
SANT JUST DESVERN

NÚM. 305 • AGOST-SETEMBRE 2018 • PUBLICACIÓ MUNICIPAL • INCLOU ACTIVITATS D’AGENDA • WWW.SANTJUST.CAT                      

Carrers renovats 
i més accessibles

L’Ateneu, Creu Sant 
Jordi 2018

Beques per a activitats 
extraescolars i ajuts 
a les empreses

ACCÉS A
L’HABITATGE

23,5 %

MOBILITAT 
DINS DEL 

POBLE
16 %

METRO i 
CONNEXIÓ 

BCN
12,1%

VIA 
PÚBLICA

9,7 %

61,3
10,9

11,4

16,7

Transport 

públic /

comunicacions

27,5
Oferta 

d’oci i cul-

tura

12,8

Accés a l’ha-

bitatge

11,8

Seguretat 

Ciutadana

9,7

Neteja

9,5

Estàs satisfet/a de viure 
a Sant Just Desvern?

95%95%

Mercat Municipal

Complex esportiu La Bonaigua

Can Ginestar

Casal de joves

Camp de futbol

Cementiri municipal

Centre per a la gent gran El Mil·lenari

Biblioteca Joan Margarit

Centre Cívic Joan Maragall

Escola Bresssol Municipal Marrecs

Centre Cívic Salvador  Espriu

Centre de formació Les Escoles

                     99,5

                    98,6

                    97,5

                   95,7

                  93,5

                  92,4

               87,4

               87,2

            80,3

            79,1

          76,2

54,0

1,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/
NC

0,2 1,3 2,3
5,3

8,9

24,0 24,9

14,7

6,7
4,3 6,4



2    EL BUTLLETÍ   AGOST-SETEMBRE 2018

La millora de la via pública i dels equipa-
ments s’ha accelerat en aquests darrers 
mesos i està previst que vagi en augment. 
Les actuacions són necessàries per millo-
rar la mobilitat, l’accessibilitat i la segure-

tat, així com per disposar de més espais públics com 
nous parcs o l’ampliació d’equipaments com La Bo-
naigua o el camp de Fútbol. Disculpeu les molèsties 
que us puguin haver provocat com a veïnat de Sant 
Just.

Actuacions i millores 
a la via pública 2018

 La licitació i el finançament d’aquestes actuacions és 
complexa, donat que estan condicionades per la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
i de la nova normativa de contractació pública, entre 
d’altres. Aquesta complexitat legal provoca que aquest 
any 2018 s’agrupin actuacions finançades amb el roma-
nent d’inversions municipal dels anys 2016 i 2017, a part 
d’actuacions finançades per altres administracions com 
l’AMB.En aquestes pàgines es recullen les principals 
actuacions en marxa i en previsió.

Obertura del Parc de Can Freixes Nou Centre Cívic a Mas LLuí

Reurbanització integral c. Anselm Clavé Nova pista de La Bonaigua

Ampliació de la corba del vial de Mas Lluí Nova connexió Salvador Espriu / Ctra. Reial
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Reurbanització de la plaça dels Estudis Vells Nou Parc de La Rambla

Reurbanització del c. Pont Nou camí de la Muntanya

Nova escala d’emergència a La Bonaigua Millores al c. Cervantes

Nou carril bici a la ctra. Reial fins a Esplugues Nou Parc de Can Sagrera

Reurbanització de Camp Roig Recuperació del Refugi antiaeri



4    EL BUTLLETÍ  AGOST-SETEMBRE 2018

Entitats públiques de les quals 
forma part l’Ajuntament

Després de quasi dos anys d’intensa 
feina de participació per a l’elabora-
ció del Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC) de Sant Just, amb l’aprovació 
al Ple es formalitza el compromís de 
desenvolupar les accions i les pro-
postes de treball concretades per les 
quatre comissions de treball que es 
van crear, en el marc del Grup Im-
pulsor.  

El PEC s’ha desenvolupat en tres 
fases, una primera d’elaboració de di-
agnosi, una segona basada en el procés 
participatiu, que va culminar en el 
primer Fòrum Educatiu Local, al pas-
sat mes de maig  i la tercera, de treball  
del Grup Impulsor i Grup motor per 
definir els mapes de recursos educa-
tius i concretar les propostes i accions. 
Els diferents actes i comissions han 
comptat amb una alta participació 
per part de veïnat i entitats, la qual 
cosa ha enriquit el projecte per tal 
que sigui una eina útil. 

Continua ara el treball del grup 
Impulsor, obert a altres persones 
que hi vulguin col.laborar, per al 
seguiment i posada en marxa de les 
accions, així com la participació en 
altres línies i accions educatives de 
la població. 

Les accions a desenvolupar que 
s’han votat i acordat  han estat: 

-Àmbit escola: “Projecte dona, ci-
ència i tecnologia”.  Té per objectiu la 
descoberta i l’empoderament de les 
nenes i noies adolescents en l’àmbit 
de l’estudi de carreres científiques, 
tecnològiques o enginyeries a través 
de tallers, materials i accions a l’aula.

CONCRETADES LES ACCIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU DE CIUTAT

-Àmbit fora escola: “Tinc 7 anys 
i ara què ?”. Proposa l’ampliació de la 
xarxa 0-6 a la xarxa 0-16, vinculant 
etapes educatives, les seves transici-
ons, tot tenint en compte l’evolució dels 
nens i nenes des de la infantesa fins a 
la vida adulta des d’una perspectiva 
holística

-Àmbit transició escola -treball: 
“Programa família, experts i empreses 
per a l’educació”. Es preveu la creació 
d’una base de dades de persones amb 

Montserrat Bel Pino
Àmbit ciutat 
educadora
El PEC és una bona 
eina de participació on 
persones de diferents 
àmbits hem pogut 
reflexionar i fer propostes conjuntes per tal 
de caminar cap a una ciutat més educadora. 
 
M. Joaquina Mancha Hidalgo
Àmbit transició escola-treball
L’objectiu des de l’àmbit de 
Transició Escola–Treball,  
és el de col·laborar amb 
els centres educatius 
per impulsar i activar 
la participació dels 
conciutadans, aprofitant el seu 
capital humà i coneixements professionals 
vers l’orientació dels nostres joves

Maria Isabel Pijoan Picas
Àmbit escola
El PEC és, per a 
nosaltres, un espai de 
participació idoni per 
plantejar estratègies 
per a la igualtat 
d’oportunitats de les 
dones i el seu empoderament 
en la ciència i la tecnologia. 

Aleix Batalla i Veciana
Àmbit fora escola 
Veure que l’educació fa 
participar activament 
persones de totes les 
edats, professions i 
interessos em fa sentir 
que l’educació al nostre 
poble està viva.

expertesa, coneixement i experiència 
al servei dels centres educatius perquè 
obtinguin un apropament vivencial al 
món laboral i de les professions.

 -Àmbit ciutat educadora: “Par-
ticipació ciutadana, espai de partici-
pació dels infants”. Té per objectiu 
la creació d’un espai de participació 
dels infants per tal de generar un espai 
estable on els nens i nenes puguin com-
partir inquietuds, voluntats, generar 
propostes i realitzar accions.

Què destaques de la teva experiència 
de participació en el PEC?
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Fomentar l’accés a l’habitatge a la població de 
Sant Just és un dels reptes que sempre hem tin-
gut com a Govern, i per aquest motiu, no hem 
renunciat mai des de l’Ajuntament a fer política  
d’habitatge i, especialment, amb l’empresa pú-
blica PROMUNSA. Mai és mai. Ni en els pitjors 
moments de la crisi, tot i que alguns qüestionaven 
a nivell local la continuïtat de l’empresa. No vam 
comptar amb l’ajut de cap administració; tot i així, 
vam seguir treballant intensament per superar 
els moments complicats. Davant d’un problema 
cal dedicació, experiència i convenciment amb 
tu mateix i no renunciar mai. La col·laboració 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquesta 
voluntat municipal que he explicat han permès 
que avui Promunsa torni a ser una empresa molt 
sòlida, capaç de construir accions per al foment 
de l’habitatge públic, especialment de lloguer.

 Sant Just és un dels municipis catalans amb un 
major parc públic d’habitatge, acostant-nos a la 

xifra dels 1.400 pisos. Recentment, hem adjudicat 
dues noves promocions de lloguer i de venda que 
beneficien prop de 70 famílies del poble i ara 
estem treballant en altres promocions en diferents 
punts del poble.

 Precisament, l’accés a l’habitatge és una de 
les preocupacions de la població de Sant Just, 
segons una enquesta de qualitat de serveis 
públics que hem fet recentment. Una altra és la 
mobilitat en el seu conjunt. Entre les demandes, hi ha 
major oferta de transport públic, l’arribada del metro 
al poble, la circulació i l’aparcament, entre d’altres. 
Seguirem reivindicant millores en el transport públic 
a les administracions que tenen les competències i 
destinant més recursos econòmics propis.

 En aquest àmbit, la connexió de Mas Lluí amb 
el centre del municipi ha estat una prioritat pel 
Govern, donat que està creixent el nombre de 
persones que s’empadrona en aquest barri. Ara 
disposen de major freqüència de pas dels auto-

busos L52 i L30 i seguirem treballant en noves 
connexions. La reivindicació del metro es manté 
vigent a nivell local, i així s’ha traslladat al Govern 
de la Generalitat. Pel que fa a la mobilitat i la 
necessitat d’aparcament, s’està treballant en el 2n 
Pla de Mobilitat de Sant Just. Dos grans projectes 
de mobilitat  a la carretera  Reial estan avançant: 
l’adjudicació i posada en marxa de les obres del 
carril bici que ens unirà amb Esplugues i les re-
unions tècniques per acordar el millor traçat del 
TramBaix per la carretera fins al pont d’Esplugues.

 Hem d’estar atents a les necessitats de la 
població i impulsem les polítiques públiques per 
donar-hi resposta. N’hi ha que són més fàcils de 
gestionar i d’altres que requereixen més temps. 
L’objectiu és mantenir l’escolta activa per avançar 
plegats com a poble.

 Deixo ara de parlar de feina, i us animo a 
gaudir de l’estiu i en especial de la Festa Major 
2018! Bones vacances i fins setembre! 

En aquest Butlletí podeu consultar els resultats de l’enquesta de satisfacció 
encarregada per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre la situació general 
de Sant Just i la valoració que fan, entre d’altres aspectes, dels equipaments 
municipals i les actuacions del Govern municipal.

En general ens podríem conformar amb la nota mitjana de 6,6 sobre 
10 amb què es valora la gestió municipal. I també perquè cap dels àmbits 
d’actuació baixa per sota del 6.

Ara bé, com que  som inconformistes, el nostre deure és centrar-nos en 
analitzar i saber les raons de per què un 32,9% de les persones enquestades 
només ens valoren amb un 5 (8,9%) i un 6 (24%). Què hem de fer per 
millorar? Què és allò que fa que aquestes persones només estiguin sufici-
entment satisfetes? Què és allò que els preocupa del municipi?

De la mateixa manera hem de focalitzar els nostres esforços en saber 
per què hi ha un 11,4% de les persones enquestades que creuen que Sant 
Just ha empitjorat els dos últims anys. I, també, per què un 11% pensa que 
empitjorarà en els propers dos. Per què? Què va pitjor? En relació a quan? 
I empitjorarà si no fem, exactament, què?

Aquest ha de ser el nostre objectiu. Ser permeables a les opinions de 
les persones que fan crítiques constructives i tenen ganes, sempre, de 
millorar i mirar endavant per construir un millor Sant Just. Tenim tot l’estiu 
per preparar-nos i afrontar aquest repte de cara al curs vinent. Mentrestant, 
tothom a gaudir de la Festa Major d’enguany i a donar les gràcies, cada cop 
que els trobeu, a la gent d’ El Nucli, d’entitats del municipi i al personal de 
l’Ajuntament.

I un any més, ja la tenim aquí, la nostra Festa Major! Durant sis dies Sant 
Just s’omplirà d’actes i activitats diürnes i nocturnes per a tots els públics. 

I ja portem pràcticament una dècada d’aquesta Festa Major que, gràcies 
a la implicació de la ciutadania, entitats, associacions i molt especialment 
de la Comissió de Festes el Nucli, que s’encarrega d’organitzar i coordinar 
perquè sigui tot un èxit. Més exactament portem onze anys de barraques 
al camp de futbol i nou anys que Sant Just es veu envaït per dos 
colors: el blau i el groc. 

L’evolució de la Festa és innegable, cada any han anat augmentat el 
nombre d’entitats i persones que, de manera corresponsable amb l’Ajunta-
ment, organitzen els diferents actes. I no només avancem amb nous actes 
i propostes, que fan la festa més amena i per a tothom, sinó també en la 
conscienciació de celebrar unes festes cíviques i respectuoses i 
segures per a totes i tots.

 En aquest sentit, enguany tornarem a tenir la campanya contra la 
violència sexista i els punts segurs. Aquest any els punts segurs aug-
menten i els tindrem en diversos actes per a tot el municipi; la campanya, 
codissenyada amb l’espai Lila del Casal de Joves, tindrà com a novetat les 
polseres i es farà una lectura d’un manifest al pregó i als concerts de barraques. 
No podem normalitzar les agressions sexistes, principalment masclistes, que 
es produeixen en contextos de festa. Només val si et dic sí. 

Bona Festa Major Sant Just!

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

INCONFORMISME ALEGRIA, 
ÉS FESTA MAJOR!

HABITATGE I MOBILITAT, PREOCUPACIONS DE LA CIUTADANIA
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L’Espai de Lliure Creació Carme Malaret ha aco-
llit I’Museum, un projecte col·lectiu impulsat per 
Laura Baringo amb la col·laboració del grafista 
Quim Deu. L’exposició es va clausurar el dia 28 
de juny amb una conferència de la catedràtica 
emèrita de Didàctica de l’Art, Marta Balada, 
però el projecte continua viu.

En què es basa la idea d’I’Museum?
I’Museum vol dir “jo sóc museu” i és 
una idea sorgida a partir d’un pro-
jecte d’André Malraux. L’any 1947 
escriu “Le Musée Imaginaire”, una 
obra que ens endinsa en el canvi de 
conceptes expositius de finals del 
segle XX. Malraux proposa un museu 
sense límits espacials, temporals o 
geogràfics, i ens comenta que, amb 
la impressió, qualsevol persona pot 
crear el seu propi museu. Partint 
d’aquesta idea, vam fer una crida a 
la participació perquè la gent ens 
enviés postals de 10x15 cm amb re-
produccions d’art que els haguessin 
impactat, emocionat o influït.

Heu rebut postals durant moltes 
setmanes i en seguiu rebent. És 
difícil gestionar tantes imatges?
És una meravella la quantitat de 
mirades diferents que s’hi han ex-
pressat. Hi ha gent que ha buscat en 
la seva memòria, altres han volgut 
plasmar la seva pròpia biografia i, fins 
i tot, hi ha qui ha enviat reproducci-
ons de pintures pròpies. I’Museum 
t’interpel·la: tu què hi tindries, al teu 
museu?

Com heu ordenat les imatges?
No volíem que una persona tingués 
el protagonisme, perquè aquest és un 

LAURA BARINGO, DISSENYADORA D’ESPAIS EXPOSITIUS

“És una meravella la quantitat de mirades 
diferents que s’han expressat a I’Museum”

projecte col·lectiu. La col·locació de 
les obres és una acumulació d’imat-
ges on es barregen històries i estils , 
així que l’impacte és molt més fort.

El projecte tindrà continuïtat?
Quan va acabar l’exposició, vam posar 
totes les postals en una caixa de fusta 
feta per l’ocasió i que està guardada 
a l’Espai de Lliure Creació Carme 
Malaret. Animo a tothom que vingui 
a veure les postals i les consulti, per-
què hi ha gent que ha escrit històries 
al revers. A més a més, el projecte 
segueix viu perquè estem oberts a 
seguir rebent postals i hem iniciat 
el hashtag #JustIMuseum perquè 
tothom hi pugui participar a través 
d’Instagram.

Aquesta exposició serveix per 
celebrar el cinquè aniversari de 
l’Espai de Lliure Creació Carme 
Malaret.
Aquests cinc anys han passat molt 
ràpid, però el més important és 
la quantitat de gent que ens està 
ajudant i ens està donant suport. 

El projecte I’Museum és una mos-
tra que la família es va ampliant, 
perquè hi han participat unes 140 
persones i hem rebut més de 800 
imatges. El paper del Petit Comitè, 
format per la Teresa Farró, la Car-
me Malaret i l’Olga Álvarez, ha es-
tat clau.

Juntament amb en Quim Deu, 
estàs preparant un altre projecte, 
oi?
El Quim Deu i jo estem treballant 
en un projecte emmarcat en el Fes-
tival SingulArt. Es tracta de KM0, 
una exposició de 18 artistes del 
Baix Llobregat, que podran pre-
sentar les seves propostes a partir 
de finals del mes d’agost. Condici-
onarem l’espai de la primera planta 
del Mercat Municipal perquè aculli 
la mostra d’artistes de la comarca 
durant un dia. Intentarem donar 
a tots els elements decoratius una 
connotació de mercat, amb els ma-
terials i contenidors que s’utilitzen 
normalment, creant l’espai Mer-
cat-Art.
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En el marc del projecte europeu 
Rutes Singulars, l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, en col·labora-
ció amb les ciutats sòcies, durà a 
terme una nova acció artisticoeco-
nòmica el proper mes d’octubre. 
Aquesta acció consta d’un festival 
de creació contemporània, econo-
mia creativa i turisme cultural que 
tindrà lloc del dijous 4 d’octubre al 
diumenge 7 d’octubre a Sant Just 
Desvern. A través de diferents ac-
tivitats artisticoeconòmiques es 
pretenen fomentar les relacions 
empresarials i dinamitzar els di-
ferents barris, impulsar una xarxa 
professional del sector cultural, in-
crementar l’oferta cultural de mu-
nicipi, posar en el mapa cultural el 

Sant Just acull les X Jornades de Ciutats Creatives

poble per tal d’atraure el turisme i 
posicionar Sant Just Desvern com 
un espai d’innovació. 

 Aquesta activitat comença-
rà el dijous amb una acció de 
networking al barri nord, seguida 
per les actuacions de dansa i con-
certs al barri Sud del divendres, el 
mercat artesà, el vermut musical i 
els espectacles de carrer el dissab-
te al barri centre i les rutes creades 
especialment al polígon del Sud-
Oest així com les actuacions de les 
ciutats sòcies que tindran lloc el 
diumenge al barri de Mas Lluí. 

La direcció artística del festival 
Singul’art està sent gestionada con-
juntament amb dues comissàries 
artístiques locals i amb la col·labo-

SINGUL’ART, eclosió d’activitats artístiques 
i festival d’economia creativa a la tardor

ració de les empreses de productes 
culturals del municipi.

 La primera planta del Mercat 
Municipal serà durant uns dies un 
espai de creació. Artistes de les arts 
de diferents disciplines hi crearan 
productes que durant el festival es 
podran veure al carrer. És un pro-
jecte europeu i la convocatòria de 
totes les activitats està oberta a ar-
tistes de totes les ciutats sòcies del 
projecte “Rutes Singulars”. Amb 
Sant Just Desvern hi ha la fundació 
Kreanta, Barakaldo, Irún, Tourne-
feille i Foix.

 La informació que generi el Sin-
gul’art es podrà consultar al web 
santjust.cat i seguir a través de les 
xarxes.

Estan obertes les inscripcions per a les X Jornades Ciutats Creatives 
Kreanta-Rutes Singulars que tindran lloc del 17 al 19 d’octubre a Sant 
Just Desvern i que se centren en l’economia creativa, el turisme cultural 
i la sostenibilitat des d’una perspectiva teòrica i amb l’exposició de 
bones pràctiques de ciutats catalanes, espanyoles i europees. En el 
vessant acadèmic hi haurà ponències de X.Greffe, professor de la 
Universitat de París, i Sorbone i la Montserrat Pareja, de la UB, ambdues 
persones que destaquen en l’àmbit de la investigació i l’economia 
creativa. Pau Rausell de la Universitat de València i Emmanuel Negrier 

de la de Montpellier, Laia Coma, investigadora en l’àmbit del turisme i 
l’educació, són algunes de les persones que hi intervindran. El Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, el de la ciutat de Barcelona i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, exposaran bones pràctiques. S’obriran el dia 17 amb una 
taula rodona excepcional de persones veïnes de Sant Just Desvern amb 
una important trajectòria internacional: l’arquitecte Ricardo Bofill, el 
poeta Joan Margarit, la pintora Soledat Sans, el compositor Joan Albert 
Amargós i l’escultor Jaume Plensa. La inscripció és oberta www.rutas-
singulares.eu
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NOTÍCIES BREUS

EVITAR RISCOS EN 
LES EXPLOTACIONS 
AVÍCOLES PER A 
L’AUTOCONSUM 

Les explotacions avícoles per a l’autoconsum 
no estan exemptes de perills sanitaris 
i de salut pública, i poden representar, 
sota determinades circumstàncies, una 
font potencial de focus de malalties que 
comprometin la sanitat animal i la viabilitat de 
la resta d’explotacions avícoles.
Amb l’objectiu de minimitzar els riscos, 
és necessari recordar i informar de l’obligació 
d’inscriure aquestes activitats al Registre 
d’explotacions ramaderes de Catalunya, així 
com disposar de mitjans o instal·lacions per 
poder confinar les aus, per tal de garantir unes 
bones condicions de bioseguretat.
Més informació, al web del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 
de la Generalitat 
de Catalunya.

TREBALLS DE PINTURA 
A L’APARCAMENT DEL 
MIL·LENARI 

Continuen les millores a l’aparcament municipal 
d’El Mil·lenari, gestionat per Promunsa. Després 
de canviar el sistema d’accés de l’aparcament, la 
detecció de matrícules i la forma de pagament, 
aquests dies s’estan duent a terme treballs de 
pintura en parets, delimitació de places, accessos i 
senyalització.

VÍDEO PER UNA TINENÇA 
DE GOSSOS RESPONSABLE
La tinença d’un animal té un valor afectiu i emocional molt important 
per a les persones que en són propietàries i això comporta tot un 
seguit d’obligacions i responsabilitats en relació a l’animal, a la resta 
de persones, i a l’ecosistema urbà.
Per tal de complir la normativa sobre la tinença d’animals, 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha elaborat un vídeo per 
fomentar la sensibilizació en la convivència de la ciutadania 
amb els gossos. Es pot veure a l’apartat salut de santjust.cat. A la web 
també es pot consultar l’ordenança municipal que regula la protecció i 
tinença dels animals. 

DESFILADA DE MODA 
TARDOR 2018
Les associacions comercials Desvern-
Comerç i Empresa i Dona i Empresa 
fan una crida a les botigues, comerços 
i establiments del municipi a participar 
en la Desfilada de moda i complements 
que estan organitzant, amb l’ajuda de 
l’Ajuntament, per les Festes de Tardor. 
Aquest esdeveniment està previst per 
al divendres 26 d’octubre als jardins 
de la Plaça Malaret i Amigó. Serà una nit, 
l’anterior a la del Shopping Night, en la qual 
les botigues lluiran les seves propostes 
de tardor/hivern, acompanyades de bona 
música i moltes sorpreses.
Les botigues interessades poden  contactar 
directament amb les associacions 
organitzadores: 
info@desvernconerciempresa.com i 
info@donaiempresa.cat
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NOTÍCIES BREUS

MOR L’EXALCALDE DE SANT JUST, JOSEP LLUÍS SURROCA  

Va morir el 8 de juliol als 97 anys. La seva relació amb el consistori de Sant Just va començar 
com a regidor i tinent d’alcalde de Cultura l’any 1949, i 10 anys després va ser nomenat alcalde, 
càrrec que va ocupar fins el 1971. 

Surroca va ser un ferm defensor del creixement pautat de la població i durant el seu mandat 
es va aconseguir treure la indústria dels Ciments Samson del municipi. També era conegut per 
la seva trajectòria en els mitjans de comunicació. Amb 25 anys, va impulsar el diari comarcal 
‘Llobregat’ i als anys seixanta va posar en marxa l’emissora municipal Ràdio Sant Just. 

Espai publicitari cedit per l’Ajuntament 
als comerços guanyadors del concurs 
d’aparadors 2018

CARRERS RESTRINGITS PER A VEÏNAT 
NO AUTORITZAT
Encara continuen entrant alguns vehicles sense autorització al c. Raval de la Creu, als 
passatges Serral i Montseny i al tram del c. Bonavista –entre els carrers Marquès de Monistrol 
i Freixes. Recordem que des del mes d’abril només poden accedir en un horari limitat els 
vehicles autoritzats, els vehicles de càrrega i descàrrega, els no contaminants, els taxis i els 
d’emergències. 

Són carrers considerats com zona de baixes emissions, i estan vigilats per unes 
càmeres lectores de matrícula que permeten l’entrada als vehicles autoritzats i sancionen 
automàticament als que no ho estan. 

L’estacionament més proper és a l’aparcament del Mil·lenari i a les places d’estacionament 
regulat en superfície dels carrers propers. 
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Després dels Casals d’Estiu i les 
propostes més estiuenques per 
al jovent, persones adultes i gent 
gran, arriba el setembre amb una 
nova temporada de cursos, tallers 
i activitats adreçades a tots els col-
lectius. A partir de l’1 de setembre 
comencen les inscripcions, que 
s’han de fer als equipaments res-
pectius o entitats que organitzen. 

L’oferta d’Escoles Esportives per 
a nenes i nens de 4 a 16 anys inclou 
iniciació esportiva, aeròbic i les esco-
les de promoció esportiva: patinatge 
artístic, natació, futbol-11, futbol sala, 
bàsquet, voleibol i hoquei. Es fan a la 
Bonaigua, al Camp de Futbol i als 
centres educatius. 

A l’equipament formatiu Les 
Escoles, el Centre de Formació 
de Persones Adultes imparteix 
ensenyaments inicials, formació 
instrumental, preparació per a la 
prova d’accés al cicle formatiu de 

grau mitjà, informàtica i anglès; el 
servei Local de Català del CPNL 
inicia el nou curs escolar amb una 
oferta que va des del nivell bàsic 
fins al superior; i els Tallers de Mú-
sica ofereixen classes de diferents 
instruments per a infants, jovent i 
persones adultes. 

Els Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques a Can Ginestar, co-
mencen a l’octubre oferint 19 dis-
ciplines artístiques. I a La Vagone-

Els equipaments i serveis municipals 
preparen l’activitat per al setembre

ta, el Taller de Plàstica Municipal 
Carrau Blau és l’opció que any rere 
any trien una seixantena de nens i 
nenes. Es potencia la participació, 
l’observació, l’experimentació, la 
creació i el treball col·lectiu. Tam-
bé a La Vagoneta, l’Espai de Joc co-
mença l’activitat a l’octubre. Hi ha 
abonaments anuals, de 10 sessions 
i d’un dia. No cal fer inscripcions. 

La Biblioteca Joan Margarit 
també reprèn els clubs de lectura 
i El Mil·lenari els cursos de taitxí, 
Mou-te, ball, memòria i Internet 
per a les persones grans. 

El Centre Cívic Joan Mara-
gall i Salvador Espriu ofereixen 
un ampli ventall de cursos i tallers 
d’humanitats, creativitat i expres-
sió, salut i creixement personal, 
cuina, llengües, etc. I al Salvador 
Espriu, al setembre es reprenen les 
activitats de ball, de Just Dona, els 
grups d’ajuda mútua, etc.
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Una trentena de persones van parti-
cipar en els tallers que es van organit-
zar, per segona vegada, per treballar 
el contingut del que ha de ser el do-
cument del Pla de Mobilitat Urba-
na i Sostenible de Sant Just Desvern 
(2018-2024). Van poder escollir un 
dels quatre àmbits que es van plan-
tejar per debatre, consensuar i incor-
porar propostes noves: mobilitat a 
peu, mobilitat en bicicleta, transport 
públic i vehicle privat i aparcament.

En aquesta sessió participativa van 
assistir l’alcalde de Sant Just Desvern, 
Josep Perpinyà, i el regidor de Mo-
bilitat, Jordi Porta Pruna.

La revisió del Pla de Mobilitat 
de Sant Just Desvern (PMUS), que 
compta amb la supervisió de la Dipu-
tació de Barcelona, es troba, ara, en la 
fase propositiva, després d’haver-se 
fet la diagnosi. A partir de setem-
bre, està previst realitzar una darrera 
sessió pública oberta a la ciutadania 

El Pla de Mobilitat Urbana entra 
en la fase de presentació de propostes 

per presentar el document final del 
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 
(2018-2024) de Sant Just Desvern 
que, posteriorment, es portarà al Ple 
municipal perquè sigui aprovat per 
la Corporació.

Podeu consultar més informació a 
santjust.cat i dirigir les vostres pre-
guntes, suggeriments o aportacions 
a mobilitat@santjust.cat

15a Passejada 
urbana en bicicleta
Diumenge 30 de setembre, a les 
10.30 h des del Parc del Parador

• Activitat inclosa dins de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2018

• Inscripcions gratuïtes de 10 h 
a 10.30 h al punt de sortida

• Festa final al Parc de Torreblanca amb 
avituallament, animació i sorteig de 
bicicletes entre totes les persones 
participants

Organitza: Ajuntaments de L’Hospitalet 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Just Desvern
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

EL 95% DE LES PERSONES RESIDENTS A SANT JUST 
ESTAN MOLT O BASTANT SATISFETES DE VIURE-HI 

Amb l’objectiu de conèixer l’opinió de la ciutadania 
sobre la situació del municipi, el grau de satisfacció 
amb els serveis i equipaments municipals i la 
valoració de les actuacions de l’Ajuntament, actuals 
i futures, el passat mes de maig es va encarregar 
una enquesta a una empresa especialitzada en 
estudis d’opinió que, a partir de 400 entrevistes 
aleatòries, ha permès obtenir uns resultats que, 
a grans trets, es mostren en aquestes pàgines 
centrals. L’informe de resultats d’aquesta enquesta 
de satisfacció es pot consultar, íntegrament, al 
portal de la transparència del web santjust.cat

GRAU DE SATISFACCIÓ DE VIURE 
A SANT JUST DESVERN

VALORACIÓ GENERAL 
DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

EVOLUCIÓ RECENT DEL MUNICIPI

En general vostè se sent molt, bastant, poc o 
gens satisfet/a de viure a Sant Just Desvern?

Com valoraria en una escala de 0 a 10 l’actuació 
de l’actual Ajuntament de Sant Just Desvern?

I la gestió de l’Ajuntament en els següents àm-
bits com la valoraria en una escala de 0 a 10?

En els últims dos 
anys creu que Sant 
Just ha millorat o 
empitjorat?

Creu que Sant Just 
millorarà els propers 
2 anys?

Perfil de les persones enquestades
De les 400 persones enquestades, empadronades a Sant Just 
Desvern, el 53% són dones i el 47% homes. Per franges 
d’edat, la més majoritària és la de persones de 60 o més anys 
(33%), seguida de la franja d’edat compresa entre els 30 i 
44 anys (27%), la de 45 a 59 anys (26%) i la de 18 a 29 anys 
(14%). Més de la meitat de les persones asseguren tenir un 
nivell d’estudis alt i estar treballant actualment. Un 22,7% 
de les persones són nascudes a Sant Just Desvern, un 11% a 
la resta de la comarca, un 44% a la resta de Catalunya i un 17% 
a la resta d’Espanya.

57,1

Molt Bastant Normal/
Regular

Poc Gens

37,4

2,8 2,7

Ha millorat/millorarà
Ha empitjorat/empitjorarà

Està igual/seguirà igual
NS/NC

60,225,2

11,4
3,2

61,3
10,9

11,4

16,7

OFERTA DE PARCS 7,3

ATENCIÓ SOCIAL 7,0

ATENCIÓ AL PÚBLIC 7,0

SOROLL AMBIENTAL 7,0

SEGURETAT CIUTADANA 6,9

RECOLLIDA DE RESIDUS 6,8

OFERTA CULTURAL 6,8

NETEJA DE CARRERS 6,7

GESTIÓ MUNICIPAL 6,6

ENLLUMENAT DELS CARRERS 6,6

TRÀNSIT 6,3

HABITATGE 6,3

TRANSPORT PÚBLIC 6,2

1,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/
NC

0,2 1,3 2,3
5,3

8,9

24,0 24,9

14,7

6,7
4,3 6,4

Mercat Municipal

Complex esportiu La Bonaigua

Can Ginestar

Casal de joves

Camp de futbol

Cementiri municipal

Centre per a la gent gran El Mil·lenari

Biblioteca Joan Margarit

Centre Cívic Joan Maragall

Escola Bresssol Municipal Marrecs

Centre Cívic Salvador Espriu

Centre de formació Les Escoles

Nota mitjana 
de 6,6 Xifres en %
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FITXA TÈCNICA
Empresa: GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL. Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques. Àmbit geogràfic: Sant Just Desvern
Població entrevistada: Major de 18 anys i empadronada al municipi. Número d’entrevistes: 400. Tipus mostreig: Selecció aleatòria amb quotes creuades de sexe i 
edat. Marge d’error: +/- 5% (nivell de confiança del 95%). Treball de camp: del 9 al 16 de maig. Cost total: 10.851,28 ¤ (IVA inclòs)

L’enquesta s’encarrega donant compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga també a publicar els 
resultat al Portal de la Transparència.

ELS PRINCIPALS PROBLEMES 
DE  SANT JUST

NOTORIETAT, ÚS I VALORACIÓ D’ALGUNS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

LES PRIORITATS DEL GOVERN

Quin creu que és el problema més greu de Sant 
Just Desvern? I el segon? I el tercer?

Dels següents equipaments, digui’m si els coneix o n’ha sentit a 
parlar i si els ha utilitzat o visitat alguna vegada

Quina considera vostè que hauria de ser la 
prioritat municipal pensant en el futur de 
Sant Just Desvern?

ACCÉS A
L’HABITATGE

23,5 %

MOBILITAT 
DINS DEL 

POBLE
16 %

METRO i 
CONNEXIÓ 

BCN
12,1%VIA 

PÚBLICA
9,7 %

Transport 
públic /
comunicacions

27,5

Oferta 
d’oci i 
cultura

12,8

Accés a 
l’habitatge

11,8

Seguretat 
Ciutadana

9,7

Neteja

9,5

Mercat Municipal

Complex esportiu La Bonaigua

Can Ginestar

Casal de joves

Camp de futbol

Cementiri municipal

Centre per a la gent gran El Mil·lenari

Biblioteca Joan Margarit

Centre Cívic Joan Maragall

Escola Bresssol Municipal Marrecs

Centre Cívic Salvador Espriu

Centre de formació Les Escoles

(n=365)

(n=331)

(n=359)

(n=248)

(n=241)

(n=239)

(n=146)

(n=277)

(n=149)

(n=122)

(n=151)

(n=120)

                     99,5

                    98,6

                    97,5

                   95,7

                  93,5

                  92,4

               87,4

               87,2

            80,3

            79,1

          76,2

54,0

Notorietat Ús Valoració mitjana

88,6 92,7 7,2

7,1

8,1

7,4

7,3

7,6

7,9

8,2

7,2

8,3

6,9

8,1

Una vegada Diverses vegades

79,8 84,5

88,7 91,3

55,6 66,5

54,1 65,5

49,8 62,2

31,5 39,9

66,6 70,6

35,0 41,0

26,6 33,5

37,5 41,5

27,1 31,4

Cal tenir present que el 14,3% de les persones no va saber què 
contestar o no va contestar a la pregunta
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60.000 ¤ destinats 
a subvencionar 
activitats extraescolars 
d’infants i adolescents 
per al curs 2018-2019
 
L’Ajuntament ha obert la convocatòria 
per a la concessió d’ajudes econòmiques 
a persones menors i adolescents per a la 
realització d’activitats culturals, lúdiques 
i esportives fora de l’horari escolar, al 
municipi, per al curs escolar 2018-2019.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 
de setembre de 2018, tot i que continuaran 
obertes al llarg de tot l’any.  

 Aquests ajuts van adreçats especialment 
a menors i joves escolaritzats a Sant Just, 
en edat d’escolarització obligatòria i segon 
cicle d’educació infantil o que estiguin 
cursant estudis obligatoris. L’objectiu 
és promocionar i afavorir la realització 
d’activitats culturals, lúdiques i esportives 
com a instrument fonamental en la formació 
de l’infant i ajudar econòmicament les 
famílies que acompleixin 
els criteris.

Les bases es 
poden consultar a 
santjust.cat.

A mitjan juliol s’ha obert el termini 
perquè les empreses que hagin con-
tractat o tinguin previst contractar 
persones per treballar aquest 2018 
puguin sol·licitar a l’Ajuntament una 
ajut econòmic. Recentment, l’Ajunta-
ment de Sant Just Desvern ha aprovat 
aquest nou ajut, que porta per nom 
Contractació Justa 2018, per a la con-
tractació de persones aturades a tra-
vés del Servei de la Borsa de treball. 
L’ajut és en règim de concurrència 
competitiva, atenent en primer lloc- 
la puntuació segons els criteris de les 
bases i, en cas d’empat, per ordre de 
presentació de sol·licituds. 

Aquesta iniciativa pretén subven-
cionar les contractacions produïdes 
en qualsevol moment de l’any 2018, 
amb una durada mínima de 6 mesos 
i que compleixin les condicions pre-
vistes en les bases.

 És una subvenció 100% finançada 
per l’Ajuntament que compta amb 
una dotació de 30.000 ¤  -doblant així 
el fons previst en l’antic ajut conegut 
com a POFI que s’havia atorgat en els 
últims anys- i neix com a més justa, ja 
que també subvenciona els contractes 
indefinits i facilita l’atorgament de 
la subvenció a les microempreses, 
a les empreses de fins a 5 anys de 

Ajut adreçat a les empreses locals per a la 
contractació de persones aturades aquest 2018

vida i a les que paguin per sobre del 
salari mínim interprofessional, entre 
d’altres aspectes.

 Les empreses i persones autòno-
mes poden optar a 3 línies de subven-
ció diferent, de fins al 33% del salari 
corresponent al període subvenci-
onat, amb un màxim de 4.000 ¤. El 
termini per presentar la sol·licitud 
serà fins al 27 d’agost. Les empreses 
que tinguin la intenció de contractar 
durant el que resta d’any hauran de 
presentar la sol·licitud conforme vo-
len optar a aquesta subvenció dintre 
del termini establert fins al 27 d’agost, 
amb independència de quan es faci 
efectiva la contractació.

 Més informació a santjust.cat i 
al Servei de Promoció Econòmica.
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L ’A j u n t a m e n t 
ha aprovat unes 
bases pioneres 
per subvencionar 
la rehabilitació 
d’habitatges i 
millorar les con-
dicions dels llo-
guers al mu nicipi. 
L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la millora 
de l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència 
energètica del parc d’habitatges existent, així 
com incidir en els preus del mercat de lloguer. 
Aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament 
és compatible amb altres ajuts destinats a les 
mateixes actuacions, com ara els que ofereix el 
Consorci de l’Habitatge de l’AMB.

Dos tipus de subvencions en funció 
de l’habitatge
• Tipus A. Habitatge on resideix el mateix 
propietari. L’Ajuntament i l’AMB ofereixen ajuts 
de fins a 2.000 i 3.000 euros respectivament 
(5.000 euros en total) a fons perdut.
• Tipus B. Habitatge en règim de lloguer 

o destinat al lloguer. L’Ajuntament i l’AMB 
ofereixen ajuts de fins a 6.000 euros cadascun 
(12.000 euros en total). Els habitatges del Tipus 
B s’incorporaran a la borsa municipal de lloguer 
durant cinc anys, i la persona beneficiària haurà 
de repercutir el cost subvencionat en el preu del 
lloguer o en la durada del contracte.

Quines actuacions són subvencionables?
• Millora de les condicions d’habitabilitat. 
Actuacions destinades a assolir les condicions 
mínimes d’habitabilitat de l’habitatge.
• Adaptació a la normativa vigent de les 
instal·lacions de l’interior de l’habitatge, 
com les xarxes d’aigua, electricitat, gas canalitzat, 
telecomunicacions, sanejament, calderes i 
aparells d’aire condicionat o calefacció per als 
habitatges que no reuneixin els requisits mínims de 
temperatures tèrmiques. També és subvencionable 
la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics.
• Millores energètiques i de sostenibilitat. 
Millora de l’aïllament de l’habitatge, incorporació 
de proteccions solars en les obertures, canvi de 
tancament de finestres i portes, i instal·lació de 

sistemes d’il·luminació de baix consum.
• Millora de l’accessibilitat i la mobilitat 
interior de l’habitatge. Instal·lació d’aparells 
elevadors, substitució de banyera per dutxa, 
adequació de portes, passadissos i habitacions 
accessible, i adequació d’espais amb humitats.
Els impresos de sol·licitud es poden obtenir a 
l’Ajuntament, a les oficines de PROMUNSA i al web 
de PROMUNSA. Les sol·licituds cal presentar-les a 
les oficines de PROMUNSA o a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament.

Programa d’ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges 
i la millora de les condicions del lloguer

La finalitat d’aquesta iniciativa és 
poder millorar les condicions de vida 
de les persones, fent els habitatges 
més actuals, i sense que aquestes 
s’hagin de preocupar de res. Un cop 
feta la sol·licitud, l’empresa municipal 
Promunsa s’encarregarà de tots els 
tràmits, gestions, pressupostos, 
contractació, seguiment i entrega 
de les obres de rehabilitació dels 
habitatges. 



Nou èxit de l’Atlètic Sant Just en el campionat 

del CEBLLob que promou i fomenta els valors 

en l’esport.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat 

commemora 30 anys de servei a la ciutadania 

i suport als municipis de la comarca.

Intervenció plàstica de la dissenyadora gràfica Nirvana Jiménez i la implicació del Cau i l’Esplai Ara Mateix

Al mes de juliol, vam gaudir de dues sessions de Nits de Música 

organitzades pels Tallers de Música a les Escoles. A l’Ateneu de Sant Just se li ha concedit la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya pel seu centenari i per la seva tasca cultural i cívica.
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Durant el mes de juny, l’Espai de Lliure 
Creació Carme Malaret ha acollit el 
projecte col·lectiu I’Museum.

El conseller d’Ensenyament Josep Bargalló va visitar l’Ajuntament i va ser receptiu a la demanda de l’alcalde Josep Perpinyà i del regidor d’Educació Just Fosalva per a la creació de 60 noves places escolars de 0-3 anys.

La Sala Municipal de l’Ateneu, plena de gom a gom, acull el 
sorteig dels 43 habitatges d’habitatge públic a Mas Lluí.

Fins ara més de 750 persones, entre persones 

adultes i infants, han participat en els tallers. 

A partir del 15 de setembre: nous tallers 

mediambientals.

A l’Ateneu de Sant Just se li ha concedit la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya pel seu centenari i per la seva tasca cultural i cívica.

El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau us proposa que aneu a conèixer el taller els dies 18, 19 i 20 de setembre, de 17 a 19 h. A més, estrena nova web www.carraublau.cat
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Sergi Seguí 
i Esteve
Grup Municipal 
d’ERC

Gina Pol i Borràs

Quima Giménez 
y González

Dolors Leyva Grasa
Carrasumada 
Serrano Pau
Grup  Municipal del PSC

 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

CRIDA A LES DONES CARREGUEM PILES

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

Som el grup municipal amb més dones a l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern i les 4 regidores socialistes gestionem àmbits 
tan destacats com hisenda, ocupació i empresa, habitatge, 
urbanisme, serveis socials, formació, salut pública, recursos 
humans, esports, comunicació i transparència, cooperació 
i polítiques de gènere. Les polítiques que estem desenvo-
lupant volen aconseguir una millora de  la qualitat de vida 
de la població de Sant Just, i combatre les desigualtats 
existents a la nostra societat. Les competències municipals 
són limitades i hi ha reptes que superen l’àmbit local. Si les 
dones fem pressió juntes, arribarem més lluny!

Què us proposem?

NO a la violència masclista. Cal un Pacte Català contra 
la Violència Masclista. 
No hi ha prou recursos per ajudar les dones víctimes de 
violència masclista. La recerca d’habitatge i feina, quan es 
viu un procés de recuperació personal, és complicada. 

NO a les violències sexuals. Cal frenar els atacs sexuals 
i fer ciutats més segures.
La sentència de “La Manada” demostra que la societat, en 
general, encara és masclista i exculpa l’agressor o agressors 
en funció del comportament de la dona. No hi ha cap justi-
ficació per agredir sexualment una dona. NO és NO. Hi ha 
molta feina per fer i més encara mentre hi hagi homes que 
juguin a videojocs on violar una dona pot donar-te vides i 
pugui triar amb quina arma la mates per pur entreteniment.

NO a la discriminació laboral. Cal una llei per garantir 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el 
treball. 
L’embaràs penalitza la dona i no hi ha polítiques compensa-
tòries. Les nostres dones grans, a part, tenen pensions més 
baixes perquè han dedicat molt temps a la cura dels fills i 
també han estat penalitzades. 

Què podem fer?

Cal provocar un canvi de mentalitat. L’home no pot fer allò 
que perjudica una dona, res el legítima. La igualtat és llibertat, 
és identitat, i és un benefici per a tota la societat. Cal fer més 
pressió social amb dones i homes al capdavant que defensin 
la plena igualtat. Hem d’assolir la fi de les desigualtats i 
dels històrics abusos envers les dones. Aquí ens trobareu!

Una de les moltes condicions que Esquerra Republicana 
va posar a sobre la taula de negociació al 2015 per formar 
part del Govern municipal va ser la de planificar el Sant 
Just del 2025. Això s’havia de traduir en Plans estratè-
gics sectorials i en un Pla d’Acció Municipal, de la mà de 
la ciutadania, per definir com millorar Sant Just.

Es podria dir que l’aposta ha estat guanyadora perquè 
el 57,1% de la població de Sant Just està “molt satisfeta” de 
viure-hi i el 27,4% ho està “bastant”. De la mateixa mane-
ra, el 60,2% creu que el poble, en els darrers dos anys, “ha 
millorat” i el 61,3% creu que “millorarà” entre ara i el 2020.

Si s’ha arribat fins aquí ha estat gràcies al treball de 
molta gent en molts àmbits i, sobretot, tenint les idees 
clares en, per exemple, la programació rica i innovadora 
dels equipaments cívics i culturals o una millora en la dina-
mització i l’atenció al comerç local.

Ara bé, l’objectiu d’ERC Sant Just sempre és el de 
millorar el benestar i la qualitat de vida de les perso-
nes que viuen al nostre municipi. Per fer-ho ens hem 
de centrar en allò que no s’ha valorat tant positiva-
ment, fent escolta activa i fent-nos la pregunta: què 
hem de fer per millorar?

La mobilitat i el transport preocupen als nostres veïns 
i veïnes. És un repte que, des de la regidoria, cal seguir 
millorant amb més determinació que mai tot i ser un àmbit 
que no depèn estrictament de la gestió municipal. Les so-
lucions definitives requeriran temps i inversió per part d’al-
tres administracions. Per això som, i volem seguir sent, 
al Govern municipal. No per buscar excuses sinó per 
acceptar reptes i millorar, com hem fet aquests 3 anys 
aplicant millores en la seguretat viària, que han reduït el 
nombre d’accidents, i apostant per fer carrers més ama-
bles pels vianants. El 27,6% ho veu bé, el 45% ho valora 
notablement i el 13,1% ho fa de manera excel·lent.

Un repte també és millorar l’accés a l’habitatge. Hi ha 
marge de millora tot i haver impulsat la redacció i implan-
tació d’un Pla Local d’Habitatge Públic de Lloguer 2017-
2024, així com el desenvolupament de dues promocions 
de venda d’HPO i una de lloguer a Mas Lluí.

Som inconformistes. El nostre deure és saber per 
què un 32,9% de les persones enquestades només valoren 
l’actuació de l’Ajuntament amb un 5 (8,9%) i un 6 (24%). 
Què és allò que els preocupa del municipi? Què hem de 
fer per millorar la seva situació? 

Esquerra Republicana som permeables a qualse-
vol idea que tingui per objectiu millorar la qualitat 
de vida de la població de Sant Just. Per això fa mesos 
que treballem, de manera activa, oberta i transversal, amb 
tothom que ha volgut formar part dels grups de treball que 
establiran la base del programa electoral del 2019. Entre 
tots i totes farem un #SantJustRepublicà.

LA BONA FEINA OBTÉ 
BONS RESULTATS

@pebocus 
@jasmarats

Laia Flotats 
Bastardas
Grup Municipal 
de PDeCAT
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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

VISCA LA FESTA 
MAJOR

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

EMPEZAMOS A 
CAMINAR DE NUEVO

ppsantjust@gmail.com

Este fin de semana mi partido ha celebrado un congreso 
extraordinario del que ha salido escogido como nuevo 
presidente una persona joven que viene a personificar 
el cambio generacional que a mi modesto entender, 
era del todo necesario. Pablo Casado.

Un cambio generacional como decía, que se ha 
producido de forma transparente, participativa y de-
mocrática , dejando de forma clara e indiscutible que 
el Partido Popular es una formación que demuestra 
día a día su clara condición de estar preparándose 
para  gobernar nuestro país a partir de las próximas 
elecciones generales.

Y es que tengo el convencimiento de que de esta 
nueva etapa que hoy comienza en mi partido, en nuestro 
partido, deslumbra una nueva forma de hacer política 
rescatando todas aquellas fórmulas que tantos éxitos a 
proporcionado a nuestra nación he incorporando nuevas 
políticas fruto de una nueva generación en la dirección 
del partido que aportara ideas nuevas haciendo de esta 
forma que la opción de votar al partido Popular más 
allá de cuestiones ideológicas transitorias, es la opción 
más inteligente y practica desde una visión económica.

Es imposible negar que las etapas más exitosas 
y de más progreso social y económico han estado 
lideradas por el PP así como es del todo innegable que 
después de una etapa gobernando el partido Socialista, 
España ha sufrido una grave caída de la que solo se ha 
podido salir a través de unas elecciones y un cambio 
de gobierno que siempre ha sido el Partido popular.

Espero y deseo de que la historia no vuelva a repe-
tirse en este corto periodo de tiempo en el que nuestra 
suerte esta dirigida y gobernada por el PSOE y no tenga 
que volver al punto de partida que se encontró Mariano 
Rajoy en el momento de ser nombrado presidente del 
gobierno español. 

Desde el Partido popular de Sant Just Desvern damos 
la más sincera enhorabuena al nuevo presidente y le 
deseamos la mejor de las fortunas a la hora de tomas 
las decisiones que se presentan por delante ya que del 
acierto de las mismas dependemos muchas y muchos 
ciudadanos. ANIMOS.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

EL IVA Y LA 
CARA DURA

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

Confieso que escuece ver sucesos de apropiación del 
trabajo ajeno. Pero hoy, muchas personas irán al cine y 
pagarán menos por su entrada aunque a los del PP no 
les gustaba la idea de reducir 11 puntos el IVA de las 
entradas. Hubo que presionar mucho pero la historia 
tuvo final feliz. Por eso me sorprende que ahora que 
han entrado en vigor los Presupuestos del Estado, 
el que fue partido del Gobierno salga a celebrar la 
reducción del IVA del cine como si fuese cosa suya.

Eso sí, nada supera a la reacción del PSOE, que 
festejó el acontecimiento con un tuit desde la cuenta 
oficial de Moncloa lleno de emoticonos que parecía 
escrito por una adolescente empachada de Súper Pop 
y colgó un vídeo del ministro de Cultura dando gracias 
a todas las fuerzas políticas por haber ayudado en la 
tarea. ¿A todas las fuerzas políticas?¿A qué fuerzas 
políticas se refiere?¿Al PP, que no quería bajar el IVA 
y al que hubo que aclarar que nos levantaríamos de 
la mesa si no cedía? ¿O al PSOE, que ni siquiera votó 
los presupuestos que llevaban la medida? 

En esta guerra, los de C´s nos quedamos solos. Mis 
compañeros explican cuando hubo que reunir a los 
profesionales del sector en el Congreso para decirles 
que no habíamos tenido éxito en la negociación de los 
Presupuestos anteriores, y que teníamos que confor-
marnos con la bajada del IVA de los espectáculos en 
directo. Menudo trago pasaron al tener que explicar que 
iban a tener que esperar un poco más. Les prometimos 
que a la siguiente iría la vencida, y ellos lo creyeron. Y 
cumplimos, porque era lo justo. 

Ahora, cuando veo a PP y PSOE reclamando para sí 
el mérito de la reducción del IVA cultural, se me escapa 
una sonrisa y me pregunto aquello de dónde estaban 
entonces, cuando tanto los necesitamos. Porque si en 
los días en que se peleaba la bajada del IVA cultural 
hubiésemos tenido de nuestro lado a PP y PSOE, las 
cosas habrían sido mucho menos duras. Pero unos se 
ponían tozudos y otros se hacían el avión. Ahora todos 
se apuntan a la fiesta tratando haber sido parte del 
tinglado. Confieso que pica ver cómo se apropiación 
del trabajo ajeno pero hoy, miles de personas irán al 
cine y pagarán un poco menos por su entrada y yo 
entré en política para esto, no para rebotarme por 
pruebas de lo que en el mundo real se llama cara dura.

L’evolució de la festa major dels darrers anys ha estat un 
dels exemples més clars del que és possible aconseguir 
amb lògica i dinàmica comunitària. Des de la institució 
i des de la societat s’ha aconseguit establir una col·la-
boració per superar els vells esquemes unidireccionals 
de treball  amb què  des de  l’Ajuntament es “proveïa” 
d’activitats  la població, l’èxit de les quals es mesurava 
segons el nombre de gent assistent. 

Ara fa 10 anys d’aquelles primeres barraques al camp 
de futbol, d’aquella aposta fruit de la participació dels 
i les joves en el marc del Consell de Joventut. Sant Just 
els deu molt a aquelles persones joves que van saber 
llegir en clau crítica la seva realitat i es van empoderar 
per transformar-la, no sense dificultats, pors i prejudicis 
per part de molta gent, i des d’aquí el nostre més gran 
reconeixement i agraïment. 

Però no es va quedar aquí la cosa. A molts llocs 
aquestes iniciatives s’acaben reduint a la consolidació 
d’espais de festa major pensats per a  i pel jovent, però 
no va ser aquest el cas de Sant Just. Aquell grup de joves 
no volien un espai de festa, només, volien treballar per 
a una proposta integradora, participativa, comunitària, 
una proposta capaç de “construir poble”. D’aquí la 
integració de molta gent i moltes entitats, de la creació 
de grocs i blaus com a vehicle de participació, de les 
diverses activitats programades des del nostre teixit 
social i cultural, del compromís personal de cadascuna 
de les persones de Sant Just en gaudir i fer gaudir la 
Festa Major. No esdevenim amfitrions i amfitriones 
d’un poble, ho som d’un projecte d’èxit compartit que 
any rere any evoluciona i millora.

És un èxit també gràcies a tot el personal de  l’Ajun-
tament, que ha hagut d’adaptar-se a una nova dinàmica 
de treball gens senzilla però que des del compromís 
i la il·lusió ha estat sempre d’una qualitat innegable.

Gaudim de la Festa Major com a exaltació antro-
pològica de la vida en comunitat, gaudim-la com l’esclat 
d’alegria compartida, fem-la nostra i de tothom partici-
pant-hi. Que hi sigui benvingut tothom i que tothom hi 
trobi un excel·lent exemple de convivència i germanor.

Gràcies a tothom, gràcies per haver aportat de 
manera desinteressada, gràcies per haver renunciat 
a paternitats estèrils i a lluïments personals durant tot 
aquest llarg i fructífer trajecte, gràcies en definitiva 
per haver fet d’aquesta la Festa Major més bastarda 
de les que es fan i es desfan. 

Visca la Festa Major Visca Sant Just!!
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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  AGOST-SETEMBRE 2018. SANT JUST DESVERN 

SORTIDESA L’AGOST, DESTAQUEM...  
FESTA MAJOR, 
DE L’1 AL 6 D’AGOST
I BON ESTIU!
Bona Festa Major a tothom! 
Rebreu la programació a casa vostra!

AL SETEMBRE, DESTAQUEM...  
MOLTA ACTIVITAT PER COMENÇAR 
EL “CURS”
Al setembre tornem amb moltes ganes per començar nous cursos, 
noves activitats i gaudir de Sant Just Desvern i del nostre entorn.
Vam gaudir d’una primavera que ens “alterava” plena d’actes al carrer 
com el QuintoTapa, la Festa de la Pau, Sant Jordi... i, ara, esperem amb 
molta ganes una “Tardor Singular” que ens convidarà a continuar parti-
cipant i gaudint d’un poble viu, especial i que prepara moltes sorpreses.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

IDIOMES

NOU ESPAI PER APRENDRE IDIOMES A CASA COSTA
La Casa Costa és un edifici que l’Ajuntament ha volgut destinar al servei 
públic formant part de l’extensa xarxa d’equipaments municipals dels 
quals disposa Sant Just Desvern.
Després de la urbanització del Parc An-
toni Malaret i Amigó i de l’espai de 
formació de Les Escoles, va sorgir 
l’oportunitat de fer de la Casa 
Costa, un espai també dedicat 
a la formació i l’aprenentatge. 
L’Ajuntament va convocar un 
concurs públic per donar-li 
aquest ús. L’Acadèmia d’idio-
mes Bristol va guanyar la licita-
ció pública i després de les obres 
hi ha traslladat la seva seu. Oferi-
rà activitat pública relacionada amb 
l’aprenentatge de llengües i possibilitarà 
avantatges relacionats amb persones desocupades i a l’atur que segueixen 
des del Servei de Promoció Econòmica.
Per tant, ja teniu al vostre abast una oferta de tallers i cursos d’idiomes a 
un nou espai com és la Casa Costa!

 Inauguració del nou Espai de Llengües Bristol. Dimecres 5 de setembre, a 
les 19.30 h. Casa Costa (c. Creu, 79, al costat del Pl. Antoni Malaret i Amigó)

VIII Jornades 
de la Vinya i el Vi 
a Collserola
Recuperant la tradició vinícola 
que fa anys es desenvolupava a 
la Vall de Sant Just i a Collserola, 
s’organitzen aquestes jornades 
per recordar aquella època. El 
Centre d’Estudis Santjustencs 
i l’Ajuntament proposen una 
excursió matinal a la Vall de 
Collserola fins a Can Baró (5,5km) 
passant per Can Biosca, la Beca i el 
camí de la Muntanya. També està 
previst un tast de vins i visita de 
conreus de la zona.

Paral·lelament es pot visitar 
l’exposició “És temps de verema” 
que des del 4 al 30 de setembre hi 
serà al CIM de Can Ginestar.

 Excursió matinal a la Vall de Coll-
serola fins a Can Baró. Diumenge 
16 de setembre, a les 10.30 h. Des de 
Can Ginestar
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SALUT

Sant Just Devern s’implica en la 
millora de la salut i la qualitat de 
vida de les persones donant visi-
bilitat a les persones i famílies que 
pateixen malalties, que necessiten 
del suport durant la cura i impulsa 
accions que actuin de forma pre-
ventiva davant de les malalties. 

Des de l’any passat, amb la Set-
mana del Cor, l’Ajuntament i l’Àrea 
Bàsica de Salut volen potenciar ac-
cions que ajudin a les persones a 
viure de manera més saludable i te-
nir un cor més fort i sa. Des del 29 
de setembre i fins al 5 d’octubre es 
faran una sèrie d’activitats i xerra-
des per promoure hàbits saludables 

MÉS SALUT

DIA MUNDIAL DE L’ALZHÈIMER
Punt informatiu
Divendres 21 de setembre, de 
10 h a 14 h. Davant del Mercat 
Municipal i de l’ambulatori

Cinefòrum: 
Nebraska
Pel·lícula que gira 
al voltant d’una 
persona gran 
amb símptomes 
de demència 
i les relacions 
familiars.
Posteriorment, 
taula rodona moderada per la 
psicòloga de l’AFA Baix Llobregat
Divendres 21 de setembre, a les 
17.30 h. Centre Social El Mil·lenari

i evitar comportaments de risc. Les 
activitats previstes: 
  Dia Mundial del Cor. Jugatecambi-
ental amb taller saludable. Dissabte 
29 de setembre, a les 11.30 h. Parc del 
Mil·lenari. 
  Xerrada: La cardioprotecció ha arri-
bat al nostre municipi. Què és un des-
fibril·lador? Quin ús n’hem de fer? , 
amb Neosalus Keep Beating. Dimarts 
2 d’octubre, a les 19 h a La Vagoneta.
   “Fem un control de la nostra edat 
arterial”, amb un cardiòleg de l’Hospi-
tal Moisès Broggi. Dimecres 3 d’octu-
bre, de 9 h a 13 h. A l’ambulatori.
   Taller de cuina saludable: Cuidem 
el nostre cor, cuidem la nostra ali-

US PROPOSEM...
Donació de sang
Només per a persones majors 
de 18 anys.
Dimarts 18 de setembre, de 16.30 h 
a 20.30 h. Casal de Joves

ESPORTS

1a edició del Campus de 
pretemporada del Club Natació 
Sant Just
Del 3 al 7 de setembre, de 17 h a 
20.30 h. CEM La Bonaigua i Parc 
Ciclista del Baix Llobregat

Campionat de Voleibol
Del 8 al 10 de setembre, durant tot 
el dia. Al CEM La Bonaigua

V Cursa solidària de Sant Just 
Desvern per Sant Just de Déu
Dissabte 22 de setembre, a les 17 h. 

Des de la pl. de Camoapa
Cal inscripció prèvia: www.
championschip.cat
Preu: 3 a 11 ¤ 
(inclou samarreta i obsequi).

PER A TOTHOM

Tertúlia de l’Ateneu: Les obres d’art 
de Sixena, amb Xavier Muñoz, 
lletrat del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat de Catalunya
Divendres 21 de setembre,   
a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

Documental del Mes: Over the 
limit, de Marta Prus
V.O. en rus subtitulada en català. 74 
min (2017). Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 28 de setembre,
a les 20 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

mentació, amb Vegetàrium i Cuina 
Miracle. Posteriorment, xerrada. Di-
mecres 3 d’octubre a les 19 h, al CC 
Joan Maragall. Inscripcions fins al 28 
de setembre al tel. 662 386 289 
   Caminada popular (10 h) Dijous 4 
d’octubre. Des de l’ambulatori .
   Conta-contes (17.30 h), i taller 
“Enfilem el nostre cor” i xerrada de 
primers auxilis (19.30 h). Divendres 
5 d’octubre. Can Ginestar

II SETMANA DEL COR

Hàbits saludables per tenir un cor sa 

29 SEPTEMBER
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Excursió a la Cartoixa 
d’Escaladei (El Priorat)
Visita al monestir del s.XII 
i dinar a Cornudella del 
Montsant.
Inscripcions al Centre 
Social El Mil·lenari, del 6  
a l14 de setembre,   
de 10 h a 14 h

Preu: 20 ¤ (inclou autocar, 
visita i dinar).

Dimarts 25 de setembre, 
durant tot el dia.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE SANT JUST DESVERN
Xerrada sobre seguretat 
per a la gent gran, 
amb el caporal Antonio Jurado
Divendres 28 de setembre, 
a les 17.30 h. 
Centre Social 
El Mil·lenari

AL CENTRE SOCIAL 
EL MIL·LENARI:
A partir del 10 de setembre

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS 
DEL CURS 2018-2019

INICI D’ACTIVITATS: 1 d’octubre
Preu: 30 ¤ / trimestres (excepte In-
ternet i Ball de saló que són gratuïts).

Tai-txí 
Mou-te
Memòria
Ball en línia
Internet (gratuït)
Ball de saló (gratuït)

EDUCACIÓ ESPORTS

Crida de l’Institut per celebrar 40 anys
Durant aquest any 2018 es commemoren els 40 anys de l’Institut i el pro-
per 6 d’octubre ho volen celebrar obrint les portes a tothom qui ha passat 
per l’Institut: alumnat, professorat, treballadors/es i també ciutadania. Hi 
ha previst un dinar popular al pati i diverses activitats lúdiques i musicals 
durant tota la tarda. 
Des de l’Institut fan una crida a tothom qui es vulgui apuntar. No us ho per-
deu! Informació: www.inssantjust.cat  / 40aniversariinssantjust@gmail.com
Preu del dinar: 12 ¤
   Festa 40 aniversari INS Sant Just. Dissabte 6 d’octubre, A l’Institut de Sant Just

DIADA NACIONAL    
DE CATALUNYA
Acte institucio-
nal i ofrena floral 
davant del mo-
nument comme-
moratiu de l’11 de 
setembre.

   12 h
Ballada de sarda-
nes amb la Cobla 
Juvenil de Solsona

   13 h
Ofrena floral institucional   
i d’entitats
Cantada de l’Orfeó Enric Morera

SPECIAL OLYMPICS

ARRIBADA DE LA 
TORXA D’SPECIAL 
OLYMPICS
Sant Just Desvern 
és Territori Special 
des que al maig del 
2017 va celebrar l’es-
deveniment esportiu 
d’Special Olympics 
amb la finalitat de 
promoure la inclusió de les persones 
amb altres capacitats. Enguany, el mu-
nicipi amfitrió de celebració dels jocs 
serà la Seu d’Urgell i Andorra la Vella, 
i per això col·laborem rebent la torxa 
olímpica que fa camí abans d’arribar a 
la Seu d’Urgell. Entitats i voluntariat 
que hi va participar, tornarà a ser-hi.

Anem a rebre la torxa, que arriba 
a Barcelona des de Laussanne, i que 
passarà per Sant Just fent un recor-
regut i relleus amb 20 esportistes que 
culminarà en un acte lúdic i l’encesa 
del pebeter.

   Rebuda i marxa de la torxa olímpica 
d’Special Olympics. Dissabte 29 de 
setembre, entre les 12 h i les 13.30 h. 
Recorregut des de parc Maragall i festa 
final a la pl. de Camoapa.

I NO US PERDEU...
SANT JUST SOLIDARI
Sopar de socis i sòcies.
Podeu portar un plat dolç o salat 
i beguda. Amenitzat pels Tallers 
de Música.
 Divendres 14 de setembre, a les 

20.30 h. Claustre de Les Escoles

CASAL DE JOVES
Cinema Utopia: Ready Player One, 
del director Steven Spielberg
Estrena del curtmetratge realitzat 
al Casal d’Estiu.
  Dissabte 15 de setembre, a les 

18 h. Casal de Joves

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament d’aquestes 
propostes pensades per a vosaltres.CLUB 60 i  +
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (JUNY 2018)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat del 21 de juny al 19 de juliol  
(4.178 clics)
1.  Mor Josep Lluís Surroca, alcalde de Sant Just entre el 1959 i el 1971.

2. Detectat per primera vegada un niu de vespa asiàtica al Baix 
Llobregat.

3. Aquest dilluns se celebra el sorteig de 43 habitatges amb protecció 
oficial de venda.

lescosetesdelapepi
Pepi Medina

Alfombra amarilla para 
unos tiempos difíciles... 
#santjust 
#alfombraamarilla #groc 
#naturalezaenlaciudad 
#nature

Aina Surroca@aina_farma
Alcalde, periodista i home de ràdio. Per mi , l’avi Lluís de @
santjustcat Descansa en pau. ara.cat/media/Josep-Ll…

Nirvana Jimenez@nirvanajimenez
Marcat i primera etapa! Aquest mural és un projecte de l’ajuntament 
de @santjustcat junt amb @CasalSantJust i el concepte s’ha 
treballat a partir de les idees i colors proposats pels joves del Cau i 
l’Esplai de Sant Just. Un plaer materialitzar-ho al Parc Maragall! 

Victor Sanz@victorsare
Nuevos parques en marcha en @
santjustcat! En la actualidad en muy 
pocas zonas se crean zonas verdes, 
solo edificios y edificios... Gracias! @
josepperpinya

Afectats Obres Sant Just@AfectatsJ
Avui ens hem reunit, entre d’altres, amb el nostre alcalde @
josepperpinya. Li volem agrair la rapidesa en mantenir la reunió i el 
compromís per solucionar les nostres preocupacions. Li desitgem una 
ràpida recuperació.

Miquel_Obrado
L’avi Miquel CatExit @santjustcat @
LluisMonfort Estat contenidor vidre Tudona/
Hereter per tercer dia consecutiu.

Lluís Monfort #MovemSantJust 
#encomúRepassat. Contenidor mig buit i 
ampolles fora. Incidirem en + #civisme xq espai públic de #santjust 
és responsabilitat compartida. Gràcies x avisar

Miquel_Obrado
Bona feina!. Gràcies.
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL 
s’edita cada mes i es fa arribar, 
mitjançant una bustiada, a totes 
les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el 
carrer i la finca a través de l’Oficina 
de Gestió Integrada (OGI), 

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

AGENDA OCTUBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
12 de setembre

EXPOSICIONS
Exposició col·lectiva: Enke Birgit Machinek i Montse 
Sastre, Josep Plaza i Dogny Abreu
Al Celler de Can Ginestar, del 6 al 30 de setembre
Inauguració el 6 de setembre, a les 19.30 h

ALTRES
Trobada de l’ANC: sopar, concert, foodtrucks i música
Dissabte 1 de setembre, a les 20.30 h. Pl. Antoni Malaret 
i Amigó

VIII Jornada de treball de la Xarxa 0-6: 
Dolça transformació
Xerrada: Caramels de violeta per a la dolça transformació, 
amb M.Carmen Díez, mestra i psicopedagoga.
Presentació d’experiències de les escoles: Montseny, 
Montserrat i Canigó
Dijous 6 de setembre, de 9 h a 13 h. La Vagoneta

Jugatecambiental del Parc del Mil·lenari
Inici de tallers i activitats que es fan tots els dissabtes. 
Dissabte 15 de setembre, a les 11.30 h. Parc del Mil·lenari

Playback infantil de la Casa Regional d’Extremadura
Dissabte 15 de setembre, a les 21 h. Plaça de la Pau

Celebració 70è aniversari de la Societat de Caçadors   
de Sant Just: activitats de tir, falcons i dinar popular
Diumenge 16 de setembre. La Bòbila (camí de la
Muntanya).

Celebració del Dia d’Extremadura
Missa cantada pel grup de l’entitat i el grup de ball.
Diumenge 16 de setembre, a les 12 h. 
Plaça de la Pau

Ball per a persones amb discapacitat intel·lectual
Dissabte 29 de setembre, a les 17.30 h. Centre Cívic 
Salvador Espriu



*Estàtua commemorativa creada 
per l’escultora Concepció Gómez Bori 
en homenatge a la Diada Nacional de 
Catalunya i que està situada al Parc de Pau 
Casals (c. Onze de Setembre).

DIADA 
NACIONAL 
DE  CATALUNYA
11 de setembre

Parc de Pau Casals, 
davant de l’estàtua 
commemorativa 
de l’11 de setembre
 

ACTE INSTITUCIONAL
 
»12 h
Ballada de sardanes 
amb la Cobla Juvenil 
de Solsona
 
»13 h
Ofrena floral institucional 
i d’entitats
Cantada de l’Orfeó Enric 
Morera
 


