el 
missatge a casa i participin de forma activa en la recollida.
Si tenim un aparell elèctric o 
electrònic que ja no funciona, no 
el deixem oblidat a l’armari ni el 
llencem a les escombraries. Aquest 
mes de novembre el podem portar 
als punts de recollida de les escoles.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DE LA 4a CURSA 
SOLIDÀRIA PER SANT JOAN DE DÉU

El passat 7 d’octubre es va celebrar la 4a Cursa Solidària de Sant Just Desvern per 
Sant Joan de Déu, amb un gran èxit de participació i una inscripció que ha arribat als 
500 atletes.  És el quart any consecutiu que Sant Just Desvern és escenari d’aquesta cursa 
solidària, que amb la tasca d’organització del Club d’Atletisme Sant Just i l’Ajuntament i la 
col·laboració d’empreses com Ventós, fan que aquesta diada esportiva sigui un èxit. Es van 
fer curses de promoció i la cursa de 5 km la va guanyar Josep Díaz i Meritxell Calduch.

HOMENATGE AL DOCTOR SERRA

Recentment es va retre homenatge al Dr. Francesc Xavier Serra 
Gabriel (1951-2016), metge de família i veí de Sant Just, amb un 
acte emotiu al qual va assistir la família, molts i moltes pacients del 
Dr. Serra, i amistats i veïnat que recordava la seva figura.  El Dr. Serra, 
conjuntament amb els moviments veïnals i socials i el suport de 
l’Ajuntament, va impulsar i defensar la posada enmarxa del que és 
actualment l’ambulatori de Sant Just, que va ser inaugurat l’any 1990.
En record de la seva trajectòria i dedicació es va descobrir una placa 
que dóna el nom d’Espai Dr. Serra, a l’indret ubicat just davant de 
l’edifici d’aquest ambulatori.
Aquest homenatge ha format part dels actes que s’han organitzat 
amb motiu de la 1a Setmana del Cor a Sant Just.

PROMUNSA OBRE UN CONCURS DE 
VENDA D’UN LOCAL AL C. CADENES

Promunsa, l’empresa municipal de l’habitatges, treu a concurs el local 
núm. 2 ubicat al c. de les Cadenes, 2-4-6-8 (Camp Roig).  Té 70,78 m2 
útils i 75,98 m2 construïts,  amb accés a través de zona verda pública. 
El preu de sortida és de 75.980 ¤ (IVA no inclòs). Podeu consultar les 
bases del concurs, a partir del dia 6 de novembre, a les oficines de 
PROMUNSA i al web www.promunsa.cat
Les ofertes es podran presentar a les oficines de Promunsa (Ctra. Reial 
106, local 6-7 Edifici Walden) des del 13 al 20 de novembre, en horari de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de dilluns a dimecres de 16 h a 18 h.
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NOTÍCIES BREUS

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB EL RESTAURANT 
LA TAGLIATELLA
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el recent 
inaugurat restaurant La Tagliatella, situat a la Carretera Reial, 
per tal d’afavorir la creació de nous llocs de treball, selecció i 
posterior incorporació de persones desocupades per cobrir 
vacants que hi hagi disponibles.
L’empresa que gestiona el restaurant es compromet a col·laborar 
per generar riquesa en el municipi; l’Ajuntament posa a la seva 
disposició tots aquells serveis relatius a la formació, intermediació 
i inserció laboral mitjançant la borsa de treball i el servei de 
Promoció Econòmica.
Amb aquest conveni s’enforteixen les relacions amb la finalitat 
de col·laborar mútuament per fomentar les potencialitats 
del municipi, el teixit econòmic i empresarial del territori, la 
formació i la inserció laboral, així com la col·laboració en mitjans 
de comunicació locals o en l’organització d’activitats culturals, 
esportives, educatives... que organitzi l’Ajuntament.

L’AJUNTAMENT 
PRESENT 
A CALIFÒRNIA

El logotip de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern apareix a la façana de l’edifici 
de l’OpenWorld de San Francisco 
(Califòrnia).  L’Ajuntament de Sant 
Just Desvern treballa per modernitzar 
la distribució de documents amb la 
tecnología Oracle, cosa que ha de permetre 
millorar el nivell de seguretat en la 
distribució de documents (automatitzada, 
coherent i de qualitat). Alhora ha de 
facilitar la col·laboració i la interacció entre 
administració i ciutadania.

El responsable del projecte de Gàmbia 
de Sant Just Solidari viatjarà 
properament a aquell país per fer 
un taller de formació. Aprofitant 
aquesta visita, l’entitat fa una crida 
al veïnat de Sant Just per aportar ulleres de 
vista cansada que ja no utilitzin i fer-les arribar al 
poble on es du a terme el projecte. Les ulleres es 
poden deixar durant aquest mes de novembre a la 
seu de Sant Just Solidari, al c. Montserrat número 2.

FAMÍLIES DE SANT JUST VISITEN HORB 
AM NECKAR (ALEMANYA)

Durant el passat pont del Pilar, una quinzena de persones de Sant Just van fer un 
viatge a Horb, el poble alemany agermanat amb Sant Just, per reforçar els llaços 
d’amistat amb un grup de famílies d’aquesta població de la Selva Negra. Durant l’estada, 
aquestes famílies juntament amb la tinent d’alcalde Gina Pol, van assistir a la reelecció 
de l’alcalde de Horb, Peter Rosenberguer, en un ple extraordinari, que va aplegar 
representats polítics, econòmics i socials de Horb. L’associació santjustenca que treballa 
per enfortir els llaços d’unió entre els dos pobles ha organitzat una trobada pel proper 
15 de novembre a Can Ginestar, per compartir l’experiència i motivar altres famílies a 
participar en aquest intercanvi cultural.

 SANT JUST SOLIDARI RECULL 
ULLERES PER A GÀMBIA
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Novembre, mes (+) per a la salut
Sant Just organitza durant el pe-
núltim mes de l’any: “El novembre, 
mes (+) per a la salut”. L’educació per 
millorar la salut és molt important 
des de l’etapa infantil per prevenir 
malalties i millorar la qualitat de vida 
de les persones. És per això que, du-
rant aquestes setmanes, es duen a 
terme diferents tallers i xerrades per 
als infants de les escoles d’infantil, 
primària i secundària de Sant Just 
Desvern.

Alguns dels temes que es tracten 
als centres educatius fan referència 
als hàbits saludables d’alimentació, 
per una bona higiene postural, els 
tallers de prevenció de consum de 
tabac, les xerrades sobre xarxes so-
cials, la sexualitat i afectivitat o la 
prevenció d’accidents, entre d’altres. 
El mes de la salut compta, a Sant Just, 
amb el suport de l’Àrea Bàsica de 
Salut, empreses especialitzades, pro-
fessionals del sector i l’Ajuntament.

L’alimentació és clau en la nostra 
salut i l’obesitat un dels problemes 
que se’n deriven si aquesta alimen-
tació no és l’adequada. És un fet que 

l’obesitat és una de les patologies nu-
tricionals que més es donen entre els 
nens i nenes. Per aquest motiu, en-
guany s’engega, als cursos d’infantil 
(P3, P4 i P5) de les escoles públiques 
de Sant Just Desvern, el programa 
INFADIMED (Infància i Dieta Me-
diterrània). 

El programa INFADIMED fa pro-
moció de la dieta mediterrània i ha 
obtingut molt bons resultats en altres 
poblacions de Catalunya. El progra-
ma el porten a terme professionals 
d’infermeria d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut i està di-
rigit a alumnes d’educació infantil i 
primària. L’objectiu és donar eines als 
infants per tal que puguin decidir què 

és més beneficiós per a la seva salut.
A diferència d’altres programes 

d’educació nutricional, INFADI-
MED ha fet servir un canal trans-
missor innovador en aquest tipus 
d’intervenció: ha creat una sèrie de 
dibuixos animats amb aquesta fina-
litat, amb un personatge central que 
és l’encarregat d’explicar als infants 
els beneficis d’un estil de vida salu-
dable: el Capità Vitamines. 

Per a poder valorar el progra-
ma en el nostre territori, també es 
mesurarà i pesarà puntualment els 
infants que estan dins el programa 
i es passarà una enquesta sobre hà-
bits alimentaris als pares, mares i/o 
tutors/es. 
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Sant Just recapta més de 3.500 kg anuals d’aliments 
per cobrir necessitats bàsiques
El programa d’aliments és un recull 
d’accions i de col·laboracions de 
l’Ajuntament amb entitats socials 
de dins i fora del municipi. Aquestes 
tenen el valor afegit de les persones 
voluntàries i de la ciutadania en ge-
neral, que amb les seves aportacions 
fan possible l’obtenció i distribució 
d’aliments crus i cuinats perquè fa-
mílies de Sant Just tinguin coberta 
aquesta necessitat bàsica.

L’any 2016 es van recaptar un total 
de 3.534 quilos d’aliments en diverses 
campanyes gràcies a la col·laboració 
de moltíssima gent: centres educatius 
(731 Kg), El Rebost de Càritas (1.636 
kg), La Parròquia de Sant Just (711 
kg) i ciutadania, empreses i entitats 
(456 kg).

Des de l’any 2010, l’Ajuntament ha 
adaptat el servei segons la demanda 
i aquesta evolució ha estat possible 
gràcies a la cooperació de les entitats 
socials amb diferents serveis muni-
cipals: Serveis Socials, Medi ambient 
i Educació. 

El programa té dos eixos comple-
mentaris: l’aprofitament dels exce-
dents d’aliments cuinats que generen 
els menjadors escolars i la distribució 

d’aliments crus, amb el Rebost de 
Càritas i Fruita Solidària Sant Just 
com a principals actors. 

En els dos casos, el programa vol  
diversificar l’oferta d’aliments segons 
el perfil de les persones usuàries i ga-
rantir la màxima discreció en relació 
a les persones que utilitzen aquest 
servei. Al llarg d’aquest any, l’han 
utilitzat 53 unitats de convivència, 
de les quals 25 han estat persones 
soles, 11, famílies monoparentals i 3, 
famílies nombroses. 

28 famílies han rebut 
a l’octubre l’ajuda 
del programa d’aliments

El pressupost municipal per 
aquest programa és de 6.000 ¤ anu-
als, destinats a comprar aliments, a 
pagar Creu Roja pel transport de les 
tres entregues anuals que ofereixen 
i per fer possibles les millores que 
es van proposant. 

SERVEIS SOCIALS

Sant Just continua recollint 
el menjar sobrant dels men-
jadors escolars. Enguany, 
de les cuines de les tres es-
coles públiques i de l’escola 
bressol Marrecs. Any rere 
any, les quantitats recolli-
des han anat augmentant: 
el 2015 es van repartir 982 
menús solidaris, l’any 2016 
va acabar amb quasi 2.000 menús 
repartits i durant el primer semestre 
d’enguany s’han recollit i repartit 
1.134 carmanyoles amb excedents 
d’aliments.

Amb aquesta acció es garanteix 
un plat a taula per a persones des-

El programa d’aliments és possible gràcies 
als establiments i les persones a les quals 
volem reconèixer la feina desinteressada.

•  FRUTAS AGUILAR
• SERVIFRUIT
• FRUTAS MOROS
• MESON GALLEGO
• SANT JUST VETERANS
• PARTICULARS DE SANT JUST 

Persones que passen per les botigues 
i col·laboren afegint productes frescs 
a les caixes que hi ha per a aquesta 
finalitat en els comerços adherits.

• EL REBOST DE CÀRITAS Format per 
un equip de 18 persones voluntàries. 
Coordina Núria Jiménez.

• FRUITA SOLIDÀRIA  
Angel Conchillo i Ricard Quesada 
gestionen, distribueixen i pensen com  
millorar la recollida de fruita i verdures 
per aquest programa.

Animen els comerços de Sant Just a 
participar en aquest programa per a les 
persones més vulnerables
del nostre municipi. Si voleu més 
informació podeu adreçar-vos als Serveis 
Socials

NO MALBARATEM ELS ALIMENTS 
favorides del municipi i per-
sones grans que viuen soles, 
encara que no s’arriba a tota 
la demanda.

L’Ajuntament continua 
treballant amb l’objectiu 
d’aconseguir més excedents 
alimentaris i incrementar les 
donacions d’aliments de les 

empreses que gestionen els men-
jadors d’altres escoles. També es 
treballa per recaptar els excedents 
d’aliments de les festes populars que 
organitza l’Ajuntament. 

És important introduir canvis de 
comportament i d’actitud en mercats, 
restaurants, escoles i a les nostres 

llars: no desaprofitar menjar, ser 
conscients de les quantitats que es 
compren, com han estat produïdes, 
sota quins criteris, com arriben a la 
taula i quin ús en fem un cop entra 
un aliment a la nevera. 

Per això, continua també la cam-
panya en hotels i restaurants del 
municipi, que ofereixen als clients 
endur-se a casa el menjar sobrant 
del que se’ls ha servit. 

I com a novetat d’aquest curs, amb 
l’objectiu de fomentar una actitud 
crítica davant la pràctica de llençar 
menjar, durant la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, del 20 al 
24 de novembre, està previst fer a 
l’alumnat de primària de les escoles 
de Sant Just una xerrada-taller per 
tractar el problema del malbarata-
ment alimentari.  
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS, 
DES DEL NAIXEMENT FINS ALS 18 ANYS

ESPAI NADÓ (0-3)
Trobades periòdiques dels infants amb 
les seves famílies, en grup i amb acompa-
nyament de professionals, per compartir 
experiències i conèixer diferents opini-
ons i criteris sobre el desenvolupament i 
l’educació infantil. Servei ofert pel centre 
educatiu integral Marrecs.

ESPAI FAMILIAR (0-3)
Espai de joc compartit amb altres fa-
mílies, amb material divers i propostes 
d’activitats variades, amb professionals 
del centre educatiu 
integral Marrecs per 
afavorir el desenvo-
lupament i l’educació 
dels  infants.

XARXA 0-6
La Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern vol 
potenciar el benestar i el desenvolupa-
ment dels infants del poble com a per-
sones sanes, lliures, responsables i feli-
ces, comptant amb la seva participació 
activa. S’organitzen trobades mensuals 
per parlar de temes d’interès relacionats 
amb els infants de 0-6 anys i es duen 
a terme diversos projectes i activitats 
com els “Divendres al Parc”, “Aprenem 
plegats”, “La Xarxa a les Ones” i jornades 
de formació en relació a la infància i les 
famílies. 

ESPAI DE JOC (0-10)
Servei educatiu i de socialització per a 
infants de 0 a 10 anys i per a les seves 
famílies, que poden participar del joc 
dels seus fills i filles i alhora els poden 
observar en les seves 
intervencions i inte-
raccions. Aquest 
servei s’ofereix, 
d’octubre a juny, 
a l’equipament 
munic ipa l  La 
Vagoneta.

TALLER DE PLÀSTICA MUNI-
CIPAL CARRAU BLAU (2-15)
Taller per gaudir de la recerca artística 
des de la creativitat, l’experimentació, el 
diàleg, l’escolta, el pensament i l’acció, 
a fi que l’infant, mitjançant la recepció 
i elaboració de les dades dels sentits, 
estableixi nuclis de 
percepció propis. 
Aquest servei 
s’ofereix, d’oc-
tubre a juny, a 
l’equipament 
municipal La 
Vagoneta.

CURSOS D’ARTS PLÀSTIQUES 
MUNICIPALS (MÉS GRANS 
DE 14)
Un seguit de cursos fomenten les arts 
plàstiques i visuals a través del coneixe-
ment de diferents disciplines: ceràmica, 
dibuix, escultura, experiència plàstica, 
gravat, històries de l’art, pintura, retaule, 
torn, trencadís... A aquests cursos, que 
es fan a Can Ginestar i estan adreçats a 
persones adultes, s’hi pot accedir a partir 
dels 14 anys.

A cop d’ull es poden veure, en aquestes pàgines, els diferents serveis 
educatius que l’Ajuntament de Sant Just Desvern posa a l’abast de 
la ciutadania, des del naixement dels infants fins que són majors 
d’edat, complementaris als dels centres educatius reglats. Amb 
la implicació d’institucions, entitats i persones a títol individual i 

col·lectiu, es treballa per garantir una educació inclusiva i de qualitat per 
a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i 
col·lectiu i de transformació urbana a favor d’una ciutat més justa, solidària 
i intercultural, on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin 
capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències. 

REFORÇ ESCOLAR (11-14)
Classes en grup reduït, amb mestres ju-
bilats/des, per reforçar els coneixements 
de la formació reglada de 5è i 6è d’edu-
cació primària i de 1r i 2n de secundària 
als menors de famílies amb ingressos 
econòmics insuficients, prèvia valoració 
dels serveis municipals responsables.

TALLERS FORMATIUS 
DEL CASAL DE JOVES (15-16)
A banda de tota l’activitat adreçada al 
col·lectiu de joves de Sant Just Desvern, 
des del Casal de Joves s’organitzen ta-
llers trimestrals formatius a través de 
propostes lúdiques per tal d’apropar el 
jovent a la formació professional. 

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT 
(0-18)
Equipament cultural obert a tothom, viu i 
dinàmic, que ofereix a la ciutadania accés 
a la informació, la cultura i el coneixe-
ment. Compta amb un espai especial per 
a infants, àrea de consulta, accés gratuït 
a internet i a ordinadors personals de 
treball, àrea de música i imatge, àrea de 
revistes i premsa diària, serveis de prés-
tec, d’informació i d’autoaprenentatge. La 
Biblioteca també ofereix mensualment a 
Can Ginestar activitats com la de “Baby 
contes” per a infants d’1 a 2 anys, “L’hora 
del conte” per a infants a partir de 3 anys, 
clubs de lectura i tallers 
diversos. D’altra 
banda, en èpo-
ca d’exàmens, 
també s’ofereix 
el servei d’Aula 
d’Estudi.
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MOBILITAT INTERNACIONAL 
(18-40)
Servei d’informació, orientació, assesso-
rament i acompanyament en el procés de 
concreció del projecte d’anar a treballar 
o estudiar a l’estranger, tant pel que fa 
als aspectes més específics com els que 
afectaran el benestar personal (habitat-
ge, turisme, oci, punts de trobada amb 
altres joves...).

PROMOCIÓ ECONÒMICA  
(16-65)
Des d’aquest servei municipal s’ofereix 
assessorament i acompanyament a per-
sones emprenedores i els seus projectes 
(individual i en grup), desenvolupament 
de diferents programes per a persones en 
situació d’atur per promoure l’ocupació, 
borsa de treball, formació...

CENTRE DE FORMACIÓ 
DE PERSONES ADULTES 
(MÉS GRANS DE 16)
L’objectiu d’aquest servei és garantir l’ac-
cés a l’oferta de formació permanent. 
Oferir formació reglada a les persones 
adultes i la preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
superior. També s’ofereixen classes d’idi-
omes i d’informàtica. El 
Centre de Formació 
de Persones Adultes 
es troba a l’equipa-
ment municipal Les 
Escoles

SERVEI LOCAL DE CATALÀ  
(MÉS GRANS DE 16)
Per conèixer i millorar la llengua catala-
na tant oralment com per escrit, aquest 
servei del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística ofereix cursos de català 
de tots els nivells, grups de conversa, 
parelles lingüístiques i promociona el 
voluntariat lingüístic. També ofereix un 
servei d’assessorament lingüístic i cursos 
a mida per a les entitats i associacions 
que ho sol·licitin. Totes aquestes activi-
tats s’ofereixen a l’equipament municipal 
Les Escoles.

SERVEI D’INFORMACIÓ 
JUVENIL “JUST AL PUNT” 
(12-35)
Aquest servei adreçat a la gent jove 
del municipi gestiona les inscripcions 
d’activitats, la viatgeteca, el lloguer de 
sales, els bucs d’assaig musicals, la tra-
mitació de carnets juvenils i 
d’estudiants, la cerca de 
feina i informació sobre 
habitatge, lleure, estu-
dis, salut, ocupació… 
Servei ofert pel Casal 
de Joves.

COMISSIÓ PER L’ÈXIT  
ESCOLAR I PERSONAL
La Comissió està formada per represen-
tants dels centres educatius de secun-
dària, serveis municipals i altres agents 
educatius. Impulsa actuacions, projectes 
i recursos per a la millora de l’èxit escolar 
i personal de l’alumnat dels centres de 
secundària i de l’escola de persones adul-
tes. Realitza un seguiment personalitzat 
de l’alumnat que necessita un suport 
o acompanyament específic, treballant 
des de l’orientació, amb el propòsit de 
garantir-ne la formació i l’èxit personal a 
curt i mitjà termini. Treballa, també, per a 
la reincorporació al sistema educatiu de 
les persones joves que han abandonat 
els estudis abans de graduar-se. 

ENLLAÇ. SERVEI D’ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 
AL JOVENT (14-25)
Assessorament i acompanyament di-
recte al jovent en la presa de decisions 
personals, acadèmiques i professionals, 
a través d’una persona professional que 
l’atén individualment per resoldre dubtes 
o fer-hi front quant a opcions d’estudis, 
relacions personals o afectives, on i com 
cercar feina, eines i recursos públics, ac-
tivitats o serveis juvenils, entre d’altres. 
Es pot contactar amb el servei de forma 
anònima i a través de WhatsApp (654 
331 528). En els dos anys d’existència del 
servei, s’han atès un total de 92 joves 
(67 nois i 25 noies). Aproximadament 
un 77% del jovent ha fet ús d’aquest 
servei per consultar dubtes sobre el seu 
futur acadèmic/professional i, en 2n lloc, 
ho han fet per qüestions de dificultat 
relacional (família, amistats…).

ESCOLES ESPORTIVES (3-18)
Aquest servei té la finalitat d’augmentar 
i potenciar l’esport de base de la nostra 
població i d’adaptar la formació física i 
esportiva a les edats dels infants. Les di-
ferents activitats programades 
són, bàsicament, els entrena-
ments d’esports com bàsquet, 
futbol, gimnàstica rítmica, 
hoquei patins, natació, pa-
tinatge artístic, taekwondo, 
voleibol, atletisme... la majoria 
dels quals estan organitzats 
per clubs i entitats esportives 
del municipi, excepte la inici-
ació esportiva i l’aeròbic, que 
s’organitzen directament des de 
l’Ajuntament.

ESPLAI ARA MATEIX (6-17)
Entitat juvenil que té com a objectiu 
educar els infants i joves de Sant Just 
Desvern en valors com la tolerància, el 
respecte per la natura, l’amistat, el com-
promís i la responsabilitat. Les activitats 
que es duen a terme setmanalment es fan 
els dissabtes a la tarda. Mensualment es 
fan sortides i en època de vacances es-

colars també s’orga-
nitzen campaments. 
Aquesta entitat té la 
seva seu a l’equipa-
ment municipal La 
Vagoneta.

AGRUPAMENT ESCOLTA 
MARTIN LUTHER KING (6-19)
Entitat juvenil que té com a objectiu fer 
partícips els infants i joves del poble 
d’un seguit d’experiències que els puguin 
servir per completar la seva educació 
com a persones i com a membres de la 
ciutadania d’aquesta societat. L’activitat 
setmanal es fa els dissabtes a la tarda i 
també s’organitzen sortides, activitats 
matinals, campaments... Aquesta entitat 
té la seva seu a l’equipament municipal 
Centre Cívic Joan Maragall
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Fa unes setmanes Acció Solidària i 
Logística (ASL) va inaugurar el nou 
edifici de l’Escola Dionisio Herrera 
del nucli de la Masica (Hondures), 
després de més de sis anys des de 
la primera visita a la comunitat. 
Ha calgut una inversió de prop de 
90.000 ¤, dels quals Acció Solidària i 
Logística n’ha aportat prop del 80% 
i la municipalitat de San Antonio de 
Cortés n’ha aportat la resta.

Segons expliquen membres de 
l’entitat, el projecte ha representat 
un abans i un després per a la co-
munitat de la Masica. Inicialment, 
les instal·lacions estaven en pèssi-
mes condicions, eren poc aptes per a 
l’ensenyament, amb els nens i nenes 
amuntegats, mobiliari en mal estat i 
goteres als sostres. Els banys estaven 
poc dimensionats i no complien les 
mínimes condicions higièniques.

“Estem satisfets que els i les 226 
alumnes puguin disposar d’una esco-
la amb sis aules de 44 m2 cadascuna, 
dos banys complets amb tres lava-
bos cadascun, una sala de direcció 

Un nou projecte d’Acció Solidària i Logística veu la llum 
a Hondures amb el suport de Sant Just

i professorat, una aula 
d’informàtica i un espai 
obert amb sostre desti-
nat a fer reunions i ce-
lebracions escolars. El 
pati es troba delimitat 
amb un mur perimetral 
que garanteix la segure-
tat a l’hora de l’esbarjo”, 
ens informen des d’Acció Solidària i 
Logística. 

L’ampliació del nombre d’aules 
també permetrà augmentar el nom-
bre d’alumnes, ja que els nens i nenes 
de 12 a 14 anys de la comunitat podran 
cursar la secundària prop de casa i 
evitar desplaçaments llargs i insegurs 
o un abandonament prematur dels 
estudis, com de vegades acostuma 
a passar, sobretot, en el cas de les 
nenes.

Acció Solidària i Logística aposta 
per treballar en aquest àmbit de l’edu-
cació per canviar estructures socials 
injustes i les desigualtats existents, 
sobretot en països en què, tot i créixer 
des del punt de vista macroeconòmic, 

les capes socials més empo-
brides no gaudeixen d’un 
increment d’oportunitats 
i es veuen submergides en 
ambients de delinqüència i 
violència extrema. En l’àmbit 
comunitari aquest projecte 
ha suposat una motivació, 
però sobretot, un repte per 

als habitants del nucli de La Masica 
ja que hi han hagut d’aportar cente-
nars d’hores de feina voluntària per 
tal de poder donar als seus fills i nets 
una escola digna. No ha estat fàcil 
aconseguir el finançament del qual 
es requeria, s’ha trigat més temps 
del previst en la construcció i totes 
les parts han hagut de fer un esforç.

Això ha estat possible també al su-
port dels Ajuntaments de Sant Just 
Desvern, de Sant Feliu de Llobregat, 
de Sant Joan Despí, de Sant Pere de 
Ribes, del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, de la Fundació 
Roviralta i de totes aquelles persones 
que han contribuït d’una manera o 
altra a fer possible aquest projecte. 
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L’Ajuntament de Sant Just Desvern 
va aprovar un conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
per a millorar la gestió del trànsit 
als carrers de la zona centre, espe-
cíficament al c. Raval de la Creu, als 
passatges Serral i Montseny i al tram 
del c. Bonavista –entre els carrers 
Monistrol i Freixes.  

Des de fa anys, aquesta zona ja està 
restringida al veïnat resident i a la 
càrrega i descàrrega del comerç, i 
es regula amb una pilona. Ara, fruit 
del conveni amb l’AMB,  s’implemen-
tarà un sistema de control mitjançant 
càmeres lectores de matrícula, que 
controlaran l’accés a aquests carrers 
i que permetran que hi accedeixin 
només els vehicles autoritzats. 

En cas que calgui, els vehicles que 
hi podran circular són només els ve-
hicles no contaminants, els del veïnat 
resident que figuri al padró municipal 
d’habitants i ho hagi sol·licitat i els 
que es comuniquin expressament de 
familiars o persones que es conside-
ri. Està garantit el pas dels vehicles 
d’emergències i de serveis. Hi ha 
zones de  càrrega i descàrrega per 
al comerç, de 8 a 11 h. L’espai estarà 
degudament senyalitzat.  

CARRERS QUE CONVIDEN A PASSAR-HI A PEU
Més usos comercials a l’espai públic

Aquests carrers del centre es con-
sideren de prioritat per a les per-
sones que hi circulen a peu, la qual 
cosa afavoreix la relació veïnal i la 
possibilitat de permetre més usos 
comercials a l’espai públic, com ara 
algunes terrasses, en una zona on hi 
ha comerç, establiments de serveis i 
el Mercat Municipal. 
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EN FLAIX

UNES FESTES DE TARDOR MOLT PARTICIPATIVES
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EN FLAIX
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Joan Basagañas 
i Camps
Grup  Municipal 
del PSC

Sergi Seguí 
i Esteve
Grup Municipal 
d’ERC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal   
de PDeCAT

 santjustdesvern@partitdemocrata.cat
 facebook:  PDeCATSantJust
 @PDeCATSantJust
@lflotats
@CortesPep 

 

santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

COMUNICAT DEL 
PSC SOBRE EL 155 

HEM VOTAT

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

En data 23 d’octubre, el PSC de Sant Just Desvern 
manifesta:

• El projecte dels socialistes i les socialistes catala-
nes es fonamenta en l’exercici constant d’enfortiment 
de l’autogovern de Catalunya.

• La possible aplicació de l’article 155 suposaria, 
de fet, la suspensió de l’autonomia de la Generalitat 
i del Parlament de Catalunya, les conseqüències de 
la qual serien irreparables. Per tant, demanem la no 
aplicació del 155.

• Expressem que l’aplicació de l’article 155 no és 
la solució al problema que estem vivim, com tampoc 
ho és la Declaració Unilateral d’Independència (DUI).

•Instem el Govern de la Generalitat a no tirar en-
davant cap mesura irreversible i unilateral i que, per 
tant, no faci cap declaració d’independència. No és 
moment de prendre cap decisió que faciliti la ruptura 
definitiva, sinó de retornar a la legalitat establerta en 
el mateix Estatut i la Constitució.

•Instem a una reconducció del conflicte, que ha de 
passar per negociar una solució política. Per tot això, 
s’ha de fer una aposta clara pel diàleg. És imprescindible 
aturar el rellotge, congelar totes les condicions prèvies, 
asseure’s i parlar sense exclusions ni línies vermelles.

•Considerem que la retirada de l’article 155 hauria 
d’implicar fer possible una reforma constitucional amb 
la participació de tots els grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i també iniciar els treballs a 
Catalunya per elaborar un nou Estatut que doni resposta 
als anhels de la societat catalana.

•Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es 
mereixen un exercici de grandesa política des de totes 
les parts implicades, que han de reconèixer amb valentia 
els errors que tothom ha comès per poder-los superar 
i evitar, així, nous errors encara més greus.

Fa temps que, de manera continuada, el poble de Ca-
talunya ha vist vulnerats drets fonamentals i llibertats 
democràtiques: d’expressió, de reunió i manifestació, 
d’informació, correspondència i privacitat. Amb dirigents 
d’entitats cíviques empresonats per manifestar les seves 
idees. Amb brutalitat i repressió policial al carrer.

Dissabte 21 d’octubre, un episodi més: el Consell 
de Ministres del Govern d’Espanya, reunit de manera 
extraordinària i amb el suport explícit del PSOE i C’s, 
va aprovar formalment activar l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució Espanyola, fet que suposa, de facto, la 
suspensió de l’autogovern de Catalunya amb mesures 
com el cessament del president de la Generalitat, del 
vicepresident i de la resta de conselleres i consellers. Es 
restringeixen també les funcions del Parlament, manllevant 
la legitimitat dels representants escollits pel poble de Cata-
lunya i s’imposen uns representants de la tecnocràcia que 
en cap cas representa l’expressió de la voluntat popular.

Cal recordar que, segons l’Estatut vigent, la facultat 
de convocar eleccions únicament recau en el president 
de la Generalitat de Catalunya i, per tant, ens trobem 
davant d’una imposició amb l’objectiu d’apropiar-se de 
competències pròpies de la Generalitat. És un cop d’estat.

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola 
és absolutament intolerable i injustificable. De manera 
reiterada, el Govern del Partit Popular rebutja la solució 
política basada en el diàleg i la negociació i opta per la 
repressió política i la imposició forçosa de la legalitat. 
Som davant d’un nou atac als drets i llibertats de totes 
les persones, una nova agressió a les institucions pròpies 
del país.

Ens volen vençuts i humiliats. Doncs no.
No reconeixem cap més autoritat que el nostre Par-

lament, el nostre president i el nostre Govern.
Sortirem al carrer les vegades que calgui i assumirem 

la realitat dinàmica que ens toca viure i gestionar. Hem 
de respondre amb fermesa, de manera coordinada, conti-
nuada, pacífica i consensuada davant de qualsevol acció 
de mobilització i resposta de país i davant dels atacs que 
vulneren, una vegada i una altra, els drets fonamentals 
de la nostra ciutadania.

El mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 
de setembre de 2015 i reforçat amb el referèndum d’au-
todeterminació de l’1 d’octubre és inequívoc: cal aixecar 
la suspensió de la declaració d’independència.

ENS VOLEN VENÇUTS 
I HUMILIATS

@pebocus 
@jasmarats

DATA DE TANCAMENT ARTICLES BUTLLETÍ NOVEMBRE: 25 D’OCTUBRE DE 2017
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Lluís Monfort 
i Peligero
Grup Municipal de 
Movem Sant Just

@movemsantjust
www.movemsantjust.wordpress.com/
www.facebook.com/movemsantjust

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

EN DEFENSA 
DE L’AUTOGOVERN 
DE CATALUNYA

 

L’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya 
per part del govern de l’Estat espanyol forma part de 
la incapacitat endèmica del PP i C’s, però tam-
bé del PSOE, d’acceptar l’autèntica naturalesa 
plurinacional de l’Estat i, per tant d’afrontar des del 
diàleg polític aquesta realitat innegable i necessària 
per bastir un model d’Estat plurinacional. 

 El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, 
ha manifestat democràticament la voluntat d’au-
togovernar-se, amb l’objectiu de construir un país 
fonamentat en el progrés, la sostenibilitat, la justícia 
social, la igualtat de tota la ciutadania i de reforçar 
la cultura pròpia i la identitat col·lectiva. Catalunya 
avui és producte de moltes lluites compartides, 
individuals i col·lectives, de persones amb orígens 
i sensibilitats diverses, que han compartit el repte 
d’assolir el reconeixement de Catalunya com a 
nació i el seu caràcter de subjecte polític i jurídic.

 No estem disposades a renunciar ni al nostre 
autogovern ni a votar el seu futur, per això davant 
d’aquesta agressió l’única resposta possible, indepen-
dentment de no compartir el full de ruta del Govern, és 
donar suport a les nostres institucions, treballar per una 
democràcia i un país de qualitat i defensar la voluntat 
de la majoria de la societat de Catalunya de votar en 
un referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties. 

 Amb la mateixa claredat diem que l’1 d’octubre 
no pot substituir el referèndum que Catalunya 
necessita. Rebutgem l’immobilisme i la lògica re-
centralitzadora, però també les iniciatives unilaterals, 
perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda 
social i a posicions sense prou suport democràtic.

 En aquests moments de crisi del model territorial, 
institucional i democràtic del 78, creiem que és més 
necessari que mai promoure i articular la unitat 
del conjunt d’institucions públiques catalanes, forces 
polítiques, agents socials i entitats i organitzacions 
per donar una resposta des del civisme al segrest 
institucional i defensar el nostre autogovern, però 
també a exigir un esforç màxim i total pel diàleg 
i l’entesa. Ens ho mereixem totes i tots. 

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

QUE SE PODÍA 
ESPERAR….

ppsantjust@gmail.com

Pero es que a alguien le sorprende la reacción que 
ha tenido el gobierno de España frente al desafío 
independentista? Pero es que alguien piensa que la 
reacción habría sido distinta si el gobierno central 
fuera socialista o de cualquier formación que no fuera 
el Partido Popular?

Pero es que alguien piensa que en Europa se iban 
a pronunciar en defensa del nacionalismo catalán, 
destapando así los mismos procesos dentro de sus 
respectivas naciones y alimentando esperanzas de 
secesionismo.

Pero es que alguien piensa que con un 48% de la 
sociedad catalana a favor del separatismo es suficien-
te margen y suficiente apoyo como para declarar la 
independencia de un territorio?

Pero es que alguien piensa que las entidades finan-
cieras de Catalunya iban a renunciar al paraguas de 
protección de los depósitos dinerarios de sus clientes 
que proporciona el banco central europeo?

Pero es que alguien piensa que las normas que 
establece la unión europea para ser miembro de pleno 
derecho tales como la unanimidad de voto favorable 
del resto de estados miembros  se iba a omitir?

Pero es que alguien piensa que el tejido empresarial 
no iba a salir en estampida frente a la inseguridad 
jurídica y sistémica donde los gobernantes anteponen 
las cuestiones identitarias a las sociales y económicas?

Pero es que alguien piensa que más de un 50% de la 
sociedad catalana iba a permanecer impasible frente a 
la clarísima vulneración de sus derechos y libertades?

Pero es que alguien piensa que un proceso de in-
dependencia con un respaldo de solo el 48% de la 
sociedad catalana no iba a suponer una fractura social 
que tardará años en ser reparada? Fractura que no solo 
se puede sentir en la clase política sino que ha calado 
en las más primarias articulaciones catalanas que no 
son otras que las familias, las personas.

Por todo ello es importante reseñar que, más allá de 
los posicionamientos políticos e ideológicos, Catalun-
ya necesita recuperar el pulso de su funcionamiento 
ordinario lo antes posible, por el bien de todos y todas.

TODAVÍA NO ES TARDE.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

EL 155 Y EL DERECHO 
A RECUPERAR LA 
CONVIVENCIA

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

Los días de cálculos e inacción política han acabado. 
El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas para 
aplicar el art.155. No puede haber una parte del país 
donde la ley no exista. Y es obligación de los poderes 
legítimos del Estado restaurar el orden constitucional en 
Cataluña y garantizar la convivencia de sus ciudadanos, 
quienes sufren las consecuencias del desastre al que 
algunos se empeñan en arrastrarlos. Con la activación 
del 155 ni se acaba con el autogobierno catalán ni 
bajará azufre del cielo para convertir Barcelona en 
Sarajevo. Así pues, el 155 se inscribe en el mero ejercicio 
democrático regulado por nuestras leyes. Lo que hoy 
empieza es la oportunidad del Estado de derecho para 
coser una brecha en la convivencia que no dejaba de 
agrandarse. La aplicación tiene que ir acompañada 
de decisión política y protagonismo pedagógico. Se 
trata de reivindicar el deseo sincero de convivencia y 
de entendimiento, en el respeto de las normas y reglas 
de la democracia, en palabras expresadas por el Rey 
en el discurso que pronunció en los Premios Princesa 
de Asturias, donde insistió en el saludable orgullo 
de lo que representamos como españoles, que no es 
más que la enriquecedora voluntad de vivir juntos los 
distintos. Hizo hincapié en los motivos que tenemos 
para renunciar a cualquier estúpido y trasnochado 
prejuicio ajeno a una patria común moderna, inspirada 
por los principios del liberalismo humanitario europeo, 
abierta, de ciudadanos iguales, en la que dentro de la ley 
tienen cabida todas las ideas, todas las discrepancias. 

Esa España del siglo XXI, de la que Cataluña es 
y será una parte esencial, que debe basarse en una 
suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, 
de afectos y de proyectos. El futuro democrático de 
España, el bienestar social, el mantenimiento del marco 
de libertades que con tanto esfuerzo hemos construido 
a lo largo de las últimas 4 décadas conforman un pa-
trimonio colectivo que a todos nos atañe defender. Los 
españoles tenemos derecho a mantener la aspiración 
de convivir, a seguir recorriendo el camino de progreso 
y libertad que admiraron en los Premios Princesa de 
Asturias los máximos dirigentes de la UE.

DATA DE TANCAMENT ARTICLES BUTLLETÍ NOVEMBRE: 25 D’OCTUBRE DE 2017
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

a l’app santjustcat
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  NOVEMBRE 2017. SANT JUST DESVERN 

BALL

ENTITATS

BALLEM?
Us agrada ballar? Doncs a Sant Just 
tenim un munt d’opcions per mou-
re el cos i a més relacionar-nos amb 
més veïns i veïnes que tenen  les 
mateixes afinitats. És un moment 
de relax, musical, de relació i que 
ens fa ser persones actives.

A més, si sou dels que porteu el 
ball a la sang, teniu l’opció d’apren-
dre en les diverses escoles de dansa 
que hi ha a Sant Just Desvern.

  Ball-discoteca per a persones 
amb discapacitat intel·lectual.   
Dissabtes 4 i 18 de novembre, a les 
17.30 h. Centre Cívic Salvador Espriu

  Balls de saló de l’Ateneu. 
Dissabtes 4 i 18 de novembre, 
a les 22 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Preu: 5 ¤ (alumnat de ball i socis/es de 
l’Ateneu, gratuït).

  Ball per a la gent gran. Diumenges 
5, 12, 19 i 26 de novembre, a les 17.30 
h. Sala Municipal de l’Ateneu

Ja ho sabeu, aquestes són algu-
nes de les propostes regulars, però 
també hi ha cursos a altres equi-
paments i les escoles de dansa del 
municipi.

Que soni la música i a ballar!

AQUEST MES DESTAQUEM...  
VII NOVEMBRE LITERARI 
Us animem a participar en aquest Novembre Literari, que 
un cop més ens ofereix un ventall molt ampli amb diverses 
propostes literàries adreçades a totes les edats. Un mes de 
novembre a Sant Just Desvern en el qual la literatura s’escriu 
amb majúscules. Trobareu la programació repartida en 
equipaments i botigues, però aquí us en destaquem alguns 
actes:

• Presentació del nou poemari Un hivern fascinant, de Joan 
Margarit, 2 de novembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

• Contes infantils, a les 17.30 h, a Can Ginestar, dies 8 i 22 de 
novembre

• Vespre de clàssics amb la figura de Carson McCullers, 16 de 
novembre, a les 19.30 h, a Cal Llibreter

• Teatre RAME & FO. Dies 24 i 25 de novembre

• Clubs de lectura: Novel·la Negra (7 nov.), de Poesia amb Joan 
Margarit (28 nov.), en anglès (29 nov.), en català (30 nov.).

• Recital de poesia amb Aurélie Lassaque, 30 de novembre,   
a les 19.30 h, a Cal Llibreter

MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

ARRENQUEN MOTORS... 
ARRENCA LA 41a CURSA 
DE KARTS DE COIXINETS
I ja van 41 curses, 41 baixades pel c. Creu del Padró i c.Freixes, els corredors 
i les corredores sentiran, un cop més, els nervis just quan s’encén el semàfor 
en verd i comença la cursa: el moment que puja l’adrenalina al màxim nivell.

Els entrenaments i cronometratges de la cursa seran l’11 de novembre, i 
la gran cursa, el diumenge 12 de novembre.

Si voleu participar-hi, consulteu la web www.kartsdecoixinets.org i hi 
trobareu tota la informació referent a la cursa.

També encara teniu temps de fer un volt per l’exposició ExpoK40, una 
restrospectiva de 40 anys de les curses de karts. No us la podeu perdre 
perquè és realment espectacular. 

  Dies 11 i 12 de novembre, al matí. 41 Cursa de Karts de Coixinets, pels carrers 
Creu del Padró i Freixes.
  Dissabte 11 de novembre, a les 19 h. Baixada especial de celebració de 40 

curses, pels carrers Creu del Padró, Freixes, Badó, pl. Campreciós i pl. Verda-
guer
  Dissabte 25 de novembre, a les 18 h. Lliurament de premis i projecció dels 

millors moments de la cursa. Al Casal de Joves. 
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EDUCACIÓTEATRE

US PROPOSEM...
PER A INFANTS I FAMÍLIES

Jugateca Ambiental, espai de joc  
i bookcrossing kids
Tots els diumenges, a les 11.30 h. 
Parc de Torreblanca.
Aquest mes els tallers són:

• Dia 5, El misteri de les cotxes 
fumades: anellem-les per 
descobrir-ho.

• Dia 12, Setmana de la ciència: 
taller d’experiments

• Dia 19, Fem un senyor gespeta

• Dia 26, Fem instruments musicals 
amb elements reutilitzats

Xerrada de l’EVA Sant Just: 
Neurociència i educació, amb 
Marta Portero, doctora en 
Neurociències
Dijous 9 de novembre, a les 17.30 h. 
La Vagoneta

Dia Internacional de les Ciutats 
Educadores
Dijous 30 de novembre, a les 17.30 h
A l’Ajuntament

Les germanes Brewster són unes se-
nyores admirables que només pensen 
a fer bé al proïsme, i és per això que 
reben sovint les visites de l’esposa 
del revetend Harper i de la policia. 
Amb ells conviuen els seus nebots: 
Mortimer, crític teatral, i Teddy, que 
es creu el president dels Estats Units. 
Les germanes tenen una manera molt 
particular d’ajudar els altres. La vi-
sita inesperada de l’altre nebot, en 
Jonathan, els alterarà la vida.

Les entrades es venen el mateix dia 
de la funció. El preu de l’entrada ge-
neral és de 10 ¤, i 8 ¤, els socis i sòcies 
de l’Ateneu, els joves amb Carnet Jove 
i les persones més grans de 60 anys.

Justeatre és un grup format per per-
sones amants del teatre, de l’escena i 

del directe. Ja fa gairebé 20 anys que 
existeix Justeatre i que participen 
molt activament en el municipi fent 
actuacions, lectures teatralitzades i 
representant obres com aquesta que 
ens presenten en aquesta ocasió.

Si us agrada el teatre i voleu for-
mar part d’aquesta entitat us hi podeu 
adreçar a través de l’e-mail info@
justeatre.com i també presencialment 
a l’Ateneu o al telèfon 93 371 31 15.

  Arsènic i puntes de coixí, amb direc-
ció de Mayka Dueñas i representada 
per Justeatre. Una obra de Joseph 
Kesselringe. Dissabte 18 de novem-
bre, a les 21 h i diumenge 19 de 
novembre, a les 18 h. Sala del Cin-
quantenari de l’Ateneu.

Justeatre ens presenta Arsènic i puntes de coixí

PER A TOTHOM

Punt d’informació del jaciment de 
la Penya del Moro
Diumenge 5 de novembre, de 10 h 
a 14 h

Sopar i espectacle d’aniversari de 
l’Associació Amics del Barri Sud
Preu: 10 ¤. Venda de tiquets al CC 
Salvador Espriu fins al 5 de novembre. 
Dissabte 11 de novembre, a les 21 h. 
Casal de Joves

Taller de reparació de petits 
electrodomèstics
Dijous 23 de novem-
bre, a les 18.30 h. 
Solidança (c. Foment 
amb cantonada amb 
Ctra. Reial)
Amb motiu de la Set-
mana Europea de la 
Prevenció de Residus

El Documental del Mes: Amazona, 
de la directora Clara Weiskopf
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤ ).
Divendres 24 de novembre, a les 20 
h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: 
La Barcelona Neoclàssica
Dissabte 25 de novembre, a les 
10.30 h. Inscripcions al Centre Cí-
vic Joan Maragall. Preu: 10 ¤ 
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casos, la pràctica de l’esport és 
un mitjà excel·lent per prevenir 
i tractar malalties, una manera 
d’ampliar les relacions socials i una 
bona alternativa als estils de vida 
que són perjudicials per a la salut.

Taller de Memòria
Ball de saló
Per a més informació d’horaris i 
preus, us podeu adreçar al Centre 
Social El Mil·lenari

Taller d’Internet
Tots els dilluns, d’11 h a 13 h
Veniu a aprendre com utilitzar 
internet.
És una activitat gratuïta i de 
lliure accés, i no cal apuntar-se 
prèviament.

AQUEST MES DE NOVEMBRE 
NO US PERDEU...

Concert de la Coral Harmonia 
de l’Associació de Gent Gran 
de Sant Just Desvern
Dimecres dia 1 de novembre, a les 
12 h, al Cementiri Municipal
Recordem a les persones que ja no 
estan amb nosaltres.

Excursió a Besalú de l’Associa-
ció de Gent Gran de Sant Just 
Desvern
Dimecres 15 de novembre,
 a les 8 h, des del Parc del Parador

Acte culturals per la celebració 
dels 20 anys de l’Associació 
de Gent Gran de Sant Just 
Desvern
Divendres 24 de novembre, a 
les 17.30 h, al Centre Social El 
Mil·lenari

Conferències de l’Aula d’Exten-
sió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat
Els dijous, a les 18 h, a l’Auditori 
Maria Rosa Campreciós de la 
Residència La Mallola (c. Raval de 
Sant Mateu, 46-48 Esplugues de 
Llobregat)
Preu: 5 ¤ (socis/es: gratuït).
• Dijous 2: Les revolucions rus-

ses de 1917, amb l’historiador 
José Manuel Rúa

• Dijous 9: El mite del Jardí Per-
dut a la literatura europea, 
amb l’escriptor Vicenç Villatoro

Balls per a la gent gran
Si us agrada ballar, veniu els diu-
menges 5, 12, 19 i 26 de novembre, 
a les 17.30 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu

CLUB 60 i  +
Si teniu més de 60 anys, us 
animem a participar activa-
ment d’aquestes propostes 
pensades per a vosaltres.

Activitat Esport i salut
Tots els dimecres
A les 10.30 h, al Parc del Para-
dor us recollirà un/a monitor/a 
del C.E.M La Bonaigua, o po-
deu anar a les 10.45 h directa-
ment al C.E.M. La Bonaigua.  
Això sí, porteu roba i calçat 
còmode.
Segur que ja coneixes la relació 
entre la pràctica de l’esport i una 
bona salut i una millor qualitat de 
vida. L’activitat física i l’esport són 
molt importants, i inclòs en molts 

Parem atenció a les batudes
Antigament, les zones privades de caça eren gestionades per les societats de 
caçadors, i ara són gestionades directament pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Biodiversitat de la Generalitat. El Depar-
tament segueix el Pla Tècnic Cinegètic i permet organitzar unes batudes 
controlades de caça major (porc senglar) i caça menor (conills, tudons, 
tords...)a la Vall de Sant Just..

  Batuda de porc senglar (caça major). Dissabte 4 de novembre, de 8 h a 15 h. 
Vall de Sant Just. L’espai estarà controlat pels agents rurals i la policia local.
  Batuda de caça menor. Dies 9, 11, 16 i 23 de novembre, de 8 h a 17 h. Vall de Sant 

Just. Cal extremar les precaucions a la zona.

TERTÚLIA AMB BERNAT DEDÉU
El Grup de Tertúlies de l’Ateneu ens proposa la 
tertúlia La cultura catalana avui, amb el filòsof 
i escriptor Bernat Dedéu.   Divendres 17 de no-
vembre, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

FÒRUM PEC
Trobada oberta per debatre i prioritzar línies 
estratègiques del Projecte Educatiu de Ciutat 
de Sant Just en 4 àmbits: escola, fora de l’esco-
la, transició escola-feina i ciutat educadora.
  Dissabte 4 de novembre, a les 9.30 h. 

La Vagoneta

CASAL DE JOVES: 20 ANYS 

20 anys donen 
per molt
Com ja sabeu, 
el Casal de 
Joves celebra 
aquest 2017 els seus primers 20 
anys. Durant els darrers mesos, 
s’han organitzat diversos actes 
de celebració i aquest mes també 
ens conviden a la celebració dels 
20 anys d’arts escèniques, moltes 
d’elles impartides al Casal.
A més, també hi ha prevista l’ac-
tuació del grup Sweet Dorado per 
acabar la festa.

Recordeu que al Casal també hi 
ha la mostra de fotografies que re-
cull la trajectòria d’aquests 20 anys 
del Casal de Joves. La podeu veure 
fins al 7 de novembre.

  20 anys d’Arts Escèniques amb un 
espectacle de disciplines escèniques 
i actuació del grup Sweet Dorado
Divendres 3 de novembre, a les 23 h. 
Casal de Joves. 

I NO US PERDEU...

BATUDES A COLLSEROLA JOVES

JAZZ: VÍCTOR
DE DIEGO TRIO
Preus amb consu-
mició inclosa: 10 ¤ 
general, socis/es 8 
¤ i menors de 30 
anys, 6 ¤. 
  Divendres 3 de 

novembre, a les 22 
h. Sala Cinquante-
nari de l’Ateneu
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (SETEMBRE 2017)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes d’octubre

1.  Sant Just vota amb relativa normalitat en un context extraordinari  

2.  ERC i Movem demanen al PSC que es desmarqui del suport del PSOE 
al 155 per fer possible la continuïtat del pacte de govern municipal 

3.  L’alcalde no va votar al referèndum però celebra que els santjustencs 
poguessin exercir el seu dret a vot 

belmontserrat

28 likes

belmontserratJa hem 
anat a la perruqueria 
i ja estem llestos 
per la gran festa 
deTardor. #gegants 
#geantsdecatalunya 
#santjust 
#festespopulars 
#seguici

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Andreu Ferrer@santjustcat 
com cada dissabte pza. de la Pau bruta. Per que no hi ha servei neteja 
a la pza. mes gran de Sant Just?!! Papereres plenes...

santjustcatCada dia es neteja i es buiden papereres els dilluns, 
dimecres,dissabtes i diumenges. Pipicans es netegen cada dia. 
Necessitem més civisme!

Andreu FerrerNeccesitem mes neteja matinal a la plaça mes gran del 
poble.Dissabte i diumenge es imprescindible.No puc passejar amb els 
meus nens Reviseu

santjustcatSempre prenem nota de les incidències que el veïnat ens 
passeu. Farem seguiment. Gràcies per la seva col·laboració!

Andreu Ferrer@Andreu_FE
Moltes gràcies a vosaltres per la feina.

el Drac de Sant Just@dracsantjust
Avui en Rifenyo a xalat d’allò més en aquesta 
primera edició del Seguici. Cultura Popular a 
tope a @santjustcat

Com a resposta a santjustcat i 4 més

Patrícia Badosa@PatriciaBadosaT
Com m’alegro quanta gent. La Josefina és una senyora i ho mereix!

santjustcat1r acte de #festestardor#santjust amb la inauguració 
de l’exposició dedicada al doctor Ribalta a @cccanginestar. 
#100anys #històrialocal
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE

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 DESEMBRE ‘17 - GENER ‘18:
Data límit per comunicar les activitats: 
10 de novembre

EXPOSICIONS
ExpoK40. Mostra dels 40 anys de karts a Sant Just
Al Celler de Can Ginestar, fins al 19 de novembre

100 anys de l’arribada a Sant Just del Dr. Ribalta
Al CIM de Can Ginestar, fins al 20 de novembre

20 anys del Casal de Joves
Al Casal de Joves, fins al 7 de novembre.

Exposició fotogràfica: Formes i ficcions, de Joan Elias
Al Centre Cívic Joan Maragall, de l’1 al 24 de novembre.  
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

A dues veus. Retrats de converses en català
A Les Escoles (1a planta), del 14 de novembre al 14 de desem-
bre. Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística

Exposició fotogràfica: Trobades, de Carles Serraima
Al Celler de Can Ginestar, del 23 de novembre al 14 de gener. 
Inauguració 23 de novembre, a les 19.30 h

ALTRES
Romeria a Montserrat   
Diumenge 5 de novembre, a les 8 h. Des del Parc del Parador
Inscripcions al despatx de la Parròquia dels Sants Just i Pas-
tor, els dimarts i dijous, de 18 h a 20 h.

Excursions i conferència de la SEAS 
Consulteu a www.santjust.org/seas

X Cros Escolar Comarcal
Diumenge 5 de novembre, de 10.30 h a 14 h. 
Parc de Torreblanca.
Informació: www.clubatletismesantjust.es

CRIDA A LES ENTITATS PER PART DE L’AGRUPACIÓ 
FOTOGRÀFICA SANT JUST
Per l’exposició fotogràfica als Jardins de Can Ginestar 
de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just que s’exposarà durant 
el mes de juny de 2018. Demanem a les entitats que vingueu 
a fer-vos una fotografia. Veniu amb les vostres vestimentes, 
instruments, o allò que descrigui la vostra entitat. 
Contacte: info@afsantjust.com o tel. 678 47 42 52



JOAN MARGARIT
VICENÇ VILLATORO
ADA CASTELLS
CARSON McCULLERS
AURÉLIE LASSAQUE

Un novembre ple de literatura, teatre, contes, clubs 
de lectura, conferències i xerrades on també hi té 
cabuda la literatura en clau de gènere amb motiu del 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Fem cultura de proximitat 
santjust.cat
#novembreliterari
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