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➤	 Noves App’s per facilitar     
 la comunicació amb la ciutadania
➤	 Polítiques i accions per assolir    
 la plena igualtat dona-home
➤	 Menús excedents de menjadors escolars  
 per a persones sense recursos
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TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció Ciutadana (gratuït) 900 102 658
Ajuntament (OGI) 93 480 48 00
Àrea Bàsica de Salut (ABS) 93 470 06 89
Telèfon cita prèvia (ABS) 93 567 09 99
Arxiu Històric Municipal 93 475 63 35

Atenció a víctimes de maltractaments 93 473 10 92

Biblioteca Joan Margarit 93 475 63 00
Camp de Futbol 93 499 01 99
Can Ginestar. Casa de Cultura 93 480 95 64
Casal de Joves 93 371 02 52
Centre Cívic Joan Maragall 93 470 03 30
Correus 93 371 32 99
Deixalleria Municipal  93 473 31 16
El Mil·lenari 93 371 89 87
Escola Canigó 93 371 33 36
Escola Montserrat  93 371 11 74
Escola Montseny 93 372 79 52
Escola de Persones Adultes 93 372 52 50
Habitatges per a la Gent Gran 93 473 49 06
Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 93 553 12 00 
Institut Sant Just 93 371 50 50
Jutjat de Pau 93 470 55 67
La Bonaigua 93 372 92 73
Marrecs (Escola Bressol Municipal) 93 371 46 47
Mercat Municipal 93 473 47 90
Notaria 93 372 79 50
Oficina d’Entitats de La Bonaigua  93 116 61 77
Oficina de Gestió Tributària 93 472 91 88
OMIC, Informació (cita prèvia) 93 480 48 00
Parròquia dels Sants Just i Pastor 93 371 12 97
Promoció Econòmica 93 480 48 00
PROECSA. Empresa Mpal. de Promoció   
Econòmica 93 470 79 30
PROMUNSA. Empresa Mpal. Habitatge 93 470 79 30
Ràdio Desvern (98.1 FM) 93 372 36 61
Recollida de Mobles Vells 93 685 44 34 
Registre de la Propietat 93 372 34 00
Residència-Centre de Dia Vitàlia 93 480 95 23
Tanatori 93 372 90 82

Urgències
Emergències (bombers, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil) 088/112 
Mossos d’Esquadra (comissaria) 93 413 99 00 
Policia Local 93 473 10 92 
Urgències sanitàries 061 
Urgències veterinàries  93 499 06 48

L’oficina de Gestió Tributària de la Diputació s’ha traslladat 
de la pl. Verdaguer al c. Sant Lluís, 6

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL s’edita cada 
mes i es fa arribar, mitjançant una bustiada, 
a totes les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el carrer i la finca 
a través de l’Oficina de Gestió Integrada (OGI), 
telèfon 93 480 48 00. 
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Tiratge: 8.500 exemplars
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Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: 
Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 
Tel. 93 473 64 11. El contingut dels anuncis és 
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST DESVERN 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

➤ Aquest 2014, ha fet 60 anys que a Sant Just Desvern 
es va començar a construir la carrosseria d’un cotxe an-
terior al SEAT 600 i a la motocicleta Vespa. Estem par-
lant del Biscuter, disseny de l’enginyer francès Gabriel 
Voisin, un vehicle que es va fer molt popular durant els 
anys 50 i 60. Va ser al barri Sud, i més concretament a 
la cruïlla dels carrers Roquetes i Creu. En aquest indret 
hi havia la seu de l’empresa Construcciones Metálicas 
Rañé, on es va desenvolupar la fabricació de la carros-
seria d’aquest utilitari. L’empresa fabricant es deia Au-
tonacional, i a la carrosseria Rañé el fabricant hi instal-
lava un motor Hispano Villiers de 197 c.c. i 9 CV de 
potencia. 
   En aquesta imatge, cedida a l’Arxiu Municipal per l’As-
sociació Amics del Barri Sud, podem veure Gaspar Puig 
conduint-ne un; els copilots són els nens Joan Fàbrega i 
Jaume Puig. El model és un Biscuter 100 amb carrosse-

60 anys d’un vehicle mític “made in” Sant Just Desvern

ria d’alumini descoberta, 240 quilos de pes, 2’56 m 
de llargada i 76 km/h de velocitat punta. •

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista
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Cada vegada hi ha més mobilit-
zacions ciutadanes per intentar 
acabar amb els desequilibris 

socials que la crisi ha accentuat de 
forma alarmant. Fa poques setmanes, 
una aliança d’entitats d’arreu de Ca-
talunya feia arribar a l’Ajuntament, a 
través de l’Associació de Veïns Sant 
Just, una proposta per fer front a la 
pobresa energètica, una realitat que 
estem vivint en l’àmbit local. També 
treballem al costat de l’entitat Justícia 
i Pau, que coneix bé aquesta proble-
màtica. Sense cap mena de dubte, la 
proposta s’ha acabat materialitzant en 
una moció aprovada pel ple municipal.  

Els compromisos són clars: cobri-
rem les factures de gas, llum i aigua 
que siguin necessàries per assegurar 
un nivell de vida adequat a la llar fami-
liar. Però, no només donarem resposta 
a les persones que necessitin aquest 
suport puntual sinó que farem arribar 
a les companyies subministradores 

l’import total que hi estem destinant 
anualment perquè els hi computi 
com a deute pendent. Les empreses 
distribuïdores estan tancant amb be-
neficis cada any i no pot ser que cap 
d’aquests guanys es destini a protegir 
el dret de les persones a disposar d’un 
habitatge digne. 

Cobrirem les factures 
per assegurar un nivell 
de vida adequat a 
les famílies que ho 
necessiten

Protegir les persones vulnerables 
d’una societat ha de ser una prioritat 
dels governs, i en el cas del de Sant 
Just Desvern, així s’està fent. El pres-
supost municipal de 2015 continua 
prioritzant, com no pot ser de cap altra 
manera, les partides de serveis socials, 

ocupació i educació. Ampliem el nom-
bre d’ajuts, cobrim les beques men-
jador d’infants, articulem nous plans 
d’ocupació i seguim acompanyant les 
iniciatives empresarials que es puguin 
generar en el nostre territori. L’acom-
panyament escolar i juvenil també és 
un eix clau de present i futur, reforçant 
la formació i l’emancipació tant com 
es pugui. 

Aquests són els eixos d’actuació que 
seguirem impulsant. Confiem que el 
nou any que arribi permeti millorar la 
situació econòmica de moltes famílies, 
i que la taxa d’atur continuï baixant. 
Només em resta desitjar-vos un Bon 
Any i seguir comptant amb totes i tots 
per fer de Sant Just Desvern un poble 
sensible a les necessitats de la pobla-
ció. Des de la nova responsabilitat que 
ara he assumit de forma temporal per 
als propers cinc mesos com a president 
del Consell Comarcal, també treballaré 
per assolir aquest repte social.

La pobresa energètica, 
una realitat local
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

El projecte local sobre memòria col·lectiva, present 
al Congrés Internacional de Ciutats Educadores
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➤	En el marc del XIII Congrés In-
ternacional de Ciutats Educado-
res, els regidors d’Educació i de 
Cultura, Lluís Monfort i Sergi Se-
guí, respectivament, han explicat 
el treball de la xarxa temàtica de 
la RECE , “La Memòria de les ciu-
tats”. Un projecte, liderat i coor-
dinat per l’Ajuntament de Sant 
Just, on onze ciutats d’Espanya 
reflexionen al voltant del paper 
de les ciutats educadores en les 
polítiques de recuperació i difusió 
de la memòria, i de gestió del pa-
trimoni cultural i històric. Però no 
només fa referència al patrimoni 
físic, també a l’intangible.

Sant Just ha participat en el 
Congrés com a membre de l’AICE 
(Associació Internacional de Ciu-
tats Educadores), representat per 
l’alcalde a l’assemblea) i de la RE-
CE (Red Estatal de Ciudades Edu-
cadores). 102 ciutats educadores, 
de 16 països, han presentat 150 
experiències.  

Paral·lelament, el projecte de 
Sant Just continua avançant i 
creixent. Amb aquesta voluntant, 
l’Ajuntament convida la ciutada-
nia a implicar-s’hi en una expe-
riència de memòria col·lectiva. 
Es tracta de col·laborar situant 
en un plànol —que es pot trobar 

a l’apartat Educació de santjust.
cat— una cinta de color amb una 
frase que descrigui un record as-
sociat a aquell espai concret del 
poble.  
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➤	L’Ajuntament ha iniciat una 
campanya de manteniment 
de pintura en àmbits d’actua-
ció i de prioritat proposats per 
la Policia Local per tal de millo-
rar la seguretat viària. Es renova 
la pintura de passos de vianants, 
línies contínues i discontínues, 
senyalització d’estops i cedes, i es 
pinten noves zones de càrrega-
descàrrega. S’hi destinen 77.000 
euros del pressupost municipal.

S’actua a les interseccions del 
c. Major amb els carrers Rambla, 
Montserrat, Ateneu, Bonavista, 
Verge del Pilar, Nord, Roquetes, 
Sadet, Hereter, Santa Teresa, Sa-
grat Cor; a l’av. de la Indústria 
amb els carrers Miquel Reverter, 
Hereter i Benavente; al c. Raval 
de la Creu en les interseccions 
amb Creu i Mercat; al pg. de Can 
Sagrera amb Ramon i Cajal i c. 
Benavente; i als carrers Bonavis-

ta, pg. de la Muntanya, Duran i 
Jordà i el c. Ponce de León amb 
l’av. de la Riera. 

Paral·lelament estan finalitzant 
els treballs de senyalització i 
implantació de 5 Zones 30 que 
se sumen a la que ja hi ha a Mas 
Lluí. Aquesta actuació està inclo-
sa en les directrius del Pla Muni-

cipal de Mobilitat Urbana redactat 
amb la Diputació, el qual proposa 
la limitació de la velocitat de cir-
culació a 30 km/h a totes les zo-
nes residencials del poble. 

Beneficis de les zones 30
Des que en 1983 es va establir 

la primera zona 30 com a projecte 
pilot en una petita ciutat alema-
nya, s’ha demostrat que aquesta 
mesura redueix considerable-
ment el nombre i la gravetat dels 
accidents. La limitació a 30 km/h 
també redueix el soroll del trànsit 
i millora la qualitat de l’aire per-
què s’emeten menys gasos conta-
minants, la qual cosa contribueix 
a una millora general de la salut. 
A més, garanteixen un flux de 
trànsit constant amb menys em-
bussos, fomenta la mobilitat sos-
tenible i potencia l’ús de la bici-
cleta com a vehicle urbà. 

Vies urbanes més segures i sostenibles 

6.260 persones van votar el 9N a Sant Just
➤	El 9 de novembre 6.260 perso-
nes van votar a Sant Just Desvern 
en el procés participatiu sobre el 
futur polític de Catalunya, la qual 
cosa representa el 57% de les 
persones majors de 16 anys que 
po dien votar. La jornada es va de-
senvolupar amb normalitat i sen-
se incidències al municipi. 

Segons dades provisionals de la 
Generalitat de Catalunya, publi-
cades al web participa 2014.cat, 
van votar SÍ-SÍ, 5096 persones 

(el 81,41%), SÍ-NO 753 persones 
(12,03%), SÍ-en blanc 41 perso-
nes  (0,65%), NO 281 persones 
(4,49%), en blanc 30 (0,48%), i 
altres 59 (0,94%).

El punt de votació es va centra-
litzar a l’Institut, on es van instal-
lar 14 meses. Una cinquantena de 
persones voluntàries de l’Assem-
blea Nacional Catalana i de l’Ins-
titut es van implicar activament 
en el desenvolupament d’aquesta 
jornada. 
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Sant Just s’endinsa en les festes de Nadal

El Mercat de Nadal ha canviat 
de data al 20 i 21 de desem-
bre. Estava previst pel darrer 

cap de setmana de novembre, però 
la previsió de fortes pluges i venta-
des va obligar a ajornar-ho.  Parti-
ciparan 150 paradetes —la meitat 
de les quals de comerç local i la resta 
d’artesania—,  i hi haurà un ampli 
ventall de propostes com tallers, 
degustacions, espectacles d’anima-
ció, el Caga Tió, l’espai d’animalets 
de granja i el trenet, entre d’altres. 
L’espai dedicat a la salut també 
oferirà activitats diverses de pre-
venció, promoció i atenció a càrrec 
dels serveis públics i privats que 
treballen en aquest sector. 

Tot i així, el tret de sortida de 
les festes va ser l’encesa de l’en-
llumenat, que continua amb el 
compromís  de reduir la despesa 
energètica i tots els elements de-
coratius (170) són de baix con-

sum (led). Com a novetat, hi ha 
il·luminació nadalenca a la ctra. 
Reial, entre la Rambla i l’av. Dr. 
Ribalta; i s’incorporen nous motius 
nadalencs com tres arbres cònics. 

Aquests dies estan farcits d’ac-
tivitats per a tots els públics: festi-
vals i concerts, els Pastorets, balls i 
festes de Cap d’Any, Patges Reials, 
Pessebre Vivent i la Cavalcada de 
Reis, entre altres. Més informació 
a santjust.cat.

Un Nadal solidari i sostenible
En aquestes dates també és 
necessari fer un esforç per 
ajudar les famílies que més ho 
necessiten. Aquest és l’objectiu de 
les campanyes de Càrites, la Creu 
Roja, i les escoles pú bliques. 
A la botiga de Sant Just Solidari 
—a Les Escoles— es pot comprar  
artesania de Gàmbia i Nicaragua 
per regalar aquest Nadal. 

Tot i que el Nadal és temps de 
celebracions i l’època de l’any en 
què més es consumeix, podem 
viure unes festes més sostenibles 
evitant, per exemple, les bosses de 
plàstic, comprant avets de viver i 
reciclar-los als punts de recollida i a 
la deixalleria, i utilitzar lluminàries  
de baix consum per decorar, entre 
altres accions.  

Sant Just mou el cor amb la Marató de TV3 
Entitats locals i l’Associació Santjustenca per la Marató 
de TV3 organitzen una activitat el 14 de desembre

El mateix dia de la Marató de TV3,   
el diumenge 14 de desembre,  d’11.30  
a 13.30 h, la Sala Municipal de l’Ateneu 

acollirà diferents activitats solidàries amb l’objectiu de recaptar fons 
que es destinaran a la gala solidària que organitza la televisió catalana 
i que, enguany, es dedica a la investigació de les malalties del cor. 

El pes d’aquesta jornada recau en l’Associació Santjustenca per la 
Marató de TV3—que neix amb la vocació d’organitzar i portar a terme 
activitats participatives per recollir diners per a la Marató—, i en la 
qual col·laboren l’Ajuntament i diferents entitats locals. 

Una de cada quatre persones que mor a Catalunya  cada any és a 
causa d’una malaltia del cor. Una xifra que  reflecteix la necessitat 
d’avançar en la recerca biomèdica en aquest camp, però que amb les 
retallades en I+D per part de les administracions competents, necessi-
ta d’iniciatives com aquesta per mantenir-se. 

Sant Just està més “cardioprotegit” amb la incorporació de tres 
desfibril·ladors — a l’Ajuntament, a la seu de Protecció Civil i a la Poli-
cia— que se sumen als que ja hi havia al Camp de Futbol i al Complex 
Esportiu La Bonaigua. 

El Mercat de Nadal s’ajorna al 20 i 21 de desembre per les pluges
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Col·labora fent la compra d’una joguina en alguna de les 
següents botigues:
 
•	 Llibreria	Ressenya (c.Creu, 32)
•	 Joguines	El	Carrilet (c.Bonavista, 76)
•	 Papereria	Escrivà	(c.Salvador Espriu, 1)
•	 Cistelleria	Ballart (c.Bonavista, 82)
 

Campanya oberta a la participació i col·laboració de la ciutadania per garantir 
que arribin a les famílies més desfavorides joguines noves i adequades a les 
edats dels infants que les han de rebre.

cap infant sense joguina 
a sant just desvern
Del 9 de desembre al 2 de gener

Col·labora fent la compra d’una joguina en alguna de les 
següents botigues:
 
•	 Llibreria	Ressenya (c.Creu, 32)
•	 Joguines	El	Carrilet (c.Bonavista, 76)
•	 Papereria	Escrivà	(c.Salvador Espriu, 1)
•	 Cistelleria	Ballart (c.Bonavista, 82)
 

Campanya oberta a la participació i col·laboració de la ciutadania per garantir 
que arribin a les famílies més desfavorides joguines noves i adequades a les 
edats dels infants que les han de rebre.
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Accions solidàries al 2014

Per Nadal, cap infant 
de Sant Just sense joguina 
➤	Una trentena de famílies de Sant Just Desvern amb 
infants es troben en situació de risc. Amb la voluntat 
que el Nadal sigui especial també per a elles, s’impulsa 
una nova campanya, oberta a tota la ciutadania, perquè 
entre tots i totes fem possible que cap nen/a del poble 
es quedi sense regal. 
Des del 9 de desembre fins al 2 de gener, les persones 
que vulguin participar poden apropar-se als comerços col-
laboradors —que portaran un distintiu identificador— i 
fer possible, amb la  compra d’una joguina, que el dia de 
Reis sigui especial per a tots els infants de Sant Just. Els 
comerços adherits a la campanya tindran  informació de 
les edats a les quals anirà destinada cada joguina. Amb 
això es garanteix que totes siguin noves i adequades a 
cada nen/a. 

Les botigues que participen 
en aquesta campanya són: 

Llibreria Ressenya
c. Creu, 32, 

El Carrilet 
c. Bonavista, 76

Papereria Escrivà
c. Salvador Espriu, 1 

Cistelleria Ballart
c. Bonavista, 82

Nova Campanya recollida de joguines
L’objectiu és implicar la ciutadania en la recollida de 
joguines per als infants de famílies amb menys recursos 
del municipi
(vegeu quadre a sota). 

Foto: Samuel Rodríguez/PSF

Arrels Fundació 
Barcelona  
Atenen les persones sen-
se llar que es troben en 
les fases més consolidades 
d’exclusió perquè tornin a 
ser el més autònomes pos-
sible. 
Durant la botifarrada de la 
Festa de la Pau es van reco-
llir 1.700 €.  
L’actor Carlos Latre es va 
sumar a aquesta iniciativa, 
aportant els 4.000 € que es 

van recaptar en la prees-
trena del seu nou especta-
cle a la Sala Municipal de 
l’Ateneu.
Aportació total: 5.700 €

Ajuts per a situacions 
d’emergència a través 
del Fons Català de Co-
operació: 
• Suport a la població afec-
tada per la guerra civil a 
Síria. 
Aportació: 1.500 €

• Suport psicosocial a les 
víctimes de la franja de 
Gaza. 
Aportació: 500 €

• Suport arran de les inun-
dacions als campaments 

de refugiats sahrauís. 
Aportació: 500 €

• Suport a la població afec-
tada per la malaltia del vi-
rus de l’ebola a Àfrica. 
Aportació: 1.500 €

Pallassos 
Sense Fronteres 
Donen suport emocional 
a la població afectada per 
conflictes o catàstrofes. 
Mitjançant els especta-
cles dels pallassos, ajuden 
els infants que han patit 
traumes greus relacio-
nats amb la guerra. Des 
de l’Ajuntament s’han fi-
nançat dos espectacles de 
1.500 € cadascun, un per 
la Festa de la Pau i un per 
Festes de Tardor, que han 
ajudat l’ONG a realitzar 
dues expedicions aquest 
any.
Aportació total: 
3.000 € 

Fons Català de Cooperació 
Aportació anual de l’Ajuntament per contribuir a finançar 
diversos projectes de cooperació de diferents ONGs. 
Aportació anual: 10.000 €

Campanya recollida d’aliments: 
Anualment per Nadal, en col· laboració amb l’Escola 
Montseny, l’IES Sant Just, Escola Canigó i Escola Bres-
sol Marrecs, es recullen aliments de primera necessitat 
que es destinen a Caritas i Creu Roja. Puntualment tam-
bé col·laboren altres entitats locals.

Foto: Edu Leon/PSF
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Aquests anys de crisi econòmica 
han estat un cop molt dur per 
a la Solidaritat i la Cooperació 

al nostre país. L’any 2012, l’Estat 
espanyol va reduir un 40% les par-
tides destinades a aquest concepte, 
mentre que a Catalunya van arribar a 
reduir-se fins a un 70%. 

Des de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern però, hem mantingut al llarg 
d’aquests anys el nostre compromís 
amb la cooperació, i les línies de tre-
ball consolidades.

L’aportació més important la desti-
nem al nostre poble agermanat Camo-
apa (Nicaragua),  gestionada per  Sant 
Just Solidari. L’any 2013, es va fer una 
visita finançada amb els fons del pro-
jecte, a fi d’“inaugurar” el que ha estat 
i està sent un dels projectes estrella 
de Sant Just Solidari: “Alianzas para 
el fortalecimiento de capacidades em-
presariales, asociativas y cooperativas 
en Camoapa”; i ho poso entre cometes 
perquè no va ser cap tallada de cintes 
de cap edifici, sinó l’inici d’una nova 
aposta per interconnectar els coneixe-
ments de totes les parts (Universitat, 

Asociación de Ganaderos, Cooperati-
ves de Llet, Casa de la Mujer, Radio 
Camoapa...) per treballar tots cap a 
un mateix objectiu: la millora de la 
productivitat agropecuària. És un 
gran repte i una gran oportunitat per 
a Camoapa. Podreu veure molta més 
informació d’aquest i altres projectes 
a la pàgina web de Sant Just Solidari: 
www.justsolidari.cat 

Des del Consell de Solidaritat, 
en què ens trobem amb les entitats 
que treballen la Solidaritat al nostre 
municipi (Sant Just Solidari, Acció 
Solidària i Logística i Justícia i Pau)  
s’han generat moltes sinergies, en 
actes tan importants com la festa de 
la Pau, en què s’ha aconseguit una 
participació de més d’una vintena 
d’entitats del municipi. Us convi-
dem a participar en aquest consell, 
tant a títol particular com d’entitat, 
per sumar esforços i vincles entre 
les entitats.

En aquests anys també hem vist 
el grau de solidaritat del veïnat, in-
crementant i duplicant les campa-
nyes de recollides d’aliments, tant 

les organitzades des de l’Ajunta-
ment com les liderades per les en-
titats.

I no hem de oblidar la solidaritat de 
proximitat, la que hem treballat  amb 
altres regidories, o amb entitats del 
municipi, arran de propostes tan in-
teressants com la xerrada de la Clara 
Segura a Les Escoles, organitzada per 
la Parròquia i Sant Just Solidari; el ver-
mut solidari organitzat per Acció Soli-
dària i Logística a la Festa Major; o les 
xerrades de sensibilització de Justícia i 
Pau, amb ponents tan importants com 
l’Arcadi Oliveres... entre moltes altres. 

D’altra banda, no voldria acabar 
aquest article sense explicar-vos què 
estem treballant des del servei d’Eco-
nomia, l’inici de treball amb Banca Èti-
ca, concretament amb una aportació a 
l’Associació “Projecte FIARE a Catalu-
nya”: és una aposta de futur per anar 
gestionant bona part dels diners del 
nostre Ajuntament (que en definitiva 
són els de tota la ciutadania) amb en-
titats que treballin finançant projectes 
que suposin una millora de la nostra 
societat. (www.bancaetica.cat). 

Ni un pas enrere 
en cooperació i solidaritat
Anna Torrella i Reñé (PSC)
Regidora de Solidaritat i Cooperació
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Properament la ciutadania de 
Sant Just disposarà de noves 
aplicacions mòbils centrades 

en la seguretat ciutadana, en les 
incidències a la via pública i en la 
gestió de la cita prèvia dels serveis 
municipals. 

Els ajuntaments de Sant Just Des-
vern, L’Hospitalet, Cornellà, el Prat, 
Esplugues, Sant Feliu de Llobregat 
i Gavà posen en marxa la primera 
aplicació mòbil de seguretat in-
terterritorial a Europa, per a dife-
rents municipis d’un mateix entorn 
urbà. L’objectiu és que l’aplicació 
sigui una eina d’interrelació i comu-
nicació de caràcter immediat entre 
la persona usuària i la Policia local 
de cadascun dels municipis. 

Quan es realitza la descàrrega 
l’aplicació geolocalitza l’aparell i et 
connecta amb la policia més propera 
al lloc de la incidència, d’aquesta 
manera es pot avisar de forma rà-
pida i àgil d’un robatori, incendi, 
agressió...

Ràdio Desvern també posa en marxa una nova APP
Aquest Nadal, Ràdio Desvern et regala una nova App:

• Per conèixer les notícies i activitats que es fan a Sant Just
• Per seguir la programació en directe, des de 

qualsevol punt del món
• Per saber quin temps farà al municipi
• Per escoltar qualsevol programa, quan vulguis 
i des d’on vulguis
Nova App de Ràdio Desvern, per a Android i Apple

Les tres notícies 
de Ràdio Desvern 
més consultades  
a santjust.cat durant 
el mes de novembre 
(8.136 clicks)

9/11/2014 Avui diumenge se 
celebra el procés participatiu 
sobre el futur polític de 
Catalunya. 

10/11/2014 6.260 persones 
van votar diumenge a Sant 
Just en el procés participatiu 
sobre el futur polític de 
Catalunya

17/11/2014 El musical 
“Mamma Mia!” arriba 
diumenge a Sant Just.

L’aplicació es pot descarregar 
per android i i-phone amb 
el nom seguretat 
ciutadana. Cor-
nellà ja la fa servir, 
i la previsió és que 
sigui operativa aviat 
per a la resta de mu-
nicipis. 

P a r a l · l e l a m e n t , 
l’Ajunta ment també 
treballa en una app que 
se suma a la d’informació 
ciutadana (santjustcat) 
que ja funciona. Aquesta 
nova app té un doble ob-
jectiu: esdevenir un nou ca-
nal per millorar la proximitat 
i la comunicació entre la ciuta-
dania i l’Ajuntament i oferir serveis 
adaptats a les noves tecnologies i a 
les noves necessitats. En aquesta 
línia, l’app començarà a funcionar 
ben aviat amb la funcionalitat 
de Cita prèvia (per concretar cita 
amb professionals tècnics i serveis 

municipals. Aquesta també està 
disponible al web santjust.cat) i 
ben aviat Cuidem sant just (eina 
perquè la ciutadania comuniqui i 
enviï fotografies d’incidències a la 
via pública) i  Cercador d’imatges 
de l’Ar xiu Històric Municipal. 

Santjustcat, 1 any en marxa

• Més de 500 descàrregues (50% des de l’AppleStore  
i 50% des de GooglePlay)

• Apartats més visitats: agenda d’activitats, notificacions, 
notes informatives, ràdio Desvern en directe i fotografies

• Durada mitjana de cada sessió 1,40 minuts
• 25.000 notificacions mensuals d’activitats, segregades 

segons preferències de les persones usuàries

L’Ajuntament promou noves apps que faciliten 
la interacció amb la ciutadania  
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Sant Just Desvern té un dels 
índexs de delictes i faltes 
més baix de la mitjana dels 

municipis que formen part del 
Cercle de Comparació Intermu-
nicipal de la Diputació de Barce-
lona: 37,8 delictes per cada 1.000 
habitants enfront de 59,1 que és 
la mitjana. Aquestes dades s’han 
analitzat a la Junta de Seguretat 
Local que s’ha fet recentment a 
l’Ajuntament. Segons el regidor 
de Seguretat, Víctor Murillo, 
són bones però no podem abaixar la 
guàrdia. De fet, l’alta col·laboració de 
la ciutadania amb la Policia, alertant 
i contribuint a evitar incidents, contri-
bueix en gran mesura a aquest baix 
índex. 

Una altra eina molt efectiva en 
aquesta línia són les actuacions pre-
ventives de seguretat que es fan als 
àmbits de col·lectius concrets com la 
gent gran —per evitar furts, etc—, 

famílies, escoles i mediació amb el 
veïnat (servei de PAMIRC). 

En referència a la Policia de Tràn-
sit, s’ha reduït el nombre  d’accidents 
i de víctimes, i el poble continua per 
sota de les mitjanes, tal i com recull 
la Memòria 2013. La policia espera 
que amb les mesures coercitives que 
ja funcionen —com el radar mòbil 
i fix— i la recent implantació de les 
zones 30 per reduir la velocitat i pa-
cificar el trànsit, les dades millorin 
encara més. 

Col·laboració ciutadana = 
major efectivitat de la Policia Ampliació del parc d’habitatges 

socials de l’Ajuntament
➤	L’Ajuntament disposarà de 
fins a 8 habitatges de lloguer 
social per cobrir les necessi-
tats de famílies en situació 
de risc. Per unanimitat, el Ple 
del mes d’octubre va aprovar 
una addenda al conveni de 
col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, 
l’Ajuntament i Promunsa se-
gons la qual l’Agència cedeix 
a l’Ajuntament un nou habi-
tatge per desenvolupar polí-
tiques socials. Això fa que el 
parc d’habitatges socials de 
Sant Just passi a tenir-ne 7. Els 
Serveis Socials estan treballant 
en la convocatòria pública per 
poder acollir-se a aquest nou 
habitatge.

Premis de reconeixement 
a veïnat del món de la cultura 
i les arts
➤		 L’actriu Clara Segura i el 
poeta Joan Margarit han es-
tat les dues personalitats sant-
justenques guardonades als 
Premis de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat 
2014. Segura s’ha imposat 
en el guardó de Personalitat 
Baixllobregatina de l’Any, pre-
mi que s’atorgava per primer 
cop i que es triava per votació 
popular. El premi Rosa Mora-
gas d’Arts Escèniques, al qual 
també optava la Clara, va anar 
a parar a la Fundació Lola Li-
zaran. Margarit va guanyar 
el premi Agna Canalias en 
l’apartat de Literatura.

Segura també ha estat guar-
donada al novembre amb el 
premi Butaca a millor actriu 
de teatre per l’obra “La rosa 
tatuada”.

D’altra banda, l’artista i veí, 
Jaume Plensa, ha rebut el Pre-
mi Velázquez de las Artes Plás-
ticas 2013, atorgat pel Minis-
terio de Educación, Cultura y 
Deporte. El jurat li reconeix 
la “renovació en profunditat 
del llenguatge plàstic de l’es-
cultura, integrant poesia i con-
ceptualització de gran intensi-
tat estètica”. 
   

Obert el termini per optar a la concessió 
del bar del Mil·lenari
Les persones interessades en la concessió municipal del bar del 
Mil·lenari poden presentar la sol·licitud i documentació requerida  
a l’OGI de l’Ajuntament. 

• Cànon anual mínim per a l’ús privatiu dels espais objecte de la 
concessió: 510,87 euros mensuals. 

• Durada del contracte: 4 anys, prorrogables per 4 anys més, per 
períodes anuals o bé d’un sol cop en la seva totalitat.

Informació, terminis i documentació a la seu electrònica de 
santjust.cat

Actuacions 2013:
• Atenció ciutadana:

7.808 serveis per trucades
• Tasques administratives: 

7.168 serveis
• Tasques coercitives:  

2.783 expedients tramitats
• Policia assistencial:  

562 serveis

Breus
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Sant Just disposarà l’any vi-
nent del II Pla Municipal 
de Gènere 2015-2018. Du-

rant aquestes setmanes, la Regidoria 
de Polítiques de Gènere està ulti-
mant el document definitiu amb la 
col·laboració del Consell Municipal 
de les Dones, part de la plantilla 
municipal i entitats com Dona i 
Empresa. L’objectiu és donar con-
tinuïtat al I Pla i seguir impulsant 
accions per aconseguir la igualtat 
entre dones i homes, així com ga-
rantir la llibertat de la dona en tots 
els aspectes de la seva vida. S’han 
definit 6 eixos d’actuació, entre 
els quals hi ha accions contra la 
violència masclista, el foment de 
la coeducació, el compromís amb 
la igualtat de gènere, els drets i 
la qualitat de vida, el treball i els 
temps, i el reconeixement del lide-
ratge i la participació de les dones. 
La diagnosi del Pla alerta sobre la 
importància de treballar accions de 
sensibilització i formació en matèria 
de gènere i també per combatre la 
violència masclista; especialment 
entre la població més jove.

Sensibles a la problemàtica de 
la violència masclista, cada any 
s’organitzen accions denunciant 
aquesta xacra: amb altres 11 mu-
nicipis s’ha participat en la II Mar-

xa del Baix Llobregat contra la 
violència masclista i, el dia 25 de 
novembre, alumnat de l’Institut, 
Justeatre, el jovent del Casal de 
Joves i la batucada de l’entitat Drac 
de Sant Just, han participat en un 
simbòlic acte en contra de la 
violència a la dona.    

Actualment el Circuit d’Atenció 
i Suport a les dones víctimes de 
violència masclista de Sant Just 
Desvern acull, acompanya i facilita 
recursos a 43 dones veïnes del mu-
nicipi (i a 35 infants). En els últims 
anys creix el percentatge de dones 
maltractades menors de 20 anys i 
entre 41 i 50 anys. Al 2014 s’està 
fent el seguiment a 19 dones noves; és 
un tema que ens preocupa, especialment 
a l’etapa de l’adolescència i la joventut 
que és on podem incidir amb accions 

preventives i de conscienciació, diu la 
regidora de Polítiques de Gènere, 
Gina Pol. 

En el recent IV Congrés de les 
Dones, en què van participar 500 
persones, s’han abordat els reptes 
actuals en matèria d’igualtat. 8 de-
legades de Sant Just han participat 
en els debats i en la ponència marc 
“Les dones com a agents de canvi 
econòmic i social”. En els debats, 
s’ha posat de manifest que és ne-
cessari un canvi profund de valors, i 
que sense aquest canvi, res del que 
es pugui fer ajudarà a aconseguir la 
igualtat. Les persones participants 
coincideixen que les campanyes 
de sensibilització i el foment dels 
valors igualitaris en els entorns es-
colars són de les iniciatives que cal 
impulsar amb més força. 

Accions per assolir la igualtat dona-home  

➤	Properament, l’Ajuntament ampliarà la seva oferta d’es-
pais per a empreses, professionals i persones emprenedores 
amb la posada en marxa d’una sèrie de serveis a l’edifici 
d’oficines de Promunsa, situat al Centre de Negocis Sant 
Just Diagonal.

La primera planta, on ja hi ha els Espais Creatius, acollirà 
un nou espai d’ús compartit o de coworking amb vuit punts 
de treball individuals i espais comuns que seran accessibles 
tant per a les persones usuàries del nou coworking com per 
a les llogateres dels actuals Espais Creatius. 

Una altra novetat d’aquests equipaments és el nou servei 
d’oficina virtual, que donarà la possibilitat de domiciliar 
empreses al mateix edifici sense ocupar-hi un espai físic, 
i posa a disposició de les persones usuàries professionals 
una sala de reunions en règim de reserves. 

Novetat per al sector empresarial:
coworking i oficina virtual

3,2 km de riera aptes per passejar 

➤	Els darrers treballs de desbrossament i d’eliminació de 
canyes ha fet possible que el tram de la riera, entre l’ITV i 
can Baró, estigui totalment net i amb un corriol per poder 
caminar. Són 3.200 metres de recorregut molt recomana-
bles per al passeig, especialment de les famílies. 
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Sant Just ha dut a terme un 
projecte de reducció del 
malbaratament alimentari a 

mejadors escolars en el marc de la 
Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus. “L’escola cuina, men-
ja, aprofita” és una prova pilot a 
dues escoles del municipi per re-
collir els menús excedents de la 
cuina de l’escola en recipients in-
dividuals compostables i repartir-
los com a “àpats solidaris” a per-
sones amb pocs recursos. 

És una acció transversal en-
tre els serveis de Medi Ambient, 
Benestar Social i Educació, i que 
compta amb la implicació de les 
empreses que gestionen els men-
jadors escolars —que fan la do-
nació dels aliments— i l’empresa 
Solidança, que s’encarrega del 
transport fins al Centre Social de 

El Mil·lenari, on es fa el lliura-
ment dels àpats a les famílies. Es 
tracta de recuperar la cultura  del 
“menjar no es llença” perquè té 
un doble benefici: evitar el mal-
baratament dels aliments i oferir 
ajuda a persones amb dificultats 

econòmiques o en situació de de-
pendència. 

Altres activitats que s’han fet 
han estat tallers d’embolcalls i s’ha 
posat un estand per conscienciar 
la ciutadania de la necessitat de 
reduir els residus que generem. 

Projecte per repartir menús excedents dels 
menjadors escolars a persones sense recursos

➤	Continuant amb el compromís 
de l’Equip de Govern de reduir la 
despesa energètica, el 2014 s’han 
dut a terme diferents actuacions 
d’estalvi però també de millora 
de les instal·lacions. Això ha fet 
possible que durant el primer se-
mestre de 2014 s’hagi reduït el 
consum energètic (electricitat 
i gas natural) dels equipaments 
municipals de gestió directa (18 
equipaments) en un 9% respecte 
al mateix període de l’any 2013, 
la qual cosa ha suposat un estalvi 
econòmic de més de 17.000 €.
   S’han fet inversions per valor 
de més de 78.000 €: millores de 
la il·luminació, instal·lació de 
detectors de presència i de mo-
viment i equips de compensació 
de l’energia reactiva a diferents 
equipaments, així com la millo-
ra del sistema de climatització a 

la Policia Local, la instal·lació de 
para-sols protectors a finestres del 
Centre de Formació Les Escoles; i 
millores a les cambres frigorífiques 
del Mercat Municipal.
   També s’ha fet la monitorització 
en temps real del consum elèctric 
de tots els equipaments munici-
pals, cosa que permet un control 
en continu de les dades de con-
sum, detectant anomalies o possi-
bilitats d’estalvi energètic. 

➤	 Enguany, 120 karts van 
baixar pels carrers Freixes i 
Creu del Pedró, en una nova 
edició de la cursa que va com-
plir amb escreix les previsions 
de l’organització pel que fa a 
l’assistència de públic. 

Els equipaments públics redueixen 
un 9% el consum energètic 
el primer semestre de l’any

120 karts 
i molt públic 
a la 38a Cursa

Catalina Planellas i Lua López, 
guanyadores de la categoria 

de fèmines
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➤	El veí Francesc Fàbregas fa més de 50 anys que es 
dedica a la fotografia. Ha exposat en sales i galeries 
de tot el món, però confessa que mostrar la seva obra 
al municipi on viu, i compartir-la amb les amistats i 
la gent que l’envolta, sempre l’emociona. I aquesta 
potser encara un xic més, perquè és un trencament 
amb el que ha fet fins ara. Fins al 18 de gener, El 
Celler de Can Ginestar acull “Paisatges sense pàtria”, 
una mostra de 50 fotografies fetes en viatges de feina 
i esbarjo al llarg dels últims set anys. 

En paraules del mateix Fàbregas, són fotografies de 
diferents indrets del món, però ningú trobarà els paisatges 
típics que ràpidament t’ajuden a saber on han estat fetes. Són 
detalls, imatges que a mi, personalment, m’han impactat o 
trasbalsat i que ara jo vull ensenyar a tothom. És com una 
juguesca, afegeix, perquè pots arribar a intuir on s’ha fet la 
fotografia, però també pot ser que aquella imatge et recordi 
molts altres indrets. És per això que el poeta i amic, Joan 
Margarit, —que ha fet l’escrit de presentació del catàleg 
de l’exposició— em va suggerir el títol de “Paisatges sense 
pàtria”, i trobo que realment és molt encertat. 

He fet moltes exposicions lligades al món de la música, 

perquè és la temàtica amb la qual vaig començar i que ha 
marcat la meva trajectòria professional —tant en el món de 
la fotografia com en els programes de televisió a TV3 i CANAL 
33 en què he participat—, però paral·lelament he anat fent 
altres coses, i crec que ha arribat l’hora d’ensenyar-les. Per 
això, aquesta  mostra és especial per mi i hi he abocat molts 
esforços: la majoria són fotografies en color però sense obli-
dar el blanc i negre, amb una màxima qualitat d’impressió 
museística, explica.

“Paisatges sense pàtria” s’estrena a Sant Just, però ja 
té properes destinacions. Primer a la sala d’exposicions 
de l’antiga fàbrica d’Estrella Damm —que col·labora 
en el patrocini de la mostra—, i després formarà part 
d’una gran retrospectiva del fotògraf a Lleida.

El Celler acull una exposició 
de Francesc Fàbregas 
de paisatges sense pàtria
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EN FLAIX

El club hípic Sant Just Sol Solet ha participat a la final de la 
Copa d’Europa de Clubs de pony-games que s’ha celebrat a 
Cavaglià (Itàlia). Els dos equips santjustencs han aconseguit 
la tercera i quarta plaça de les seves respectives categories. 

El Club de Taekwondo Sant Just ha aconseguit un èxit rotund 
al darrer Open Internacional: dues medalles d’or, tres de plata 
i dues de bronze a l’especialitat de pumse (tècnica) i dues 
més de bronze a kyorugui (combat); i dues copes com a equip.

La presentació de l’antologia “Poemes de Joan Vinyoli”, a càrrec 
del poeta, veí i autor d’aquesta compilació, Joan Margarit, ha 
estat un dels actes que s’han fet enguany en el marc del IV 
Novembre Literari, on la poesia ha tingut un paper destacat. 

La sala Cinquantenari es va omplir per veure el concert ofert per 
Big Mama i el veí Víctor Puertas en el segon concert de la nova 
temporada de jazz de l’Ateneu. Fins al maig hi ha programat 
un concert cada mes. 

Imatge de les persones que van guanyar el torneig de Frontenis 
que es va celebrar en el marc de les Festes de Tardor. Hi van 
participar 11 persones en la modalitat individual i 16 en la 
de parelles. 

Les 400 entrades per veure l’espectacle musical “Mamma mia” 
a la Sala Municipal de l’Ateneu, es van exhaurir ràpidament . 
Van participar  actrius i actors amateurs de Sant Just i d’Es-
plugues. La idea va sorgir d’un curs de teatre que es va fer a 
l’Avenç.
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Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal d’ICV-EUiA

Ordenances 2015
 El Ple de l’octubre va aprovar les ordenan-

ces de l’any 2015. L’any passat hi va haver un 
intens debat respecte a les ordenances. En-
cara recordo com els companys convergents 
asseguraven que fruit de l’actualització dels 
valors cadastrals el rebut de l’IBI s’incremen-
taria un 70% en els següents set anys i que 
l’increment de les plusvàlues també seria an-
tològic. Enmig d’aquell soroll ja vàrem inten-
tar explicar que aquests increments només 
es produïen en la imaginació d’alguns. L’any 
passat ja en vàreu tenir una prova. Si compa-
reu l’increment del rebut de l’IBI veureu com 
aquest fou del 2,5%, lluny del 10% que asse-
guraven alguns.

Així mateix, l’any 2015, donant compliment 
al compromís adquirit amb els partits de l’opo-
sició i amb les associacions de veïns, l’incre-
ment del rebut serà 0. El mateix passarà amb 
les plusvàlues. En aquest sentit vull reconèixer 
l’aportació dels companys del PP, que van do-
nar el seu suport a les ordenances a canvi que 
es congelés l’impost sobre les plusvàlues. 

No ens cansarem de repetir-ho. Aquesta ac-
tualització no té finalitats recaptatòries. De fet, 
a l’Ajuntament li seria més fàcil incrementar la 
recaptació mantenint els valors i augmentant 
el tipus impositiu. Incrementant un 10% els 
valors cadastrals de les finques no fem res més 
que actualitzar el nostre cadastre. Segons ens 
adverteix l’Oficina del Cadastre —un organis-
me que depèn del Ministeri d’Hisenda—, Sant 
Just té uns valors cadastrals molt desfasats 
respecte als valors de mercat. Es recomana 
que el valor cadastral sigui el 50% del valor de 
mercat. Per entendre’ns, aquells que tingueu 
un rebut de l’IBI a mà, comproveu quin és el 
valor cadastral que hi figura i pregunteu-vos 
si us vendríeu el vostre pis o casa pel doble 
d’aquest import. He de reconèixer que aques-
ta lògica no es compleix en alguns casos, molt 
puntuals, la majoria dels quals són finques 
unifamiliars. En aquests casos, des del govern 
municipal seguim reivindicant perquè es doni 
una resposta per part del centre de gestió ca-
dastral. 

En resum, l’Ajuntament actualitza els valors 
cadastrals al mateix temps que baixa el tipus 
impositiu de l’IBI. D’aquesta forma, l’incre-
ment de la quota és 0. No veig l’afany recap-
tatori per enlloc.   

Finalment, volem recordar que d’ençà fa dos 
anys l’IBI compta amb subvencions a les quals 
poden recórrer aquelles famílies que passen per 
més dificultats econòmiques. L’any 2014 s’han 
destinat fins a 24.000 € en concepte d’aquestes 
ajudes que han arribat a 113 famílies.  Aquestes 
ajudes són una més del programa d’ajudes soci-
als que ha posat en marxa el govern municipal 
durant aquest mandat. En el proper article, que 
versarà sobre el pressupost del 2015, us expli-
caré detalladament tots els programes socials 
d’aquest Ajuntament.

                    https://www.facebook.com/psc.santjust

Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

D’il·lusions i anhels
Quan un país pateix una crisi nacional im-

portant perquè busca definir el seu futur i 
pretén canviar la seva estructura institucional, 
l’adob per al conflicte està servit, mantenir la 
convivència no és fàcil i perilla la cohesió. I, 
tanmateix, a Catalunya, el conflicte encara no 
ha pogut trencar la cohesió social. De motius 
n’hi ha uns quants, i de diferent ordre, la crisi 
econòmica, els nivells d’atur, la corrupció, la 
desafecció amb la política, les retallades, el 
risc de fallida de l’Estat del benestar... Però, 
malgrat tot, aquest país continua donant valor 
al que ens ha cohesionat les darreres dècades.

Si Catalunya no fos un país on s’han treba-
llat molt a fons, i des de fa molt de temps, de-
terminats valors, aquesta mobilització no hau-
ria estat possible. Un poble que és capaç de fer 
sobreviure una llengua prohibida i maltractada 
és un poble valent. La capacitat de mobilitza-
ció del país ha anat creixent amb el pas del 
temps i esdevé directament proporcional al 
grau d’incomprensió exercit per l’Estat.

I a força d’incomprensió, d’injustícies que 
clamen al cel, i de no donar respostes a les 
demandes sensates i pacífiques dels catalans, 
les majories socials d’aquest país estan fent un 
canvi molt important. És així, i és inevitable. La 
societat d’avui reclama una altra capacitat de 
veure i analitzar les coses, i sobretot de donar-
hi solucions. La societat civil parla i ho fa amb 
contundència, i és l’hora de la política per mar-
car clarament el camí. La política ja no es pot 
expressar ni en el llenguatge, ni en les formes 
del passat.

Fa gràcia, doncs, que ara que les majories 
canvien i se situen en pols oposats, els que 
estan en contra del procés independentista 
que viu el país s’aboquin a trobar arguments 
absurds i estèrils. Que si noves fronteres, que si 
ciutadans de primera i de segona, que si man-
ca de llibertat, que si prohibicions de llengües, 
que si famílies dividides... ¡Quina colla de bar-
baritats!

El valor que el catalanisme ha donat his-
tòricament a la cohesió social, a fer un únic 
país, amb una comunitat cohesionada, vinguis 
d’on vinguis, parlis l’idioma que parlis, és avui 
el gran argument que per una banda fa que la 
gent se senti còmoda i s’il·lusioni amb el futur 
d’un país independent, i que per l’altra actuï 
amb la màxima normalitat quan es manifesta. I 
que ho faci de manera festiva, sense cap mena 
de complex.

Aquí ningú no divideix famílies, ningú no 
vol que cap persona marxi a altres llocs, ningú 
no vol prohibir cap llengua, ningú no demana 
que cap persona renunciï als seus orígens... I 
el més important, aquí es vol que tothom tin-
gui el dret a votar, el dret a expressar les seves 
il·lusions i anhels a través de les urnes.

Desitgem a tothom un Bon Nadal. Som al 
vostre costat, no tan sols per Nadal, els 365 
dies de l’any.

ciu.cat/santjutst

Miquel Obradó i Dalmau
Grup Municipal de CiU

Un dia és un dia
El passat 20 de novembre, entre altres efe-

mèrides a celebrar, es va commemorar el Dia In-
ternacional dels Drets dels Infants. Malu! (que 
diuen a l’Empordà), quan a alguna cosa li assig-
nen un dia internacional.

El 20 de novembre de 1989 es signa a l’As-
semblea General de les Nacions Unides la “Con-
venció dels Drets dels Infants”, que és de fet 
el primer instrument internacional que reconeix 
els infants com a agents socials i com a titulars 
actius dels seus propis drets. 

Fent un repàs a alguns dels drets fonamen-
tals més destacats ens n’adonarem que una 
gran majoria d’ells són sistemàticament vulne-
rats a moltes parts del món. I no només a cau-
sa dels països corruptes i malvats, sinó per les 
conseqüències directes d’un sistema econòmic 
mundial basat en l’explotació i el sotmetiment 
de gran part del món perquè una petita part (sí, 
nosaltres) pugui mantenir un nivell consum, i de 
vida, molt superior a la resta. No sé identificar 
ara com ara cap proposta creïble per trencar 
aquesta dinàmica a nivell internacional, més 
enllà de la feina pal·liativa de moltes organitza-
cions amb més o menys impacte.

Però a casa nostra la situació és també molt 
preocupant. Les conseqüències de la crisi han 
tingut uns efectes devastadors en les famílies 
catalanes, i entre els nens i les nenes especial-
ment. El síndic de greuges presentava el passat 
19 de novembre un informe on denunciava que 
a Catalunya el 29,4% dels infants menors de 
setze anys es troba en situació de pobresa relati-
va (dades Idescat 2012). Es defineix com a po-
bresa relativa aquella situació en la qual malgrat 
tenir les necessitats bàsiques cobertes, el nivell 
d’ingressos és substancialment menor que el de 
la major part de la població. El concepte de po-
bresa relativa està molt vinculat al grau de des—
igualtat d’una economia.

I quina és la fantàstica resposta de què ens 
hem dotat els catalans i les catalanes? Doncs 
una inestimable bateria de propostes: reducció 
de les beques menjador, eliminació dels ajuts 
per a la socialització de llibres de text, elimi-
nació dels ajuts per a activitats extraescolars, 
eliminació de les beques 0-3, reducció de les 
aportacions per sosteniment de places d’escola 
bressol, rebuig de la proposta d’ILP de Renda 
Garantida de Ciutadania, reducció de mitjans 
a les escoles, poc o cap suport a les entitats 
d’educació en el lleure... Tot plegat una sèrie 
d’iniciatives efectives per a garantir l’objectiu: 
perpetuar el sistema de desigualtats i treballar 
per la inequitat del sistema. 

A Sant Just hem invertit molt els darrers anys 
per actuar de mecanisme de contrapès a aques-
ta dinàmica. Però a Sant Just, més enllà de voler 
esdevenir una mena de poblat gal resistent, de 
tant en quant ens agradaria saber que compar-
tim, com a mínim, estratègia i prioritats amb el 
conjunt del país, ni que sigui a grosso modo....

www.iniciativa.cat/santjust
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Sergi Seguí Esteve 
Grup Municipal de 
Junts per Sant Just

Impostos
L’any passat l’Equip de Govern de l’Ajunta-

ment, amb el vot en contra del PP, va adherir-se 
a l’actualització cadastral de valors automàtica 
proposada pel Ministeri d’Hisenda. Aquesta ac-
tualització implicava un increment dels valors 
cadastrals de les propietats de forma lineal en 
un 10 % anual. Des de l’equip de govern es va 
manifestar, i l’alcalde es va comprometre per-
sonalment, que l’increment del valor cadastral 
a efectes dels impostos municipals seria com-
pensat per la baixada dels tipus potestatius de 
l’Ajuntament. Encara que ens havíem oposat 
fermament a la pujada dels valors cadastrals, 
ens vam adherir a la proposta de l’equip de go-
vern de no incrementar la quota efectiva als ve-
ïns i vàrem confiar que es mantindria la paraula 
donada a aquests i al Ple.

Encara que, ara per ara, no veiem els avantat-
ges de l’increment de les ponències cadastrals 
i que altres impostos no controlats per l’Ajunta-
ment sí que s’han vist afectats per l’increment 
dels tipus impositius, hem vist com a les orde-
nances fiscals per al 2015 s’ha complert la pa-
raula donada i el rebut de l’IBI no s’incrementa.

Per aquesta raó, especialment, però també 
per la contenció en la resta de tributs munici-
pals i l’ avantatge que representen en la càrrega 
impositiva al veïns; I per tant la contenció que 
impliquen en la despesa per a l’any vinent, và-
rem decidir aprovar des del grup municipal del 
PP aquestes ordenances fiscals.

És evident que qui vol pot trobar raons per 
votar en contra de les propostes dels rivals po-
lítics, pot tanmateix ,si no troba raons empíri-
ques, fer un judici d’intencions i suposar que el 
impostos no s’apugen perquè estem en període 
electoral, però encara que això fos així no dei-
xen de ser unes ordenances fiscals que estan 
en el nostre esperit econòmic i de gestió i es 
fonamentin en raons de convenciment o d’in-
terès electoral les que han motivat a l’ equip 
de govern, no podem votar en contra del que 
creiem interessant per als veïns del poble no-
més per una conveniència purament política o 
de tàctica.

No voldríem que ningú pensés que el nostre 
grup municipal posaria els seus interessos de 
partit al davant dels interessos del poble, raó 
per la qual sempre estimarem el que creiem 
que és bona idea, vingui d´on vingui i la presenti 
qui la presenti.

Voldria acabar l’escrit fen referència a la im-
portància de participar en política, politics són 
tots i només uns quants participen més activa-
ment que altres per les nostres inquietuds, ara 
és un moment de participar fonamental, i per la 
part que ens toca, us dic als “PPeros” que ara 
és el moment que els que compartiu el nostre 
pensament de com ha de ser Sant Just, Catalu-
nya i Espanya, us activeu com mai.

Nosaltres a Sant Just Desvern estem a la vos-
tra disposició i us necessitem. Salutacions.

ppsantjust@gmail.com

De la casta a la neocasta      
El término “casta” se ha popularizado para 
referirse, de manera despectiva, a la clase 
política y financiera, acusada de corrupción 
endémica, y de ser la causante de la crisis eco-
nómica, o al menos de haberse aprovechado 
de ella para imponer una agenda de recortes 
antisociales.
   Suele incluirse en ella tanto a miembros del 
PP como del PSOE y el resto de partidos par-
lamentarios; tanto a directivos de cajas como 
a sindicalistas de UGT y CCOO.
   Lo que tienen en común estos personajes es 
que todos ellos disponen, de manera directa o 
indirecta, del presupuesto público.
   A más recursos económicos, más aeropuertos 
inútiles, universidades de provincia insosteni-
bles, más ayudas que desincentivan hacer las 
cosas bien, y por supuesto, más tentaciones 
y oportunidades de corrupción. La experien-
cia lo ha demostrado una y mil veces. Pero 
muchos siguen esperando beneficiarse de un 
subsidio, una prestación “gratuita” o un po-
lideportivo (infrautilizado) en su pueblo, por 
absurdamente costoso que resulte construirlo 
y mantenerlo.
   Esta clase de ciudadanos es la que preten-
de agravar el error, entronizando a una nueva 
casta (la “neocasta”), con tal de que sigan 
prometiéndoles lo insostenible y lo indecente, 
incluso en grado superior a lo visto hasta ahora. 
El desastre puede ser inenarrable, se puede 
producir la destrucción “express” de la clase 
media y la división de la sociedad como en la 
Venezuela de los últimos 15 años.
   Sustituir a una casta decadente por una neo-
casta joven pero igual de peligrosa no puede 
ser la solución.
   Jordi Cañas, ex-socialista y vocal del Comité 
de Dirección de Ciudadanos, es un claro ejem-
plo de esta neocasta. El deslenguado y prepo-
tente exdiputado del Parlament se vio forzado 
a dimitir por su imputación por delito fiscal. 
Pues bien, sólo un par de meses después ha 
sido rescatado por su partido como asesor con 
un sueldo de unos 50.000 € que pagamos en-
tre todos (a través de la Comunidad Europea). 
Amiguismo y enchufismo en grado máximo.
   Antonio Sánchez, alcalde de la población 
madrileña de Serranillos del Valle y candidato 
de Ciudadanos a las elecciones europeas, ha 
sido imputado por la “Operación Púnica”. Y el 
partido mira hacia otro lado.
   Esta es la neocasta que quiere sustituir a 
la casta, o, como mal menor, pactar con ella.
   De hecho, en el debate final de las elecciones 
municipales, el candidato sindicalista de Ciu-
dadanos a la alcaldía de Sant Just expresó su 
deseo de formar un gran pacto con los socialis-
tas, esa era realmente su “propuesta estrella” 
de la campaña. O sea, un acuerdo tácito entre 
casta y neocasta. Felices Fiestas a todos.
 

www.viademocratica.org

Pablo Barranco Schnitzler  
Grup Municipal 

de Via Democràtica

Oscar Gil Herrando
Grup Municipal del PP

6.260 gràcies
Escrivim aquest article poques hores des-

prés de la jornada històrica del dia 9 de no-
vembre i, per tant, en aquest espai de temps 
entre llavors i ara que vostès el llegeixen 
potser hi ha hagut algun moviment polític 
significatiu.

Però nosaltres volem valorar com, de nou, 
la ciutadania ha donat una nova lliçó que se-
rà recordada durant molts anys i que, de ben 
segur, entrarà als llibres d’història.

I les primeres frases cal escriure-les per 
agrair les hores i hores invertides pels molts 
i molts voluntaris que van protagonitzar el 9 
de novembre. Perquè tot plegat, sense ells, 
no hauria estat possible.

Entrant a valorar els resultats de manera 
estricta estem molt orgullosos que, de nou 
en una crida a les urnes, Sant Just Desvern 
vàrem ser un exemple de participació, con-
vivència, il·lusió i esperança. 6.260 sant-
justencs i santjustenques es van expressar 
lliurement. D’aquests, 5.096 varen optar per 
la resposta del “Sí-Sí” (un 81,41%) mentre 
que 753 (12,03%) ho van fer pel “Sí-No” i 
281 pel “No” (4,49%).

Per tant, el 57% de les persones majors de 
16 anys de Sant Just van desafiar la política 
de la por del Partit Popular, que porta temps 
violant sistematicament i reiterada la teòri-
ca separació de poders i que ha utilitzat els 
organismes de l’Estat espanyol en benefici 
propi per anar en contra de la voluntat majo-
ritària del poble de Catalunya.

La societat catalana viu moments decisius 
per al seu futur. Ara, més que mai, és l’hora 
de seguir defensant els nostres drets i lliber-
tats. Hem demostrat per enèsima vegada 
que si sortim al carrer pacíficament, de ma-
nera cívica i democràtica, som imparables. 
Proclamem que no ens rendirem ni defalli-
rem en la nostra ferma voluntat d’aconseguir 
la llibertat de Catalunya. Estem preparats 
per proclamar la Independència, per exercir 
com a Estat independent. La Independència 
de Catalunya respon a una necessitat social. 
Els nostres conciutadans tenen problemes i 
creiem que per a resoldre’ls necessitem les 
eines d’un estat.

La ciutadania va parlar. El 9N vam viure 
un acte absolut de sobirania i ara cal que els 
partits materialitzem els resultats obrint un 
procés constituent protagonitzat per la ciuta-
dania que ens porti a la construcció d’un nou 
Estat independent. Demanem, doncs, unes 
eleccions al Parlament de Catalunya amb ca-
ràcter constituent. 

www.esquerra.cat/santjust

Més informació de la Corporació a santjust.cat
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Dimecres10
u 18 h  Centre Cívic Joan Maragall

Taller: “Aprèn a maquillar  
per a festes infantils”
Taller teòric on t’ensenyaran a maquillar 
diferents personatges amb la tècnica del 
pinzell. Informació i inscripcions: C. Cívic Joan 
Maragall. Preu: 9,73 €.            

Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 18 h  Casal de Joves

Curs de Mobilitat Internacional: 
“Com superar amb èxit una 
entrevista laboral en anglès   
i/o francès”
Curs adreçat a persones d’entre 16 i 35 
anys. Horari: de 18 h a 20 h. Més informació: 
mobilitatinternacional@santjust.cat.

Dijous11
u 21.30 h  ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal 
Tema: Comença el 2015. Participació de 
l’audiència a través del telèfon. 

Divendres12
u 16 - 21 h  Agrupació local del PSC, 
c. Creu, 83

Eleccions primàries al PSC per 
escollir candidat/a a l’alcaldia
Votacions per a persones militants i 
simpatitzants. També el dia 13 de desembre 
d’11 a 13 h.

Organitza: Agrupació local del PSC 

u 20 h  Ateneu: sala Piquet

Conferència: “Posició dels catalans 

director Carlos Marqués-Marcet. VOS
No recomanada per a menors de 14 anys. 
Preu: 3 €. 

Organitza: Cineclub Utopia amb la col·la bo
ració del Casal de Joves

Diumenge14
u 8 h  Des del Parador

Excursió a les muntanyes de l’Ordal 
(Alt Penedès) 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 8 h  Des del Parador

Excursió matinal a Collbató i torre 
de Can Dolcet (Baix Llobregat) 
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 10 - 14 h  La Penya del Moro

Punt d’informació al jaciment iber 
Organitza: Arxiu Històric Municipal

u 11 h  Des del Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua

Passeig per la vall amb acció anti-
canyissar a la riera de Sant Just
Cal dur calçat adequat resistent. Està 
prevista una actuació posterior amb la plantada 
d’arbres.
Organitza: CEPA/Alnus  Ecologistes de 
Catalunya de Sant Just

u 17.30 h Ateneu: sala Municipal

Balls per a la gent gran
També el dia 28.
Organitza: Balls per a la gent gran

Dimecres17
u 19 h  Espai Mas Lluí

Berenar i lliurament de premis del 
II concurs fotogràfic 
Podeu consultar les bases al web de l’Associació 
Veïnal Mas Lluí: http://maslluísantjust.org.
Organitza: AAVV Mas Lluí  Sant Just

EL PROGRAMA DE FESTES DE NADAL, AVIAT A CASA TEVA
i les seves conseqüències al Baix 
Llobregat”, amb Josep Campmany 

Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 22 h Ateneu: sala Cinquantenari

Concert de Jazz: “Carme Canela & 
Daniel Pérez”
Preu: 10 € amb consumició inclosa. Socis/es: 
8 €. Menors de 30 anys: 6 €.
Organitza: Ateneu de Sant Just i 
On Air  Jazz series
 

Dissabte13
u 10 h  Davant el Mercat Municipal 

Campanya de recaptació d’aliments 
“El rebost de Càritas” 
Es necessiten: torrons, crema de cacau, oli, 
galetes, xocolata, cacau en pols, pastilles 
de caldo i detergent de roba. Qui vulgui 
col·laborar amb persones que pateixen 
problemes de salut, poden dirigir-se a les 
botigues de dietètica del poble que ja les         
orientaran dels aliments convenients.

Organitza: El Rebost de Càritas (Banc 
d’Aliments de Sant Just Desvern)

u 10.30 h  Pl. Santa Maria de 
Barcelona

Itinerari Cultural: Ruta literària de 
la Barcelona de la Catedral del Mar
Informació i inscripcions al Centre Cívic Joan 
Maragall fins dimecres 10 de desembre. Preu: 
11,67 €. 
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 17.30 h  Centre Cívic Salvador Espriu

Ball-discoteca per a persones  
amb discapacitat intel·lectual

u 22 h Ateneu: sala Municipal

Balls de Saló 
També els dies 27 i 31. 
Organitza: Secció de Balls de Saló de l’Ateneu

u 22.30 h Casal de Joves: sala Utopia

Cineclub Utopia: “10.000 Km”, del 



Dilluns29
u 20 h  Ateneu

Documental del mes: “Confessions 
d’un banquer”, de Marc Bauder

Preu: 5 € i 3 € per als socis/es. 

Organitza: Ateneu i Paral·lel 40

GENER

Dijous8
u 21.30 h  ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal 
L’actualitat del municipi amb l’alcalde de Sant 
Just Desvern. Participació de l’audiència a 
través del telèfon. 

Divendres9
u 20 h   Ateneu: sala Piquet 

Conferència: “Composició dels 
exèrcits contendents”, amb Francesc 
Serra

Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 22 h  Ateneu: sala Cinquantenari

Concert de Jazz: Carles Margarit
Preu: 10 € amb consumició inclosa. Socis/es: 
8 €. Menors de 30 anys: 6 €.
Organitza: Ateneu de Sant Just i On Air  Jazz 
series

Dissabte10
u 18.30 h  Centre Cívic Joan Maragall

29è Curset d’ensenyament   
de sardanes
A partir de 6 anys. Inscripció gratuïta. Tots els 
dissabtes a partir de les 18.30 h, fins al dia 28 
de febrer de 2015.

Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

u 22 h  Ateneu: sala Municipal

Balls de Saló
També el dia 24 de gener.                                                               
Organitza: Secció de Balls de Saló de l’Ateneu                                                                                                                                         

Dijous18
u 20 h  La Vagoneta

Presentació de la persona 
candidata a l’Alcaldia; eleccions 
municipals 2015
Organitza: Agrupació local del PSC 

Divendres19
u 17.30 h  Centre Social El Mil·lenari

Xerrada: “Els maltractaments a la 
gent gran”, amb Toñy Moreno, caporal de 
Mossos d’Esquadra

Organitza: Associació de Gent Gran de Sant 
Just Desvern 

Dissabte20
u 10 h  Centre Cívic Salvador Espriu

Curs de monitors/es en lleure,   
a càrrec de l’escola Lliure El Sol
També els dies 22, 23, 24, 27, 29, 30 i 31 de 
desembre i 2, 3, 5, 9, 10, 16, i 17 de gener. 
150 h lectives i 160 h de pràctiques. Places 
limitades. Adreçat a persones majors de 18 
anys. Preu especial per a persones aturades i 
residents. Per a més informació consulteu el 
web www.escolaelsol.org.

Organitza: Casal de Joves i Escola Lliure el Sol

u 18 h Ateneu: sala Cinquantenari

Vetllada literària d’hivern: Lectura 
de poemes
Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs
 

Dilluns22
u 19 h  Sala de Sessions Ajuntament

Ple ordinari de desembre
Prevista l’aprovació del pressupost general de 
2015. Podeu escoltar l’àudio del Ple clicant  
www.santjust.cat/ple a partir de l’endemà.

Dissabte27
u 18 h  Casal de Joves: sala Utopia

Cinema + Jove: “Guardianes de la 
galaxia”
Organitza: Casal de Joves

Diumenge11
u 7 h  Des del Parador

Excursió a Talamanca (Bages)
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

u 10 - 14 h  La Penya del Moro

Punt d’informació al jaciment iber 
Organitza: Arxiu Històric Municipal

u 11 h  Església dels sants Just   
i Pastor

Els Tres Tombs.    
Festivitat de Sant Antoni Abat 
Fins a les 11 del matí a Can Ginestar, 
esmorzar per als cavallers. A les 11 h, a 
l’església dels sants Just i Pastor, missa 
solemne. Posteriorment al voltant de la plaça 
Verdaguer, desfilada dels Tres Tombs i 
benedicció dels animals.

Organitza: Comissió dels Tres Tombs, 
Parròquia Sant Just i Ajuntament.

u 17.30 h  Ateneu: sala Municipal

Balls per a la gent gran
També el dia 25.

Organitza: Balls per a la gent gran

Dimarts13
u 16.30 - 20.30 h  Casal de Joves

Campanya de donació de sang
Activitat per a persones 
majors de 18 anys. 
Organitza: Banc de Sang 
i Teixits amb la col·laboració 
del Casal de Joves

Dimecres14
u 17.30 h  Can Ginestar: sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Baby contes: “Tic tac pli plic plac”, 
amb Sandra Rossi

Places limitades. Inscripció prèvia a la 
biblioteca, per correu electrònic biblioteca@
santjust.cat o per telèfon al 93 475 63 00. Les 
inscripcions s’obren una setmana abans de 
la sessió.

Organitza: Biblioteca Joan Margarit



EXPOSICIONS

Al CIM de Can Ginestar,  
fins al 5 de gener
La Rambla fa 100 anys!
Exposició de l’Arxiu Històric 
Municipal i el Centre d’Estudis 
Santjustencs

Al CIM de Can Ginestar, del 13 
de gener fins al 10 de febrer
Els relats del 39; 
Interpretacions plàstiques
Exposició dels Tallers 
Municipals d’Arts Plàstiques

Al Celler de Can Ginestar,  
fins al 18 de gener 
Paisatges sense pàtria
Exposició fotogràfica de 
Francesc Fàbregas Oliveres

Divendres16
u 21 h  Ateneu: sala Municipal

“Un musical innominable”,  
la paròdia Harry Potter, amb la 
companyia Wizard Musicals

També el dia 18 a les 18 h. Preu:15 €, Socis/
es: 12 €, menors de 12 anys: 10 €.

Organitza: Ateneu de Sant Just amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

Dissabte17
u 22 h  Ateneu: sala Municipal

Ball de Sant Antoni Abat 
Organitza: Comissió de Sant Antoni Abat

Diumenge18
u 8 h  Des del parc del Parador 

Excursió matinal al turó    
de Maragola (Collserola)
Organitza: Secció Excursionista de l’Ateneu 
Santjustenc, SEAS

Dissabte24
u 11 h  Parc ciclista 

Pedals al Parc
També el dia 25. Itinerari ciclista. Visita guiada 
i taller adreçat al públic familiar (infants a partir 
de 9 anys).
Organitza: Ajuntaments de Sant Joan Despí, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà i Sant Just 
Desvern. Consell Esportiu del Baix Llobregat

u 12 h  Parc de la Plana Padrosa

Dinar d’hivern,  botifarrada, amb 
activitats infantils 
Organitza: Associació de Veïns La Plana 
PadrosaBellsoleig

Dimarts27
u 19 h  Can Ginestar: sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Converses amb la Susana Solano, 
escultora

Presentació de l’acte amb l’exprofessor d’art, 
Antoni Mercader.

Organitza: El món il·lustrat amb la col·laboració 
de l’Arxiu Històric Municipal. 

Dimecres28
u 17.30 h  Can Ginestar: sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Hora del conte: “Bèsties de quatre 
potes o més”, amb Carles Alcoy

Aforament limitat. Entrada amb tiquet que 
es repartiran al vestíbul de Can Ginestar el 
mateix dia de la sessió a la tarda, presentant 
el carnet de la biblioteca i fins a esgotar 
l’aforament màxim de la sala.

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous29
u 19 h  Sala de Sessions Ajuntament

Ple ordinari de gener
Podeu escoltar l’àudio del Ple clicant www.
santjust.cat/ple a partir de l’endemà.

Dissabte31
u 23 h  Casal de Joves: sala Utopia

Concert: “The Mowers Party”
Concert en petit format amb la formació musical 
“The Mowers”, entre altres. Activitat per a tots 
els públics.
Organitza: Casal de Joves amb la col·laboració 
de The Mowers

Sant Just 
mou el

Diumenge 14 
de desembre, a partir 
de les 11 h  i durant 
tot el matí a la Sala 
Municipal de l’Ateneu 

Xocolatada, exhibició de 
la Secció de Balls de Saló 
de l’Ateneu, actuació de 
dansa de l’Estudi de Dansa 
Tutuguri i l’Estudi de Dansa 
Renata Ramos d’Esplugues, 
actuació de cant d’un grup 
infants de l’escola Montserrat, 
actuació del Cor Jove de 
l’Ateneu, entrevista amb 
Pilar Senpau (metgessa i 
dietista), intervenció plàstica 
dels Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques i del Taller de 
Plàstica Municipal Carrau 
Blau, monòlegs de Justeatre, 
el funcionament d’un 
desfibril·lador amb el doctor 
Florenci Valle, de l’Àrea Bàsica 
de Salut de Sant Just... i 
cloenda amb el concert de Just 
Gospel Cor, dirigit per Josep 
Beuter Bueno… 
I activitats a les hípiques Sol 
Solet, Granja Mèlich i Poni 
Club Catalunya. 

Organitza: Associació Santjustenca per 
la Marató de TV3 amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, Just Gospel Cor, 
Ateneu, En Antena, Tour, Balls de Saló 
i Cor Jove de l’Ateneu, Estudi de dansa 
Tutuguri, Escola de dansa Renata 
Ramos, Balls per a la gent gran, Escola 
Montserrat, Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques, Taller de Plàstica Municipal 
Carrau Blau, Justeatre, ABS Sant Just, 
Pilar Senpau, Comissió de Festes del 
Barri Nord hípica Sol Solet, Granja 
Mèlich, Poni Club Catalunya  i Ràdio 
Desvern



Informació actualitzada a www.santjust.cat 
Els actes que no especifiquen organització corresponen a l’Ajuntament. L’Ajuntament es 
reserva el dret de variar la programació quan les circumstàncies ho requereixin, anunciant-ho 
de manera convenient. No es fa responsable dels canvis dels actes que són organitzats 
per les entitats. L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats mitjançant convenis 
 i subvencions. AGENDA FEBRER. Màx. dia per  comunicar activitats: 09/01 / 15

SORTIDES CICLISTES
Tots els diumenges.
Més info: acsantjust.com

MOSTRA

10 anys de VXL: un tast!
Exposició que mostra la 
diversitat de participants i la 
manera en què el programa 
s’ha anat estenent a diferents 
àmbits de la societat. 
Més informació a www.vxl.cat

A l’Aula de Català, al 1r pis,  
de l’equipament de Les Escoles,  
del 12 al 19 de desembre

BATUDES
Porc senglar: 13 de desembre. 
Tota la zona estarà degudament 
senyalitzada d’acord amb 
el Pla Tècnic Cinegètic de la 
Generalitat. Caça Menor: Fins a 
l’1 de febrer de 2015. A Sant Just 
habitualment es caça els dijous 
i algun dissabte.  Org: Societat 
Caçadors St. Just

CURSOS DE CATALÀ 2n 
i 3r TRIMESTRE DEL CURS 
2014-2015 

Informació, proves de col·locació 
i inscripcions:
• 12 de desembre de 10 a 13 h
•  8 de gener de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Les Escoles: C/ de Montserrat, 2 
1r pis (aula 3) 
Tel. 93 480 48 00 / 93 473 44 76
santjustdesvern@cpnl.cat
catala@santjust.cat

PASTORAL DE LA SALUT 
de la Parròquia 

dels Sants Just i Pastor 

Un equip de persones 
voluntàries, però preparades, 
està disposat a visitar la gent 
gran i les persones malaltes per 
fer-los companyia i atendre’ls en 
les seves necessitats, donant —si 
es vol—també atenció espiritual, 
religiosa i sagramental, sota la 
direcció del rector.
Tel. Parròquia: 93 371 12 97 o al 
telèfon particular 
93 371 17 35

Miscel.lània de dones 
de Sant Just Desvern 
La història de 50 dones 
de la 1a. meitat del s.XX

Regala saviesa i experiència 
femenina. Pots comprar un 
exemplar i col·laborar amb un 
projecte de mecenatge femení.
http://mecenix.com/
ca/miscel•lania-dones-
santjustdesvern

MERCAT DE PAGÈS
Cada diumenge, a les 10.30 h, 
al Parc de Torreblanca



Un pobleiciutat proper 
a Barcelona i connectat al món 
 Per viure Sant Just, l’has de descobrir.
Municipi integrat al Parc Natural de Collserola. 
A 10 minuts de Barcelona. A 15 minuts de l’aeroport del Prat 
i de l’estació de Barcelona-Sants. 1500 activitats econòmiques. 
Dos polígons industrials i un centre de negocis.

SABIES QUE...a Sant Just Desvern hi ha 
1500 activitats 
econòmiques?

santjust.cat/moltperviure


