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VOLEIBOL SANT JUST 
• Equip Júnior: 5a d’Espanya
• Equip Sènior: ascens de 4a a 3a
• Equip Sènior: ascens de 2a a 1a
• Equip Súperlliga: manté la categoria

CLUB DE BÀSQUET SANT JUST
• Equip femení de cadets: Campiones de Barcelona   

nivell A2
• Equip sènior Vodafone: campions de Catalunya    

i ascens a la 2A

CLUB D’ATLETISME SANT JUST
• Equip sub10: subcampió de Catalunya
• Equip sub12: subcampió de Catalunya
• Equip 4x400 2es de Catalunya sub18
• Equip 4x400 2es de Catalunya Absolutes

FUTBOL SALA SANT JUST
• Equip Alevins A, puja a 1a divisió

ATLÈTIC SANT JUST CF
• Equip Cadet D: puja de 2a a 1a
• Equip Benjamí A: puja a preferent

FUTBOL CLUB SANT JUST
• Equip Juvenil C: campió de lliga

HOQUEI CLUB SANT JUST
• Veterans ascendeixen a la màxima categoria
• Alevins 7ens de Catalunya

PATINATGE ARTÍSTIC SANT JUST
• Encara no han finalitzat la temporada

CLUB ESPORTIU BARNARÍTMICA   
SANT JUST 
• El 3 de juliol marxen a la selecció italiana. 

CLUB HANDBOL SANT JUST
• Els equips han mantingut la categoria

CLUB NATACIÓ SANT JUST
• Campionat d’Espanya per equips de 2a divisió    
nacional de triatló: pugen a primera els nois i les noies

CLUB TAEKWONDO SANT JUST
• Campionat de Catalunya de combat: 1 or, 2 argents   
i 6 bronzes
• Campionat de Catalunya de Poomsae: 1 bronze

Les entitats i clubs esportius tanquen temporada  
i renoven forces de cara al setembre

L
es temporades esportives entren a la recta final i els diferents equips 
o ja han finalitzat les competicions o encara lluiten per aconseguir la 
millor classificació possible. Aquestes darreres setmanes també han 
estat de trobada per les famílies, amb les activitats i sopars que posen 

punt final a la temporada, així com reunions de juntes i personal tècnic per 
començar a preparar la nova. 

En aquests moments, a Sant Just Desvern es poden practicar unes 18 
disciplines diferents que mouen més de 2700 infants. Una diversificació 
que és fruit de l’ampli ventall d’entitats i clubs esportius que hi ha al poble. 
Des de l’Ajuntament es posen al seu abast subvencions i equipaments on 
poder desenvolupar les activitats; altres clubs privats tenen les seves pròpies 
instal·lacions, però també compten amb el suport dels serveis municipals.

Reflex de la bona salut dels clubs esportius són els aniversaris, com 
el del Volei Sant Just que enguany ha fet 30 anys d’història; i els 
bons resultats aconseguits per diferents equips. L’Ajuntament ha volgut 
posar en valor aquests triomfs i l’esforç de jugadores, jugadors i de les 
persones que els envolten amb diferents recepcions esportives als clubs.
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Aquest any s’han concedit 
339 beques per a activitats 
extraescolars, 163 de les quals han 
estat per fer activitats esportives  

ANTONI COLLANTES ANDREU
Regidor d’Esports

“L’ACTIVITAT FÍSICA ÉS SALUDABLE A TOTES 
LES EDATS PERÒ, A MÉS, L’ESPORT PER-
MET FOMENTAR ENTRE EL JOVENT UN 
CONJUNT DE VALORS IMPRESCINDIBLES 
PER A NAVEGAR PEL MÓN. A SANT JUST 
TENIM UN ESPORT POTENT I DIVERSIFICAT 
I, DES DE L’AJUNTAMENT, CONTINUAREM DONANT SUPORT A LES 
ENTITATS I RENOVANT ELS EQUIPAMENTS I RECURSOS PERQUÈ 
PUGUIN DESENVOLUPAR LES SEVES PROPOSTES EN LES MILLORS 
CONDICIONS”

Esport per a tothom    
els 365 dies de l’any
Durant el mes de juny també finalitzen les Escoles Esportives Munici-
pals, una proposta de la qual gaudeixen els infants mentre adquireixen 
hàbits sans i comparteixen èxits i derrotes, sense oblidar les relacions 
que sorgeixen entre les famílies que s’impliquen en l’organització i 
desenvolupament d’aquestes iniciatives

I lligat al període de vacances arriben les activitats d’estiu: els 
casals i els campus impulsats per l’Ajuntament i per les entitats, en 
els quals participen al voltant de 600 nens i nenes cada any. L’oferta 
es pot consultar a santjust.cat
Aquesta és la rutina esportiva que marca la vida diària del poble, però 
cal sumar-hi altres cites esporàdiques que van sorgint, com diferents 
campionats o la Volta dels Turons, entre d’altres. 

L’Ajuntament destina 47.000 euros a subvencions per a les entitats 
esportives i 37.000 per als infants que fan escoles esportives

ÈXITS DESTACATS D’ESPORTISTES 
DE SANT JUST

L’Helena Moragas, la Sonia Giménez i la Paula Rodríguez en 
atletisme, la Bet Tost i l’Ona Fuster en bàsquet, el Nacho Villa-
ruel en Triatló, el Luka Escobar Pavlik en escacs, l’Oriol Salvia 
en esquaix, són només alguns exemples de veïnes i veïns de Sant 
Just que competeixen al màxim nivell en diferents disciplines. Fruit 
dels seus esforços i els seus èxits personals Sant Just Desvern pot 
presumir de tenir un alt nombre d’esportistes d’elit. 

Bet Tost

Jordi Bonet

Noelia Torreblanca Luka Escobar 
Pavlik

Sonia Giménez

Max Martinez Oriol Salvia

Helena Moragas
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El romanent del pressupost 2021 redueix deute 
i millorarà infraestructures de Sant Just
El 9 de juny es va celebrar un ple municipal extraordinari 
on es va aprovar la proposta de modificació de crèdits i 
de les bases d’execució del pressupost de 2022, a causa 
dels romanents per despeses generals de la liquidació 
de 2021, per un import de 5.247.340 €. 
Aquests romanents es destinaran, principalment, a tres 
grans blocs: 3.529.000 € serviran per reduir deute, que 
baixarà així per sota del 15%, i la resta es reservarà per 
al manteniment i millores de microurbanisme i per a 
obres en infraestructures del municipi.

• Informàtica: 73.130 € (softwares, 
llicències i altres eines que ens 
permeten tenir la digitalització dels 
diferents sistemes) 

• Manteniment dels centres cívics: 
84.640 €

• Millores en el mercat municipal:  
52.100 € (segon muntacàrregues i 
càmeres de videovigilància)

• Inversions de reposició 
d’infraestructures:  317.500 
€ (obres en diferents carrers del 
municipi com C/ Creu entre Rambla 
i Sagrat Cor, C/ Rosers entre C/ 
Gessamí i Til·lers, C/ Lourdes, passeig 
Sant Lluís,  plaça Mediterrània, C/ 
Narcís Montoriol,  substitució de 
l’arbrat del  C/ Caçadors, i del sauló al 
passeig Sagrera) 

• Nova fira de comerç al Mas Lluí:  
16.000 €

• Partides socials: ampliació de 
30.120 € per a les  prestacions 
econòmiques per a beques

• Millores al camp de futbol:  
94.000 €

• Estudis i treballs tècnics 
d’Urbanisme:  287.740 € €

• Mobiliari al parc Iulia Quieta:  
28.000 €

• Noves escultures al municipi:  
33.000 €

• Millores vinculades a mobilitat:  
69.000 € €

QUIMA GIMÉNEZ GONZÁLEZ
Regidora d’Hisenda

“Tenim un ajuntament sanejat, la 
qual cosa ens permet, si és el cas, 
poder endeutar-nos, ja que el nivell 
d’endeutament actual és d’un 14% i la 
llei ens permet arribar a un 110%”. 

Què farem amb els romanents?
Amortització de préstecs
per 3.529.000 € Manteniment i millores 

de microurbanisme i per a obres 
en infraestructures del municipi:
573.490 €
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Sant Just Desvern ha estat, històricament, un municipi poc endeutat. Els 
governs municipals progressistes i d’esquerres que hi han hagut 
han tingut cura de no estirar més el braç que la màniga i d’aprofitar els 
moments de bonança per a sanejar les finances municipals. 

Aquesta ha estat una cultura que s’ha mostrat encertada, sobretot en 
temps de crisi, quan els ingressos de les administracions cauen en picat. 
Però implementar aquesta cultura no sempre és fàcil. Les necessitats 
a nivell d’inversions i noves despeses són il·limitades i retornar deute 
suposa renunciar a algunes d’aquestes despeses i inversions.

Malgrat les successives crisis que ha patit el país, l’Ajuntament de 
Sant Just va tancar l’exercici 2021 amb un superàvit de més de 6 milions 
d’€. Sobre la base  d’ aquestes xifres hem adoptat dues decisions. En 

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE 

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

primer lloc, hem reservat un coixí de més de 600.000 € per a garantir 
que tancarem l’any 2022 en positiu i evitar així les penalitzacions que 
una administració superior ens pugui imposar en cas de tancament en 
negatiu. Per altra banda, hem decidit tornar deute per import de 
3,5 milions d’€, situant el deute municipal al 12%, un dels més 
baixos que ha tingut mai Sant Just. La resta de diners els destinarem 
a petites inversions de millora d’equipaments i espai públic i a poder 
incrementar alguns programes en l’àmbit cultural, social i comercial.

Amb el retorn de deute que realitzarà enguany l’Ajuntament, acon-
seguirem rebaixar en més de 500.000 € la càrrega financera per al 
pressupost 2023, un pressupost que es preveu difícil atès que l’OCDE 
està pronosticant que Espanya tancarà l’any 2022 amb un IPC del 
8,1%. Aquest IPC suposarà un increment en el capítol de despeses de 
l’Ajuntament, en un context en el qual tenim previst obrir una nova 
escola bressol i ampliar serveis de manteniment com la jardineria o 
les instal·lacions d’equipaments. Per aquest motiu, rebaixar la des-
pesa financera ens dotarà d’un marge per a poder quadrar el 
pressupost 2023 sense necessitat d’haver d’aplicar ni grans 
retallades en serveis ni grans increments fiscals.

Governar vol dir decidir. Governar amb prudència i responsabilitat 
sovint és impopular – atès que has de dir NO a moltes peticions de des-
pesa – però ens sembla que és el camí encertat trobant-nos en un esce-
nari econòmic incert com l’actual.  

A principis d’agost, com és ja tradició, Sant Just celebra la Festa 
Major. Després d’un 2020 sense poder celebrar la festa a causa de la 
pandèmia i d’un 2021 en què  ho vam poder  fer però amb unes limita-
cions importants d’horaris i aforaments, torna una Festa Major com les  
d’abans, com les de  prepàndemia. Una festa que celebrarem durant 
5 dies, del 3 al 7 d’agost.

Durant aquests 5 dies podrem gaudir d’activitats per a tots els 
públics: infants, adolescents, joves, adults i gent gran. Hi hauran acti-
vitats clàssiques de la nostra festa com el punt de trobada, la Festa 
dels Blaus, la Guerra de Titans, el Laberint de Contes, la passejada 
literària, l’espectacle de foc, etc. També tindrem algunes activitats 

S’ACOSTA 
LA FESTA MAJOR

recuperades com el tobogan aquàtic, el Quinabarra, el Festival Holi 
o el Vermut Solidari. 

Cal fer esment d’un element important, un dels elements centrals de 
la Festa Major, les barraques i les nits de concerts, canvien d’ubi-
cació. Després de realitzar els concerts a l’espai de la Bonaigua i IES s’ha 
valorat un nou espai. Aquest cop tallarem el carrer Narcís Monturiol, a 
prop de l’antiga ubicació del camp de futbol, i allà construirem el recinte 
on posarem l’escenari i les barraques i on es faran els concerts de diven-
dres i dissabte així com el sopar de Festa Major.

Tot això gràcies a la implicació necessària de les entitats i col-
lectius que, de forma voluntària i amb molta empenta, proposen i duen a 
terme moltes de les activitats que trobareu a la programació de la Festa 
Major. És gràcies a elles que la Festa Major té aquest caràcter  tan genuí.

Han sigut dos anys difícils per a l’oci i la cultura popular. Som conscients 
de les ganes que té tota la ciutadania, sobretot la jove, de recuperar l’activitat 
i de celebrar-ho. Esperem recuperar l’esperit de Festa Major, la compe-
titivitat de blaus i grocs i, sobretot, les ganes de passar-ho bé i de celebrar 
la nostra festa. 

Visca la Festa Major i visca Sant Just!

UN AJUNTAMENT 
SANEJAT 
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Jaume Plensa serà el prego-
ner de la Festa Major 2022. 
L’artista de projecció inter-
nacional i veí del municipi 

reivindica que en un món tan convuls 
com l’actual l’art és més necessari 
que mai, com a llenguatge per crear 
ponts entre totes les cultures i éssers 
humans.
Ara fa un any que Sant Just té el 
privilegi de comptar amb una de 
les seves obres al parc de la Rambla, 
una escultura que està perfectament 
integrada en el paisatge urbà i en 
l’imaginari del veïnat.

Fa un any que es va inaugurar l’es-
cultura Chloe al parc de la Rambla. 
Quina és la teva impressió després 
d’aquest temps?
Crec que l’obra ha estat molt ben 
rebuda. M’encanta veure-la rodejada 
de gent asseguda als bancs.

Has acceptat fer el pregó de la 
Festa Major que se celebrarà del 3 
al 7 d’Agost. Com afrontes aquest 
repte?
És molt interessant reflexionar sobre 
el punt mateix en el que vius. Allò 
que en podem anomenar “casa”.

Com a viatger incansable, amb 
peces teves arreu del món, què 
t’aporta Sant Just perquè després 
de tant anys continuï sent el teu 
campament base?
Viure a Sant Just és un privilegi. 
Amb els anys de viure-hi, aprecies 
tot el valor de les petites i senzilles 
coses que et permet aquest acollidora 
comunitat.

ENTREVISTA A JAUME PLENSA, ESCULTOR I VEÍ DE SANT JUST DESVERN

“L’escultura és una eina extraordinària per 
construir bellesa i futur dintre de les comunitats”

Continues centrat en els retrats o 
estàs experimentant amb altres 
projectes? El confinament i la pan-
dèmia han influït en la teva obra?
Segurament el confinament ha trans-
format moltes coses en el nostre dia 
a dia. En tot cas segueixo aprofun-
dint en els retrats i els alfabets per 
insistir i celebrar la diversitat, ara 
encara més que tenim una guerra 
entre germans a Europa, tot creant 
ponts d’unió entre les cultures, les 
races i les religions.

En què estàs treballant actualment?
Ara tinc una exposició a la Galeria 

Lelong de París, una altra al Museu 
Picasso a Antibes i també al Yorks-
hire Sculpture Park a Wakefield

Els darrers mesos has rebut nom-
brosos premis i reconeixements... 
pesa o anima a continuar?
Crec que anima molt. Sempre he 
interpretat els premis que he re-
but més com un reconeixement de 
l’escultura en si mateixa (una eina 
extraordinària per construir bellesa 
i futur dintre de les comunitats) 
que un honor a la persona. L’artista  
tan sols és el transmissor d’aquesta 
energia.
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NOVES INFRAESTRUCTURES I OBRES D’ESTIU A SANT JUST

REURBANITZACIÓ DEL CARRER CAÇADORS
Al carrer Caçadors, ubicat al barri Bellsoleig, entre el carrer de les Oliveres i el 
carrer del Pont han començat les obres de reurbanització, que consisteixen en:

• Millora de la mobilitat i seguretat amb un carrer d’un sol sentit de circulació 
i estacionament en filera a cada costat, a més d’un pas de vianants.

• Millora de la xarxa d’aigua potable, amb la substitució de les canonades de 
la xarxa general d’aigua portable d’AGBAR per una canonada de més cabal i 
de fosa, adequant totes les escomeses particulars.

• Ampliació de les voreres, amb una amplada de 2,25 m, que conjuntament 
amb la construcció d’escocells, paviments i drenants faran que siguin 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.    

• L’àmbit d’actuació de les obres afecta gairebé 3.000 m2, el pressupost de 
licitació és de 473.428,05 € iva inclòs, les obres ja han començat i es preveu 
que estiguin finalitzades al llarg de la tardor. 

NOVA ESCOLA BRESSOL MAINADA A LES BASSES   
DE SANT PERE
La nova Escola Bressol, ubicada al costat de l’Escola Montserrat, constarà de 
planta baixa i un primer pis, amb una superfície útil de 1.265,50 m2.  El pressupost 
previst és d’1.939.577,67  € i el termini d’execució serà de nou mesos amb  previsió  
que estiguin finalitzades  l’agost de l’any vinent.

NOU CAMP DE FUTBOL 11 AL CAMP D’ESPORTS 
MUNICIPAL
Es construirà un camp de futbol 11 de gespa artificial a la zona on ara n’hi ha 
un de futbol 7.  Dintre del projecte hi ha inclosa l’execució de les instal·lacions 
de sanejament, reg i enllumenat.  Els vestidors es construiran en un edifici de 
planta baixa, amb 4 vestidors per a jugadors/es, 1 d’àrbitre/a, i dos magatzems 
per a les instal·lacions. 

REHABILITACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DE L’ATENEU
Les obres consisteixen en una rehabilitació integral mitjançant la millora de les 
condicions d’accessibilitat, tèrmiques, acústiques, de seguretat, escenografia i 
de protecció contra incendis així com la rehabilitació de la coberta, mitjançant 
la substitució de l’estructura i els acabats existents, amb un pressupost 
d’execució de  2.498.581,63  € i previsió de finalització el desembre de 2023. 

El 23 de juny es va obrir la passera que connecta Mas Lluí 
amb el barri Sud per Collserola i ja són molts els veïns i veïnes 
que l'han feta servir. L'Ajuntament continua treballant per 
adaptar aquest corredor verd a fi que creuar la riera sigui 
un pas natural de connexió entre barris.

Durant el mes de juliol es treballarà en la segona fase que 
suposarà la continuïtat de la passera amb el carril bici al carrer 
Ramón y Cajal y Juan Ramón Jiménez. Es tracta d’un carril 

REURBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR

Al carrer Verge del Pilar, ubicat al barri centre, entre el carrer de la Creu i 
el carrer Major, començaran al setembre les obres de reurbanització, que 
consisteixen, entre altres, en:

• Millora de la mobilitat i seguretat del carrer amb la construcció de dues 
plataformes elevades en la cruïlla amb el carrer Sant Antoni Maria Claret i 
Creu.

• Renovació integral de l’enllumenat del carrer substituint l’existent per un de  
llums led de millor eficiència energètica i qualitat de llum.    

• Ampliació de les voreres, amb una amplada de 2,10 m i 1,70 m. Seran voreres 
lliures d’obstacles, sense arbres ni pals d’instal·lacions aèries, fent que siguin 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

• L’àmbit d’actuació de les obres afecta gairebé 2.000 m2, el pressupost de 
licitació és de 365.840,12 € iva inclòs, i les obres es realitzaran durant l’últim 
trimestre de l’any.

CARRIL BICI AL CARRER PONCE DE LEÓN

L’objectiu d’aquest projecte és la connexió entre els barris Sud i Mas Lluí i la 
longitud total a urbanitzar és de gairebé 500 m.  
Aquest carril bici arribarà a la cruïlla amb el c. Narcís Monturiol i seguirà fins a 
l’av. del Camp Roig. 
El pressupost de licitació és de 406.336,50 € i la previsió és que l’obra estigui 
finalitzada al llarg del mes de juliol.

OBRES D’ESTIU

• Arranjament i millora dels banys de la primera planta de l’escola Montseny

• Arranjament i millora del sanejament i lavabos del CC Salvador Espriu

• Arranjament de diferents fusteries d’alumini de l’Escola Canigó: Es  canvien 
diferents fusteries existents per noves amb trencament de pont tèrmic i 
vidres amb doble envidrament i cambra d’aire, millorant l’eficiència tèrmica 
de l’edifici

• Arranjament del vestíbul d’entrada i de la coberta de l’edifici principal  a 
l’Escola Montserrat.

• Obres de millores d’accessibilitat a diferents carrers del municipi. 

OBERTA LA PASSERA 
QUE CONNECTA MAS LLUÍ 
AMB EL BARRI SUD

bici bidireccional que, conjuntament amb del Corredor Verd 
comunicarà el barri de Mas Lluí amb el de la ctra. Reial. Es 
reformaran les voreres de les cruïlles per fer-les accessibles.
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Enguany es compleixen 10 anys del naixement del barri 
i de l’Associació Veïnal Mas Lluí  i amb aquest motiu 
el 18 de juny es van organitzar diferents activitats per 
a totes les edats. 

El Centre Cívic Soledat Sans Serafini  va acollir 
l’exposició de fotografies 10 anys de Mas Lluí, tallers 
infantils, diferents projeccions, un concert d’aniversari 
i la cloenda del projecte “Life Rethinkwaste”. 

A l’exterior es va fer la festa de l’escuma, un taller 
d’hort urbà, activitats de pintures de cares i photocall, 
partits de pàdel i un concert de final de la festa.

Mas Lluí celebra 10 anys de vida 
del barri i de l’Associació Veïnal 

Paralització temporal de les obres   
del c. Bonavista, entre c. Creu i c. Major

Les obres de reurbanització del c. Bonavista, en el tram ubicat entre 
el c. Creu i el c. Major, estan aturades temporalment, ja que l’em-
presa adjudicatària de l’obra (Obras, Servicios y Mantenimientos 
Egara, SL) ha renunciat a acabar-les tal i com havien de fer segons 
contracte signat, sent un dels motius que l’empresa s’ha declarat 
en fallida.

L’Ajuntament, després de demanar en repetides ocasions ex-
plicacions sobre aquesta situació, ha iniciat el procés de rescissió 
de contracte. Aquesta renúncia per part de l’empresa adjudicatària 

està ocasionant greus prejudicis: obres sense acabar, problemes en 
l’accessibilitat del veïnat als seus habitatges, problemes de mobili-
tat en el municipi i afectacions a altres carrers adjacents.

D’altra banda, l’Ajuntament ha exigit a l’empresa Obras, Servicios 
y Mantenimientos Egara, SL que apliqui les normes de seguretat 
necessàries a l’obra i vetllarà perquè es compleixin o, si no, ho farà 
amb una contractació paral·lela.

En aquests moments, la urgència de continuar amb les obres de 
manera ràpida passa perquè l’Ajuntament liciti, quan abans millor, 
el que resta d’obres. Per això, i paral·lelament a la rescissió del con-
tracte, ha decidit de manera urgent iniciar el procés de licitació per 
adjudicar-ne l’acabament a una nova empresa. L’objectiu és repren-
dre les obres a mitjan del mes de juliol.
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Les polítiques de gènere per acon-
seguir una societat més justa i equi-
tativa continuen sent una prioritat 
per aquest Equip de Govern. No 
debades s’acaba d’aprovar el III Pla 
Municipal d’Igualtat, una eina que 
recull les accions i els compromisos 
que han sorgit d’un procés de treball 
i de participació amb equips tècnics 
de l’Ajuntament, entitats i dones a 
títol individual. 

Tot i que tindrà una vigència de 
quatre anys (2022-2026), la volun-
tat i principal novetat d’aquest III 
Pla és que sigui un document viu i 
que es vagi revisant any a any, per 
tal de poder anar adaptant-lo als 
nous reptes i a les noves necessitats 
que es plantegin en l’àmbit de les 
polítiques de gènere. 

A partir de les necessitats de-
tectades a través de la diagnosi de 
gènere s’ha dissenyat un pla amb 
58 accions, estructurades en cinc 
eixos d’actuació:   

Les desigualtats de gènere estan 
presents en les relacions entre els 
homes i les dones en tots els àmbits 
de la vida social, econòmica, política 
i personal. “Des de l’Ajuntament 
tenim la responsabilitat de treballar 
per eliminar la discriminació de gè-
nere i abordar, detectar i prevenir 
les causes d'aquestes desigualtats, i 
aquest pla és una aposta per abordar 
la igualtat des de múltiples punts 
de vista” explica la regidora de 
Polítiques de Gènere i Igualtat, 
Alicia Murciano. 

Convocatòria d’ajuts 
per al foment de la 
creació artística
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern obre la convoca-
tòria d’ajuts per al foment de la creació 
artística destinats a incentivar la forma-
ció, la innovació o investigació artísti-
ca, la creació i la producció artística, en 
relació als camps artístics i escènics de 
la música, el teatre, la dansa, el circ, les 
arts plàstiques, visuals, audiovisuals, 
videojocs i multimèdia, etc., així com 
el procediment per concedir-los.

Aquesta és una nova oportunitat 
perquè les persones o col·lectius amb 
projectes de creació en fase de disseny 
o desenvolupament trobin una via de 
finançament i impuls. La convocatòria, 
en vies d’aprovació, estarà dotada amb 
10.000 €. L’import dels ajuts, de com 
a mínim 2 anuals, serà per un import 
màxim de 5.000 € cadascun, i sempre 
per a projectes originals i inèdits que 
no han d’estar executats en el moment 
de presentar-se.

Aquests dies s’estan realitzant 
millores a la via pública del mu-
nicipi. S’han substituït  les llu-
meneres de vapor de sodi d’alta 
pressió per unes altres de tec-
nologia LED a diversos carrers 
dels barris Centre, Sud i La Mi-
randa-Canigó. El canvi implica 
una reducció de potències, amb 
el consegüent estalvi energètic i 
la millora dels nivells lumínics 
previs a l’actuació en intensitat i 
confort. El cost d’aquestes actu-
acions és de 181.263 €.

En total, s’està posant nova 
lluminària LED a 241 punts. 
A més, s’estan substituïnt 28 
làmpades per altres de més po-
tència i s’estan posant 20 punts 
de llum nous a zones fosques. 

Sant Just referma el seu compromís 
amb les polítiques de gènere amb 
l’aprovació del III Pla d’Igualtat

Els carrers que disposen o dispo-
saran ara de millores en l’enllume-
nat són Alcalde Arís, Arc, Baixada 
del Mas, Batista i Roca, Bonavista, 
Cervantes, Creu, av. de la Genera-

Nou enllumenat LED a diversos carrers de Sant Just

litat, Major, Montblanc, Mun-
tanya, Parador, Pins, Sadet, 
Sant Emili, Salvador Espriu, 
passatge Segura, Til·lers, Tor-
rent i Tudona. 

1

2

3

4

5

Sant Just Desvern ciutat feminista
19 accions

Accions contra la violència masclista
9 accions

Interseccionalitat i quaitat de vida
12 accions

Coeducació i cultura igualitària
9 accions

Conciliació i corresponsabilitat
9 accions
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La Festa Major recupera format i propostes 
després de dos anys de pandèmia
S’apropa la Festa Major i l’Ajuntament i les entitats estan enllestint els 
detalls per tornar a viure la festa de sempre: tornen les barraques, 
torna el tobogan aquàtic i el sopar popular, entre d’altres activitats. Des-
prés de dos anys de pandèmia i restriccions, hi havia moltes ganes de 
recuperar el to de la Festa Major que tothom recorda.  

El pregó serà el 3 d’agost a càrrec de l’escultor i veí de Sant Just 
Desvern, Jaume Plensa I fins el 7 d’agost se succeiran propostes per a 
tots els gustos i totes les edats. La principal novetat és que, enguany, els 
concerts i les barraques juvenils es faran al carrer Narcís Monturiol, una 
nova ubicació temporal a la zona del polígon. 

Les activitats musicals i la tradicional rivalitat entre grocs i blaus, tin-
dran una paper protagonista en el programa. Els grups que tocaran són 
fruit d’un procés participatiu amb les entitats juvenils del poble. 

També hi haurà un lloc destacat per a les activitats d’aigua, els especta-
cles infantils, el laberint de contes, el festival Holi, la passejada literària, 
el vermut solidari i les gimcanes. 

S’editarà un llibret amb la programació que es farà arribar a totes les 
llars. També es podrà consultar a santjust.cat.

Festes segures
i respectuoses
Tot i que ja fa 
anys que l’Ajun-
tament incorpora 
els punts segurs 
als espais d’oci 
nocturn,  i que es 
fan accions, cam-
panyes i material de difusió per evitar 
comportaments masclistes i assetja-
ments, aquest serà el primer que s’apli-
carà el Protocol de seguretat contra 
les violències sexuals en entorns 
d'oci, que l’Ajuntament va signar amb 
el departament d’Interior de la Genera-
litat el passat mes de març. 

El Protocol preveu la coordinació 
de tots els actors en seguretat amb 
altres actors que tenen incidència en 
l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així 
com amb altres professionals que pres-
ten els seus serveis en el sector de l’oci. 
Com a principal novetat, el Protocol 
estableix un seguit de conductes que 
integren l’assetjament sexual no penal 
per tal de visibilitzar aquelles violènci-
es que, pel fet que no són delictives i 
succeeixen amb freqüència, costen més 
d’identificar, i per enviar un missatge de 
màxim respecte a la llibertat i indemni-
tat sexual de les persones.
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“MAINADA” ÉS EL NOM ESCOLLIT PER A 
LA NOVA ESCOLA BRESSOL DE LES BASSES 
DE SANT PERE

Quin nom t’agrada més per a 
la nova escola bressol?
77 respostes

31,2 %

50,6 % 18,2 %

Vaileta

Mainada

Quitxalla

S’han iniciat les obres de la nova 
escola bressol municipal de Sant 
Just, que s’ubicarà al barri de Les 
Basses de Sant Pere i obrirà les por-
tes el curs escolar 2023-2024. Les 
famílies i la comunitat educativa de 
l’Escola Bressol Municipal Marrecs 
han pogut participar en la tria del 
nom de la nova llar d’infants. La 
Comissió de nomenclàtor de l’Ajun-
tament ha proposat tres noms en fe-
mení: Vaileta, Mainada i Quitxalla. 
L’opció guanyadora, “Mainada”, ha 
obtingut el 50% dels vots.

La Policia Local imparteix 
classes de mobilitat segura
a l’alumnat del municipi

La Policia Local de Sant Just organitza classes de 
mobilitat segura a les escoles del poble. Aquesta 
funció formativa és imprescindible perquè el jovent 
adquireixi consciència dels perills que comporta 
la conducció d’un vehicle per la via pública.

Des de fa un temps, estem vivint una revo-
lució a les ciutats amb la introducció de noves 
formes de mobilitat, com ara els patinets elèctrics 
i les bicicletes elèctriques. Sovint, els propietaris 
d’aquests vehicles tenen dubtes sobre per on 
poden circular. 

En relació amb això, ja fa anys que la Policia 
Local consciencia els joves mitjançant diferents 
xerrades educatives per a totes les edats. El curs 
vinent es realitzaran classes a tots els centres 
del municipi.

Publicades les bases de 
la promoció d’habitatge 
de lloguer protegit a Mas Lluí

L’AMB ha publicat a la seva pàgina web les bases, 
els plànols i l’estoc d’habitatges (amb característi-
ques i preus) de la promoció d’habitatge protegit 
del carrer Carolina Catasús número 7, al barri de 
Mas Lluí. Durant el mes de juliol l’IMPSOL publicarà 
les llistes provisionals de les persones i unitats de 
convivència sol·licitants. Hi haurà 10 dies hàbils 
per fer al·legacions i, a continuació, es publicaran 
les llistes definitives. El sorteig dels 30 habitatges 
està previst per finals de setembre.

Consells per quan marxeu de vacances

Amb l’arribada de les vacances d’estiu, cal extremar les precaucions per tal de minimit-
zar el risc de robatoris en domicilis. La Policia Local aconsella dur a terme les següents 
accions abans i durant les vacances:

• No deixeu correspondència acumulada a la bústia.

• Es recomana instal·lar un rellotge programable de serveis (reg, llums, etc.). No deixeu 
senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.

• En cas de tenir una alarma connectada a la central, comproveu-ne el bon funcionament, 
comuniqueu l’absència i deixeu un telèfon de contacte.

• Assegureu-vos que les portes i finestres reuneixen les condicions mínimes de seguretat 
i no guardeu un joc de claus en cap espai del domicili.

• Sigueu discrets a l’hora de comentar l’absència, eviteu donar detalls a les xarxes socials 
o comentar-ho amb gent desconeguda.

• Guardeu els objectes valuosos en llocs segurs.

• Deixeu un telèfon de contacte a alguna persona de confiança perquè pugui revisar 
l’habitatge o recollir la correspondència.

• Durant els mesos d’estiu, la Policia Local reforça el Pla Especial d’Actuació i Vigilància. 
Si detecteu qualsevol moviment sospitós, comuniqueu-lo trucant als telèfons:

Policia Local: 93 473 10 92

Emergències: 112

Descarregueu-vos l’app 
de Seguretat ciutadana:
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La Policia Local i la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern compten amb dos grans motors que els acompa-
nyen en la seva tasca per conscienciar la ciutadania sobre la tinença 
responsable dels animals de companyia, els drets dels animals i so-
bre la bona convivència entre els animals i la ciutadania: l’Associació 
SOS GATS I GOSSOS SANT JUST, fundada l’any 2011, i la FUNDACIÓ 
DAINA, entitat amb 50 anys d’experiència en gestió de refugis i ser-
veis. 

La coordinació entre l’Ajuntament i aquestes dues entitats és essen-
cial per poder aconseguir el benestar dels animals en compliment 
de la Llei de protecció dels animals  de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ordenança reguladora de la protecció i tinença dels animals, que ac-
tualment s’està revisant i preparant un nou esborrany on es reforçarà, 
encara més, la protecció del animals.

En la sessió plenària del mes d’abril es va aprovar la moció “Sant Just 
Desvern Ciutat Amiga dels Animals”, que fixa les línies d’una societat 
millor, més pacífica, evolucionada i compassiva amb tots els animals.

A l’any 2022 hi ha hagut un augment d’animals de companyia que han 
entrat a les protectores, entre elles, els refugis que gestiona la Funda-
ció Daina, principalment, per dos motius:

• Després de la pandèmia, s’han activat actuacions judicials i adminis-
tratives que estaven pendents abans del confinament. Aquesta pressió 
desestabilitza els centres, ja que s’ha tornat al ritme d’abandonament 
que hi havia abans de la pandèmia.

• Cada cop entren més gossos i gats de persones usuàries de serveis 
socials de diferents ajuntaments que no poden fer-se’n càrrec: desno-
naments, violència masclista, malalties mentals...i això no s’equilibra 
amb suport econòmic, que ara és essencial, per atendre aquest perfil 
d’animals que abans no entrava (cal ampliar espais, crear més residèn-
cies, contractar més educadors/es d’animals per poder recuperar i/o 
donar-los en adopció, entre d’altres necessitats).

SANT JUST DESVERN CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS

Dades sobre abandonaments i adopcions   
d’animals de companyia l’any 2020
(Recollides per la Fundació Affinity en un estudi fet l’any 2021)

286.000 van entrar 
a les protectores 
de l’Estat

162.000 gossos

124.000 gats

Només un 28% de gossos i un 4,3% de 
gats estaven identificats (microxip)

Els tres principals motius d’abandonament són:
• Problemes econòmics
• Ventrades no desitjades
• Problemes de comportament dels animals

Adopcions (%)

GOSSOS
49,3 %

GATS
42,6%



    EL BUTLLETÍ  JULIOL-AGOST 2022   13

Obligacions de les persones propietàries 
d’animals de companyia:

1. Identificar l’animal amb microxip i amb placa d’identificació.
2. Censar-lo al registre d’animals de companyia del municipi 

i/o al registre ANICOM de la Generalitat.
3. En cas de canvi de municipi o mort, donar-lo de baixa del 

cens de l’Ajuntament.
4. Recollir els excrements del gos i evitar que orini a les façanes 

dels edificis i al mobiliari urbà. Intentar rentar amb aigua 
l’orina de l’animal.

5. Treure’l a passejar i dur-lo lligat per la via pública. A Sant 
Just Desvern hi ha zones d’esbarjo per a gossos (és un bon 
espai per a la seva socialització).

6. No està permès portar animals de companyia als parcs infantils.
7. No està permès donar-los de menjar ni rentar-los a la via 

pública.
8. En cas de pèrdua o desaparició, cal comunicar-ho a l’Ajunta-

ment en un termini  màxim de 48 hores.
9. No abandonar-lo.
10. Mantenir-lo en bones condicions higiènicosanitàries.
11. Garantir el seu benestar i la seva seguretat. 
12. L’animal ha de rebre atenció veterinària i cal garantir la seva 

salut.
13. Mantenir actualitzada la seva cartilla sanitària.
14. Ha d’estar ben alimentat i allotjat.
15. La criança d’animals domèstics en domicilis particulars serà 

considerada com a centre de cria i, per tant, haurà d’estar 
sotmesa als requisits d’aquests centres.

Visita de la regidora de Benestar Animal, Quima Giménez, amb personal 
de la Policia Local i de l’Ajuntament en un del refugis de la Fundació Daina

Sant Just té tres pipicans i dos correcans, 
i s’està treballant per habilitar-ne un tercer.
Informació i ubicació a 
santjust.cat

La  Fundació Daina, que s’en-
carrega de recollir i acollir 
els animals de companyia 
de Sant Just Desvern que 
han estat abandonats sense 
identificació, o que per dife-
rents motius han de romandre 
als seus centres d’acollida, tre-
balla en col·laboració amb l’Ajunta-
ment i SOS Gats i Gossos Sant Just per 
al foment de les adopcions i devolucions a les persones propietàries.

L’adopció representa un compromís personal important i potencia 
el respecte vers els animals i l’acollida en un entorn familiar. 

LA GRANDESA D’UNA NACIÓ I EL SEU PROGRÉS MORAL PODEN SER JUTJATS PER LA 
FORMA EN QUÈ ELS ANIMALS SÓN TRACTATS (GANDHI)

Sense persones que adoptin, els animals dels refugis estarien en perill.  
Per conèixer la feina que es fa des de la Fundació Daina, es pot consultar 
la web www.protectoramataro.org, o seguir les xarxes socials de la 
protectora

Facebook:  https://www.facebook.com/protectoramataro/
Instagram:  https://www.instagram.com/protectoramataro/
Twitter:  https://twitter.com/protemataro

A banda de fer companyia, conviure amb un animal aporta benestar, 
felicitat i seguretat, millora la salut mental, ajuda a fer exercici físic i, 
fins i tot, pot salvar vides. També hi ha una falsa creença que els animals 
de les protectores estan malalts o s’eduquen amb més dificultat i que, 
per tant, és preferible triar un animal d’una botiga en detriment de les 
adopcions. 

Les condicions per adoptar un animal   
de companyia són les següents:

• Abans de ser adoptats, els animals sense identificar recollits 
al carrer han de fer una estada mínima de 20 dies al centre 
d’acollida.

• Un cop passat aquest període, si les seves condicions de salut 
i de conducta ho aconsellen, passen al programa d’adopció.

• Els animals adoptats es lliuren identificats amb microxip, des-
parasitats, vacunats i esterilitzats.

• La persona adoptant ha de ser major d’edat.

• Cal formalitzar l’adopció amb un document on es signa el 
compromís.
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NOTÍCIES BREUS

TIQUETS D’APARCAMENT PER FOMENTAR 
EL COMERÇ LOCAL
Fins l’11 de setembre segueix vigent la campanya per fomentar el comerç local mitjançant la qual tothom que 
compri a Sant Just pot aparcar de forma gratuïta a la zona blava durant 30 minuts. 
L’Ajuntament, juntament amb l’empresa municipal Promunsa, ha realitzat tiquets de descompte que els 
comerços poden repartir entre la seva clientela.  

LA MOSTRA COL·LECTIVA 
“ENVASAR EL TEMPS” REUNEIX 
355 POTS, CADASCUN DELS 
QUALS EXPLICA UNA HISTÒRIA 
Fins al 2 de juliol, es pot visitar la mostra col·lectiva “Envasar el temps” 
a l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret, en horari de 18 h a 20 h 
entre setmana i de 12 h a 14 h els dissabtes. Aquest projecte va ser 
finalista de la subvenció al foment de la creativitat de l’Ajuntament. La 
mostra ha reunit 355 participants, que han envasat en un pot una idea 
o relat personal, emmarcats en una geografia i un temps. 

50 ANYS DE LA FLAMA
 DEL CANIGÓ

El 23 de juny, un grup de corredors i corredores del 
poble van recollir la flama a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona i la van portar amb torxes fins al municipi. 
En aquesta edició es va homenatjar algunes de les 
persones que, al llarg 
d’aquest 50 anys 
d’història, han participat 
d’aquesta tradició.
La revetlla va culminar 
amb una botifarrada 
popular i actuacions 
musicals de La Mulata i 
de DJ Ruyex a Les Basses 
de Sant Pere.

CINC PERSONES 
CONTRACTADES A 
TRAVÉS D’UN NOU PLA 
D’OCUPACIÓ 

L’1 de juliol han començat a treballar 
a l’Ajuntament cinc persones de Sant 
Just que estaven en situació d’atur. 
Les persones compten amb un con-
tracte d’un any que també inclou 
formació. Aquesta iniciativa està 
emmarcada en el Pla Metropolità de 
Suport a les Polítiques Socials Muni-
cipals 2020-2023, finançat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
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NOTÍCIES BREUS

A L’ESTIU, VIGILEU AMB ELS 
MOSQUITS CONSELLS PER 
EVITAR-LOS:
1. Compte amb l'aigua: és el lloc on es desenvolupen les seves 

larves. Buida, tapa o canvia l’aigua dels recipients (plats sota 
testos, pneumàtics, galledes, bidons, cendrers...), o deixa’ls 
cap per avall evitant l’acumulació d’aigua. I vigileu amb les 
depuradores, fonts, safareigs i piscines sense manteniment!

2. Al vespre i a les nits, apagueu el llum. El mosquit comú té una 
certa atracció per les fonts de llum.

3. Fotoprotectors: si voleu protegir-vos del sol i a més evitar 
les picades de mosquits, és aconsellable afegir-vos primer el 
fotoprotector i posteriorment el repel·lent.

4. Elecció de roba: utilitzeu pantalons llargs o peces de roba que 
cobreixin més quan estigueu en un entorn amb molts mosquits.

5. Repel·lents: són els grans aliats per excel·lència (en crema o 
esprai). Llegiu-ne les instruccions, especialment si els heu 
d’aplicar sobre nens petits. Atenció, perquè hi ha dispositius 
completament ineficaços, com són els aparells per ultra-sons. 
D’altres tenen una eficàcia molt baixa, com ara les polseres o 
els pegats.

6. Utilitzeu mosquiteres: és el mètode més fàcil i pràctic que podem 
instal·lar. Ara bé, cal recordar que el mosquit tigre és de costums 
diürnes i ataca preferentment al jardí. 

7. Davant d’una picada: renteu-la bé amb aigua i sabó i desinfecteu-
la. Consulteu el metge quan pugui ocasionar més reaccions. És 
important que si apareixen símptomes, com dolor, febre o vòmits, 
acudiu al metge el més aviat possible. Per disminuir la picor, 
sobretot, eviteu la temptació de rascar-vos; podeu alleujar-la 
utilitzant glaçons de la nevera o altres elements freds.

Per més informació, contacteu amb el Servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament de Sant Just Desvern: 
93 480 48 00.

TROBADA ANUAL DE LA 
VUITANTENA DE PERSONES QUE 
COL·LABOREN A RÀDIO DESVERN 
Després de dos anys d’atu-
rada a causa de la pandèmia, 
s’ha pogut recuperar aquesta 
tradicional trobada que té l’ob-
jectiu d’agrair la tasca de les  
persones que mensualment 
fan que Ràdio Desvern sigui 
una emissora plural i oberta 
al municipi.
En el marc de la celebració es 
va fer un homenatge a l’Emilio 
Scazzocchio -un dels fundadors i col·laborador de Ràdio Desvern- que va morir fa 
un any. Es va inaugurar l’estudi amb el seu nom, acompanyant-lo de la reproducció 
amb violí de la sintonia de La Desvernada, el magazín que Scazzocchio va presentar 
durant 30 anys d’emissió ininterrompuda. 

25è ANIVERSARI DE SOLIDANÇA

L’entitat sense ànim de lucre i amb una dilatada experiència en l’àmbit de 
l’economia social i solidària celebra 25 anys d’història. Per a l’ocasió va organitzar 
a la seva seu una jornada d’activitats, tallers, paradetes d’artesania, desfilada de 
moda, i actuacions.



EN FLAIX

La quarta edició del Sant’s Market va aplegar una seixantena 

de comerços de Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu al parc de 

Torreblanca. A banda de la venda de productes, també es van 

fer activitats infantils i oferta de restauració

Una vintena de persones d’Ucraïna estan cursant classes de 
castellà a l’Escola de Persones Adultes. Una acció més per acollir 
i facilitar l’estada al centenar de persones que resideixen a Sant 
Just provinents d’aquest país com a conseqüència de la guerra.

La programació infantil i familiar Primavera d’Estiu ha ofert una 

trentena d’activitats amb propostes molt diverses amb molt bona 

resposta per part de la ciutadania. Els actes finalitzen el primer cap 

de setmana de juliol.

Sant Just ha acollit la XVIII Trobada Gegantera liderada per la 

colla de Sant Just, i a la qual van acompanyar 11 colles més d’arreu 

de Catalunya. Una jornada on la tradició i la cultura popular van 

ser les protagonistes.

Trobada de l’alumnat dels cursos municipals d’arts plàstiques 

a Can Ginestar per finalitzar el curs. Un moment molt esperant 

desprès dels dos anys de pandèmia. L’alumnat exposarà les 

seves obres al setembre al Celler. 



FITXES D’EMPRESA

Concert amb el Bru Ferri, zumba amb la Raquel Rubiales i la 

complicitat del moviment LGTBIQ+ liderat pel veí Jorge Guerra, 

per commemorar el Dia de l’Orgull. Activitats que visibilitzen 

el col·lectiu i que reafirmen el compromís de Sant Just amb la 

diversitat sexual i de gènere. 

L’Associació Cultural Casa d’Extremadura va tornar a aplegar els seus socis i sòcies en una de les seves cites gastronòmiques més tradicionals: el cocido. Amb aquesta activitat, que es va fer al Casal de Joves,  ha tancat un mes ple de celebracions.

L’Ateneu de Sant Just ha celebrat la seva Festa Major amb activitats 

culturals i familiars molt diverses, i en la qual s’han implicat diferents 

seccions. En el marc de la festa l’entitat va fer un homenatge al veí Santi 

Solano, amb l’espectacle de la clown Pepa Plana.

Nom comercial: Schaeffler
Nombre de persones treballadores: 70
Arribada de l’empresa a Sant Just: 1983

Subministrem components d’altra 
precisió i rodaments per al sector 
de l’automoció i la indústria. El Grup 
Schaeffler dona forma a la “Movi-
litat del demà”

Dia de la fotografia celebrat a Sant Just, organitzat per l’Agrupació Fotogrà-

fica Sant Just i la Federació Catalana, que va aplegar més de 150 persones. 

Enguany l’entitat celebra 10 anys d’història plens d’activitats i premis de 

projecció internacional. 



Gina Pol i Borràs 
Grup Municipal PSC
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40 ANYS DE VIDA 
SOCIALISTA A 
SANT JUST

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

parlem@endavantsantjust.cat
endavantsantjust.cat
laia.flotats.9
@endavantStJust
@laiaflotatssantjust

El PSC de Sant Just Desvern està recuperant la 
memòria històrica de l’agrupació a través de dos 
documentals que s’emmarquen en el període 1970-
2020. Actualment, el primer documental ja es pot 
veure al canal de Youtube del PSC Sant Just, i el 
segon es projectarà a finals d’any. 

El film de 30 minuts engloba els anys 1970-1990, 
en què una quinzena de testimonis directes exposen 
els primers anys de l’agrupació després de la dicta-
dura franquista; el fort vincle entre la lluita obrera i la 
lluita política; els reptes polítics dels equips impulsors 
d’aquesta etapa i les polítiques municipals que es van 
desenvolupar quan Lluís Segura va ser escollit  alcalde 
l’any 1983.

Des del primers anys, l’agrupació ha estat for-
mada per dones i homes compromesos amb la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania i 
sempre amb un esperit dialogant i de consens, fruit 
dels històrics governs de coalició amb Iniciativa per 
Catalunya i ERC. 

Durant els primers anys de la democràcia, hi havia 
molts reptes col·lectius per endavant com el disseny 
urbanístic de carrers i places; la cerca de solars per 
construir els primers equipaments municipals; la 
negociació amb la Generalitat per disposar de l’am-
bulatori actual atès que el consultori de salut estava 
obsolet; l’impuls de l’habitatge públic amb la creació 
de l’empresa municipal PROMUNSA o el disseny de les 
primeres polítiques públiques d’atenció a les persones. 

Algunes de les persones més actives d’aquest perí-
ode ja no hi són entre nosaltres, com en Bernardo Al-
mendros, en Jordi Figueras o la Claudia Cortés. Alguns 
d’aquests testimonis s’han pogut recollir en el 
documental gràcies a l’Arxiu Municipal, que fa uns 
anys va enregistrar i transcriure nombroses entrevistes 
locals dins dels primers projectes de recuperació de 
memòria històrica  impulsats per la Generalitat  de 
Pasqual Maragall. 

Sense el compromís individual de cadascuna 
de les persones que han estat militants o sim-
patitzants de l’agrupació durant tots aquests anys, el 
nostre projecte col·lectiu no hauria estat possible. 
Per executar polítiques públiques, són necessàries 
persones arrelades al municipi, amb visió crítica per 
millorar de forma contínua, i atentes als canvis socials 
per respondre a les necessitats i reptes de la població 
santjustenca.

Gràcies de tot cor!

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal ERC

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

PRIMAVERA, 
INFANTS 
I CULTURA

És el títol del diàleg obert amb el diputat del Jovent 
Republicà, Pau Morales, i l’arquitecta Cecília Ripoll,  en 
què vam explicar les eines que tenen els ajuntaments 
per poder fer polítiques públiques de foment de 
l’accés a l’habitatge. Una qüestió que, veient la darrera 
enquesta de satisfacció municipal, la ciutadania de Sant 
Just considera que hauria de ser la primera prioritat del 
govern municipal.

L’habitatge al nostre poble és prohibitiu. I no 
estem dient que des del govern  de Sant Just no 
s’hagi fet res sinó que sempre s’ha fet el mateix: 
construir i construir. I queixar-se que la Generalitat no 
fa res. Alguns encara recordem com el PSC va votar en 
contra de regular els preus del lloguer... 

Des d’Esquerra Republicana fa temps que diem 
que un dia no podrem construir més. Però segui-
rem tenint demanda d’habitatge. I, per tant, que 
era moment de pensar i dissenyar alternatives.

Tinguem en compte que a Sant Just hi ha uns 7.500 
habitatges. Dels quals, només el 19%, uns 1.400, ho 
són en règim de lloguer. Hi ha al voltant de 2.000 
joves en edat d’emancipació. Els números no quadren.

Nosaltres defensem que cal augmentar el parc 
d’habitatge públic de lloguer, sobretot destinat a jo-
ves, encara que sigui sumant en quantitats petites. És 
molt maco tallar la cinta d’una promoció de 200 
habitatges. Però el veritablement complicat és 
buscar alternatives transformadores de més llarg 
recorregut i menys “bombo i plateret”.

Per què no fem que les persones que vulguin 
accedir a un habitatge de El Mil·lenari cedeixin 
el seu pis de propietat al parc públic de lloguer, 
es gestioni des de Promunsa i es destini, priori-
tàriament, a persones joves? Si es fes així, amb el 
“Mil·lenari 2” de Can Modolell guanyaríem 40 pisos de 
lloguer situats a diferents barris del poble. Fins i tot, 
depenent de les seves característiques, es fomentaria 
el coliving.

Revisem quins carrers de Sant Just podríem definir 
com a “eixos comercials”? I, en aquells que no tinguin 
aquesta qualificació, estudiem si els locals buits seri-
en espais dignes per convertir-se en habitatges?

Per últim, seguim demanant que un percentatge de 
les llicències d’obres nodreixi el fons del Patrimoni 
Municipal del Sòl. Imagineu si entre aquests diners i 
els que puguem aconseguir amb crèdits, l’Ajuntament 
s’atrevís a adquirir el solar on hi havia el Casino?

Doncs això, coses diferents.

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
Endavant Sant Just

L’HABITATGE A 
SANT JUST. LUXE 
O DRET?

Ja estem a l’estiu, i és temps de pensar en les vacances. 
Però per a algunes famílies, aquest estiu serà diferent, ja 
que hauran de buscar què fer per poder anar a treballar 
al setembre, ja que no hi ha suficients places a les 
llars d’infants a Sant Just. 

Per al curs 21-22 l’Ajuntament ha ofert 57 de les 107 
places que hi ha a Marrecs (les altres 50 ja estaven ad-
judicades). Però hi ha hagut un total de 105 sol·licituds, 
i per tant 48 famílies s’han quedat fora. També cal 
tenir en compte que hi ha famílies que ja no van optar a 
Marrecs per incompatibilitats amb els horaris de treball 
dels pares i mares. I totes aquestes famílies hauran de 
competir amb les poques places que ofereixen les tres 
llars d’infants privades que tenim al municipi. 

Aquesta falta de places de llar d’infants, no és 
una situació imprevista, ja que ho sabem des de 
fa anys. I des de fa anys que ho venim advertint i 
proposant solucions, que no han sigut ateses. De 
la pública, Marrecs, i les quatre privades que hi havia 
fa cinc anys, actualment, tenim tancada una privada i 
4 mil veïns més al poble... I tot i que està previst que 
es faci una altra de pública, encara no han començat 
les obres i com a mínim, no estarà fins l’any vinent. 

Per això, creiem que l’Ajuntament, havia de do-
nar alguna solució. I la solució era una col·laboració 
público-privada, on hi aportem l’equipament i una 
empresa privada, ofereixi el servei. Encara som a 
temps d’adaptar un equipament municipal, que 
no serà amb les mateixes condicions que Marrecs i de 
la que està en construcció, però donarà una solució a 
que aquests nens i nenes es puguin quedar a Sant Just, 
ja que actualment, moltes d’aquestes famílies, estan 
buscant lloc en els municipis del voltant. 

Seguirem fent propostes per a que es pugui 
resoldre i que aquestes famílies i la resta de veïns i 
veïnes, tingueu un bon estiu! 

I aprofitem per desitjar-vos una bona Festa 
Major! Aquest any serà del 3 al 6 d’Agost, per tant 
us animem a participar-hi i així, anar recuperant 
la “normalitat” que teníem abans de la pandèmia de 
la Covid. 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
Sant Just En Comú

DIA DE L’ORGULL 
LGTBI

OKUPAR 
L’AJUNTAMENT

Sembla que, les pròximes eleccions siguin d’aquí a 
un mes. Algunes formacions polítiques del nostre poble 
ja s’han llançat a la cursa electoral, amb presentacions 
de caps de llista i fins i tot han deixat anat un possible 
eslògan “Sant Just, un poble de somni”. Això sí, de 
moment no hem fet cap balanç de la feina feta, ni 
tampoc hem vist que hagin fet alguna autocrítica. 
En especial, la formació que lidera l’actual govern.

Com que ja es troba en plena cursa, pensem que 
ha arribat el moment de comentar que no ens agrada 
la seva manera de fer i actuar davant d’algunes situ-
acions complicades que generen desafecció vers a la 
implicació política del veïnat. Recordeu que l’actual 
mandat va començar amb aquella frase “Menys twitter 
i més humanisme” i de moment això no ha estat així.

Si haguéssim llegit en el Butlletí alguns titulars com 
“Veïns de la Miranda i Ajuntament arriben a un acord 
sobre la mobilitat al barri”, “Alnus, la SEAS, veïnat i 
Ajuntament acorden fer un pla integral de la Vall i evitar 
així, la pressió urbanística”, “Entitats juvenils, col·lectius 
Feministes i Ajuntament impulsaran una consulta sobre 
el futur de Can Freixes” o “Treballadors de l’adminis-
tració local formalitzen un acord amb l’Ajuntament 
sobre les seves tasques laborals”... i aniríem seguint. 
Per nosaltres, aquesta capacitat de diàleg i d’arribar 
acords és el tarannà que es desprèn l’humanisme.

Amb aquesta manera fer, es reforça l’empoderament 
del veïnat, el moviment associatiu local i es percep la 
política d’una manera i amb ganes de participar-hi. La 
veu del veïnat no només és escoltada, sinó que també 
se sent protagonista, ja que pot incidir a l’àmbit públic. 
El que està clar és que la participació veïnal ins-
titucionalitzada com la que coneixem no acaba 
de funcionar i cal tenir en compte que tot es mou i 
tot és dinàmic en la vida.

Aleshores cal anar cap a espais de participació i 
decisió popular directa que fugin de les dinàmiques 
de la mera gestió municipal, ja que només així podrem 
avançar en veritables projectes de transformació 
amb l’objectiu d’incrementar la participació

https://www.facebook.com/ComunsSantJust
https://www.instagram.com/comunssantjust/ 
nom del perfil: comunssantjust
https://twitter.com/ComunsSantJust nom del 
perfil: @ComunsSantJust

El passat 28 de juny va ser el dia mundial de l’or-
gull LGTBI. El camí recorregut pel moviment LGTBI 
ha aportat nombroses fites i consecució de drets en 
matèria de llibertat sexual i de gènere que han beneficiat 
no només  aquest col·lectiu sinó  tota la ciutadania. 
Però, tot i els avenços socials dels darrers anys, 
les persones LGTBI segueixen vivint importants 
desigualtats estructurals que les col·loquen en una 
situació de precarietat i vulnerabilitat.

En l’actualitat, existeixen diferents lleis autonòmi-
ques LGTBI que reconeixen els drets del col·lectiu. En 
el cas de les persones trans, aquestes lleis estableixen 
l’autodeterminació del nom i la identitat de gènere, 
però tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Malgrat que faciliten la modificació del 
nom en els documents administratius dependents de 
l’Administració autonòmica, no permeten la rectificació 
en els documents estatals, molt especialment el DNI. 
Aquesta situació genera desprotecció i discriminacions, 
a banda d’importants desigualtats territorials. Es fa 
evident la urgència de legislar a escala estatal, a 
partir dels estàndards europeus de drets humans, 
per abordar la discriminació i garantir la igualtat. 

Són molts els àmbits en els quals les persones 
LGTBI veuen vulnerats els seus drets; en l’àmbit 
de la salut, cal garantir la no patologització de les 
persones trans, el dret a la reproducció assistida de 
les persones lesbianes i bisexuals o l’accés a mètodes 
preventius segurs. En l’àmbit laboral, cal lluitar contra 
la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere, en especial a les persones trans, on 
cal que la Generalitat desenvolupi programes d’inserció 
sociolaboral. En l’àmbit de la prevenció i l’atenció en 
violències, cal dotar de recursos  els municipis perquè, 
a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones 
LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguem garantir 
a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc 
de patir qualsevol classe de violència o discriminació 
el dret a rebre de manera immediata una protecció 
integral, real i efectiva.

A més a més la crisi socioeconòmica genera-
da per la COVID-19 ha agreujat la situació de les 
persones LGTBI més vulnerables. Les crisis sempre 
tenen   un component de classe, procedència, gènere 
i orientació sexual i l’increment de la precarietat ha 
deixat sense recursos  moltes persones

Acabar amb   totes aquestes desigualtats i d’altres 
implica fer polítiques reals i efectives  a fi de garantir 
els drets de les persones LGTBI. 

Aleix Abadia 
Grup Municipal CUP 

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com
@cupsantjust

LES DONES DE SANT JUST 
JA TENIM CASA! 

Uneix-te al grup de WhatsApp per 
participar en el projecte i fer propostes. 

Contacta amb
bustiaigualtat@santjust.cat



Isaac Santana
@isantanaaa En resposta a  @ElNouMasLlui @santjustcat
 i a @jmrane Jo estic desitjant que comenci i acabi el carril bici per dur 
al nen a escola amb la bicicleta. Ja he agafat la passera 5 cops i trobo que 
és una alternativa molt útil per sortir de Mas Lluí sense fer servir el cotxe.

Laia Roca
@neela21TwiT En resposta a @santjustcat @ElNouMasLlui
 i a @jmrane Bon dia, està previst fer també carril bici que connecti 
la passera i Ramon i Cajal, que vagi pel carrer Joan Ramon Jiménez? A 
part del carril que s’està fent a Ponce de León? Gràcies

santjustcat
@santjustcat En resposta a @neela21TwiT
 @ElNouMasLlui  i a @jmrane Així és! Les obres comencen avui mateix 
i es preveu que durin unes 6 setmanes. Gràcies!

josep maria ribes
@Bronsk68 @santjustcat a dins de la plaça Sant Pastor, hi ha un 
excés de paneroles que surten de les clavagueres mal tancades. Seria 
necessari una actuació de desinsectació, ja que ens entren a les plantes 
baixes i locals del barri.

santjustcat
@santjustcat En resposta a @Bronsk68
Gràcies per avisar d’un possible focus de paneroles a la via pública. 
El Servei de Salut Pública s’ha posat en contacte amb l’empresa del 
control de plagues que treballa per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 
per tal que vagi a fer una inspecció i faci el tractament corresponent.
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA

REGIDORAT NO ADSCRIT

instagram #santjust

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

 Les tres notícies més consultades del mes 
de juny a Ràdio Desvern
1.  Aquest dissabte el Casal de Joves acull la Festa Popular en 

homenatge i record del Pau Albornà i Torras.
2. L’acte de presentació del Candidat de Junts a les eleccions municipals 

de Sant Just Desvern, Ramon Figuerola, aplega quasi un centenar 
persones.

3. Torna el futbol femení a Sant Just Desvern.

barcelonacity.photos
Barcelona Photos
Fotógrafo

SELECCIÓ DE TUITS (JUNY 2022)

Estareu d’acord amb mi que un Ajuntament ha de 
vetllar perquè la ciutadania se senti a gust amb 
els serveis que se’ls han d’oferir: un habitatge 
digne, una bona política d’ocupació, una bona 
xarxa de centres d’ensenyament públics (de 
primària i de secundària) i d’escoles bressol, 
una bona recollida de les escombraries, una bona 
atenció primària…. Però a Sant Just, un poble 
on sembla que mai passa res i tot va bé, moltes 
famílies s’hauran de decidir per les escoles bressol 
privades o de fora del poble perquè no hi ha la 
suficient oferta pública, i algunes famílies del poble 
no podran escollir l’escola pública on escolarit-
zar els seus fills perquè la planificació ha estat 
deficient i no se’ls ha acompanyat correctament.
Sí, a  Sant Just passen coses

Twitter: @AlcaldiaRepubl1
facebook.com/AlcaldiaRepublicana/

Santjustpelcanvi.com
santjustpelcanvi@gmail.com
santjustpelcanvi

A SANT JUST 
PASSEN COSES
(1a part)
Anna Vilanova
Regidora no adscrita

L’IMPERFECTE 
VOL GUANYAR 
L’ ALCALDIA
Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

 Jo Kiko Ferrer, després de 36 mesos a l’oposició, 
he après molt.

Soc l’únic regidor que he parlat clar amb el 
govern del PSC-Movem, advertint-los que si no 
hi havia un canvi en la gestió de la recollida de la 
brossa presentaria una moció de censura.

La meva sorpresa ha estat que l’oposició, que 
acusava el PSC de donar suport al 155, quan calia 
sumar forces per tirar endavant una moció de cen-
sura feien de topo o d’agents dobles (JxCat i ERC) 
per donar estabilitat a un govern que critiquen de 
cara a la galeria, però donen suport en secret. L’eix 
del meu partit és  servir els Vilatans  de Santjust i la  
Premisa és la bona gestió  el servei a les persones 
de Sant Just. 

Aprofito per recordar que vaig donar suport a 
l’aprovació dels romanents per tenir un Sant Just 
segur i sense barreres arquitectòniques.
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  JULIOL-AGOST 2022. SANT JUST DESVERN 

Nits d’estiu plenes
de música!

Tornen les Nits de Música al Claustre 
de Les Escoles, a les 21.30 h
No et perdis les propostes que ens fan els 
Tallers de Música. Preu: 5 €
 
DIXIELAND PREACHERS
Dijous 7 de juliol

DULCE REBECA
Dijous 14 de juliol

CUBERO RUMBERO
Dijous 21 de juliol

I encara trobareu més 
propostes com aquestes 
amb l’Associació de La Plana 
Padrosa-Bellsoleig:

Concert pop-rock amb el grup Ceda 
el Paso organitzat per l’Associació 
Veïnal de la Plana Padrosa-Bellsoleig
Divendres 1 de juliol, de 20 h a 21.30 h. 
Parc de la Plana Padrosa-Bellsoleig

Cantada d’havaneres acompanyada 
de rom cremat
Dissabte 16 de juliol, de 22 h a 00 h. 
Parc de la Plana Padrosa-Bellsoleig

AQUEST MES DESTAQUEM...  

Festivals a Sant Just

TEEN FEST
Festival organitzat per l’Espai de Participació d’Adolescents oferint 
una nit d’oci a joves de 12-18 anys. Tallers, concerts, campionats...
Divendres 1 de juliol, de 19 h a 23.30 h. Casal de Joves

LA VALL FESTIVAL
Actuacions, música, tallers, gastronomia...
B1nO, Marta Knight, Claraguilar, Momi Maiga Soul’s Strings, Monte 
Vista Drive, Karmasound ft. Mabreezee...
Entrada gratuïta.
Més informació a www.lavallfestival.com
Dissabte 9 de juliol, de 19 h a 03 h. A la zona de la Vall de Sant Just

FESTIVAL DE RAP
Festival de rap organitzat per la comunitat Tipos Bravos, una 
associació feminista, antifeixista i anticapitalista que treballa al 
voltant de la cultura urbana.
Dissabte 16 de juliol, de 19 h a 02 h. Casal de Joves
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A LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT...
Lloc X Joc a la Biblioteca Joan Margarit
Passa per la Biblioteca Joan Margarit a jugar amb jocs de taula i 
enginy. A la Sala Infantil trobaràs jocs de taula seleccionats, i a la 
primera planta incorporem un tauler d’escacs per qui s’animi a jugar 
una partida.
Adreçat a infants de 3 a 12 anys i les seves famílies.
Horari de la Biblioteca Joan Margarit (del 15 de juny al 15 de 
setembre): els matins de dijous i divendres de 10 h a 13.30 h, 
i de dilluns a dijous, de 15.45 h a 20.15 h
Del 6 al 31 d’agost estarà tancada.

Taller: Escriure de cinema
Els dies 4, 11 i 18 de juliol, de 18 h a 20 h. 
Biblioteca Joan Margarit i Casal de Joves

VI EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT 
SANTJUSTENCA D’ESTIU
Xerrada: La població catalana des del s.XVI fins al tercer 
mil·leni, amb Raimon Masdéu, historiador 
Dimecres 6 de juliol, a les 20 h. Davant de Cal Llibreter

Xerrada: Fronteres. Línies dibuixades en un mapa?,  
amb Vicenç Partal, periodista
Dimecres 13 de juliol, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I A MÉS...
Espectacle de titelles: Cua de sirena. 
Qui diu què estem obligats a escollir?
Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBIQ+
Dissabte 2 de juliol, a les 11 h. Parc Iulia 
Quieta

Cinema a la fresca: Una joven 
prometedora, de la directora
Emerald Fennell
Dissabte 2 de juliol, a les 23 h. 
Casal de Joves

Activitat de música i aigua: 
Aquafesta, amb la Cia. Més Tumàcat
Diumenge 3 de juliol, a les 18.30 h. Parc de 
Joan Maragall

Cicle audiovisual de la SEAS
Dimecres 6 de juliol, a les 20 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu

Tarda de Teqball: disciplina que uneix 
futbol i tennis taula
Dijous 7 de juliol, de 17 h a 21.30 h. Casal 
de Joves

Punt d’informació del poblat iber de 
la Penya del Moro
Dissabte 10 de juliol, de 10 h a 14 h

Presentació del llibre: Crónicas 
pospandémicas de l’escriptor, creador 
i veí Ruben Córdoba
La presentació serà a càrrec del periodista 
de TV3 Òscar Dalmau
Dilluns 11 de juliol, a les 19 h. Sala MercArt

Programa Panorama 
Municipal de Sant Just 
Desvern
Debat de portaveus 
municipals.
Dijous 14 de juliol, a les 21.30 h,  
en directe. ETV Llobregat

Tria la teva ruta 
per alliberar-nos  
dels armaris
Activitat 
participativa i 
interactiva a l’espai públic per combatre 
estereotips de gènere.
Divendres 22 de juliol, a les 19 h.  
Casal de Joves

El Teatre Jove de Corbera al Casal  
de Joves
Posterior teatrefòrum per parlar sobre el 
projecte de teatre social i la representació.
Dissabte 23 de juliol, a les 18 h. Sala Utopia 
del Casal de Joves

NO US PODEU PERDRE... 
Xerrada: Emily Dickinson i Mary Shelley. Les dones que van 
revolucionar la literatura, amb Valeria Bergalli, editora
Dimecres 20 de juliol, a les 20 h. Davant de Cal Llibreter

Xerrada: Cuixà. Exili i refugi. Testimonis al peu del Canigó, amb 
Jordi Tomàs
Dimecres 27 de juliol, a les 20 h. Davant de Cal Llibreter

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL  
MAS LLUÍ
Sortida noctura a la Penya del Moro
Dimecres 13 de juliol, a les 20.45 h. Des del CC Soledat Sans

Cinema a la fresca
Hi haurà servei bar i crispetes.
Divendres 15 de juliol, a les 22 h. Parc Iulia Quieta
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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’OAC (Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania). 
L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats 
mitjançant convenis i subvencions.
AGENDA SETEMBRE 2022:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
12 de juliol

EXPOSICIONS
MONS: El món reflex
A la Sala MercArt, fins al 16 de juliol
Emmarcada ens aquesta mostra se celebren diverses activitats i 
xerrades relacionades.
Activitats:
Performance: Passatges, de Jordi Armengol. 
Dimarts 5 de juliol, a les 19 h. Sala MercArt

Ernest Prat: Món sense ombres
Després del confinament, del toc de queda i de renunciar a molt 
per la pandèmia, com estàs?
Món Sense Ombres és el resultat del procés de gestió 
emocional  i creixement emocional i artístic que Ernest Prat ha 
viscut durant la pandèmia, i la seva resposta al “com estàs?”.
Al Celler de Can Ginestar, fins al 5 d’agost

TELÈFONS D’INTERÈS:

Ajuntament 
93 480 48 00

Atenció Ciutadana (gratuït)
900 102 658

Policia Local 
93 473 0 92

CENTRE SOCIAL PER A LA GENT GRAN

Mou-te a la fresca
Cada dimarts i dijous, de 9 h a 10 h. Pati del Centre Social El 
Mil·lenari
Preu: 10 €. Cal inscripció prèvia.

Concert de fi de curs de la Coral Harmonia
Divendres 1 de juliol, a les 17.30 h. Centre Social El Mil·lenari

Cos i alegria al Parc
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Dilluns 18 de juliol, de 10 h a 12 h. Centre Social El Mil·lenari

HOMENATGE 50 ANYS DE CASATS/ADES
 
Si durant l’any 2022, heu celebrat o celebrareu 50 anys que 
us vau casar (noces d’or) i voleu rebre un reconeixement a 
tots aquests anys de convivència en parella, podeu fer la 
sol·licitud al Complex El Mil·lenari abans del 15 de juliol. 
Durant l’acte del berenar de la gent gran previst pel divendres 
5 d’agost a la Festa Major 2022 es farà aquest homenatge a 
les parelles que ho desitgin.

ALTRES...

NO REPS EL BUTLLETÍ? FES-NOS-HO SABER
El butlletí municipal s’edita cada més i es fa arribar a totes les llars del 

municipi. Si no el rebeu correctament, ompliu el formulari que trobareu al 
santjust.cat i resoldrem la incidència.

AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 

NO SEXISTA 
DEL LLENGUATGE

Acte d’ERC Sant Just i Jovent Republicà: 
“Des de Sant Just ho podem tot. Vine 
a fer una birra amb la Marta Rosique”
Dijous 21 de juliol, a les 19.30 h. Placeta del Mercat

Assemblea oberta de l’agrupació del 
PSC Sant Just amb la presència del 
Primer Secretari i Cap de l’Oposició, 
Salvador Illa
A continuació, hi haurà un refrigeri.
Durant la seva estada visitarà els habitatges amb serveis per a la gent gran 
d’El Mil·lenari, el Mercat Municipal i la zona de comerços del barri Centre.
Divendres 1 de juliol, a les 19 h. El Claustre de Les Escoles




