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L’activitat d’estiu dona pas a
l’inici d’un nou curs a centres
educatius i equipaments

SANT JUST CELEBRA UNA DIADA
DE RECONEIXEMENT A PERSONES I
ENTITATS DEL POBLE

ARRIBA LA ZONA VERDA I NOVES
PLACES DE ZONA BLAVA A CAN
MODOLELL

NOVES ACCIONS PER UNA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
AL MUNICIPI

tema del mes

Tret de sortida a les activitats
dels equipaments i serveis municipals
El curs comença també per als diferents equipaments del poble que ofereixen
un ampli ventall de cursos i tallers per a tots els públics i interessos

 allers de Música: classes de llenguatge
T
grupal per a infants i persones adultes.
Les classes comencen el 5 de setembre
i la matrícula està oberta durant tot el
mes de setembre.
Servei Local de Català: cursos de català
per a tots els nivells els dies 21 i 22 de setembre. Del 14 al 16 de setembre s’obren
les inscripcions per a nou alumnat.
Centre de Formació de Persones Adultes
de Sant Just: classes d’anglès, cursos
de COMPETIC i formació reglada,
amb el cicle d’educació secundària per
a persones adultes. Per a més informació, consulteu el web agora.xtec.cat/
cfasantjust.
Escola d’idiomes Bristol, ubicada a
l’edifici municipal Casa Costa en la
modalitat de concessió, també ha obert
període d’inscripcions. Per a més informació, consulteu el web bristol.cat.

 ursos municipals d’arts plàstiques:
C
inclou 16 cursos de diferents disciplines
artístiques adreçats a joves i persones
adultes. Les inscripcions són presencials a Can Ginestar.
La Casa de Cultura també ofereix cicles
de conferències i clubs de lectura, xerrades i conferències organitzades per
la Biblioteca Joan Margarit.

 aller de Plàstica Carrau Blau: curT
sos de formació artística en dos grups,
per a infants de 4 a 8 i anys i de 8 a 15
anys, així com un espai familiar per a
infants de 2 i 3 anys. Més informació
a carraublau.cat.
L’Espai de joc és un servei educatiu
i de socialització destinat a famílies
amb infants fins els 10 anys. De dilluns
a divendres, de 17 a 19 h.

Ofereix una vintena de cursos de diverses disciplines com ara història, cuina,
tecnologia, idiomes, creativitat o salut
i creixement personal, entre d’altres.
També s’hi organitzen itineraris de ciutat i conferències sobre història. L’1 de
setembre s’obren les inscripcions.

MÉS INFORMACIÓ
DELS CURSOS I
TALLERS MUNICIPALS,
A SANTJUST.NET/
OFERTACURSOSTALLERS

Activitats organitzades per l’Ajuntament
i l’AV Mas Lluí com ara teatre, ball,
música, esport, salut i costura, entre
d’altres.

Acull cursos i tallers setmanals organitzats pels Amics del Barri Sud i adreçades
a diverses franges d’edat.

Cursos i tallers adreçats a adolescents
i joves. Podeu consultar la seva oferta
d’activitats al web casaldejoves.com.

Programació d’activitats dirigides adreçades a la gent gran: tai-txí, mou-te, estiraments, ball en línia, memòria i internet.
Inscripcions fins al 15 de setembre al
Mil·lenari

Aquest mes de setembre també inicien el curs les escoles de dansa de Sant Just -Espai de Dansa Marta Roig i Tutuguri-,
l’escola de dansa Renata Ramos París vinculada al poble, així com també les classes del Grup de Ball Raquel Rubiales.
El 12 de setembre comença el curs de l’Escola de Música de l’Ateneu, que ja té obertes les inscripcions. L'Ateneu també
ofereix cursos d'interpretació per a infants, joves i persones adultes a través de l'escola de teatre Tamboret. Podeu consultar
la programació d’aquestes i altres seccions de l’Ateneu a santjust.org/ateneu.
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Comença el curs escolar 2022-2023
amb nou calendari i novetats
Després de dos cursos marcats per
la pandèmia i les restriccions, s’inicia
un nou curs escolar normalitzat i amb
alguns canvis. Una de les novetats més
destacades és la data de l’inici del curs,
que farà tornar a les classes el 5 de setembre l’alumnat d’educació infantil i
primària. En el cas de l’ESO, el batxillerat
i formació professional, el curs començarà el 7 de setembre, i l'Escola Bressol
Marrecs el 8 de setembre. Aquesta “racionalització” del calendari ha despertat
crítiques de sindicats i famílies, que
denuncien manca de consens, previsió
i organització.
Fruit del nou calendari, durant el
mes de setembre s’implanta la jornada
intensiva de matins, a totes les escoles i
instituts públics, concertats o privats. Els
centres educatius oferiran una hora i mitja
d’activitats de lleure gratuïtes, fins a les
16.30h, que han contractat prèviament
les direccions de cada centre.
A Sant Just prop de 2.000 alumnes
de segon cicle d’infantil, primària i secundària començaran el curs en centres
públics i concertats de Sant Just Desvern.
Han pogut obtenir plaça totes les noves
sol·licituds de famílies del municipi. Pel
que fa a I-3, s’ha obert un nou grup a l’escola Montserrat, per poder encabir tota
la demanda. Per la seva banda les escoles
Montseny i Canigó continuen amb el mateix nombre de línies d’infantil 3 anys, 1 i
2 respectivament, i com a novetat, l’escola
Montserrat sumarà mitja línia més a les
dues d’oferta inicial. Totes, amb unes ratios
màximes de 20 alumnes per mestre.
L’acte d’inici de curs escolar serà
el 15 de setembre a Les Escoles, con-

sistirà en una trobada lúdic-cultural i
el reconeixement al professorat que
s’ha jubilat. També s’ha preparat una
CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs: 5 de setembre (educació infantil i primària) i 7 de setembre (ESO, batxillerat i formació
professional)
Vacances de Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
Vacances de Setmana Santa: Del
3 al 10 d’abril de 2023
Últim dia de curs: 22 de juny
Festius de lliure disposició: dilluns
31 d’octubre de 2022, divendres 9
de desembre de 2022, dimarts 2 de
maig de 2023, dilluns 20 de febrer
de 2023 i divendres 17 de març

Millores als centres educatius
Durant els mesos d’estiu s’ha aprofitat
l’aturada de l’activitat als centres educatius per
dur a terme treballs d’arranjament i millora:
Banys de la primera planta de l’escola
Montseny, així com la renovació del pati
infantil (aquestes darreres a càrrec del
Departament). I també la instal·lació
d’una pèrgola fotovoltaica.
Vestíbul d’entrada i la coberta de l’edifici
principal a l’escola Montserrat.

 l’escola Canigó està pendent l’arranA
jament de diferents fusteries d’alumini per millorar l’eficiència tèrmica de
l’edifici.
A l’Escola Bressol Marrecs s’han pintat
totes les aules i espais comuns i s’han
fet millores al pati. També s’han iniciat els treballs de construcció de la
nova escola bressol al costat de l’escola
Montserrat.

nova edició de la guia educativa, amb
totes les activitats en format presencial
i nova oferta d’activitats i propostes
educatives.
Una de les escoles bressol d’oferta
privada, Els Verns, ha tancat. Aquesta
decisió, que la direcció del centre ha
fet pública durant el mes d’agost, ha
agafat per sorpresa les famílies que
tenien apuntades les seves criatures
per al nou curs. L’Ajuntament està
acompanyant les famílies per mirar
de trobar places en altres centres per
a tots els infants.

Centre
de Formació
de Persones
Adultes
El 2 de setembre s’inicia el període de
matriculació al Centre de Formació de
Persones Adultes de Sant Just Desvern,
i es perllongarà fins el dia 9. L’inici de
les classes serà el 19 de setembre.
Enguany, l’oferta formativa inclou grup
de castellà, classes d’anglès de nivells
1, 2 i 3 en horaris de matí i tarda, GES
2, COMPETIC inicial, 1 i 2.
Més informació: a8062055@xtec.cat /
93 372 52 50
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Jubilacions de professorat
Comença els curs amb molta il·lusió, inici de classes i noves cares, tant
pel que fa a l’alumnat com al professorat. Però també volem tenir un record
pels mestres que han exercit la seva
professió als centres educatius de Sant
IMMACULADA BELLET
SANFELIU
“HE FORMAT PART DE LA
COMUNITAT DE L’ESCOLA
MONTSENY COM A MESTRE
D’EDUCACIÓ INFANTIL DES DE 1998. DEIXO I
M’EMPORTO MOLTES VIVÈNCIES I RECORDS DE
TOT TIPUS, DOLÇOS, SALATS, AMARGS I TAMBÉ
DIVERTITS. TOTS ELLS COMPARTITS AMB INFANTS,
PARES I UN BON EQUIP DE MESTRES, MONITORES,
CONSERGES, PERSONES DE NETEJA, ETC. A TOTS
ELLS, GRÀCIES I UNA FORTA ABRAÇADA”
TERESA MASIP ESCRIBÀ
“ELS DARRERS ANYS HAN
ESTAT INTENSOS PER LES
ADVERSITATS IMPREVISTES
COM LA PANDÈMIA. MOMENTS
EN QUE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA HEM
HAGUT DE FER PINYA PER SORTIR ENDAVANT
DE LA MILLOR MANERA. L’EQUIP DOCENT DEL
MONTSENY VA FER UN ESFORÇ TITÀNIC. ARA QUE
EM JUBILO, PREFEREIXO RECORDAR, QUE COM
A MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL, HE TINGUT
LA SORT DE TREBALLAR AMB POCS ALUMNES
I AIXÒ M’HA PERMÈS GUIAR, ACOMPANYAR,
DESPERTAR LA SEVA CURIOSITAT DES DEL COR,
CREAR UN VINCLE AMB ELLS, GENERANT BONES
EXPECTATIVES PER OBTENIR BONS RESULTATS.
TOT PLEGAT, M’HA FET CRÉIXER A MI COM A
DOCENT I COM A PERSONA. SÓN EXPERIÈNCIES
TAN GRATIFICANTS QUE MAI LES OBLIDARÉ.”
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Just Desvern, però que aquest any no
continuaran perquè els hi ha arribat la
jubilació. Són la Immaculada Bellet, la
Teresa Masip i la Rosa M. Vizuete de
l’escola Montseny, el Jordi Ardanuy, la
Carme Martínez, la Lluïsa Castañeda i el
JORDI MORTES RIU
“VAIG ARRIBAR A SANT
JUST L’ANY 1985 COM A
PROFESSOR I M’HE JUBILAT
AQUEST AGOST DESPRÉS DE 37
CURSOS COM A CIUTADÀ DEL POBLE I PADRÍ D’UNA
SANTJUSTENCA, LA BLANCA.
HAN ESTAT MOLTS CURSOS, MOLT ALUMNAT, UNA
ESCOLA DE LA VIDA I UNA EXPERIÈNCIA MOLT
GRATIFICANT. HE INTENTAT TREBALLAR AMB
HONESTEDAT, DEDICACIÓ PERÒ SOBRETOT AMB
HUMANITAT PERQUÈ EL CENTRE EL FAN LES
PERSONES. MOLTS AGRAÏMENTS AL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT JA QUE SEMPRE HAN ESTAT
AL NOSTRE COSTAT PER, I TAMBÉ A LA MEVA
COMPANYA DURANT MÉS DE 30 ANYS, LA NÚRIA
FERRER, BONA PROFESSIONAL I AMIGA.”
JORDI ADANUY LÓPEZ
“LA MEVA ESTADA A
L’INSTITUT DE SANT JUST
HA ESTAT BREU PERÒ
SUFICIENT PER ADONARME QUE ÉS EL CENTRE MÉS BEN GESTIONAT
D’AQUELLS EN QUÈ HE TREBALLAT AL LLARG DE
37 ANYS DE DOCÈNCIA, I QUE COMPTA AMB UN
EQUIP PEDAGÒGIC ALTAMENT COMPROMÈS. LA
SIMPATIA I CALIDESA DE L’ALUMNAT, SOBRETOT
DELS QUE ENGUANY CURSAVEN 4RT. ESO, M’ HA
PERMÈS CLOURE LA MEVA ETAPA PROFESSIONAL
PORTANT-ME’N UN RECORD ALEGRE I DOLÇ, QUE
AGRAEIXO MOLT”.

Francesc Besolí de l’Institut Sant Just, i
el Jordi Mortes de l’Escola de Formació
de Persones Adultes. Els hi desitgem
molt bona sort en aquesta nova etapa i
recollim les impressions que algunes i
alguns d’ells ens han fet arribar.
CARME MARTÍNEZ
MURCIA
“AMB LA RECENT
ESTRENADA JUBILACIÓ
I FENT UNA NOSTÀLGICA
RETROSPECCIÓ EN EL TEMPS, SEMBLA QUE JA
PUC DIR AMB ESTIMA I CONVICCIÓ QUE EL MEU
PAS PER L’INS SANT JUST HA ESTAT COMPLAENT
I ENTRANYABLE. EN ELL HE POGUT EXERCIR LA
MEVA PROFESSIÓ AMB IL·LUSIÓ I LLIBERTAT,
AMB L’ESPERIT I VOCACIÓ DE TRANSMETRE
CONEIXEMENTS PERÒ TAMBÉ VALORS A TOT
L’ALUMNAT QUE HE TINGUT A CÀRREC DURANT
TOTS AQUESTS ANYS, COMPARTINT AQUESTA
EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE DOCENT AMB
EXCEL·LENTS COMPANYS DE PROFESSIÓ D’UN
VIATGE QUE ARA ACABA. CELEBRO I AGRAEIXO
HAVER FORMAT PART D’AQUESTA GRAN FAMÍLIA
I ÉS PER AIXÒ QUE DONO LES GRÀCIES A TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA, TOT DESITJANT HAVER
CONTRIBUÏT, AMB EL MEU HUMIL GRA DE SORRA,
EN L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ DE LES PROMOCIONS
DE LES QUALS HE ESTAT RESPONSABLE”.

EQUIP DE GOVERN

COMENCEM EL CURS
AMB ESPAIS RENOVATS
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Quan llegiu aquestes línies, molts de vosaltres ja haureu
acabat les vacances d’estiu. La Festa Major us semblarà un
record llunyà, així com l’esforç d’estudiar i aprovar els exàmens
de final de curs.
Els infants i joves de Sant Just inicien enguany el curs
escolar una mica més aviat del que era habitual. Ho fan, per
fi, sense restriccions provocades per la pandèmia. Es tracta
d’una excel·lent notícia que ajudarà a millorar la qualitat de
l’ensenyament –la mascareta no facilitava l’aprenentatge,
especialment dels més menuts– i que permetrà recuperar
dins els centres educatius la interacció que hi havia entre
alumnat de diferents edats. Aquells que estudien a Sant Just
gaudiran ja de les millores que s’han realitzat als centres
educatius durant l’estiu. Així, per exemple, a Marrecs s’ha
pintat l’interior de l’escola i s’ha arranjat la zona d’ombres del
pati. A l’Escola Montserrat s’ha reparat el vestíbul d’entrada
i s’ha rehabilitat la coberta de l’edifici principal. A l’Escola
Montseny s’ha millorat el drenatge del pati d’infantil i s’han
remodelat els lavabos de la primera planta. A l’Escola Canigó
s’ha reparat el mur del pati i queda pendent continuar amb
la substitució de la fusteria exterior, actuació que es realitzarà un cop ens subministrin les finestres d’alumini que es
col·locaran. Destacar, igualment, que a l’agost s’ha instal·lat
a l’Escola Montseny una pèrgola umbracle fotovoltaica i a
l’octubre també hi ha la previsió que s’instal·lin plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici Sant Ferran de l’Escola
Canigó i a la coberta de l’Escola Bressol Marrecs.

COMENÇA EL NOU CURS
Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde
Després de l’estiu, en iniciar el mes de setembre, tot es torna a posar en marxa. Molts i moltes de nosaltres tornem a les
nostres feines i a les nostres rutines i els infants i adolescents
i joves tornen als centres educatius a emprendre les classes.
Vam marxar “de vacances” amb un molt bon regust
de boca; vam celebrar la nostra Festa Major i va ser tot
un èxit. Aquest 2022 va retornar la nostra Festa, es va poder
veure i viure una Festa on a totes les activitats; a les diürnes,
a les nocturnes, a les que es fan als carrers i a les places, a les
de l’espai de barraques, a les que hem organitzat Ajuntament
i a les que han organitzat entitats, a totes, hi va haver molta
gent participant i gaudint d’un espai de retrobament, d’oci i de
cultura. No era un repte fàcil i, en aquest sentit, aprofito per

També veuran millores en les instal·lacions les persones
usuàries del Centre Cívic Salvador Espriu. Durant l’estiu,
s’ha aprofitat per millorar la xarxa de clavegueram del centre i
s’han reformat els lavabos. Una altra instal·lació que ha patit
importants canvis durant l’estiu ha estat el camp de futbol,
amb la construcció d’un segon camp de gespa artificial i de 4
nous vestidors, unes obres que suposaran una gran millora per
a la pràctica d’aquest esport.
Així mateix, hem aprofitat l’estiu per fer millores en diferents
espais públics de Sant Just. S’ha remodelat el carrer Ponce de
León, un carrer molt transitat d’ençà la creació del barri de Mas
Lluí. Paral·lelament a aquesta obra, s’ha construït el carril bici
que uneix el barri Sud i Mas Lluí, carril que dona continuïtat a
l’itinerari verd i a la passera que es van obrir el passat mes de
juny. El barri de la Plana-Bellsoleig també ha estat d’obres, amb
la remodelació integral del carrer Caçadors, una obra encara no
acabada. Igualment, molts punts de Sant Just han vist millorada
la seva il·luminació: carrer de la Forja, Tudona, Major – Nord, etc.
Finalment, voldria destacar les obres que s’han produït
al barri Centre, concretament als carrers Verge del Pilar
i Bonavista. Respecte aquesta darrera, vull expressar la meva
solidaritat i comprensió amb el veïnat que ha patit les molèsties
provocades per l’aturada i l’endarreriment de l’obra. L’empresa
inicialment adjudicatària va fer fallida quan l’obra estava a
mig executar. Des de l’Ajuntament hem resolt amb la màxima
celeritat que ens permet la Llei el contracte anterior i hem
adjudicat l’obra pendent a una altra constructora. Tot i així,
entenc el malestar d’aquells veïns i veïnes més directament
perjudicats per l’accidentat desenvolupament de les obres.
Com podeu comprovar, ha estat un estiu intens en l’àmbit
de millores en l’espai públic i en equipaments municipals.
Durant la tardor tindrem noves millores sobre les quals ja us
anirem informant.

felicitar i donar les gràcies a tots els col·lectius, entitats
i persones que d’una manera o altra ajuden a fer-la realitat. S’ha aconseguit programar una festa diversa i inclusiva,
pensada per a tots els públics, una festa feminista, una festa
segura, una festa sostenible.
I ara tornem a arrencar un nou curs, tant pel que fa a l’educatiu
com al cultural, esportiu i social… I és que en l’àmbit educatiu
no hem estat precisament aturats per vacances, hem aprofitat aquests mesos per fer diverses millores als centres de
primària: reforma de lavabos i pèrgola al pati del Montseny,
l’arranjament del pati del Canigó, la coberta del Montserrat i s’ha
repintat l’escola bressol Marrecs. No m’agradaria deixar-me el
més important, l’inici de les obres de la nova escola Bressol
Mainada, que es posarà en marxa de cara el curs 23-24, reforçant el model 0-3 del municipi i que esperem que pugui donar
resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
Arrenquem, per tant, un nou curs amb molta força, moltes ganes i molta il·lusió, invertint en un model de poble on
l’educació dels nostres infants i adolescents està al centre.
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L’exposició “El mon utòpic”
clou el projecte transversal Mons2022
El 17 de setembre s’inaugura “El
mon utòpic” la última de les tres exposicions multidisciplinàries que ha
acollit l’Espai MercArt en el marc del
projecte expositiu Mons2022. Els artistes convidats en aquesta mostra són
Manolo Ballesteros, Carlos Bunga,
Blanca Casas, Santiago Cirugeda, Stella
Rahola i TAKK.
Durant els tres mesos que es
podrà veure l’exposició, també hi
haurà, com en les anteriors edicions,
activitats paral·leles per a tots els
públics amb l’objectiu d’incentivar la
participació local i transformar-la en
una eina de coneixement i de difusió
de l’art i la cultura.
Al perfil d’Instagram @2022mons
es poden consultar les activitats i
la informació vinculant.
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MONS

Diada de reconeixement
i homenatge a persones i
entitats de Sant Just Desvern
Com ja es va fer l’any passat, la Diada Nacional de Catalunya a Sant Just
serà una jornada més diversa, social i
oberta a la ciutadania, en el marc de la
qual es farà un reconeixement especial
a diferents persones, entitats que han
fet aniversaris i també ens del poble.
L’acte començarà a les 11 h a Can Ginestar, i hi haurà una actuació musical a
càrrec de Mar Vizoso i la soprano Eva
Miñarro, i també una actuació de dansa contemporània a càrrec del ballarí
Júnior Osas.

Posteriorment, es farà l’ofrena floral
institucional i d’entitats al Parc de Pau
Casals, davant l’escultura “Catalunya”.
En aquest espai l’Orfeó Enric Morera
farà la tradicional cantada sota la direcció de David Pastor i Pi i, finalment, hi
haurà una ballada de sardanes amb la
Cobla Solsona.
En finalitzar l’acte se servirà un petit
refrigeri per a les persones assistents.

El 18 de setembre, des de les 10 a les
19 h Sant Just organitzarà per primera
vegada la Fira de Mas Lluí.
El Parc de Iulia Quieta acollirà més
de 30 comerços que exposaran els
seus productes, diversos tallers, activitats infantils, música en viu i zones
de restauració.
També, durant tota la jornada, diferents entitats del municipi oferiran
exhibicions esportives per a totes les
persones que assisteixin.
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Durant l’agost han continuat les obres
als carrers i espais públics
xarxa de clavegueram de l’equipament
i s’han reformat els lavabos.
Bona part de les actuacions encara
estan en execució però avancen a bon
ritme, com ara la construcció d’un segon
camp de gespa artificial i de quatre nous
vestidors, la reurbanització dels carrers
Caçadors, Verge del Pilar i Bonavista, i de
la Sala Municipal de l’Ateneu.

Obres carril bici C/ Ponce de León.
Els mesos de juliol i agost han estat
intensos quant a actuacions i obres de
millora a carrers i espais públics.
S’ha remodelat el carrer Ponce de
León i, paral·lelament, s’ha construït el
carril bici que uneix el barri Sud i Mas
Lluí, el qual dona continuïtat a l’itinerari verd i a la passera que es van obrir
el passat mes de juny. I al Centre Cívic
Salvador Espriu s’han fet millores a la

8

EL BUTLLETÍ ABRIL 2022

 reballs per construir el nou camp de
T
futbol i nous vestidors

Obres al c. Bonavista

Arriba la zona verda i noves places
de zona blava a Can Modolell
Després de la implantació de la
zona verda al barri Centre i amb
l’objectiu de facilitar l’estacionament al veïnat i incrementar la rotació de vehicles, aquest setembre
es faran els treballs de pintura i
senyalització de les noves places de
zona verda i blava a Can Modolell.
La senyalització de zona verda,
oferirà una alternativa al veïnat empadronat a la zona perquè puguin
aparcar-hi amb preferència davant
qualsevol altra persona que tingui
un vehicle.
La nova zona verda, amb gairebé
140 places, és la situada entre Rambla Modolell i Av. de la Generalitat,

i entre c. Alcalde Arís i c. Països Catalans, i les 4 noves places de zona
blava estaran ubicades a la Ctra. Reial.
De moment, la zona verda serà
gratuïta. Quan s’activi l’estacionament de pagament, previst al llarg
del tercer trimestre de l’any, les tarifes bonificades per a persones residents seran de 0,10 € /dia, o 0,50 €/
setmana, o de 4,50 €/trimestre, i es
podran pagar bé mitjançant l’App
Aparcament Residents, bé als parquímetres instal·lats al municipi.
Per qualsevol consulta o sol·licitar l’alta com a resident, es pot
fer per correu electrònic a l'apartat
aparcaments de promunsa.cat

Sant Just renova el distintiu
internacional que l’acredita
com a municipi compromès
amb la igualtat de gènere
El març de 2020 l’Ajuntament de
Sant Just Desvern va entrar a formar
part de la comunitat de municipis que
té, un segell internacional que concedeix l’associació sense ànim de lucre
Forgender Seal als ajuntaments que
destaquen per la integració de la perspectiva de gènere en totes les seves
polítiques i actuacions. Ara, dos anys
més tard i després d’haver superat el
procés de certificació i validació dels
compromisos adquirits, renova el distintiu que l’exigirà continuar treballant
en aquesta línia.
Aquesta norma és la primera eina
del país que permet implantar, avaluar
i certificar un sistema de gestió a favor
de la igualtat de gènere en l’àmbit dels
governs locals. Durant els propers 2
anys, l’Ajuntament haurà de seguir
implementant les accions recollides

en el Pla de Compromís en favor de la
transversalització de la perspectiva de
gènere tant a nivell intern com a les
seves polítiques públiques.
Algunes de les fites que incorpora
el distintiu són:
Millorar les competències de gestió
municipal i potenciar les capacitats
tècniques i polítiques cap a la igualtat.
Facilitar la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques
públiques municipals.
És una oportunitat per corregir
pràctiques de caràcter discriminatori
i relacions de poder injustes.

Celebració dels 20 anys
del Consell Municipal de
les Dones al novembre
El 20 de novembre de 2002 es va
constituir formalment el Consell Municipal de les Dones, integrat per dones
del municipi que al llarg d’aquests
vint anys han treballat plegades per
impulsar accions que contribueixin
a la millora de la qualitat de vida i el
benestar de les dones. És un òrgan
consultiu de l’Ajuntament en matèria
de polítiques de gènere i de promoció
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Per celebrar aquestes dues dècades
d’història s’està preparant per al proper
mes de novembre una jornada de taules
rodones amb dones que han participat
activament en el Consell, amb l'objectiu
de debatre sobre el passat, el present i el
futur d’aquest òrgan. A petició del mateix
Consell Municipal de les Dones també
es preveuen altres activitats lúdiques en
un mes de novembre que tindrà com a
protagonistes les dones amb diferents
cites: el 6è Congrés de les Dones del
Baix Llobregat, les II Jornades Feministes del Casal de Joves, la celebració
dels 20 anys del Consell i la commemoració del Dia Internacional contra
la violència de gènere.
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Publicat el llistat definitiu de les persones
admeses per participar en el sorteig dels
30 habitatges de lloguer públic de Mas Lluí
L’AMB ha publicat a la seva
pàgina web les llistes definitives de sol·licitants admesos
a la promoció de 30 pisos de
lloguer protegit al carrer Carolina Catasús, número 7, al
barri de Mas Lluí. El sorteig
tindrà lloc el 20 de setembre, a les 19 h, al nou Centre
Cívic Soledat Sans Serafini.
D’un total de 95 sol·licituds, s’han admès 81 persones
i n’han quedat excloses 14 per
no complir els requisits. Destaca l’elevat perfil de joves
que accediran al sorteig: 73.
A la pàgina web de l’AMB es
poden consultar les bases i característiques de la promoció.

Es confirma el resultat positiu de la primera
prova pilot a l’Estat espanyol del projecte
LIFE REthinkWASTE
Prop d’un miler de persones han participat en el projecte #Coneixelquellences.
L’enviament de missatges personalitzats
sobre la gestió de residus és una forma
de comunicar-se amb la ciutadania de
manera bidireccional, que es demostra
eficient i eficaç, en gran part gràcies a la
seva facilitat d’ús. A més, l’anàlisi de les
dades que es recullen permet la millora
contínua del servei.
L’aplicació Whatsapp ha sigut el canal
de comunicació preferent. La ciutadania
valora favorablement la implementació
del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional
mitjançant missatgeria mòbil.
El percentatge de participació ciutadana més elevat va registrar-se durant el
primer mes d’implantació, amb resultats
propers al 70% del total de persones inscrites. Durant la resta de la campanya, la
interacció a través dels reptes i qüestionaris proposats va ser d’un 40%. Destaca
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l’elevat percentatge de respostes correctes, que supera el 80%.
La informació obtinguda és utilitzada
per detectar possibles mancances o necessitats al territori, i també per dissenyar
campanyes concretes de sensibilització a
cada zona. També ha estat un canal que
ha servit per resoldre dubtes concrets
sobre la separació de residus a les llars.
La prova pilot d’aquest projecte ha
tingut lloc al llarg de 12 mesos, entre maig
de 2021 i juny de 2022. Ara, el projecte

REthinkWASTE entra en una fase de
seguiment que durarà sis mesos més.
S’analitzaran les dades obtingudes fins
al moment, i es farà una comparativa del
cicle de vida i dels costos del projecte.
A partir dels resultats de totes aquestes
anàlisis, es dissenyarà un pla d’acció a
llarg termini per incorporar el model
actual de Gestió per Coneixement (GxC).
El projecte REthinkWASTE, implementat a Sant Just Desvern, compta amb
la participació de l’Agència de Residus
de Catalunya, el finançament de la Unió
Europea (en el marc del programa LIFE),
i el suport d’un consorci internacional
format per 11 organitzacions sòcies.
Per saber més sobre
el projecte, consulteu
aquest vídeo, de menys
de dos minuts, sobre
REthinkWASTE

FESTA MAJOR
Sant Just recupera una Festa Major
molt participativa i diversa

Amb moltes ganes i també algun
que altre contratemps meteorològic,
Sant Just Desvern ha tornat a viure
una Festa Major molt dinàmica i amb
una alta participació. Amb activitats
pensades per a tots els públics, s’han
recuperat formats i propostes d’abans
de la pandèmia, però també s’han
incorporat novetats i nous espais.
El pregó a càrrec de l’escultor i
veí de Sant Just Jaume Plensa, va

donar el tret de sortida a les activitats,
com ara la gimcana pagesa, la passejada
literària, el tobogan aquàtic, el berenar
per a la gent gran, el Quina Barra, les
havaneres, les sardanes, els concerts o
el vermut solidari, entre d’altres. I com
sempre, ha estat molt present la sana
rivalitat entre grocs i blaus.
Enguany, els blaus s'han fet amb
la victòria després de molts anys
d'hegemonia de la colla groga.

Es esforços i la il·lusió dels serveis
municipals i també de les entitats locals han fet possible programar una
festa diversa, inclusiva, respectuosa,
feminista, segura i sostenible.
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MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

AMBici, el nou servei de bicicletes
elèctriques metropolitanes, arribarà
a Sant Just l’any vinent
voreixen la connexió amb el transport
públic, com Walden, Carretera Reial amb
Rambla de Sant Just o el Parador, així
com altres punts en barris més allunyats
per afavorir la connexió amb la resta del
municipi, com Mas Lluí, Barri Nord o La
Miranda, a la plaça del Canigó.
L’AMBici, que substitueix l’actual
e-Bicibox, s’integrarà tarifàriament
amb el Bicing i hi connectarà a través
d’estacions de pont o de transferència,
ubicades en zones limítrofes de Barcelona, com Zona Universitària. Aquest servei
es cofinança entre l’AMB i els diferents
ajuntaments metropolitans: la inversió
inicial ha pogut ser finançada pels fons
europeus Next Generation, i l’Ajuntament
assumirà uns 80.000 € anuals.
JOSEP MARIA RAÑÉ

A partir de l’1 de gener de 2023 es
posarà en marxa el nou servei metropolità
de bicicletes elèctriques compartides,
del qual Sant Just en formarà part, i que
millorarà la connexió del nostre municipi
en bicicleta amb Barcelona i amb altres
15 municipis de l’àrea metropolitana.

A Sant Just, aquest sistema comptarà inicialment amb 66 bicicletes,
distribuïdes en sis punts d’ancoratge
on es podran agafar o deixar. El servei
podrà augmentar de forma progressiva
en els propers anys si així es requereix.
S’han escollit punts d’ancoratge que afa-

“AMBICI ÉS UN GRAN
AVANÇ QUE PERMETRÀ
AL VEÏNAT DE SANT
JUST DISPOSAR D’UNA NOVA EINA PER
LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN BICICLETA
PER TOTA L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA.”

Construcció d’un carril bus a la B-23
que afavorirà la connexió amb Barcelona
El futur carril bus entre Sant Feliu de Llobregat i l’avinguda
Diagonal tindrà 7 quilòmetres de llargada i abastarà els termes
municipals de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues
de Llobregat.
Es crearà un carril exclusiu d’autobús en sentit Barcelona,
aprofitant part de l’espai de la mitjana i dels vorals de la B-23.
Aquest carril ajudarà a descongestionar el trànsit en hora punta
i facilitarà la mobilitat sostenible dels més de 600 autobusos
diaris que circulen per aquesta via d’entrada a la ciutat.
Així doncs, s’afavorirà la connexió en autobús entre Sant
Just Desvern i Barcelona mitjançant les línies interur-
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banes E30, L61 i L64. El nombre i l’amplada dels carrils de
circulació existents es mantindran. Les obres tindran un cost
de 19,2 milions d’euros i es finançaran amb els fons europeus
Next Generation.
Les obres ja estan licitades i s’ha signat un conveni
entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya perquè el departament de Territori pugui construir la
infraestructura, que ara pertany a l’Estat però que es traspassarà a la Generalitat abans que acabi l’any. Està previst
que la construcció del carril bus comenci l’any vinent i que
es pugui posar en funcionament el 2024.

Millores de mobilitat i accessibilitat:
cruïlles, carrils bici i voreres

Sant Just continua apostant per la millora de la seguretat viària. En el que portem
de 2022, s’han creat més de 15 passos de
zebra nous i 4 cruïlles tàctiques amb més
espai de seguretat pel vianant.
Durant els mesos d’estiu, també s’ha
estat executant el carril bici del carrer
Ponce de León, que connecta amb l’avinguda de la Riera i l’avinguda Camp Roig.
Aquest carril bici s’ha creat aprofitant
les obres de reasfaltat de tot l’eix. També
s’està executant el carril bici dels carrers
Juan Ramon Jiménez i Ramon i Cajal, que
connectarà de forma directa la passera de
Mas Lluí amb el carril bici de l’avinguda
Indústria. A més, s’ha aprofitat per millorar l’accessibilitat dels vianants amb
la creació de nous passos accessibles.
Finalment, durant aquest mes de setembre es farà un nou carril bici que unirà
el carrer Cadenes amb Ponce de León i es
milloraran voreres i passos de vianants a
diversos carrers del municipi.

Rebaixes de fins al 50% en les tarifes del transport públic
Les noves tarifes del transport públic
urbà i interurbà s’apliquen des de l’1
de setembre fins al 31 de desembre
d’aquest any. La reducció de preu ha
estat impulsada pel govern espanyol,
que assumeix el 30% del cost. La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona i l’AMB complementen amb un
altre 20% la reducció dels abonaments
més recurrents, com són la T-usual, la
T-jove i la T-4, que quedaran a meitat
de preu. En canvi, la T-casual tindrà

un descompte del 30%. La T-familiar,
la T-grup, la T-dia i el bitllet senzill no
canvien de preu.
Pel que fa a la gratuïtat de la Renfe,
inclou només els trajectes de Rodalies i
de trens de distància mitjana i no s’aplica en títols de transport integrat com la
T-casual o la T-usual. L’usuari adquireix
un abonament de quatre mesos i deixa un
dipòsit de 10 euros, que podrà recuperar al
final del període si ha realitzat un mínim
de 16 viatges.

ABONAMENT
T-casual

T-usual

T-jove

T-4

Preu sense la rebaixa (1 zona)

Preu sense la rebaixa (1 zona)

Preu sense la rebaixa (1 zona)

Preu sense la rebaixa (1 zona)

11,35 €

40 €

80 €

4€

Preu amb la rebaixa (1 zona)

Preu amb la rebaixa (1 zona)

Preu amb la rebaixa (1 zona)

Preu amb la rebaixa (1 zona)

Descompte

Descompte

Descompte

Descompte

7,95 €
30%

20 €

50%

40 €

50%

Setmana Europea de la
Mobilitat: diumenge 25
de setembre torna la
Baixcicletada
Sant Just s’adhereix un any més a la
Setmana Europea de la Mobilitat per
promoure el respecte pel medi ambient
en l’àmbit del transport. L’últim diumenge de setembre, de 10 h a 14 h,
se celebra la Baixcicletada, una pedalada en bicicleta en què participen
vuit municipis de la comarca. La marxa
ciclista finalitzarà al parc de Torreblanca, on es faran activitats diverses
i se sortejaran bicicletes.
Més informació i preinscripcions:
labaixcicletada.wordpress.com o
presencialment als punts de trobada.

2€

50%

Web de Mobilitat
i Seguretat viària
de Sant Just
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NOTÍCIES BREUS

858 menús
solidaris
repartits a Sant
Just fruit del
projecte de
malbaratament
alimentari

S’inicien les converses per ampliar
el CAP de Sant Just
L’Alcalde, Joan Basagañas, i la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació de la conselleria de Salut de
la Generalitat, Meritxell Budó, s’han
reunit a Sant Just per analitzar l’ampliació del CAP del municipi. L’Alcalde
ha reclamat que l’adequació d’aquest
equipament es faci el més aviat possible
donades les necessitats, i que millori

l’atenció telefònica i assistencial a la
població atesa. Segons el govern català,
l’ampliació del CAP ja està inclosa en
les previsions d’inversions en Salut pel
període 2022-2024 per un import de
4,66 milions d’euros. Al setembre es
farà una reunió de seguiment tècnica
sobre el projecte d’ampliació i la seva
tramitació.

L’Ajuntament estrena nou portal web
Des del mes de juliol el web santjust.cat té nova cara. S’ha
actualitzat per oferir un portal més àgil, intuïtiu, dinàmic, modern i atractiu. El nou disseny és responsive (és a dir, accessible
i adaptable per a tots els dispositius, ja siguin telèfons mòbils,
tauletes o ordinadors).
La renovació del web s’emmarca en el compromís del PAM
(Pla d’Acció Municipal 2019-2023). La ciutadania pot accedir,
des de la pàgina d’inici, a accessos directes d’interès general,
com per exemple l’atenció ciutadana, la cita prèvia, l’accés als
tràmits i formularis, la seu electrònica o l’enllaç a les farmàcies
de guàrdia.
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En els primers sis mesos de 2022
s’han lliurat a famílies vulnerables 858
carmanyoles d’aliments recollits en escoles i residències del poble. Aquesta és
una acció per evitar el malbaratament
alimentari fomentant l’aprofitament
dels excedents dels menjadors de centres escolars i equipaments de Sant Just.
Els centres que participen són les
tres escoles públiques -Montseny,
Montserrat i Canigó-, l’escola bressol
Marrecs, l’escola concertada Madre
Sacramento i la residència Vitàlia.
Durant aquests mesos de vacances,
s’han continuant recollint carmanyoles
a la residència, i al setembre es reprèn
el projecte als centres educatius.

NOTÍCIES BREUS

Servei gratuït de recollida de gespa
i restes vegetals
L’Ajuntament ofereix al veïnat un servei de recollida de gespa i restes vegetals
toves a domicili. Per realitzar la recollida,
l’ajuntament proporciona als domicilis
interessats un bujol de 240 litres amb
tancament, TAG i etiqueta identificativa on hi consta l’adreça de la persona
propietària.
Per la recollida, que es fa setmanalment, les persones usuàries deixen el
bujol al costat de l’àrea de contenidors
més propera al seu domicili els dilluns
abans de les 19h. La recollida es realitza
la nit de dilluns a dimarts.
El servei és gratuït i cal sol·licitar-lo
a restesvegetals@santjust.cat o trucant
al 635 86 52 85.

Degut a l’afectació que ha suposat la
pandèmia als diferents comerços, entre
ells els de restauració, s’ha modificat
l’ordenança per facilitar la instal·lació de
terrasses als establiments que no disposin
d’amplada suficient a la vorera.
També s’ha fet una adaptació a la normativa estatal en matèria d’accessibilitat
pel que fa a l’amplada de les voreres i a la
distància entre la façana i l’extrem de la
terrassa, i es traurà la referència a la durada
de l’ocupació de la via pública.

Escultura dedicada
als Karts de Coixinets

Formació gratuïta en Impressió 3D per a professionals
de l'àmbit de la salut i persones aturades
En el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament ofereix per
primer cop l’oportunitat de formar-se
en disseny i impressió 3D.
El programa TTT, finançat per la
Diputació i coexecutat entre els Ajuntaments de Sant Just Desvern, Sant Joan
Despí i Sant Feliu de Llobregat, s’adreça
a professionals d’empreses, comerços i
serveis de la cadena de valor salut que
vulguin adquirir capacitats per innovar
i dissenyar objectes i eines de treball
amb la tecnologia 3D.
Per participar no es requereixen
coneixements previs i no suposa cap
cost per a les persones que vulguin
formar-se. A més, també hi poden assistir persones en recerca de feina que
vulguin adquirir coneixements bàsics

Millora de l’ordenança de
les terrasses del municipi

sobre aquesta tècnica de fabricació
additiva.
La formació, de 20 h, es realitzarà
durant el mes de novembre i hi ha 15
places disponibles.
Més informació: empreses@santjust.cat /
662 371 083.

L’Ajuntament i el Club Karts de
Coixinets estan ultimant els detalls de
l’escultura que s’instal·larà al mateix
espai del c. Freixes on es posava el
podi. La proposta triada, obra de Toni
Cubells, preveu un podi escultòric,
amb tres blocs en suspensió a la paret i
col·locats a diferents mides. Cadascun
dels blocs o calaixos portarà un text, en
els quals es podrà llegir “Cursa Karts
de Coixinets des de 1977”.
La Cursa es fa al mes de novembre i
la primera baixada oficial va ser el 1977,
per tant enguany se celebra l’edició
número 45.
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EN FLAIX

Dones de diferents formacions polí
tiques de Sant Just van participar
al juliol en un acte sobre lideratge
femení. Es tracta d’una acció del
Pla d’Igualtat de Sant Just i va serv
ir per compartir experiències i
debatre sobre els obstacles que les
dones es troben quan participen
en política.
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Un grup de 12 pe
rsones d’entre 60
i 70 anys han fe
uns 338km amb
t part de la Ruta
bicicleta des de
del Cid,
Vivar del Cid, pr
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El barri Centre va recuperar el seu
sopar popular després de dos anys
sense poder-se organitzar a causa
de la pandèmia. El veïnat tenia gan
es
de compartir àpat, converses i gres
ca.

Les diferents modalitats de Casals i activitats d’estiu s’han dut a
terme amb normalitat. Infants i joves han pogut gaudir de propostes
esportives, lúdiques i artístiques durant el mes de juliol. Alguns
casals encara ofereixen propostes per al mes de setembre.

FITXES D´EMPRESA

Nom comercial: ESAOTE  
“Fabricant i líder mundial en el camp dels equips
mèdics de diagnòstic per la imatge. Filial de Grupo
ESAOTE,S.p.A”

Nom comercial: INNOAESTHETICS
Nombre de persones treballadores: 70
“INNOAESTHETICS és avui dia un laboratori de
referència mundial en el desenvolupament i producció
de producte mèdic-estètic i dermatològic”
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grups municipals
VETLLAR PER REDUIR
LES DESIGUALTATS ENTRE
HOMES I DONES

PROPOSTES PER SANT
JUST, APROVADES
I PENDENTS

SETEMBRE 2022 –
JUNY 2023. L’ÚLTIM
CURS DEL MANDAT
MUNICIPAL.

Alicia Murciano Zurita

Laia Flotats Bastardas

Sergi Seguí i Esteve

Grup Municipal
del PSC

L’any 2018, Sant Just es va declarar municipi feminista i es va comprometre a desplegar el Decàleg per
a la construcció de ciutats feministes. El passat ple de
juny es va provar el III Pla Municipal d'Igualtat, del nostre
municipi per als quatre anys vinent. Aquest pla és una
eina per marcar unes polítiques que han de donar resposta a les necessitats expressades pel teixit associatiu,
dones del municipi i persones expertes en la matèria en
les trobades que s’han fet per avaluar el pla anterior, i
recollir les propostes per elaborar aquest nou document.
Aquest III pla és un document viu, amb la voluntat que
es pugui anar revisant de forma contínua per adaptar-se
a les noves realitats.
Tanmateix, al passat juny, es va aprovar la renovació del distintiu per la igualtat de gènere 50-50, una eina
més que afavoreix la integració de la perspectiva de
gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.
El compromís de l’ajuntament es tradueix en una
aposta per abordar la igualtat des de múltiples punts de
vista, des de la violència masclista fins a la participació
de les dones, passant pel mercat de treball, l’educació,
la qualitat de vida i la cultura. Treballar transversalment
aquests àmbits ens ha de permetre construir una societat
més igualitària. El compromís és ferm i l’horitzó, malgrat
els obstacles, motivador per aconseguir un Sant Just
Desvern més just i equitatiu.

Grup Municipal
Endavant Sant Just

Aquests darrers mesos han estat de gran intensitat per
al nostre grup municipal Endavant Sant Just perquè hem
portat al Ple un grapat de propostes per atendre certes demandes socials:
En el Ple de Juliol vàrem aconseguir que s’aprovés una
moció per fer un estudi de la situació de les plagues de
paneroles i posteriorment aplicar les mesures correctores
que se’n derivin, a més de fer una anàlisi del clavegueram
i una campanya informativa per a tots els veïns i veïnes on
s’expliqui com lluitar contra les plagues a casa. L’objectiu
és que no es torni a repetir la presència massiva de paneroles i rates que hem viscut aquest estiu.
També vam aconseguir que s’aprovés una moció on demanem implementar un seguit d’ajuts per mitigar els efectes de
l’emergència climàtica i la crisi energètica, com són les altes
temperatures viscudes aquest estiu i l’elevat cost de l’electricitat. Hem assolit que s’ampliïn els refugis climàtics a tots
els dies de la setmana, que la piscina exterior de la Bonaigua
sigui gratuïta pels veïns i veïnes amb més vulnerabilitat, que
s’instal·lin malles d’ombreig i humificadors en parcs i escoles
i ampliar el fons d’emergència per ajudar a pagar l’increment desmesurat de la factura de la llum, especialment per
a aquelles famílies usuàries d’equipaments municipals,
com el Centre Social El Mil·lenari. Per a aquelles famílies més
vulnerables, cal que des de l’Ajuntament s’aposti clarament
per ajudar-les a fer front als costos i efectes de l’emergència
climàtica i encariment de l’energia.
Per acabar, el dèficit de places de llars d’infants a Sant
Just s’ha agreujat encara més amb el tancament sobtat de
la llar d’infants “Els Verns” per a aquest curs 2022-23. La
nostra moció presentada al Ple de Juny on demanàvem
que s’habilités un equipament municipal per tal de poder
donar una oferta alternativa a les famílies de Sant Just, ara
es fa més necessari que mai que s’hagués atès. Tenim
moltes famílies joves a Sant Just que han de cobrir aquest
servei fora del nostre poble.
Sant Just és un poble de qualitat i els serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament n’han d’estar a l’altura. Continuarem atents i fent propostes per tal d’aconseguir-ho!
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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Grup Municipal
d’ERC

Un curs, no ens enganyem, on us farem moltes promeses
electorals. Des del Govern i des de la oposició. I serà un
greu error. Primer, per la hipoteca que es deixarà al futur
Govern municipal. I, segon, per la gestió posterior de les
expectatives. Malfieu de qui sempre us doni la raó i us digui
“SI” a tot el que proposeu. Des d’Esquerra Republicana creiem que en política hem de saber gestionar les necessitats
concretes de la ciutadania en harmonia amb el bé comú.
Serà el darrer curs amb una sola Escola Bressol Municipal. Si es mantenen els terminis establerts el setembre de
2023 Mainada obrirà les seves portes i es donarà cobertura
a una reivindicació històrica de les famílies.
El nostre suport al pressupost del 2020 estava condicionat a l’inici immediat dels treballs per la posada en marxa
d’aquesta segona Escola Bressol. Un projecte que tenien
previst començar a tramitar al 2023. Cert que en paral·lel
calia el compromís del Departament d’Educació pel finançament de les places de nova creació. Alguna cosa també
vam tenir a veure en que aquest punt desencallés....
Esperem que sigui, també, el curs on el Departament
d’Educació avanci amb els seus plans per fer realitat l’Institut Escola a Mas Lluí. Per part nostra trobaran totes les facilitats i compromisos que siguin necessaris perquè així sigui.
També voldríem que el Departament de Salut fes realitat
la tan necessària i esperada ampliació i adequació de l’ambulatori. Però més instal·lacions sense els professionals
necessaris no serveix de gaire...
Aquests casos són inversions, acords o negociacions entre Ajuntament i Generalitat que venen de lluny i han tardat
anys en fer-se realitat. El Govern català que ha anat canviant de color però no així l’Ajuntament. I si el problema no el
tenim a l’altra banda de la taula sinó a la nostra?
El curs acabarà amb les eleccions municipals del mes
de maig que configuraran un nou Ple a l’Ajuntament. I, des
d’Esquerra Republicana, esperem que també un nou Govern
liderat per aquelles persones que tenim l’objectiu de ser
els millors servidors públics per resoldre els problemes de
la gent. Tenim per davant reptes gegantins i no ens fa por
assumir-los per aconseguir un Sant Just republicà.

grups municipals
INCENDIS

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Sant Just En Comú

Aquest estiu, amb les successives onades de calor, els incendis
i la sequera ha quedat clar que el canvi climàtic és una realitat,
ara ja pràcticament innegable sigui quina sigui la ideologia, i no
només això, sinó que l’acceleració dels successos fruits canvi
climàtic és més gran i es fa més evident dia a dia: temperatures
extremes, desaparició de biodiversitat, el desglaç, la pujada del
nivell del mar, desertització, fenòmens meteorològics extrems i
l’elevat risc d’incendi.
Avui dia a Catalunya la quantitat d’hectàrees cremades ja ha
sobrepassat l’any anterior, el que suposa una catàstrofe en termes
mediambientals. Una de les conseqüències més visibles dels incendis forestals és la destrucció de l’ecosistema i del paisatge.
Produeixen greus danys ambientals per la destrucció de la coberta forestal, la mort i fugida d’animals, la pèrdua del sòl fèrtil, la
desaparició d’ecosistemes, augment en les emissions de CO₂ a
l’atmosfera i desertificació, ajudant a accelerar el canvi climàtic.
Les causes dels incendis són diverses; la mateixa incidència del
canvi climàtic, la intencionalitat i la negligència a l’inici dels focs,
molts cops provocant grans incendis forestals difícils d’extingir, i
el despoblament rural, reduint els cultius i el pasturatge, augmentant l’abandonament de la massa forestal.
Per tant, evitar els incendis forestals ha de ser una prioritat per
a les administracions públiques per impedir la desaparició de
la fauna, la flora i desaccelerar el canvi climàtic. I, quines coses
es poden fer?
Crear un mosaic agroforestal: experts recomanen que el
disseny dels boscos responguin a la diversificació del paisatge
alternant zones de diferents espècies d’arbres, arbustos i territori
agrícola per a tractar de generar millors condicions en els nostres boscos quan hi hagi incendis forestals. L’administració ha
d’incentivar la ramaderia extensiva i la recuperació agrícola per
a fomentar, d’una banda, la conservació dels boscos alhora que
es promou la producció de productes de quilòmetre 0. A Sant Just
estem treballant en aquesta direcció.
També cal un millor lideratge des de la Generalitat, que la
lluita contra incendis no estigui basada només en la millora dels
serveis d’extinció. Calen fer prevenció activa: dissenyar plans de
restauració i recuperació de la superfície forestal, una ordenació
forestal més oberta, disminuint la càrrega de foc i la continuïtat
incontrolada de les masses forestals i establir programes de sensibilització en l’ús del foc a les activitats agrícoles. Cal que les
administracions deixem de veure totes aquestes accions com
una despesa, sinó com una inversió en vida.

“LES ARRELS
NO NEIXEN
DEL CIMENT”

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal
de la CUP

Aquest era el lema d’una de les campanyes que va impulsar l’organització juvenil independentista als inicis del 2000,
en ple moment daurat en deien alguns, per denunciar una de
les etapes més intenses de destrucció del territori i banalització del paisatge. Des de la nostra òptica, un trist paper
jugat pels ajuntaments afavorint la redacció de plans d’ordenació urbanística expansius i al servei de les immobiliàries.
Una bombolla que els hi va esclatar a molts el 2008.
Per sort, al nostre municipi, una entitat ecologista a la
qual no es té massa en compte, Alnus va aconseguir mobilitzar les santjustenques per evitar la destrucció de la Vall,
però això s’ha deixat de banda. Sembla que la feina feta de
formigueta, però efectiva no surt massa sovint en aquest
Butlletí Municipal. En aquella manifestació històrica, es va
demostrar el poder que té gent quan té clar quin és el seu
objectiu. Per cert, enguany han fet 25 anys d’ençà de la
seva fundació.
Ara bé, la Vall no està salvada del tot: hi ha una lletra petita, que no vam saber llegir en el seu moment, per això
enguany s’han liquidat els garrofers que teníem al costat
de Can Mèlic, per fer habitatges de luxe. Possiblement, ens
haurem de mobilitzar de nou.
Ni de la crisi del 2008, ni de la covid-19, no se n’ha tret
cap lliçó, com tampoc se n’aprendrà de l’onada de calor que
patim a causa del canvi climàtic. Aquest Ajuntament com
molts altres de comarca, governats pel mateix partit, s’han
entestat en què cal continuar creixent i volen culminar allò
que no van poder abans de la crisi del totxo.
Mentre nosaltres ens hem oposat sempre aquest model
de creixement des que vam entrar a l’Ajuntament, ara que
venen eleccions algunes formacions de l’oposició ho estan
denunciant, plantejant problemes de mobilitat. Ara bé, no
es tracta només de mobilitat, es tracta del model de poble.
Es tracta, entre altres qüestions, si volem un poble dormitori o un poble actiu on el veïnat estigui realment arrelat. Un
poble on els joves no hagin d’abandonar-lo, com ja passa
ara, perquè no poden pagar un lloguer... Així i tot, benvingudes les complicitats. Això vol dir que anem pel bon camí
per assolir aquella idea poble que anhelem amb un veïnat
compromès, solidari i mobilitzat.
Assemblea Local Cup-Amunt

@ComunsSantJust
https://www.facebook.com/ComunsSantJust
@comunssantjust

MOCIONS DEL PLE DE JULIOL
DE 2022
APROVADA
Moció del grup municipal Endavant
Sant Just per ajudar a mitigar els
efectes provocats per l’emergència
climàtica i la crisi energètica a Sant
Just Desvern.
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1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

APROVADA
Moció del regidor no adscrit
per impulsar mesures per millorar la
seguretat al municipi.
7
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1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

APROVADA
Moció del grup municipal d’Endavant
Sant Just per a l’eliminació de plagues
de paneroles.
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1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

En aquest ple no estaven presents per
motius personals un regidor d’Endavant
Sant Just i el portaveu de Sant Just En
Comú; per això no figuren els seus vots.

A favor
Abstenció
En contra
La xifra a l'interior dels punts indica el nombre
de regidors/es del grup municipal
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES

JULIOL 2022

@radiodesvern
L’acte es va celebrar a @santjustcat amb la presència de la

CLICS DE LA RÀDIO

Marta Corcoy, periodista, investigadora i professora experta

Les tres notícies més consultades del mes de juliol
a Ràdio Desvern
1. Ingressen a presó dos detinguts “in fraganti” per un
robatori amb força a una casa de Sant Just Desvern.
2. La Policia Local de Sant Just intercepta un vehicle on hi
viatjaven tres estafadors pel mètode “tocomotxo”
3. La gimnasta santjustenca Lea Asensio Martí, campiona
d’Espanya i subcampiona de l’Scalabis Cup de trampolí,
visita Ràdio Desvern

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

en comunicació local i gènere, que va conduïr el debat
#SantJust #RàdioDesvern
@jmpzrr
@santjustcat tornem a tenir paneroles al carrer Girona.
Si us plau passen nota al servei que s'encarrega del control
de plagues urbanes perquè actuin.
@santjustcat
En respuesta a @jmpzrr
Ara mateix passem nota. Gràcies per informar!

Instagram #santjust

@SLCsantjust
238 comerços ja han rebut el cartell de tancat per vacances
que l'Ajuntament i el Servei Local de Català reparteixen
cada juliol.
@radiodesvern, @santjustcat, @ginapolborras,
@quimagimenez, @cpnlcat, @rosesvxl, @justfosalva

@diezjose
El paisaje no tiene un lenguaje y la luz no tiene una
gramática, y en cambio millones de libros intentan
explicarlos (Robert Macfarlane).

REGIDORAT NO ADSCRIT

L’IMPERFECTE PARLA
DE SEGURETAT
ELS NOSTRES BARRIS

A SANT JUST PASSEN COSES
(2A PART)

Kiko Ferrer Miguel

Anna Vilanova

Regidor no adscrit

Per desgràcia s’han incrementat els robatoris en el nostre Sant Just Desvern.
És cert que tenim una tecnologia avantguardista al Sant
Just Desvern, la qual ens permet identificar matrícules.
Però això no és suficient, cal tenir la nostra policia local
fent tasques de patrullatge pels diferents barris del poble i
no atenent actes incívics.
És per això que aquest mes de juliol presentaré una moció on proposaré un ordenament de tasques preventives i
de patrullatge, i una adequació de la normativa municipal
per demanar que els vilatans que realitzin actes incívics i
siguin reiteratius facin treballs socials per a la comunitat.
Soc del parer de formar i educar per treure el millor de
la persona i no multar, però cal fer alguna cosa dràstica.
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Regidora no adscrita
Tenim ja aprovat el 3r. pla d’igualtat: Sant Just Desvern és
un poble feminista, però us heu preguntat perquè tenim un
alcalde i no una alcaldessa? La persona que havia de succeir
el Perpiñà era la Gina Pol, la segona de la llista. Com es menja
això? No deu ser que en el fons som massa tradicionalistes?
Au, vinga, omplim l’agenda del nou alcalde amb ‘inauguracions d’aquí uns mesos, en plena campanya electoral, ja el
farem que sigui popular!
Però no tot són alegries: el nostre alcalde escampa per les
seves xarxes socials que els centres d’ensenyament estan a
punt per començar el nou curs… però s’ha oblidat de dir-nos
que l’oferta de places d’escola bressol han disminuït amb el
tancament dels Verns.
Acabo destacant la gran feinada de les entitats juvenils del
poble que han fet que la Festa Major hagi tornat a ser un gran
èxit. Sí, a Sant Just passen coses!

MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS SETEMBRE 2022. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
RECORD I RECONEIXEMENTS AL VEÏNAT I ENTITATS A LA
DIADA DE SANT JUST DESVERN

L

a Diada Nacional de Catalunya,
de l’11 de setembre, marca en el
calendari el final de l’estiu i l’inici d’una tardor que es presenta plena
d’activitat.
Enguany consolida el seu format més
obert, plural, diversa i inclusiva. Una
celebració social i cívica amb protagonisme per a les persones, les entitats i
el teixit social, econòmic i cultural del
municipi.
Us animem a gaudir-la i a encetar aquest
mes de setembre amb optimisme i forces
renovades.

Diumenge 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Als Jardins de Can Ginestar
11 h a 12.30 h
Acte de reconeixement a persones,
entitats i ens del municipi
Música amb la Mar Vizoso, piano,
i Eva Miñarro, soprano
Dansa amb Júnior Osas
Al Parc de Pau Casals
13 h
Ofrena floral institucional i d’entitats
davant de l’escultura “Catalunya”
Cantada de l’Orfeó Enric Morera que
interpreta “País petit”, “Vaixell de
Grècia” i “Els Segadors” sota la direcció de David Pastor i Pi.
Ball de sardanes amb la cobla Solsona
En finalitzar l'acte, se servirà un petit refrigeri.

NO US PODEU PERDRE...
Inauguració de la nova escola
del Club Taekwondo
Sant Just
Dissabte 3 de setembre,
a les 11 h. Al c. Estalvi, 3

Campanya de donació de sang amb el Banc de Sang i Teixits
Reserva hora a www.donarsang.gencat.cat, xarxes socials o
al telèfon 677071756
Divendres 16 de setembre, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
Al Casal de Joves

Acte d’inici del curs escolar
Reconeixement a professorat
i acte de celebració del curs escolar
2022-2023.
Dijous 15 de setembre, a les 18.30 h.
Claustre de Les Escoles

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Dissabte 17 de setembre, de 10 h a 14 h
Concert Vintage Band
Dissabte 17 de setembre, a les 19.30 h. Casal de Joves
Sopar de motxilla de la SEAS
En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies
guanyadores del Concurs Fotogràfic de la SEAS.
Dissabte 17 de setembre, a les 21 h. Pati del Roure de l’Ateneu
Presentació de la temporada 2022-2023 de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Dilluns 26 de setembre, a les 19 h. La Vagoneta
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CENTRE SOCIAL
PER A LA GENT GRAN

DIA MUNDIAL
DE L’ALZHEIMER

Activitats dirigides per a la gent gran al Centre Social
El Mil·lenari
Preu: 15€ / 30 € el trimestre
Inici de les activitats a l’octubre.
Inscripcions del 5 al 16 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h,
al Centre Social El Mil·lenari i al telèfon 93 371 8 987
Inscripcions i venda de tiquets per a l’excursió a Sitges
El dia 20 d’octubre es farà una excursió a Sitges on farem
una visita guiada al Museu Cau Ferrat i al Museu Maricel,
una passejada i un dinar.
Preu: 20€
El tiquets es posen a la venda el dimarts 27 de setembre,
de 10 h a 13 h, al Centre Social El Mil·lenari

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer el proper 21 de setembre, es porten a terme diverses
activitats a Sant Just Desvern. La programació ha estat
organitzada amb la col·laboració de l’AFA Baix Llobregat i
l’Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern.
A més, la masia de Can Ginestar romandrà il·luminada en
color verd amb motiu d’aquesta commemoració, ajudant a
visualitzar aquesta realitat.
Taller de risoteràpia, amb Lila Lorenzo
Dijous 22 de setembre, a les 17.30 h.
Centre Social El Mil·lenari.
Posteriorment hi haurà un refrigeri.
Cal inscripció prèvia del 5 al 22 de setembre,
al Centre Social El Mil·lenari.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN

Taller d’estimulació cognitiva amb les noves tecnologies
(realitat virtual), amb la psicòloga Olga Puig
Dimecres 28 de setembre, a les 17.30 h.
Centre Social El Mil·lenari
Cal inscripció prèvia del 5 al 22 de setembre,
al Centre Social El Mil·lenari.

Audició de poesia a càrrec de Soledat Gascó
Divendres 9 de setembre, a les 17 h.
Centre Social El Mil·lenari

Xerrada: Nous canvis amb la normativa legal
i testament vital, amb l’advocada Judith Serra
Dijous 29 de setembre, a les 18 h.
Centre Social El Mil·lenari
Cal inscripció prèvia del 5 al 22 de setembre,
al Centre Social El Mil·lenari.

Excursió de gent gran a Montserrat
Pagament el dia 1 de setembre, al Mil·lenari
Dijous 15 de setembre.

Taules informatives
Divendres 30 de setembre, de 9 h a 14 h,
al Mercat Municipal i al CAP Sant Just

Audició de playback
Divendres 30 de setembre, a les 17.30 h.
Centre Social El Mil·lenari

Cinefòrum: El Cuarteto, de Dustin Hoffman
Divendres 7 d’octubre, a les 17.30 h.
Centre Social El Mil·lenari
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EXPOSICIONS
 EL MON UTÒPIC
A la Sala MercArt, del 17 de
setembre al 17 de desembre
Acte d’inauguració el dissabte
17 de setembre, a les 12 h
Tercera i darrera exposició del Projecte Expostiu MONS
que en aquesta ocasió ens endinsa en el MON UTÒPIC.
Durant aquests mesos també hi haurà, com en les anteriors edicions, diverses activitats paral·leles que enriquiran el projecte expositiu i que crearà complicitats amb
els diversos agents i ens locals.
Els artistes convidats en aquesta mostra són:
Manolo Ballesteros
Carlos Bunga
Blanca Casas
Santiago Cirugeda
Stella Rahola
TAKK
 ostra dels treballs de l’alumnat dels Cursos
M
Municipal d’Arts Plàstiques
Una mirada des del s.XXI a l’art antic fins a Roma és l’eix
vertebrador d’aquesta exposició. Mirades plurals de l’alumnat que mostren amb diversitat de tècniques plàstiques els
seus treballs.
Al Celler de Can Ginestar, del 8 de setembre al 14 d’octubre
Inauguració: dijous 8 de setembre, a les 19.30 h

TORNA LA JUGATECAMBIENTAL
AL SETEMBRE!
Al mes de setembre s’inicien les
activitats de la Jugatecambiental
a Sant Just.
Al Parc del Mil·lenari seran els dissabte, a partir de les 11.30 h, i al Parc
de Torreblanca podreu anar els diumenge, també a partir de la mateixa
hora, les 11.30 h
Activitats de caire mediambiental per gaudir en família.
Trobareu espais de jocs i activitats guiades per educadors/es.
Al Parc de Torreblanca, hi ha diverses activitats previstes i
al Parc del Mil·lenari anoteu-vos que el dia 17 de setembre
us podeu apuntar a l’activitat “Juguem a reciclar!” i el dia
24 a la de “Meteoròlegs per un dia”.

CELEBRACIÓ DEL DIA
D’EXTREMADURA
Serà el dissabte 17 de setembre,
durant el matí, a la pl. de la Pau
L’Associació Cultural Casa
d’Extremadura organitza aquest
dia de celebració i de retrobada
amb les tradicions extremenyes.

CURSOS DE CATALÀ PER
A PERSONES ADULTES
*Proves de col·locació
Presencialment, del 5 al 8 de setembre, de 10 h a 12 h
i de 17 h a 20 h
En línia a: www.inscripcions.cpnl.cat
*Inscripcions:
Alumnat de l’últim any: dies 12 i 13 de setembre
Alumnat general: dies 14, 15 i 16 de setembre
En línia: www.cpnl.cat/inscripcions/
Presencialment: de 10 h a 12 h i de 17 h a 20 h
“ Element realitzat amb la tècnica de retaule per l’alumna
Àngels Martínez Jauma”
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AGENDA OCTUBRE 2022

Màxim dia per comunicar les activitats:
12 DE SETEMBRE

Aquest butlletí municipal s’edita cada mes i es distribueix mitjançant bustiada a totes
les llars del municipi. Si el no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el carrer i
la finca a través de l’OAC o omplint el formulari que trobareu a www.santjust.cat i
resoldrem la incidència.
*L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats mitjançant convenis i subvencions.
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