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Viu les Festes de Tardor!
SANT JUST AL CARRER TORNA A OCUPAR L’AV. INDÚSTRIA

S’AMPLIA EL DESPLEGAMENT DE  
NOUS CONTENIDORS D’ORGÀNICA  
A MÉS CARRERS

EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
DE SANT JUST RECUPERA SERVEIS 
DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

ENTRA EN FUNCIONAMENT LA 
NOVA ZONA VERDA D'APARCAMENT 
A CAN MODOLELL



Amb la col·laboració d’entitats i comerços de Sant Just 
arriben un any més les Festes de Tardor amb activitats per a 
tothom, i una programació plena de propostes culturals, ar-
tístiques, esportives i d’entreteniment. Del 13 al 23 d’octubre, 
Sant Just sortirà al carrer!

Correllengua 
Els dies 13 i 15 d’octubre, i organitzat per la Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua Catalana,  se celebrarà una nova 
edició del Correllengua, amb lectures de l’obra de Joan Fuster, 
l’actuació de l’Esbart Dansaire de l’Ateneu de Sant Just i un 
vermut musical.  

Correfoc
Divendres 14 d’octubre a les 21 h, grans i petits podran 

participar al tradicional Correfoc, que, organitzat pel Drac de 
Sant Just i els Dimonis Apagallums de Camablanca, recorreran 
els carrers del municipi començant a la pl. Verdaguer i seguint 
pel c. Verge dels Dolors, el c. Miquel Reverter, la Rambla,  
el c. Font, el c. Tudona i finalitzant al Casal de Joves.

Les Festes de Tardor tornen 
del 13 al 23 d’octubre

Cursa solidària i concert solidari
A les Festes de Tardor també hi ha un espai per a la soli-

daritat. Dissabte 15 d’octubre, a les 17 h sortirà des de la pl. 
Camoapa la cursa solidària de 5 km que recaptarà fons per al 
projecte sobre la sensibilització de les persones vulnerables 
de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu.  També hi haurà 
curses infantils i les inscripcions es poden fer a: www.cham-
pionchip.cat

I divendres 21, a partir de les 21 h Sant Just Solidari organitza 
un concert a Les Escoles a favor del nou projecte “Las hijas del 
maíz”, adreçat a les dones de Nicaragua exiliades a Costa Rica. 

Portes obertes a Can Ginestar i jornada castellera
I durant el matí de diumenge 16, Can Ginestar convida a tot-

hom a participar en el seu matí de portes obertes amb diferents 
propostes culturals. També viurà una nova jornada castellera 
amb la participació de la Colla Castellera d’Esplugues, la Colla 
Castellera del Poble Sec i la Colla Castellera Sagals d’Osona.

Consells per participar al Correfoc

  Seguiu les recomanacions dels organitzadors  
i dels serveis d’ordre.
  La roba més idònia per participar en un correfoc és 
la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret 
de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin 
fort els peus.
  Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, 
tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. So-
bretot, no correu, perquè les flames s’escamparien i 
serien més virulentes.
  Col·laboreu amb l’organització no demanant aigua als 
veïns. Així evitareu taps i relliscades i també evitareu 
que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

Activitats a Mas Lluí
El matí de dissabte 22, l’Associació Veïnal de Mas Lluí orga-

nitza al Centre Cívic Soledat Sans i Serafini activitats culturals, 
infantils, esportives i d’animació que finalitzaran amb un dinar 
popular i un bingo. 

TARDOR
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La Nit de Sant Just al Carrer
La nit del dissabte 22 d’octubre arriba la Nit de Sant Just 

al Carrer, una de les activitats més destacades de les Festes 
de Tardor. Les botigues de Sant Just estaran obertes i també 
ompliran els carrers Bonavista, Raval de la Creu, Creu i pl. 
Antoni Malaret i Amigó a partir de les 6 de la tarda i fins a les 
12 de la nit. A banda, es podrà gaudir d’una zona gastronòmica 
amb diferents punts de restauració i tapes, a més d’espectacles 
familiars i d’entreteniment, una zona chill-out i també es donarà 
el tret de sortida al Des-Tapa 2022.

I a l’escenari principal de la pl. 
Antoni Malaret i Amigó, a partir 
de les 20 h, la companyia Mare 
Meva presentarà els seus èxits 
més destacats, a les 22.30 h es 
projectarà la maqueta virtual 
en 3D de com serà la nova 
sala municipal de l’Ateneu i a 
continuació una sessió musical 
amb el DJ AXEL PI (SIDONIE).

Concert de Festes de Tardor
A partir de les 12 de la nit del dissabte 22, actuaran a La 

Bonaigua el grup de versions La Pink Machine i diferents DJ’s. 

Sant Just al Carrer
I el diumenge 23 d’octubre, Sant Just surt al carrer a l’av. 

Indústria, amb un munt de paradetes d’entitats, col·lectius, 
centres educatius i artesania, a banda de moltes activitats per 
a tothom.

Des de les 10 del matí i fins a les 14.30 h, actuaran Lo Pom 
de Flors, el Cor Coraggio, 

Bandandarà, Just Gospel Cor, la Colla Gegantera de Sant 
Just, el Drac de Sant Just, l’Esbart de Sant Just, i Zumba inclusiu 
d’Esplugues Sense Barreres.

Quant a les activitats, es podrà construir una caseta 
fotovoltaica, donar una volta en poni de la mà del Club 
Hípic Sol Solet, participar en un scape room sobre el canvi 
climàtic, prendre part en les activitats de l’Agrupació Foto-
gràfica de Sant Just o jugar amb un Scalextric, entre moltes  
altres coses. 

EL PROGRAMA DE LES FESTES DE TARDOR 2022 AMB EL DETALL DE TOTES LES ACTIVITATS ESTÀ ARRIBANT AQUESTS DIES A TOTES LES LLARS DE SANT JUST. 
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Els nous contenidors d’orgànica i res-
ta amb targeta arriben a nous carrers. 
Durant aquest mes d’octubre es farà la 
campanya de difusió per facilitar al veïnat 
la informació dels nous contenidors i re-
partir-los les targetes que permeten obrir 
els contenidors, i a partir del novembre 
es farà efectiva la seva utilització.

Des del 2021, aquest sistema ja està 
en funcionament als barris de la Miran-
da-Canigó, la Plana Bellsoleig, Torre-
blanca i Mas Lluí, on més de 6.000 veïns 
i veïnes obren els contenidors d’orgànica 
i resta entre 2 i 3 vegades a la setmana. 
La recollida selectiva de la zona amb 
contenidors amb xip se situa 10 punts 
percentuals per damunt de la resta del 
municipi.

A l’octubre s’amplia el desplegament de nous contenidors 
d’orgànica i resta amb targeta a més carrers

EL NOU MODEL S’ESTÉN AL PASSEIG 
DE LA MUNTANYA, PASSEIG DE CAN 
SAGRERA, I ELS CARRERS MÚSICA, PAU 
CASALS, MENÉNDEZ PIDAL, ONZE DE 
SETEMBRE I PASSATGE SEGURA 

Com em puc informar del nou model?
Punt Informatiu al Parc de Can Sagrera

 5 i 6 d’octubre, de 16 a 20 h
 7 d’octubre, de 10 a 14 h

Com puc obtenir les targetes?
Durant dues setmanes, un equip d’in-

formadors i informadores ambientals 
passarà per totes els domicilis de la zona 
on s’implantarà la targeta per explicar en 
què consisteix el nou model i entregar:

 Dues targetes per habitatge
  Material per facilitar la separació  
en origen

En cas que no hi hagi ningú al domi-
cili, l’equip d’informadores i informadors 
ambientals tornarà a passar un altre dia 
en un horari diferent.

Les persones que no estiguin al domi-
cili en cap de les dues visites realitzades 
per l’equip d’informadores i informadors 
ambientals, podran recollir les targetes, 
després del període de visites, en el punt 
informatiu habilitat a Can Ginestar. 
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EQUIP DE GOVERN

LES FESTES DE TARDOR

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Malgrat que els darrers anys la Festa Major ha agafat una 
bona embranzida en l’àmbit d’activitats i públic, la ciutadania de 
Sant Just continua esperant amb anhel l’arribada de les Festes 
de Tardor. Molt probablement l’origen ciutadà d’aquestes festes 
explica el seu fort arrelament a la nostra població, indepen-
dentment dels diferents cicles que ha viscut la Festa Major.

Enguany les Festes de Tardor es presenten plenes d'activitats 
i novetats. I lliures de restriccions provocades per la pandèmia. 
Algunes d'aquestes activitats voldria destacar-les a continuació.

Com bé sabeu, des de fa alguns anys les Festes de Tar-
dor coincideixen amb la Nit del Comerç. Una iniciativa molt 
exitosa que permet a comerciants i restauradors del nostre poble 
arribar a nous públics. En l'edició d'aquest any, que tindrà lloc 
al barri Centre, projectarem a la façana lateral de l'Ateneu un 
vídeo sobre com quedarà la Sala Gran un cop acabin les obres 
de reforma. Serà una bona oportunitat per veure el resultat 
d'una obra laboriosa que suposarà una gran millora d'aquest 
espai tan estimat pels santjustencs i santjustenques i que serà 
un gran pol dinamitzador de la vida cultural de Sant Just.

L’endemà, celebrarem Sant Just al Carrer al llarg de l’av. 
Indústria. L’any passat, fruit de les restriccions provocades per 
la pandèmia, es va provar aquest nou escenari i els resultats 
foren molt positius. Per aquest motiu hem decidit mantenir i 
redoblar aquesta aposta, ja que estem treballant amb l’objectiu 
de consolidar aquesta proposta. A l’av. Indústria, aquest dia els 
santjustencs i santjustenques que s’apropin a la fira podran gaudir 

TARDOR D’HIVERN

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

de diferents espectacles i de molts punts de venda i informació a 
càrrec de diferents entitats, comerciants i col·lectius del nostre 
poble. És un bon dia, sense dubte, per a donar-se a conèixer.

Si bé aquest cap de setmana tindrà un evident component 
lúdic i comercial, convé no oblidar el caràcter cultural d’aques-
tes festes. Aquestes jornades són un molt bon escenari per 
promoure la cultura local, una oportunitat per a ajudar i donar 
suport a artistes de la nostra població i del país, sobretot en un 
context en què els avenços tecnològics limiten molt els ingres-
sos pels artistes provinents de la venda dels seus productes.

La cultura és important per moltes raons. Una d’elles és 
perquè genera riquesa econòmica. Al voltant de la cultura 
viuen moltes persones, no només els artistes: el personal tècnic 
de so i imatge, fabricants i muntadors d’escenaris, responsables 
de maquillatge, perruqueria i vestuari... són moltes les persones 
que troben ocupació en l’àmbit de la cultura. Per altra banda, en-
torn de la cultura es genera cohesió social. Tenim la sort de 
viure en un municipi amb una gran varietat d’entitats amateurs 
vinculades a la cultura formades per persones que en aquest 
entorn coneixen noves persones i fan amistats. En aquests 
espais s’articula el sentiment de pertinença a una comunitat. I 
no ens pensem pas que això passa en totes les societats. Va bé 
parlar amb persones d’aquí que han viscut llargues tempora-
des a l’estranger i moltes el que més enyoren és, precisament, 
aquesta vida social que en molts casos es teixeix a redós del món 
associatiu de caràcter cultural. Doncs bé, aquestes associacions i 
entitats - corals, companyies de teatre, orquestres... – necessiten 
referents professionals en els seus camps.

Convé tenir en compte per què és important la cultura i per 
què és important celebrar festes populars obertes a tothom ara 
que sembla que entrem en temps de restriccions pressupostàries 
i més d’un començarà a qüestionar aquest tipus de despeses, 
que són tals si no inversions d’alt valor afegit. 

Aquest any, i fruit de l’acord pressupostari, des de l’Ajunta-
ment estem posant marxa una programació cultural i d’oci 
dirigida als infants del municipi. Durant els mesos de maig, 
juny i principis de juliol ja vam poder gaudir del “primavera 
d’estiu”, un programa ple d’activitats, tallers, espectacles i 
concerts per als més petits de la casa, que des de l’Ajuntament 
valorem com a molt positiu. 

I és per aquest motiu que de cara als mesos d’octubre, 
novembre i desembre, repetirem amb el “tardor d’hivern”, 
una nova programació dirigida a la infància de Sant Just. I, 
aquest cop, què hi trobarem? Doncs una mica de tot: cinema, 
tallers de treballs manuals, de cuina, de circ contacontes, 

espectacles familiars, activitats infantils... més d’una vin-
tena d’activitats perquè els nostres nens i nenes siguin pro-
tagonistes, s’ho passin bé i aprenguin. Amb la voluntat política 
d’entendre el dret de l’infant a viure el seu municipi amb 
tota llibertat i plenitud, a poder gaudir també de la cultura 
i l’oci en condicions d’igualtat, com qualsevol persona adulta. 

I és que a més, durant aquells dies, celebrarem dues dates 
molt importants: el 20 de novembre dia Mundial dels drets 
dels infants i el 30 de novembre dia internacional de la ciutat 
educadora. La celebració d’aquests dos dies anirà inclosa en 
aquesta programació, fent valdre la tasca que es desenvolupa 
des del municipi per a dotar de drets als infants i adolescents 
i per reivindicar un municipi que vol continuar donant opor-
tunitats educatives a tothom i en condicions d’equitat. 

I per acabar aquesta programació, al mes de gener, tindrem 
la cirereta del pastís: oferirem un Parc de Nadal durant els 
dies 2, 3, 4 i 5 de gener a la sala de dalt del Mercat, la sala 
Mercart. Una nova aposta d’aquest govern per a gaudir de les 
festes nadalenques en família. 
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Fa més d’una dècada que condueixes 
els clubs de lectura de la biblioteca 
Joan Margarit. Quin mètode utilitzes?

Hi ha tres punts importants: la dinà-
mica i conducció del grup, que s’aprèn 
amb el temps i l’experiència, la didàctica 
literària (saber analitzar el llibre i donar 
resposta a les preguntes que et puguin fer 
les lectores i els lectors) i, per últim, una 
part d’habilitats, de demanar a la gent que 
parli sobre les seves experiències, perquè 
la literatura no deixa de ser un reflex de 
la vida. Aquestes tres vessants barrejades 
i equilibrades fan que un club de lectura 
pugui funcionar.

Com tries el llibre adequat?
Els tècnics de la biblioteca proposen 

les lectures i jo les reviso i les valido. 
Convé preparar bé la sessió i triar llibres 
que t’agradin i que puguin aportar ele-
ments importants per un debat literari. 

Escoltem i incorporem sempre l’opinió de 
les lectores i lectors del club; així, anem 
variant el tipus de llibre que llegim.

Quin perfil de persones s’inscriu als 
teus clubs?

Si fem un retrat robot del perfil, no 
només a Sant Just, sinó a tot Catalunya i 
a la resta de l’estat, estaríem parlant d’un 
gruix de persones majors de 55 anys, ge-
neralment jubilades, i amb un percentatge 
molt gran de dones. La majoria estan ha-
bituades a llegir i moltes escriuen sovint. 
Els agrada comunicar i tenen facilitat per 
compartir històries.

Ara a l’octubre comencen els clubs 
de lectura del nou curs. Quines 
novetats ens pots avançar?

Aquest any s’ha fet un canvi important: 
les lectures i assistències estaran obertes, 
no tindrem un grup tancat. Com que hi ha 

gent que no pot venir sempre, caldrà ins-
criure’s a cada sessió, i així es pot apuntar 
gent que encara no forma part del club 
de lectura, perquè el llibre li agrada o pel 
que vulgui. I a l’inrevés, pots formar part 
del club però no apuntar-te a una deter-
minada sessió. La inscripció es fa a través 
de la biblioteca, amb un aforament limitat.

Condueixes tres clubs de lectura: 
el dels dimarts, el dels dijous i el 
de novel·la negra. Què hi trobarem 
aquesta temporada?

En el club del dijous, que es fa el pri-
mer dijous de mes, llegirem llibres en 
català: Era una dona com nosaltres, de 
Francesc Trabal, L’Abocador, d’Eva M. 
Garrigosa (guanyadora del premi Delta) 
i, al gener, Tota una vida per recordar, de 
Núria Prades.

El primer dimarts de mes, llegirem 
clàssics internacionals: Pregunta-ho a la 
pols, de John Fante, Número zero, d’Um-
berto Eco, i Dissabte, d’Ian McEwan.

I després hi ha el club de novel·la 
negra, la meva debilitat. Aquest any hem 
ampliat la freqüència i el farem cada dos 
mesos. Aquest trimestre llegirem La pa-
reja de al lado, de Shari Lapena, i Tres días 
y una vida, de Pierre Lemaitre.

Podeu triar el llibre que us vingui més 
de gust i apuntar-vos a la sessió. Aquí us 
espero per qualsevol dubte literari!

Entre els teus premis hi ha el de 
Foment de la lectura. Quin consell 
ens donaries per gaudir-ne més?

El més important de tot és no avor-
rir-se. Ni vivint un milió de vides tindríem 
temps de llegir-los tots. Per tant, no cal 
perdre el temps amb un llibre que no 
t’agrada si no hi tens un interès especial.

  JOSE LUÍS IBÁÑEZ, coordinador dels clubs de lectura de la biblioteca Joan Margarit 

ENTREVISTA DE

“El més important és no avorrir-se: no cal perdre 
el temps amb un llibre que no t’agrada”
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L’acte central de l’Onze de 
Setembre a Sant Just s’ha cele-
brat, per segon any consecutiu, 
als Jardins de Can Ginestar, 
amb un format i espai que vol 
ser més obert i divers. La jor-
nada ha tingut un caire més 
cívic i social, amb un acte de 
reconeixement a persones, en-
titats i col·lectius de diferents 
àmbits. 

La música, de la mà de 
l’actuació de la Mar Vizoso 
i de l’Eva Miñarro, i la dansa 
contemporània a través del 
ballarí Júnior Osas, han estat 

l’eix vertebrador d’una diada 
molt participativa i emotiva. 

Posteriorment, la cele-
bració es va traslladar a la 
ubicació tradicional del parc 
Pau Casals, davant l’escultu-
ra “Catalunya”, on l’Ajunta-
ment, l’empresa municipal 
Promunsa, partits polítics, 
Ràdio Desvern i les entitats 
Ateneu de Sant Just, el Centre 
d’Estudis Santjustencs, la Casa 
d’Extremadura, l’Associació de 
Veïns Sant Just i l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just van fer 
la tradicional ofrena floral. 

Diada de reconeixement i homenatge a 
persones i entitats de Sant Just Desvern

RECONEIXEMENTS 

Àmbit associatiu
  Albert Macià, 10 anys a l’Ateneu
  Càndida Nevado, 22 anys a l’Associació de Gent Gran de 
Sant Just Desvern

  Òscar Garcia, 29 anys vinculat al Club de Karts de Coixinets

Àmbit esportiu i educatiu
  Helena Moragas, campiona d’Espanya de Duatló 
  Lea Asensio, campiona d’Espanya de gimnàstica de trampolí
  Jordi Mortes, 37 anys director de l’Escola de Persones 
Adultes

Àmbit comercial
  Josep Vilaseca i Sole Flores, del Forn Vilaseca amb 62 
anys de servei
  Anna Rosa Jansà, 9 anys al davant de la Papereria Neki
  També es va recordar a la Jeanine Jurado de Jeanine 
Patchwork i la Pilar Alguacil de Calçats Pilar, que no van 
poder assistir.

Àmbit empresarial
  Imma Pericas, fundora i presidenta de la Fundació Nou 
Xamfrà que ha fet 50 anys

  Marc Pintor, director de Solidança que ha fet 25 anys
  Pedro Moreno, cap de la Policia Local en reconeixement 
de la premiada app M7

  Montse Martín, directora del Casal de Joves i que celebra 
el 25 anys des de la seva creació

Aniversaris d’entitats o col·lectius
  Montse Molinero, pels 50 anys de la Flama del Canigó
  Reyes Calzada, presidenta del Voleibol Sant Just que ha 
fet 30 anys

  Carol Burillo i Arbre Agulló, pels 25 anys d’ALNUS
  Costi Rubio i Isabel Ortuño, pels 20 anys del Consell 
Municipal de les Dones
  Joan Mora, pels 20 anys de Acció Solidària i Logística
  Helena Barambio, pels 10 anys de l’Associació Veïnal 
Mas Lluí
  Víctor Murillo, pels 10 anys de l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Just

Un record per a veïnat que ens ha deixat
  Isaura Martínez, primera dona regidora de Sant Just Desvern.
  Josep Bullich, 56 anys de cantaire a l’Orfeó Enric Morera
  Lluís Rambán, fotògraf i vinculat a la Colla Gegantera Sant Just
  Toni de Mora, veí implicat a l’Associació de Veïns Sant 
Just entre d’altres.

  Emilio Barambio, mestre i ex-director de l’Escola Canigó
  També es va recordar a l’arquitecte Ricardo Bofill i l’As-
sumpció Petit, ballarina.
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Més informació: promunsa.cat
Incidències: zonaverda@promunsa.cat

Un cop finalitzats els treballs de se-
nyalització i informació, el 2 de novembre 
entrarà en funcionament la zona verda 
del barri de Can Modoell, amb una tarifa 
bonificada per a residents a la qual es 
podrà acollir el veïnat empadronat a la 
zona. El pagament de la tarifa bonificada 
s’haurà d’efectuar a través de l’app AMB 
Residents o a través del parquímetre 
(situat a la carretera Reial, número 19-
21), i permetrà abonar fraccions diàries, 
setmanals o trimestrals.

 Se’n podran beneficiar els veïns i 
veïnes dels carrers Alcalde Arís, de la 
Fontsanta, de l’Estalvi, passatge de la Soli-
daritat, plaça de la Mediterrània, passatge 
de la Cooperació, passatge Llobregat, 
Països Catalans, Generalitat de Catalunya 
(des d’Alcalde Arís fins a Països Catalans, 
número 2), rambla Modolell i carretera 
Reial (del número 1 fins al 81 i del 2 fins 
al 62).

L’àrea verda de Can Modolell se suma 
a la del barri Centre. Les tarifes de l’any 
2022 són les mateixes en ambdós barris, 
però els residents d’una zona no podran 
estacionar amb la tarifa resident a l’altra:

 
Tarifa residents

1 dia 0,10 €
1 setmana 0,50 €
1 trimestre 4,50 €

 
El pagament anual s’ha suprimit per 

problemes tècnics de compatibilitat amb 
els parquímetres. No obstant això, es 
manté el preu anual de 18 € mitjançant 
una reducció del preu de la tarifa de 12 
setmanes (trimestral), que valdrà 4,50 €. 
D’aquesta manera, el preu per a 48 setma-
nes serà de 18 € i, tenint en compte que 
el mes d’agost no es paga la zona verda, 
el preu anual es mantindrà.

El 2 de novembre entrarà en funcionament 
la tarifa bonificada per a persones residents 
de la zona verda de Can Modolell

Les persones no residents podran 
estacionar a la zona verda pagant una 
tarifa per minuts amb un funcionament 
similar al de la zona blava. En aquest 
cas, el pagament es pot efectuar a través 
dels parquímetres o a través de l’aplicació 
mòbil AMB Aparcament Metropolità:

 

Tarifa zona verda per a no residents

20 minuts 0,50 €

30 minuts 0,75 €

60 minuts 2,15 €

90 minuts 3,30 €

120 minuts 4,60 €

Comença la urbanització de la nova zona urbana 
a l’entorn de la carretera Reial, fruit del conveni  
per salvar La Vall de Sant Just

A la carretera Reial, entre l’Hotel City 
Park i l’empresa Frigicoll, s’està desen-
volupant una nova zona residencial i 
comercial que formarà part del nostre 
municipi i s’integrarà dins de la conti-
nuïtat urbana de Sant Just Desvern, Sant 
Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. La 
parcel·la edificable ocupa uns 30.000 m2.

Aquesta és una de les tres actuacions 
urbanístiques resultants del conveni per 
salvar La Vall, del 2019, l’objectiu del qual 
va ser evitar la construcció d’habitatges 
dins del Parc Natural de Collserola, com 
estava permès aleshores. D’aquesta ma-
nera, es protegeix La Vall de Sant Just i 
es trasllada el sostre edificable a una zona 
ben comunicada de la trama urbana local. 

EL 30% DEL NOU HABITATGE QUE S’HI 

CONSTRUIRÀ SERÀ DE PROTECCIÓ OFICIAL

S’hi construiran dos edificis d’habi-
tatge de protecció oficial (uns 180 pisos) 

destinats a lloguer, dels quals la meitat 
seran de propietat municipal, i tres edifi-
cis més d’ús residencial (uns 400 pisos). 
També hi haurà locals comercials a peu 
de carrer, equipaments públics i una zona 
enjardinada central. La previsió inicial és 
que les obres durin uns dos anys.

Està previst que la promoció s’ano-
meni “La Vall de Sant Just” en record 
del fet que la seva creació l’ha preservat, 

i que cada edifici porti el nom d’una de 
les masies de La Vall.

La urbanització d’aquest terreny afa-
vorirà la connexió del municipi amb el 
barri de Torreblanca i la relació amb 
els municipis veïns. Es tracta, a més, 
d’una zona estratègicament comunicada 
amb les línies d’autobús i tramvia. Es 
calcula que hi viuran entre 900 i 1.200 
persones. 
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Sant Just impulsa una iniciativa per  
fomentar l'esport inclusiu i acollidor 

TONI COLLANTES 
Regidor d'Esports 
 

“SANT JUST ESPORT 

VOL SER EL SEGELL 

D’IDENTITAT  

DE L’ESPORT A SANT JUST 

DESVERN MITJANÇANT EL 

QUAL COMPARTIR UNA MIRADA I UNS VALORS 

QUE PERMETIN FER VISIBLE EL POTENCIAL DE 

L’ESPORT COM A BÉ ESSENCIAL QUE GENERA 

BENEFICIS FÍSICS, MENTALS I PSICOLÒGICS 

PERSONALS I COMUNITARIS”. 

Amb la voluntat de compartir objec-
tius i treballar conjuntament per un model 
esportiu local, les entitats esportives del 
municipi, l’Ajuntament i altres agents que 
fomenten l’activitat esportiva i física com 
a activitat saludable, educativa i formativa 
de qualitat, impulsen Sant Just Esport. 

Aquesta iniciativa vol garantir en-
torns esportius acollidors, favorables 
i inclusius que treballin per a un mà-
xim desenvolupament personal i pro-
moure l’esforç i el màxim rendiment 
de les persones esportistes segons les 

capacitats individuals i els mateixos 
objectius personals i/o d'equip. Així 
mateix, promourà sinergies i accions 
conjuntes per aconseguir suport per a 
la millora i la qualitat de l'activitat física 
i l'esport local. Els valors principals 
que es treballaran seran l'honestedat, 
la perseverança, la convivència i la 
solidaritat, i la il·lusió. 

Per assolir aquests reptes, es treballarà 
amb objectius generals i específics per 
temporada que afectaran tots els agents 
implicats. 

Continuen els treballs de millora a la via pública  
i a equipaments 

La gespa artificial ja llueix en el nou 
camp de futbol després dels treballs que 
han permès habilitar un segon camp, 
i s’estan ultimant els treballs de cons-
trucció dels nous vestidors per aquest 
equipament. 

Carril bici 
Aquest mes d’octubre finalitzen els 

treballs per a la implantació del carril 
bici que connecta el barri de Mas Lluí 
amb el barri Sud, el qual dona continu-
ïtat a l’itinerari verd i a la passera que 

es van obrir el passat mes de juny. 
La remodelació del carrer Ponce de 
León també ha millorat l’accessibi-
litat de l’entorn. 

El projecte es va elaborar a partir 
de les propostes sorgides del procés 
participatiu que es va realitzar entre 
finals de 2020 i principis de 2021 amb 
prop de 200 persones participants, i 
concep l’espai com una gran illa verda, 
mantenint els passos existents i cre-
ant-ne de nous per afavorir la relació 
entre els àmbits. 
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Inici del curs escolar i homenatge a l'equip 
de docents que s'han jubilat

Renovació dels membres 
de l’Espai de Participació 
Presenta’t, proposa i millora

Aquest mes d’octubre s’inicia el procés de renovació dels 
membres de l’Espai de Participació.

Els infants i adolescents escolaritzats 
al municipi poden presentar la seva can-
didatura als centre escolar. 

Els infants i adolescents no escolaritzats al 
municipi però si empadronats, poden presen-
tar la seva candidatura a través d’un formulari a 
la web de l’Ajuntament fins el 28 d’octubre. 

El 15 de setembre, a Les Escoles, es 
va realitzar l’acte institucional d’inici 
del curs escolar i un reconeixement als 
docents que es van jubilar durant l’any 
passat i que han participat activament 
en la formació de diferents generacions 
d’infants i joves de Sant Just, així com de 
persones adultes.

L’acte d’inici del curs escolar va 
comptar amb la presència de l’alcalde 
de Sant Just, Joan Basagañas, del regidor 
d’Educació, Infància i Acompanyament a 

l’escolaritat, Just Fosalva, del director dels Serveis Territori-
als d’Educació del Baix Llobregat, Albert Grau i de diferents 
membres de la Corporació Municipal.

Els docents que es van jubilar recentment i als quals es va 
retre aquest homenatge van ser:

  Jordi Ardanuy, Francesc Besolí, Lluïsa Castañeda i Carme 
Martínez, de l’Institut de Sant Just.

  Imma Bellet, Teresa Masip i Rosa Maria Vizuete de l’Escola 
Montseny.

  Jordi Mortés, del Centre de Formació de Persones Adultes
  Mar Aymamí, del Centre Pilot  
Asproseat 
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MANOLO BALLESTEROS
Pintor i escultor amb un llenguatge 
abstracte i geomètric en què el color és 
present d’una manera rotunda. Manolo 
Ballesteros presenta dues peces de fort 
impacte visual i juga amb la complexitat 
geomètrica amb fons monocromàtics. 

CARLOS BUNGA
Artista amb projectes centrats en pai-
satges arquitectònics que reflexionen 
sobre el poder i l’urbanisme. Carlos 
Bunga utilitza materials simples com 
ara el cartó i la cinta adhesiva per repre-
sentar les seves propostes, en les quals 
la memòria, la fragilitat o la temporalitat 
juguen un paper molt rellevant.

BLANCA CASAS
Artista multidisciplinària que treballa la 
polisèmia i les relacions del llenguatge 
per presentar projectes quasi perfor-
matius amb els quals genera reflexió i 
una certa poesia. La proposta de Blanca 
Casas a l’exposició ens convida a alçar 
els ulls per descobrir realitats socials 
presents vinculades als viatges obligats 
que moltes persones arreu del món han 
de fer de manera irremeiable. 

  SANTIAGO CIRUGEDA
Arquitecte de guerrilla que juntament 
amb el seu projecte Recetas Urbanas 
presenta projectes relacionats amb 
l’autoconstrucció i la implicació de la 
comunitat en l’arquitectura. Podem 
veure tres vídeos de projectes realitzats 
en els quals es qüestiona la realitat so-
cial i les possibilitats constructives dels materials de desfeta.

  STELLA RAHOLA
Artista i també arquitecta que treballa 
en projectes en què el material, el temps 
i l’espai hi són presents. Stella Rahola 
presenta “Shhh!”, una instal·lació so-
nora de gran fragilitat i de fort impacte 
visual, realitzada amb vidre bufat a mà, 
filferro d’acer i cabell sintètic. 

  TAKK
Un tàndem format pels arquitectes Mi-
reia Luzárraga i Alejandro Muiño que 
treballen la construcció com a àmbit de 
recerca, experimentació i reflexió. TAKK 
presenta “Un huerto doméstico” com a 
metàfora de la situació climàtica actual 
i que està realitzat amb marcs de fusta. 

  ENRIC PLADEVALL
Escultor convidat a l’Espai Pretèrit dins 
de la mateixa exposició. Enric Pladevall 
presenta un dels seus projectes utòpics: 
Volcan Cube, projecte que explora les 
possibilitats expressives del material.  

Ja es pot visitar El Món Utòpic 
a l’Espai MercArt

Fins al 17 de desembre es pot visi-
tar a l’Espai MercArt El Món Utòpic.  
La tercera de les tres exposicions del 
projecte MONS del qual hem gaudit 
a Sant Just durant aquest 2022 i que 
durant 2023 tindrà continuïtat amb 

altres exposicions que s’anunciaran 
properament.  

A El Món Utòpic, set artistes, de la 
mà dels comissaris de l’exposició, Laura 
Baringo i Quim Deu,  ens presenten un 
món obert a les utopies, als desitjos i als 

somnis, i al mateix  temps   ens conviden 
a fer una reflexió serena sobre el pensa-
ment utòpic que guia la nostra voluntat i 
ens obre la porta a un camí de sensacions 
transmeses per les diferents narratives 
de l’art contemporani.

utòpics!
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CAPEl CAP de Sant Just recupera 
serveis després de la pandèmia

L’atenció primària, a l’abast  
de la població

El CAP és el primer punt d’accés 
presencial al sistema sanitari públic, 
és a dir, el lloc d’atenció on cal anar 
quan es té un problema de salut o 
quan es vol prevenir alguna malaltia. 
L’ambulatori depèn del Departament 
de Salut de la Generalitat, que es co-
ordina amb l’Ajuntament de Sant Just 
per promoure la vida saludable.

Quins especialistes 
hi treballen?

L’equip del CAP de Sant Just Des-
vern està format per professionals 
de la medicina de diverses bran-
ques: metges i metgesses de família, 
pediatres, llevadora, personal d’in-
fermeria, d’administració, d’odon-
tologia, de psicologia i psiquiatria, 
de cardiologia, de treball social i 
personal tècnic en cures auxiliars 
d’infermeria. 

Recentment, s’han incorporat a la 
plantilla tres metges i metgesses, dues 
infermeres, un nutricionista i un profes-
sional de benestar emocional per seguir 
millorant l’atenció a la població. A més, 
el centre treballa en xarxa de manera 
coordinada en àmbits diversos (salut 
emocional, salut mental, cronicitat...). 

Cartera de serveis
El CAP de Sant Just ofereix diagnòstic 

i atenció als principals problemes de salut, 
assistència sanitària i social, serveis de 
promoció de la salut, d’atenció preventiva, 
curativa i rehabilitadora, servei d’atenció 
a domicili, atenció urgent o continuada 
i atenció a la salut sexual i reproductiva.

També ofereix serveis innovadors, 
com ara:

  Medicina: tractaments de crioteràpia 
i d’infiltracions.

  Infermeria pediàtrica en el marc del 
programa Salut i Escola, que presta 
consultes individualitzades a adoles-
cents a l’institut, així com formació al 
professorat.

  Infermeria d’adults: monitoratge 
ambulatori de pressió arterial 24 h  

(MAPA), prevenció de malalties car-
diovasculars (PAFES), prevenció i 
seguiment de la diabetis, consultes 
individualitzades per deixar de fumar, 
creació de grups de relaxació i de 
grups per tractar l’obesitat.

  Salut comunitària per implementar 
hàbits saludables, com la setmana 
sense fum i les caminades populars 
en la setmana mundial de l’activitat 
física i la setmana del cor.

  Cronicitat: atenció domiciliària i 
coordinació amb equips de cures pal-
liatives (PADES) i gestió de casos i 
atenció 24/7 en processos aguts.

  Altres: campanyes de vacunació (a 
escoles, residències i a la població 
general) i aplicació de les activitats de 
seguiment i prevenció de la covid. 
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Per conèixer amb més detall els serveis que ofereix el CAP, es farà una xerrada informativa adreçada a tota la població 
el dia 15 de novembre, a les 18 h, al Centre Cívic Salvador Espriu. A continuació hi haurà un refrigeri.

Campanya de vacunació 

  COVID-19. S’ha posat en marxa la Fase 1 de 
la nova campanya de vacunació de la covid. 
S’administrarà la vacuna de reforç a residències 
de gent gran i a persones majors de 80 anys.
  Grip. La campanya de vacunació de la grip, adreçada a 
les persones de risc (embarassades, majors de 60 anys, 
pacients crònics, col·lectiu sanitari...) començarà a mitjans 
d’octubre.

Novetats 2022: diverses millores al CAP de Sant Just

El CAP de Sant Just compta amb llevado-
ra, però no té servei de ginecologia. Per 
a aquest tipus de consulta, cal demanar 
cita prèvia a l’ASSIR de Cornellà, que 
ofereix activitats assistencials –visites 

ginecològiques i obstètriques, ecografies 
ginecològiques i obstètriques–, activitats 
educatives i d’atenció a la comunitat. A 
més, el servei de la “tarda jove” permet 
a les joves fer consultes obertes. 

Consulta de ginecologia (ASSIR)

Com puc demanar cita?
A través de l’app La Meva Salut
Telèfon únic de cita prèvia: 93 567 09 99
A través de la web citasalut.gencat.cat

Altres tipus de consultes:
Telèfon del CAP (per altres consultes informatives): 93 470 06 89
Consulta de ginecologia i llevadora (ASSIR): 93 375 20 43

Es pot optar per diferents models de visita: presencial, telefònica i per e-con-
sulta. Superada la fase més intensa de la pandèmia, ja està implantada l’atenció 
presencial en tots els seus àmbits i se segueixen atenent les urgències sense 
cita prèvia.

  I pròximament...

  Nou servei de pantalles tàctils per consultar les visites 
pendents, obtenir el justificant de la visita o disposar del 
full de medicació.

  Millora d’atenció telefònica amb un nou sistema de recollida 
de trucades i amb la reorganització interna de llocs de feina 
per proporcionar més accessibilitat telefònica.

  Projecte “Connecta’t” per ensenyar a la gent gran a utilitzar 
La Meva Salut i a comunicar-se virtualment amb el servei 
d’atenció primària. 

 UBA3 (unitat bàsica d’atenció a les persones usuàries)
Per millorar i personalitzar l’atenció, des d’aquest any 

cada pacient té assignat un o una professional d’atenció a la 
ciutadania de referència, que se suma al metge o metgessa de 
capçalera i a l’infermer o infermera. Així doncs, es proporciona 
un tracte molt més individualitzat.

 Espais per millorar la confidencialitat
S’ha ampliat la sala d’admissions del centre per aconseguir 

un espai més diàfan i còmode. També s’ha habilitat un nou des-
patx d’atenció a la ciutadania per atendre temes confidencials. 
A més, s’està treballant en el projecte d’ampliació del CAP.

 Intervencions comunitàries i grupals
Amb la nova incorporació d’especialistes en nutrició, psi-

cologia i benestar social, s’estan organitzant, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, grups i tallers psico-educatius. Per més 
informació, cal demanar cita al CAP:

  Grup psicoeducatiu de diabetis mellitus tipus 2
  Grup psicoeducatiu d’obesitat 
  Grup psicoeducatiu de gestió emocional 
  Taller de tècniques de relaxació
  Taller de dolor crònic
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NOTÍCIES BREUS

El 20 de setembre es va fer el sorteig 
de la promoció de 30 pisos de lloguer 
públic al carrer Carolina Catasús, número 
7, al Centre Cívic Soledat Sans de Mas 
Lluí. Davant de notari, el sorteig va de-
terminar l’ordre d’accés de cadascuna de 
les persones sol·licitants i ara l’IMPSOL, 
responsable de la promoció pública, es 
posarà en contacte amb cada persona 
sol·licitant per requerir la documenta-
ció, validar el compliment de les bases i 
escollir el pis corresponent. 

Ja es pot consultar al web de l’IMP-
SOL i al de PROMUNSA l’acta de la 
sessió del sorteig. Entre les sol·licituds, 
hi ha perfils joves i famílies monoparen-
tals i monomarentals, com a principals 
públics d’aquesta oferta residencial, que 
finalitza les promocions públiques al 
barri de Mas Lluí. 

Avança el procés d’adjudicació dels 30 pisos 
de lloguer a Mas Lluí

El Comitè Científic de l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores 
ha seleccionat l’experiència presentada 
per l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
“Descobrint el passat, una reflexión per 
al present. Refugi antiaeri” per ser pre-
sentada com a workshop al XVI Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras 
(Andong,) que se celebrarà del 25 al 28 de 
octubre de 2022 a Andong, República de 
Corea, amb el lema: “Ideant el Futur de 
l’Educació a la Ciutat: Innovació, Tradició 
i Inclusió”.  

L’experiència de refugi antiaeri de Sant 
Just seleccionat per anar  al Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores

Consell Municipal  
de Joventut 
Obert a tots els i les joves del municipi. 
Vine, opina i participa! 

Dijous 6 d’octubre a les 19h al  
Casal de Joves.

A través d’una sessió de treball 
s’identificaran les necessitats de les 
persones joves concretant-les amb pro-
postes i accions que hauran de donar 
resposta als eixos definits pel nou Pla 
Local de Joventut que s’ha d’aprovar 
a final d’any.  Aquests eixos queden re-
collits en quatre grans blocs: Sant Just 
Jove, transicions juvenils i autonomia, 
transformació i benestar. 
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NOTÍCIES BREUS

Durant el mes de setembre s’ha iniciat 
la nova temporada de Ràdio Desvern (98.1 
FM), amb la següent programació regular:

  El magazine dels matins “La Justa”, 
amb Mireia Redondo (de 10 h a 13 h).

  El magazine de les tardes “La Rambla”, 
amb Núria García (de 17 h a 19 h).

  Els serveis informatius, amb Lúa López, 
amb els butlletins horaris i l’emissió 
de dos informatius de 30 minuts (a les 
13.30 h i a les 19 h).

També s’han anat incorporant el 
centenar de persones col·laboradores, 
responsables dels programes de la franja 
de vespre-nit i dels diferents espais radi-
ofònics dels magazines.

Nova temporada de Ràdio Desvern

Candidatures de Sant Just 
Desvern als Premis de 
Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat

Millores en el Complex 
Esportiu La Bonaigua

Enguany s’han dut a terme la re-
novació de noves maquinàries al com-
plex. Concretament s’han canviat els 
filtres de la piscina, els acumuladors 
d’aigua calenta sanitària i el descalci-
ficador per optimitzar l’energia.

Aquesta important inversió ha su-
posat un estalvi energètic aquest 2022 
en relació a l’any 2019 d’un 23% en 
gas, 37% en aigua y un 22% en llum. 

Modificació de l’ordenança dels serveis del cementiri
El Ple Municipal, en sessió del 26 de 

maig de 2022, va aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança de presta-
cions patrimonials de caràcter públic 
no tributari dels serveis del cementiri 
municipal de Sant Just Desvern, la qual 
s’entén definitivament aprovada, un cop 
transcorregut el termini d’exposició pú-

blica i sense que s’hagin presentat ni for-
mulat al·legacions i/o suggeriments.  Al 
BOP del dia 17 d’agost de 2022, s’ha 
publicat el text refós de l’Ordenança, 
el qual també es pot trobar publicat a 
la web de l’Ajuntament.

La modificació dona resposta a una 
sol·licitud de l’AV de Sant Just Desvern 

amb la qual demanaven que la reducció 
del 50% de la tarifa prevista pels casos 
de renovacions de títols de 25 anys, si-
gui extensiva a qualsevol supòsit anàleg 
en què s’assoleixi la mateixa antiguitat. 
També s’han inclòs dues noves tarifes al 
nou espai de dol perinatal: servei estel 
sense inscripció i amb inscripció. 

Es poden recuperar els programes a la 
carta i consultar les notícies del municipi a 
la pàgina web de Ràdio Desvern, així com 
seguir-los als perfils de Twitter i Instagram 
per estar al dia de totes les novetats. 

El projecte artístic “Mons” i el pro-
jecte solidari “En bici sense edat” 
opten enguany com a candidatures 
de Sant Just Desvern als Premis de 
Reconeixement Cultural del Baix Llo-
bregat, que se celebraran a El Prat de 
Llobregat el proper 18 de novembre. 

Els Premis de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat, que en-
guany arriben a l’XI edició, els atorga 
el Centre d’Estudis Comarcals i són 
un reconeixement des de la cultura 
a projectes i iniciatives destacades, 
individuals o col·lectives, públiques 
o privades que hagin contribuït al 
desenvolupament sostenible, a la plu-
ralitat i a fer una societat del segle XXI 
més conscient i integradora. 

VOLS OPTAR A UNA DE LES 2 PARADES BUIDES  
DEL MERCAT MUNICIPAL?

Aquest octubre l’Ajuntament de Sant Just 
farà públiques les condicions per optar a 
una de les dues parades del Mercat Muni-
cipal que actualment estan buides. La con-

cessió prevista és fins al desembre de 2037 
i el cànon mínim de sortida de 10.871,32 € 
(parada 1.12) i de 13.727,69 € (parada 1.15). 
Més informació a santjust.cat 
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EN FLAIX

Alta participació en la primera Fira de Mas Lluí, amb més de 30 

comerços locals i establiments de restauració. També es van fer 

tallers, exhibicions i espectacles. 

Aquest mes de setembre, degans d’arquitectura de diferents 

universitats europees van visitar el Walden i van fer una reunió 

de treball relacionada amb aquest emblemàtic edifici. 

La Casa d’Extremadura de Sant Just ha celebrat aquest mes el Dia d’Extremadura amb exhibició de cants i balls tradicionals. És una de les cites organitzades per l’entitat i que aplega les persones associades i amb vincles. 

El Celler de Can Ginestar ha acollit la mostra de les creacions de 
l’alumnat dels Cursos d’Arts Plàstiques, liderat per l’equip de Gaudim CreantArt. Són obres realitzades amb diferents tècniques plàstiques inspirades en l’art antic.
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Sant Just s’ha tornat a sumar un any més a la Baixcicletada 2022, una passejada popular en bicicleta amb punts de sortida des de vuit municipis 
de la comarca i arribada al parc de Torreblanca. 

El jugador santjustenc del Mèlich Sportsclub l’Oriol Salvia s’ha proclamat 

campió de la Copa d’Espanya d’esquaix en categories menors de 15 i de 

17 anys. Recentment també ha aconseguit la medalla de plata als Jocs del 

Mediterràni celebrats a Cosenza, Itàlia. 

Taller de risoteràpia al Centre Social El Mil·lenari. És una de les activitats 

programades per l’equipament adreçades a la gent gran amb l’objectiu 

que tinguin una vida més activa i saludable. 

Les veïnes Mercedes Baque Ortega i Josefa Sariols Pallas, residents  

a Ntra. Sra. De Lourdes, han fet 100 i 102 anys respectivament. L’alcalde  

i la regidora de Gent Gran, van anar a felicitar-les personalment. 
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GRUPS MUNICIPALS

FEM BATEGAR 
SANT JUST 

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
Endavant Sant Just

ELS PREUS  
DEL GIMNÀS  
DE LA BONAIGUA

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal 
d’ERC

El PSC fa temps que fa els deures en matèria d’habitatge 
públic. En anteriors mandats, es va tenir clar que impulsar 
una empresa pública de l’habitatge era necessari a Sant 
Just i per això, sempre s’ha dotat de recursos a PROMUNSA 
per desenvolupar promocions d’habitatge públic de venda i 
lloguer. Les paraules es reforcen amb fets i som dels pocs 
municipis catalans que ja disposa de més del 15% del 
parc d’habitatges de protecció oficial, quan altres muni-
cipis propers, com Sant Feliu, només estan al 7%.  Segons 
el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, els mu-
nicipis amb demanda forta com el nostre haurien de dispo-
sar, en el termini de 20 anys, d’un parc mínim d’habitatges 
destinat a polítiques socials de protecció oficial del 15% 
respecte al total d’habitatges principals. La Generalitat ha 
fet un calendari d’execució fins al 2042. A Sant Just, aquest 
repte ja està superat i ara treballem per superar el 20%. 

Mas Lluí és un dels barris amb més habitatge pú-
blic, gràcies a la feina feta. De fet, sempre hem aprofitat 
els nous creixements per fer habitatge de protecció oficial 
i així incrementar el parc públic. Avui dia, ja s’han acabat 
totes les promocions públiques previstes per part de PRO-
MUMSA al Mas Lluí, i el total de pisos d’HPO realitzats 
és de 147, dels quals 50 són de lloguer i 92 són de 
venda. Fruit d’una cessió d’un solar de l’Ajuntament a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, aquest mes s’ha fet el sorteig 
de 30 pisos més de lloguer al carrer Carolina Catasús 
de Mas Lluí, que gestiona directament l’IMPSOL. Per tant, 
prop de 180 famílies viuran en habitatges públics en 
aquest barri tan jove. 

Estem treballant en noves promocions de lloguer pú-
blic al barri centre, com la que està prevista a l’antic jocs 
jovenívols, amb 8 habitatges de lloguer. I en el frontal de 
la Carretera Reial, davant de  Els Miralls, es preveuen 
prop de 200 pisos de lloguer en els pròxims anys, fruit 
del conveni de La Vall.

Per a la gent gran, treballen en un segon Mil·lenari al 
barri de Can Modolell, darrere de la Torre de l’Hereu. 
Seran 42 habitatges, que complementaran els 80 pisos de 
lloguer ja existents al Mil·lenari. 

Sant Just serà un dels municipis amb major nombre de 
població en zones d’habitatges de lloguer assequible. El 
mercat privat no permet a moltes famílies accedir a una llar 
digne pels preus existents, i des de les administracions 
públiques, continuarem incrementant el parc públic 
prioritzant la població amb més necessitats.

SANT JUST, 
CAPDAVANTERA 
EN HABITATGE PÚBLIC

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

Són cars. És indiscutible. Es miri per on es miri. Ho ha tor-
nat a posar de manifest el darrer número de La Vall de Verç.

A Sant Just tenim uns preus prohibitius per a la gran 
majoria, sobretot per al jovent, que fins i tot prefereixen 
anar a fer esport a pobles veïns on el cost del gimnàs és 
significativament menor. Un santjustenc paga gairebé 7 
euros més pel gimnàs que un veí de Sant Joan Despí. I, si 
és jove, en paga 10 més. Ens estem quedant enrere. Sant 
Just mereix més, molt més.

A ERC volem que l’esport estigui a l’abast de tothom. 
I per això les quotes d’un gimnàs públic han de ser 
assequibles per a la gran majoria de la ciutadania. 
Perquè l’esport és salut i benestar i també és socialització 
i cohesió.

Des d’ERC estem compromesos en millorar aques-
ta situació. Ja el 2015, tot i no tenir les responsabilitats 
ni d’equipaments ni d’esports, vam demanar que fos una 
prioritat del mandat. Se’ns va dir que s’havia encarregat un 
estudi econòmic. Encara no l’hem vist.

El 2019, des de l’oposició, hem mantingut ferm el nostre 
compromís amb la ciutadania. Les nostres propostes són 
reordenar i simplificar les quotes i rebaixar-ne l’import. La 
reducció de quotes del gimnàs de la Bonaigua implica 
compensar-ho des dels pressupostos municipals.

Som conscients que això suposa un esforç important. 
Però també el fem amb l’escola bressol municipal i ningú 
el posa en dubte. Perquè creiem en l’educació 0-3. I doncs, 
ens creiem o no ens creiem que la pràctica esportiva és 
salut i benestar i socialització i cohesió, com predica l’Ajun-
tament? La nostra proposta és un compromís real amb 
la gent i amb el foment de la pràctica esportiva.

El Govern del PSC porta, pel cap baix, 7 anys i mig fent 
estudis. En aquest temps, tot i estar tan ben assessorats, 
sembla que no han aconseguit prendre cap decisió. Així 
doncs, com que avui dia encara no saben quina és la 
quantitat que caldria afegir al pressupost municipal 
per reduir els preus de les quotes del gimnàs muni-
cipal, els santjustencs en paguen les conseqüències, 
literalment.

El Govern Municipal ha de governar i el “qui dia passa, any 
empeny” del PSC s’ha d’acabar. Si és per nosaltres, té data 
de caducitat: maig de 2023.

El 18 de setembre vam celebrar la primera edició de la 
Fira de Mas Lluí. Una proposta d’ENDAVANT SANT JUST 
que va ser negociada als pressupostos de l’any 2022 
i que ha vist la llum gràcies a la feina feta per dues 
entitats comercials, Desvern Comerç i Dona i Empresa. 
L’esperit transformador d’aquestes entitats, i la feina in-
gent que han dut a terme els últims anys per dinamitzar 
i humanitzar el poble es veu reforçat amb aquesta nova 
fira que permet acostar als ciutadans i ciutadanes del 
barri de Mas Lluí tota l’oferta comercial i de restauració 
de Sant Just. Tot plegat una gran oportunitat que els ve-
ïns i veïnes no han volgut desaprofitar, vista l’enorme 
afluència de públic al llarg de tota la jornada. 

Des d’ENDAVANT SANT JUST, som molt conscients que 
és obligació dels regidors i regidores fer tot el que està 
a les nostres mans per reforçar, facilitar i millorar el 
treball dels qui aixequen la persiana cada dia. Ells i 
elles ens acosten a casa els productes i serveis que ne-
cessitem, arrisquen, innoven i proposen, i sobretot, om-
plen de vida els nostres carrers, fan moure l’economia i 
creen llocs de treball. 

I alhora tenim una nova generació de joves veïns i veïnes 
que han escollit Sant Just per arrelar i fer créixer la mai-
nada, que busquen en el teixit comercial, cultural i d’oci 
de Sant Just aquells serveis, productes i activitats que els 
permetin créixer i tirar endavant les seves famílies. 

En l’àmbit de les famílies també voldria destacar 
l’èxit de la primera edició de la Programació Infantil de 
Primavera, que es va realitzar durant els diumenges de 
maig i juny a la Plaça Maragall, al Barri Nord i que durant 
els mesos vinents d’octubre i novembre tindrà una se-
gona edició: la Programació Infantil de Tardor, que per-
met apropar la cultura a les famílies i als infants de tots 
els barris del poble, amb diversió per a tothom, sense 
haver d’agafar el cotxe: teatre, concerts, circ i música 
que ens aixequen els somriures i que tanta falta ens fa. 

Totes dues propostes d’ENDAVANT SANT JUST. Perquè 
volem que Sant Just bategui, que integri a tothom, que 
cuidi de la seva gent, que recolzi a tothom a tirar enda-
vant amb els seus projectes de vida i impulsi l’activitat i 
la iniciativa de tots els veïns i veïnes. 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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GRUPS MUNICIPALS

Aleix Abadia Huguet 
Grup Municipal 
de la CUP

PAM I AGENDES 
CADUCADES

Des de Sant Just en Comú creiem que la salut és pre-
sent en totes les polítiques, quan parlem de les diferents 
crisis; l’emergència climàtica, la crisi social, la crisi econò-
mica, cal també entendre-les des de l’afectació que tenen 
en la nostra salut i la de la nostra comunitat. 

És, precisament, una d’aquestes crisis, la de la pandèmia 
de la Covid-19, que ha posat de manifest les conseqüèn-
cies de deixar d’invertir, privatitzar i retallar despesa 
en sanitat pública: una precarietat i una falta de recursos 
del sistema sanitari. Sobretot en l’atenció primària i co-
munitària, la que creiem més important, la més prope-
ra al ciutadà, la que permet actuar de forma preventiva i 
educativa, la que està centrada en les persones. I aquesta 
ha tingut una conseqüència clara: l’augment de les desi-
gualtats en matèria de salut. 

A Catalunya, un 25% del pressupost destinat a la sanitat 
va a parar a entitats privades, i tenim les pitjors xifres en 
llistes d’espera de tot l’Estat. Estem molt per sota de la mit-
jana europea respecte a inversió en sanitat, quant a nombre 
d’infermeres, en nombre de llits, en nombre de llits d’UCI. 
Hem perdut més de 2000 treballadores i més de 1000 llits 
per les retallades aplicades des de 2010.

El cas de Sant Just no ha estat una excepció, durant 
la pandèmia hem vist com la falta de recursos ha generat 
un estrès en la nostra Àrea Bàsica de Salut, on les persones 
professionals han hagut de fer un sobreesforç per aten-
dre’ns de manera efectiva durant aquests moments durs i 
una ciutadania que s’ha hagut d’armar de paciència i ha vist 
impotent com tot s’allarga més del necessari. 

És cert que de mica en mica s’han anat recuperant pro-
fessionals i alguns serveis, així com apareixent-ne d’altres, 
però ens cal reclamar coses tan bàsiques com poder 
recuperar un servei de ginecologia que doni servei a les 
dones del municipi i no s’hagin de desplaçar a Cornellà. Ens 
alegrem de les noves intervencions comunitàries d’atenció 
psicològica grupal, però ens cal més i millor atenció en 
salut mental. I ens cal, d’una vegada per totes que aquest 
Govern de la Generalitat faci la feina i que la nostra ABS 
s’ampliï de forma definitiva per a donar cobertura a la 
població creixent de Sant Just.

Des del govern municipal continuarem exigint el que cre-
iem just i digne per a la nostra població. Perquè volem un 
sistema de Salut públic, universal, de qualitat, integral 
solidari i equitatiu. 

Ara que arriba la recta final de la legislatura, és moment 
per recordar què prometia el govern al pla d’acció munic-
ipal (PAM) elaborat el 2019. Observem com a la primera 
plana, es planteja seguir els objectius de “l’agenda 2030” 
dictats per l’Assemblea General de l’ONU. 

Uns quants d’aquests propòsits, i dels quals el govern 
n’ha fet força propaganda, són els de combatre el canvi 
climàtic. Aquest fenomen que ara està a l’ordre del dia 
no és especialment nou. Fa uns 200 anys un senyor ale-
many amb barba, el qual bona part de l’esquerra té oblidat 
o hauria de treure la pols als seus llibres, ja escrivia que 
el capitalisme, tendeix a destruir les seves dues fonts de 
riquesa: els éssers humans i la natura. Les declaracions de 
les institucions mundials “per salvar el planeta”, venen més 
motivades per la caiguda i rendibilitat de les inversions 
en l’extracció del petroli que per una sobtada consciència 
ecologista que ha despertat, després d’anys d’ignorar l’ad-
vertència de científics i militants en defensa de la terra. 

És així com dins d’aquests “objectius 2030” trobem la mare 
dels ous de la qüestió: assegurar el creixement econòmic 
“sostenible”, el que en termes físics ve a ser un impossible. El 
sistema de producció en què ens trobem es basa en l’acumu-
lació i multiplicació del capital, és per això, que per mesurar 
l’estat de l’economia, s’utilitza de referència el creixement 
del 2% del PIB anual, en altres paraules, perquè el sistema 
“avanci” cada any hem d’augmentar el consum de materials, 
recursos i energia. Això sumat al fet que els recursos al nostre 
planeta són finits, i les fonts d’energia no renovables s’estan 
esgotant, l’equació es resol fàcilment i el resultat no és posi-
tiu, sense treure complexitat al tema. Així doncs, la “transició 
verda” que ens proposen les elits mundials, es podrà pintar 
del color que vulguin que els mals es queden. De res servirà 
demanar a la gent que redueixi el consum de calefacció, com 
va fer Pedro Sánchez, instal·lar fotolineres i plaques solars, 
si no canviem el mode de producció i el seu creixement. Dit 
d’una altra manera, les males herbes s’han d’arrencar d’arrel, i 
dubteu de totes les organitzacions que suggereixin solucions 
màgiques o decrets llei.

Des de la CUP tenim clar que només una planificació 
econòmica, posant la producció al servei de les necessitats 
de les persones i respectant els límits biofísics, podrem acon-
seguir aturar el canvi climàtic. I això sí que depèn de l’acció 
de tots nosaltres, tampoc estem inventant res nou, us estem 
parlant del Socialisme, aquesta és la transició que necessitem.

QUÈ LI PASSA A 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA?

Just Fosalva  i Sanjuan
Grup Municipal 
de Sant Just En Comú

@ComunsSantJust
https://www.facebook.com/ComunsSantJust
@comunssantjust
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FETS I NO PARAULES
SOM-HI SANTJUST

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

NI OBLIT NI PERDÓ!

Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Un partit moderat municipalista amb un únic eix: gesti-
onar amb rigor i criteri els impostos que recapta el govern 
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Felicitar el partit Endavant Sant Just per impulsar la Fira 
del Comerç al barri de Mas Lluí. Va ser un èxit, però cal 
millorar la comunicació amb els comerços, ja que les tres 
botigues més grans de Mas Lluí no sabien res.

Felicitar l’IMPSOL pel sorteig de 30 habitatges per joves i 
gent vulnerable al barri de Mas Lluí.

Crítica al govern per aquest excés d›inversió en equi-
paments i altres àmbits al barri de Mas Lluí i la resta de 
barris ni cas.

Com es nota que hi ha eleccions... cal ser equitatiu amb 
el repartiment d’inversions per barris.

Un cop mes l’imperfecte parlant clar.

L’1 d’octubre haurem celebrat el cinquè aniversari 
del referèndum d’autodeterminació en el qual 6.460 
santjustenques i santjustencs vam exercir el nostre dret 
a vot de forma pacífica en defensa de la democràcia. L’1 
d’octubre de 2017 és una jornada històrica, però l’ac-
tual equip de govern la vol oblidar, n’estic convençuda 
(m’equivocaré?) que cap mitjà de comunicació mu-
nicipal n’haurà parlat. Si a Sant Just tinguéssim uns 
mitjans de comunicació lliures i objectius aquesta efe-
mèride hauria tingut un tractament de primera línia. No 
hi ha hagut cap acte a Sant Just amb tanta participació 
de la ciutadania… Ni oblit ni perdó!

REGIDORAT NO ADSCRIT

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres notícies més consultades del mes de setembre 
a Ràdio Desvern són:

1.  Iniciat el període de matriculació al Centre de Formació 
de Persones Adultes de Sant Just Desvern.

2.  Ja es pot consultar l’oferta de tardor dels centres cívics 
i culturals de Sant Just Desvern.

3.  Ja es pot consultar el cens electoral pel sorteig de 
persones candidates a jurat popular.

Tormenta#tormentaelectronica 
#storm #collserola #santjustdesvern 

#mountain #montaña #nubes 
#clouds #rayo #ray #sky #cielo 

#naturephotography #shotoniphone

SELECCIÓ DE TUITS SETEMBRE 2022

@aleix_batalla
Hola @santjustcat on es poden recollir pots buits per 

l'oli usat? El centre civic salvador espriu està en obres i 

aparentment no en té. gràcies

@santjustcat
En respuesta a @aleix_batalla
Hola! Tens tota la informació a la pàgina web de residus: 

https://residus.santjust.net/index.php/altres-recollides/…
En concret, aquests són els centres on pots recollir els 

recipients buits.

@NewPapaHet
@santjustcat
Es farà alguna actuació contra els mosquits que hi ha a 

l’entrada del cementiri? Està ple i tots els pares i nens 

patim fada dia picades a la recollida dels infants de l’escola 

Montseny

@santjustcat
En respuesta a @NewPapaHet
Bon dia. Des del Servei de salut de l’Ajuntament, s’ha avisat 

al Servei de control de mosquits del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat perquè vagin a fer la inspecció i el tractament 

oportú. Gràcies per avisar!

@NewPapaHet
En respuesta a @santjustcat
Segurament la plaga està originada per l’aigua estancada per 

les flors dels nínxols del cementiri…

@cam452017
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS OCTUBRE 2022. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...

Rebreu la programació 
amb detall a casa vostra!

Vols posar una paradeta el dia 23 
d’octubre per Sant Just al Carrer?
Màxim dia d’inscripcions: 
16 d’octubre.
Trobaràs tota la informació 
i el formulari d’inscripció a 
santjust.cat

Una programació molt intensa, coor-
dinada amb el teixit associatiu, i que 
té la voluntat d’oferir des del 13 al 
23 d’octubre, un ventall d’activitats 
adreçades a totes les edats destacant 
especialment aquelles adreçades als 
infants i joves de Sant Just!

 Correllengua 2022
 Correfoc, 14 d’octubre
  Cursa solidària per Sant Joan de 
Déu, 15 d’octubre

 Jornada castellera, 16 d’octubre

  La Nit de Sant Just al Carrer, 22 
d’octubre
 Sant Just al Carrer, 23 d’octubre

Arriben les esperades Festes de Tardor  
i Sant Just al Carrer

Música en viu amb On Air Series i l’Ateneu: Víctor de Diego
Preu: 12€ (general), 10€ (socis/es Ateneu) i 8€ (menors de 30 anys)
Divendres 7 d’octubre, a les 22 h. A la Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

2n Itinerari pel patrimoni històric de Sant Just Desvern
Dins de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren els dies 7, 8 i 
9 d’octubre. Inscripcions: centredestudis@santjust.org
Diumenge 9 d’octubre, de 10 h a 12 h. Des de l’esplanada 
de l’Institut

Sant Just Canta
L’Ateneu organitza aquesta jornada en la qual hi participen l’Associació 
Cultural Casa d’Extremadura, Orfeó Enric Morera, Just Gòspel Cor, CorAg-
gio, Cor Harmonia, Cor Lo Pom de Flors, Grup Daraja i la Coral Infantil de 
l’Escola de Música de l’Ateneu
Diumenge 9 d’octubre, a les 17 h. A la pl. Antoni Malaret i Amigó

“Il Trovatore” de Giuseppe Verdi amb la Biblioteca Joan 
Margarit i el Liceu. 
Xerrada introductòria sobre l’òpera amb Pol Avinyó, musicòleg. 
Dijous 13 d’octubre, a les 17 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet 
de Can Ginestar
NOTA: Si voleu assistir a la funció que es farà al Gran Teatre del Liceu 
el dimecres 2 de novembre, a les 19 h, us podeu inscriure a la Biblioteca 
Joan Margarit. Totes les localitats del LiceuBib s’ofereixen amb unes 
condicions especials, butaques a zona 3 (pisos centrals i lateral de platea), 
a un preu de 90€.
La Biblioteca oferirà transport gratuït en autocar des de Sant Just. 
Inscripcions fins a esgotar localitats.

Conferència de la SEAS: 
Teresa Pàmies, entre la literatura i la revolució, 
amb M.Àngels Cabré, escriptora i crítica literària
Divendres 14 d’octubre, a les 20 h. A la Sala Piquet de l’Ateneu

Bristol Kids Activity: Autumn animals and storytelling
Crearem un animal de la tardor amb manualitats i farem una història sobre 
ells. Aprendrem una cançó en anglès sobre la tardor.
Per a infants de 4 a 7 anys. Reserves al tel. 689109068 i bristol@bristol.cat
Dissabte 15 d’octubre, a les 11 h. 
A l’Espai de Llengües Bristol

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Diumenge 16 d’octubre, de 10 h a 14 h

El Documental del Mes: Rebellion, de Maia Kenworthy 
i Elena Sánchez Bellot
Regne Unit, 2021. 82 min. VO en anglès, subtitulada en català.
Preu: 7€ (general) i 5€ (socis/es Ateneu)
Divendres 28 d’octubre, a les 20 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Teatre amb Tamboret: El metge a garrotades, de Molière
Preu: 5€. 
Els dies 29 i 30 d’octubre, a les 18 h. Al Claustre de Les Escoles

Cinema Utopia: Especial Terror
Projecció d’una pel·lícula de terror amb motiu de la Nit de Difunts.
Dilluns 31 d’octubre, a les 18.30 h. Al Casal de Joves

NO US PODEU PERDRE... 
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XERRADA: ENERGIA SOLAR  
I AUTOCONSUM, AMB  
IVAN CAPDEVILA, DIRECTOR  
DE L’ESTUDI RAMON FOLCH  
I ASSOCIATS

Els beneficis de fer la teva pròpia energia i quina modalitat 
s’adapta millor a cada persona.
Dimarts 11 d’octubre, a les 19 h. Casal de Joves

XERRADA: SOM PART DE LA SOLUCIÓ, 
AMB LA FUNDACIÓ ESPIGOLADORS 
I JUST AL PUNT

Xerrada sobre alimentació sostenible i malbaratament 
alimentari, coincidint amb el Dia Mundial de l’Alimen-
tació. L’activitat serà informativa i participativa.
Dilluns 17 d’octubre, a les 19 h. Casal de Joves

CLUB

SALUT

Millorem la nostra salut
Cada cop més, la salut forma part de l’activitat quotidiana 
de les persones. Informació, activitat lúdica i hàbits salu-
dables que formen part de les activitats que es programen 
mensualment en els equipaments de Sant Just Desvern.
Aquest mes teniu al vostre abast:

Ball discoteca per a persones  
amb discapacitat intel·lectual
Dies 8 i 22 d’octubre, de 17.30 h a 20.30 h.  
Al Centre Cívic Salvador Espriu

Dia Mundial de la Salut Mental: “Pel dret a créixer 
en benestar”. Projecció de la pel·lícula" 
Inocència interrompuda", del director James Mangold
Dilluns 10 d’octubre, a les 18 h. Al Casal de Joves

Taller de Gestió de les Emocions
Consta de 5 sessions (1 sessió setmanal) que es realitzaran els dimarts.
Informació: tel. 618945278 (Conxita Safont)
Els dimarts, del 20 d’octubre al 17 de novembre, d’11 h a 
12.30 h. A Les Escoles
Organitza: Associació Salut Mental del Baix Llobregat

Cicle “Parlem de medicina”: recomanacions de consens  
per a un envelliment actiu i saludable, amb Raquel Tomàs
Dimarts 25 d’octubre, a les 19 h. A Can Ginestar

Centre Social  
per a la Gent Gran

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
 d'aquestes propostes pensades per a vosaltres

Associació de Gent Gran 
de Sant Just Desvern
Conferència sobre l’Alzheimer
Dijous 6 d’octubre, a les 19 h.  
Al Centre Social El Mil·lenari

Cinefòrum amb la projecció 
de la pel·lícula: “El Cuarteto”, 
de Dustin Hoffman
Divendres 7 d’octubre, a les 17.30 h.  
Al Centre Social El Mil·lenari
En col·laboració amb l’AFA Baix 
Llobregat i l’Ajuntament

Taller intergeneracional de tardor:  
decorem la castanyada
Activitat adreçada a avis i àvies, néts i nétes. Cal inscripció 
prèvia. Dijous 27 d’octubre, de 17 h a 19 h. Centre Social 
El Mil·lenari

Aula d'Extensió Universitària  
per a la Gent Gran Esplugues-Sant Just
Inici de la programació 2022-2023.
Conferència: La gènesi d'una novel·la, amb l'escriptor 
Vicenç Villatoro
Dijous 13 d'octubre, a les 18 h. Auditori de la Residència 
La Mallola (Esplugues)
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AGENDA NOVEMBRE 2022
Màxim dia per comunicar les activitats: 
12 D’OCTUBRE

EXPOSICIONS
  Mostra dels treballs de l’alumnat dels Cursos  

Municipal d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, fins al 14 d’octubre

 Projecte MONS: El Món Utòpic
A la Sala MercArt, fins al 17 de desembre

  Fotografies guanyadores del XIII Concurs 
Internacional Sant Just Desvern 2022, 
secció viatges, organizat per l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just

Al Centre Cívic Joan Maragall, , del 3 d'octubre 
a l'1 de novembre

  Joan Fuster: la nostra pàtria és la nostra llengua 
Organitzat per la CAL.

Al vestíbul de la Biblioteca Joan Margarit, del 10 al 14 
d’octubre

 Sandra i Fina: Mediterrani
Al Celler de Can Ginestar, del 20 d’octubre al 26 
de novembre
Inauguració, el dijous 20 d’octubre, a les 18 h

ACTIVITATS INFANTILS  
DE JUGATECAMBIENTAL
Els dissabtes al Parc del Mil·lenari.
Els diumenges al Parc de Torreblanca.
A partir de les 11.30 h s'organitzen tallers i activitats 
familiars de caire mediambiental i sensibilizació sobre 
en nostre entorn.

ACTIVITATS DE L’ESCOLA 
DE CATALÀ
Més informació als telèfons 
934734476 – 634757343 – 677660175
o a santjustdesvern@cpnl.cat

Club de Lectura en veu alta
Els dimarts des del 4 d’octubre al 29 de novembre
De 12 h a 13.15 h, a l’aula 3 de Les Escoles

Club de Lectura Fàcil
Dijous 27 d’octubre, de 9.15 h a 11.15 h o de 17 h a 19 h. 
A l’aula 3 de Les Escoles
Lectura: Cartes impertinents, de Ma Aurèlia Capmany

Reforç de gramàtica 
Els dijous des del 6 d’octubre al 24 de novembre
De 12 h a 13.15 h, a l’aula 3 de Les Escoles
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