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➤  Aprovat el pressupost que dóna   
 resposta a famílies sense recursos
➤   S’amplia l’oferta de serveis,   
 espais i oficines d’ús compartit   
 per a empreses
➤   Nova activitat esportiva    
 per a les persones grans
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Millora de l’espai públic

Nit de Reis, 
la més especial pels infants
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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
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
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
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telèfon 93 480 48 00. 

Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona 
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
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

➤ La Miscel·lània XIX, que recull exclusiva-
ment la història, el saber, l’experiència i la 
vida de 50 dones veïnes de Sant Just Des-
vern, veurà la llum el proper mes de març. Per 
primera vegada, però, s’impulsa una iniciati-
va perquè les persones interessades puguin 
adquirir-la fins al 18 de febrer mitjançant la 
modalitat de mecenatge. Es pot optar per 4 
modalitats de pagament que oscil·len entre 
els 20 i els 175 €. En funció de l’elecció, es 
rebrà un llibre a casa amb el nom imprès de la 
persona mecenes en el capítol d’agraïments.
   El contingut d’aquesta publicació permetrà endinsar-se 
en el coneixement d’una època i una realitat local, en clau 
de gènere, guiats pels testimonis de cadascuna de les 
dones protagonistes. És una obra monogràfica publicada 
dins la col·lecció Miscel·lània d’Estudis Santjustencs, 
editada conjuntament per l’Ajuntament i el Centre d’Es-
tudis Santjustencs. 

   Aquesta publicació és el fruit d’un treball 
que va començar l’Ajuntament l’any 1997 i 
que, amb el temps, s’ha anat mostrant amb 
diferents accions en forma d’exposició, tallers 
participatius o entrevistes personals amb les 
dones protagonistes. 
   Tota aquesta feina d’apoderament de les 
dones no hauria estat possible sense l’Arxiu 
Històric Municipal, el Consell Municipal de 
les Dones, el Centre d’Estudis Santjustencs, 
una cinquantena de padrins i padrines, i una 
dotzena de persones voluntàries que signen 

els escrits. Des de la història local, s’estan construint 
noves realitats locals, noves històries personals i reptes 
socials liderats per dones. S’aconsegueix posar en valor 
l’empremta de les dones en tots els àmbits.
   La Miscel·lània XIX és una publicació de la història 
local per sumar a la nostra biblioteca i alhora un bon 
regal. Més informació a santjust.cat. •

Fes-te mecenes de la Miscel·lània que recull la vida de dones del poble

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista
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Rendim comptes de la feina fe-
ta. Per mi, és un compromís 
ètic i de responsabilitat en-

vers les actuacions que hem fet du-
rant tot el mandat i és un espai per 
compartir els encerts i les dificultats 
d’aquests darrers anys, molt marcats 
pels canvis socials i econòmics que 
estem vivint. 

Des de l’equip de govern —PSC, 
ICV i Junts per Sant Just— hem tin-
gut sempre clar que primer priorit-
zem recursos i intentem garantir que 
les persones afectades per la crisi 
trobin una resposta en el seu Ajun-
tament. Som conscients que està 
sent molt difícil arribar a tothom que 
ho necessita, perquè la crisi és molt 
dura.

S’ha dotat de més prestacions i 
ajuts per acompanyar al màxim la 
població: cap infant sense beca; cap 
família sense ingressos; cap persona 
gran sense serveis a la llar, etc. Els 
Serveis d’Ocupació i de Promoció 
Econòmica han innovat per generar 
llocs de feina i han nascut nous pro-
grames que ajuden l’empresariat a 
finançar una part del cost de la nova 
plantilla. I la formació al llarg de la 
vida s’ha incentivat des dels Serveis 
d’Educació perquè cap escolar es 
despengi dels estudis o bé els pugui 
reprendre. 

Al llarg d’aquest mandat, hem 
seguit acompanyant les entitats en 

les seves activitats i projectes, fona-
mentals per a la cohesió social del 
municipi. Agraeixo especialment a 
aquelles que centren la seva activitat 
a ajudar les persones i els col·lectius 
més necessitats. Les entitats les 
formen moltes persones a les quals 
agraïm la seva dedicació. Les seves 
aportacions són fonamentals per se-
guir avançant com a poble i millorar 
de cara al futur. Precisament, les se-
ves propostes han permès elaborar 
plans de govern com: el de Joven-
tut; el de Gènere, el de Seguretat o 
el d’Acció Cultural. I col·lectius com 
el Nucli, han aconseguit dinamitzar 
la Festa Major i fer-la molt partici-
pativa.

Un altre dels reptes del mandat ha 
estat dotar el barri de Mas Lluí dels 
serveis i actuacions necessàries, i ho 
hem aconseguit amb la complicitat 
del veïnat. El vial de connexió ja és 
una realitat i també l’arribada de 
l’L-10, malgrat que la freqüència de 
pas encara no és la desitjada. El parc 
de Iulia Quieta finalitzarà en poques 
setmanes i hi ha nous espais veïnals 
com L’Espai Mas LLuí, el Coworking 
o el centre esportiu en concessió, 
que s’està construint. En ser un barri 
de nova creació, ens hi hem abocat 
des de tots els serveis i ja hi ha més 
de 700 persones que hi fan vida.

Donada la situació econòmica i la 
reducció dels ingressos de l’Ajun-

tament, hi ha compromisos que no 
els hem pogut tirar endavant; és el 
cas de la possible escola bressol 
mancomunada a Mas Lluí, l’impuls 
de 80 habitatges públics o la nova 
pista exterior al Complex esportiu La 
Bonaigua. Per desenvolupar aquests 
projectes, era necessari disposar de 
fortes inversions que no hem tingut. 
Les prioritats socials, educatives, 
d’ocupació i sostenibilitat i estal-
vi energètic han marcat l’acció de 
govern i haurà de ser en el pròxim 
mandat quan es pugui treballar en 
la seva realització. Culminar pro-
cessos urbanístics com l’expropia-
ció dels terrenys d’equipaments del 
Pont Reixat, el desenvolupament del 
conveni que garanteix la preservació 
de la Vall o resoldre conflictes del 
territori generats per la crisi, han 
estat gestions complexes que hem 
afrontat en aquests darrers anys. 
Crec sincerament que el coneixe-
ment, la proximitat, l’experiència, la 
capacitat de resolució i el poc nivell 
d’endeutament de l’Ajuntament ens 
està permetent tirar endavant els 
compromisos malgrat la complexitat 
del moment que també vivim a casa 
o a l’empresa. 

Tindrem ocasió de saludar-nos per-
sonalment i compartir l’acció de Go-
vern el proper dia 19; farem balanç 
d’aquests quatre anys i abordarem 
junts el futur del nostre poble. 

Rendir comptes, 
un compromís ètic
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Què hem fet per Sant Just Desvern 
aquests 4 anys?
 
Acte públic de balanç de mandat 2011-2015. L’alcalde i els portaveus dels grups municipals 
de l’Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) comparteixen el que s’ha fet i el que no.
Dijous dia 19 de febrer a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Isidor Cònsul i Giribet



elbutlletí febrer 2015

 4 4 4

El 2015, més pressupost per lluitar 
contra les conseqüències de la crisi
Nous ajuts socials, noves mesures per impulsar l’ocupació 
i recuperació de les inversions locals 

El pressupost consolidat de 
l’Ajuntament per a l’any 
2015 ascendeix a 24’8 M 

d’€, 1’7 M d’€ dels quals corres
ponen a l’empresa pública Pro
munsa. Això representa un 17% 
més que els comptes municipals 
de 2014, que és el resultat, prin
cipalment, de la recuperació de 
les inversions amb prop de 2 mi
lions d’euros. Des del pressupost 
de 2008 —quan comença la crisi 
econòmica—, les polítiques socials 
i la creació d’ocupació han estat 
les màximes prioritats de l’Equip 
de Govern, i el pressupost de 2015 
encara hi aboca més recursos per 
poder fer front a la situació de 
vulnerabilitat de moltes famílies. 

És en aquest sentit que l’Ajun
tament impulsa l’ajut a la renda 
zero, el qual garanteix uns in
gressos mensuals i regulars a nu
clis familiars que no reben cap 
prestació o que estan a l’espera 
de rebrela. Aquest ajut se suma 
a altres que ja existeixen i que 

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT 
2015: 
24.824.764 € 

PRESSUPOST 
ORDINARI: 
23.423.705 €

PRESSUPOST  
PROMUNSA: 
1.709.973 €

continuen amb la voluntat de 
donar la màxima cobertura pos
sible a la població amb pocs re
cursos, com són el pagament de 
consums energètics per pal·liar 
la situació de pobresa energèti
ca que pateixen moltes famílies; 
s’incrementen les ajudes en ma
tèria d’habitatge a través d’ajuts 

per pagar lloguers i hipoteques, i 
per contribuir al fet que el jovent 
pugui emanciparse; així com 
subvencions a l’IBI per a nuclis 
familiars sensibles; beques de ser
veis educatius i de lleure per valor 
de 90.000 €, i més recursos per al 
programa d’acompanyament a 
l’èxit escolar. 

Evolució de la partida 
destinada a les 
bonificacions d’IBI 

2013

2.169 €
12 persones 
beneficiades

24.000 €
111 persones 
beneficiades
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Serveis socials 545.489 €

• Ajuts d’emergència
• Subvencions ibi/plusvàlues
• Servei d’atenció domiciliària
• Ajudes a domicili - teleassistència
• Habitatges socials  
• Beques serveis educatius i de lleure          
• Prestacions econòmiques
• Subvencions i convenis amb entitats socials                    
• Programa d’aliments                
• Projecte salut mental
• Programa teatre social                     
• Ball de persones discapacitades                   
• Dinamització i activitats gent gran

Des de 2011 

69 persones 
han estat contractades a través 
de plans d’ocupació i 12 a 
través del programa POFI, que 
es va posar en marxa el 2013. 
Això, entre altres mesures de 
promoció de l’ocupació, ha fet 
que hi hagi hagut un descens 
progressiu de l’atur al municipi 
(actualment 678 persones   
–un 8% de la població activa). 

Però conscients que els ajuts i 
les prestacions no són suficients, 
l’Ajuntament impulsa noves me
sures per reactivar l’economia i 
ajudar a crear ocupació real. 

Creació del programa 5+4
Adreçat a persones aturades de 
llarga durada majors de 45 anys. 
Les persones seleccionades per al 
programa passaran 5 mesos assig
nades a tasques d’interès públic, ja 
sigui a l’Ajuntament o a entitats, 
mentre reben un programa de for
mació i coaching per a millorar les 
seves competències personals. Un 
cop finalitzada aquesta primera 
fase, passaran a desenvolupar tas
ques a empreses col·laboradores 
durant un període de 4 mesos. 

Nous plans d’ocupació 
Amb finançament de la Dipu
tació de Barcelona i de l’AMB i 
que estan orientats a l’ocupació 

 
Educació i acompanyament 
a l’escolaritat: 302.312 €

• Campanya de matriculació                             
• Activitats educatives: premis de prosa  

i de poesia, trobades esportives, english day, 
premis treball de recerca ...

• Subvencions i convenis amb les ampas i centres 
educatius    

• Acompanyament èxit escolar
• Aportació al Consorci per a la Normalització 

Lingüística 
• Xarxa 0-6: Aprenem plegats, 

Divendres al parc…                     

de persones en situació d’atur i 
d’emergència social. En aquests 
casos, les persones participants 
estan assignades exclusivament a 
tasques municipals.

Més aportació econòmica 
per al Programa d’Orientació
Formació i Inserció Laboral per 
a empreses (POFI): Ajut atorgat 
a les empreses per a la contrac
tació de persones per un perío
de mínim de 6 mesos. Enguany, 
l’import atorgat és superior: pot 
arribar a 1.800 € per contracte, si 
la sol·licitant és una empresa, i fins 
als 2.000 € si és una entitat sense 
ànim de lucre. Aquesta quantitat 
és aproximadament l’equivalent a 
les despeses de la seguretat social 
dels primers 6 mesos de contracte. 
Posa un major èmfasi en la forma
ció, dins o fora de l’empresa, de les 
persones contractades realitzant 
un determinat nombre d’hores.



elbutlletí febrer 2015

 6 6 6

Més informació del pressupost 2015 a santjust.cat

+ gràfic evolució de les inversions: 
2012..............   3.120.141,19
2013..............   2.716.535,90
2014..............      577.646,06
2015..............   1.962.417,35

Principals inversions 2015: 
• Arranjament Camí de la Muntanya

• Renovació del col·lector del c. Ametllers

• Millores via pública i espai urbà

• Manteniment equipaments

• Millores a la via pública (plaça de la Pau, Salvador Espriu, Walden)

• Renovació fusteria escola Canigó

• Reparació de la coberta de Can Freixes

• Millora de vestuaris i banys al Mercat Municipal

• Mesures d’estalvi energètic

• Expropiació Pont Reixat

• Construcció del mur de Can Pedroseta

  

Això fa que es compleixi amb 
els terminis de pagament a pro
veïdors en els límits legalment 
establerts (a 30 dies), que es man
tinguin intactes els serveis públics 
necessaris (equipaments, atenció 
social...); i que s’hagin congelat 
l’IBI i la plusvàlua, incorporant 
fins i tot subvencions socials i me
diambientals en aquests impostos. 

La regeneració urbana i l’avenç 
cap a un model de municipi ca
da cop més sostenible i accessible 
al servei de la ciutadania esdevé 
alhora un altre eix destacat del 
pressupost 2015. 

El pressupost general de 2015 

vetlla per donar resposta a les ne
cessitats reals de la població i ga
rantir la prestació de serveis, sense 
posar en risc la salut i la sosteni
bilitat de les finances municipals, 
perquè ha estat aquest principi el 
que ha permès disposar de diners 
per fer front als projectes evitant 
el recurs a crèdit. 

El compromís municipal amb 
el canvi climàtic i la sostenibili
tat —principalment en termes 
d’eficiència i estalvi energètic— i 
la delimitació definitiva de l’àmbit 
de creixement urbanístic del mu
nicipi són àmbits amb un fort pes 
en aquests comptes municipals. 

Ajuts a empreses de nova 
instal·lació al municipi:

• Per a locals comercials o ofi
cines, exempció de l’import de 
taxa d’obertura d’establiments 
i 50 % de l’impost d’obres 
(ICIO) (màx. 500 euros) 

• Per a naus industrials, 30 % 
del lloguer mensual durant 6 
mesos (màx. 600 euros/mes) 

Ajuts a empreses ja instal·lades: 
• Per a locals comercials o 

oficines + ampliació de planti
lla, 100 % de l’import de taxa 
d’obertura d’establiments i 50 % 
de l’impost d’obres (ICIO) (màx. 
500 euros) 

 • Per a establiment de naus 
industrials + ampliació de plan
tilla, 30 % del lloguer mensual 
durant 6 mesos (màx. 600 eu
ros/mes) 

Creació d’un espai coworking 
al Centre de Negocis Sant Just 
Diagonal

Reforç de les accions de 
dinamització del comerç  
i manteniment del programa 
d’ajuts a la rehabilitació 
d’edificis. 

PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ: 
341.989 € 

PROMOCIÓ DE NOUS SECTORS 
ECONÒMICS: 59.000 €

Després de quatre anys de 
reducció del pressupost, tenir 
unes finances sanejades i un 
baix endeutament permet a 
l’Ajuntament tornar a desti
nar diners públics a inversió 
locals. 

L’endeutament de l’Ajun
tament a 31 de desembre de 
2014 era del 41,01%, molt per 
sota del que marca la llei i la 
previsió és que l’any vinent 
finalitzi amb un endeutament 
6 punts més baix (34,94%), 
quan el límit que permet la Llei 
és del 110 %. 

Evolució de les inversions (2012-2015)

1.962.417,35
2015

3.120.141,19
2012 2.716.535,90

2013

577.646,06
2014
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Principals accions a la xarxa atenció social 
per a famílies/col·lectius febles:

• Nou ajut renda 0
• Cobertura de totes les beques menjador
• Ampliació de col·lectius beneficiats amb les 

subvencions de l’IBI
• Ajuts per al manteniment del lloguer i la 

hipoteca, alimentació, rebuts consums 
(pobresa energètica)...

• Nou servei de mediació en habitatge davant 
possibles desnonaments (suport amb Caritas)

• Ampliació del parc d’habitatges de lloguer 
per a persones amb risc d’exclusió social

• Nou servei de convalescència amb conveni 
amb l’Hospital Moisès Broggi

• Elaboració del Pla Local de Prevenció   
de Drogues  

• Projecte de teatre social (joves menors)

Accions de govern

Creixement sostenible i sostingut, i limitació 
del creixement urbanístic

• Impuls d’un nou barri “en clau de gènere”: Mas 
Lluí, un barri amb noms de carrers de dones. Con-
nexió transport bus, nou vial de connexió amb el 
nucli, dinamització del barri amb activitats a les 
festes, espai públic de trobada veïnal, espai cowor-
king i locals comercials, urbanització del nou Parc 
Iulia Quieta

• Patrimoni: rehabilitació de can Baró, adquisició 
d’una part dels terrenys de Can Marlès

• Dinamització del centre: nou equipament Les Es-
coles, Ateneu i en marxa la construcció de la pl. 
Antoni Malaret i Amigó

• Urbanització del c. Cadenes (Camp Roig) 
• Nous serveis Promunsa: gestió d’estacionament 

regulat, enllumenat públic,…
• Municipi segur i cívic: implantació Zones 30, 

major presència policial a peu, consolidació de la 
coordinació amb Mossos i altres cossos

• Eficiència energètica: estalvi energètic a les instal-
lacions municipals i a l’enllumenat públic, plaques 
fotovoltaiques...

Transparència, comunicació i participació
• Segell de transparència a la web
• Aprovacions dels reglaments de Participació 

Ciutadana, creació dels consells de Benestar So-
cial, Mobilitat i Salut. Aprovació de l’ordenança 
reguladora de la Protecció i Tinença d’Animals 
de Companyia 

• Processos de participació ciutadana: per triar 
el nom del nou equipament Les Escoles, Pla 
Especial de Collserola

• Nous canals de comunicació: seu electrònica, 
nova web, xarxes socials, butlletí-e, incorporació 
dels nous sistemes online, informatiu comarcal, 
blogs, noves apss (santjust.cat, seguretat ciuta-
dana, cita prèvia)

• Suport de l’Ajuntament a favor del “Dret a deci-
dir” i a la convocatòria ciutadana del 9N sobre 
el futur polític de Catalunya

• Aprovació del II Pla de gènere, del Pla Jove, del 
de Cultura i Joventut

Accions i polítiques d’inclusió social, 
solidaritat i convivència

• Recursos econòmics destinats a subvencionar 
les entitats i els col·lectius

• Col·laboració amb entitats per organitzar con-
juntament festes respectant la seva autonomia 
(exemple: El Nucli)

• Projecte nou de Foment de la lectura/cultura: 
Novembre Literari i participació en els cursos 
d’escriptura creativa

• Difusió del patrimoni local a través de codis 
QR, punt d’informació de la Penya del Moro, 
itineraris culturals (recuperació, preservació, 
senyalització...)

• Polítiques d’inclusió social, solidaritat, convi-
vència i participació

• Foment del civisme i els valors positius de la 
pràctica de l’esport “Juga Verd Play) 

• Licitació del nou equipament esportiu   
a Mas Lluí

• Intercanvis internacionals juvenils



elbutlletí febrer 2015

 8

En la línia d’ajudar al teixit 
productiu i crear nous llocs 
de treball, l’Ajuntament 

amplia la seva oferta d’espais per 
a empreses, professionals i perso
nes emprenedores amb la posada 
en marxa d’un seguit de serveis a 
l’edifici públic d’oficines del Cen
tre de Negocis de Sant Just Dia
gonal. 

A la primera planta de l’edifici, 
on ja hi ha els Espais Creatius, 
s’ha habilitat un nou espai d’ús 
compartit o de coworking amb vuit 
punts de treball individuals i es
pais comuns que seran accessibles 
tant per a les persones usuàries 
del nou coworking com per a les 
llogateres dels actuals Espais 
Creatius. El termini per presen
tarse al concurs públic finalitza 
el 22 de febrer de 2015. Aquest 
coworking se suma al que ja exis
teix a Mas Lluí, amb 8 punts indi
viduals més de treball. 

Paral·lelament també s’ha obert 
la convocatòria per accedir a 3 
dels 9 Espais Creatius que estan 
disponibles, i a la formació d’una 
llista d’espera. Aquests espais te
nen com a finalitat promoure la 
creació artística entre el jovent, 
oferint una ubicació a preus asse
quibles on desenvolupar i conso
lidar projectes de creació artística, 
multimèdia i noves tecnologies, 
així com per possibilitar inicia
tives d’emprenedoria. Des que 
es van inaugurar, l’any 2011, 16 
empreses han pogut desenvolu
par la seva activitat empresarial 
en aquests espais. 

El govern municipal aposta per 
aquestes vies per facilitar la implanta-
ció de noves empreses, oferint-los una 
ubicació a preus assequibles per desen-
volupar i consolidar projectes. A més, 
som conscients que aquestes formes de 
treball a mode de viver d’empreses són 
el millor caldo de cultiu per generar 
sinergies, major productivitat i satis-
facció de necessitats entre elles, explica 
el regidor d’Innovació i Ocupa-
ció, Joan Basagañas. 

Nou servei d’oficina virtual
També s’inicia el servei d’Ofi

cina Virtual i Sala de Reunions. 
L’Oficina possibilita la domicilia
ció d’empreses en el mateix edi
fici de Sant Just Diagonal sense 
ocuparhi un espai físic, reduint 
així la despesa del lloguer; i es po
sa a la seva disposició la Sala de 
Reunions. També facilita l’accés 
a recursos per a persones empre
nedores, professionals i pimes del 
municipi. 

L’Ajuntament amplia la seva oferta de serveis, 
espais i oficines d’ús compartit per a empreses

ESPAIS CREATIUS: 
• Presentació de sol·licituds:  

fins al 22 de febrer
• Preus: des de 64 €   

fins a 141 € / mes (més IVA  
i despeses comunitàries)

ESPAI COWORKING: 
• Presentació de sol·licituds:  

fins al 22 de febrer
• Preu: 60 € / mes (més IVA  

i despeses de subministraments)

OFICINA VIRTUAL: 
• Presentació de sol·licituds via 

instància a l’Ajuntament a partir 
del 2 de febrer

• Preu: quota bàsica 15 € / mes 
(més IVA) / quota ampliada  
30 € / mes (més IVA)

Informació, bases, condicions 
i requisits a promunsa.cat 
i a les oficines de Promunsa 
(edifici Walden, 7)



elbutlletí febrer 2015

 9

El veïnat de La Plana Bell
soleig ja disposa d’un espai 
totalment renovat. Les ac

tuacions de millora que s’han dut 
a terme els tres últims mesos a la 
plaça Monfalcone han permès or
denar aquest espai en dues parts 
diferenciades: una principalment 
per a vianants i una altra on té pa
rada el bus urbà i que millora la 
connectivitat entre la plaça, el c. 
Til·lers i el c. Ametllers amb una 
rotonda. També s’ha garantit l’ac
cessibilitat de persones amb mobi
litat reduïda o dificultats de visió, 
i s’ha fet una important reconver
sió de l’enllumenat per un de baix 
consum amb sistema de telegestió 
per a una major eficiència. S’hi 
han destinat 167.067 €. 

Properament també finalitzarà 
la urbanització dels 10.000 m2 del 
nou parc Iulia Quieta, que executa 
la Junta de Compensació de Mas 
Lluí. Hi ha un parc amb una pis
ta de joc, zones de sauló i jardins, 
jocs infantils, camins de fusta i 
una pèrgola. A la part superior del 
nou vial de Mas Lluí també s’han 
fet dos miradors amb unes vistes 
molt agradables de Sant Just. 

D’altra banda, la nova plaça An
toni Malaret i Amigó i la renova

ció del paviment de la plaça de la 
Pau estan a punt de començar. La 
primera, amb  un pressupost de 
619.045 € –finançat per l’AMB– 
contribuirà a dinamitzar el barri 
Centre amb una plaça  pública 
amb espais diferenciats que incor
poraran criteris de sostenibilitat i 
que facilitaran la connexió amb el 
claustre de l’equipament Les Es
coles i amb l’Ateneu, i permetrà 
obrir els jardins de la casa Costa. I 
l’actuació a la plaça de la Pau, amb 
un pressupost de 74.000 €, con
sisteix a renovar el paviment amb 
formigó armat color ocre, actua
litzar el sistema de reg i substituir 
l’arbrat actual per espècies amb 
arrels menys conflictives.  

La plaça Monfalcone llueix pell nova

ACTUACIONS UR 2014

La Unitat d’Intervenció Ràpida (UR) 
a la via pública ha fet 382 interven-
cions als diferents barris la qual cosa 
ha suposat actuar i donar resposta 
immediata a 2.910 metres quadrats 
de vorera i d’asfalt, uns 300 metres 
més del que es va preveure quan va 
començar a funcionar el servei l’abril 
de 2014. 
   S’han fet intervencions als diferents 
barris. Les més nombroses correspo-
nen a reparació de paviment, d’ele-
ments de mobiliari i tanques de fusta, 
de vorades, de senyals de trànsit i de 
pintura de vials

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Les accions d’estalvi energètic im-
plantades en els equipaments i les ac-
tuacions de millora de l’eficiència de 
les instal·lacions fetes entre els anys 
2013 i 2014, han fet possible que el 
2013 gairebé s’aconseguís l’objectiu 
fixat de reducció del consum energè-
tic municipal del 10 % (9,56 % de 
reducció respecte a 2012). Durant el 
primer semestre de 2014 també es va 
reduir el consum energètic municipal, 
en aquest cas per sobre del nou objec-
tiu marcat per a aquest any, del 5 %, 
respecte al 2013.

VIES MÉS SEGURES

L’any 2014, l’Ajuntament ha destinat 
més de 70.000 € al manteniment 
i millora de pintura en àmbits d’ac-
tuació i de prioritat proposats per la 
Policia Local per millorar la segure-
tat viària. S’ha renovat la pintura de 
passos de vianants, la senyalització 
d’estops, i s’han pintat noves zones 
de càrrega i descàrrega, i s’han im-
plantat zones de limitació a 30 km/h 
a diferents vies (acció inclosa en el 
Pla de Mobilitat Urbana). També s’ha 
instal·lat un semàfor al creuament 
de l’av. Indústria per anar al CAP i 
a Marrecs.

La urbanització del parc Iulia Quieta de Mas Lluí està en la recta final 
i al març comencen les obres a les places A.Malaret i de la Pau
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CURS 2015-2016
VISITES ALS CENTRES 
ESCOLARS PÚBLICS

• Escola Canigó: 
9 de febrer, 16 h
12 de febrer, 9 h

• Escola Montseny:
9 de març, 16 h
10 de març, 9.30 h 

• Escola Montserrat:
11 de març, 9.30 h
12 de març, 16 h

• Escola Bressol Marrecs
16 d’abril, 9.30 h
21 d’abril, 17 h

• Institut Sant Just
5 de març, 18.15 h

Activitat esportiva  
setmanal i gratuïta 
per a la gent gran
➤ Salut i esport és una nova activitat 
setmanal gratuïta adreçada a perso
nes de més de 60 anys per tal que 
puguin practicar esport i millorar la 
seva salut passant una bona estona. 
Comença el 4 de febrer i es farà 
tots els dimecres de febrer a juny i 
d’octubre a desembre. 
   L’activitat combinarà passeja
des, natació i altres activitats es
portives dirigides per personal 
qualificat al Complex Municipal 
La Bonaigua.
  Tots els dimecres, les persones 
interessades han d’anar a qualse
vol del dos punts de trobada:
El Parador (a les 10.30 h) o al Cen
tre Social El Mil·lenari (10.45 h). 
Cal portar calçat i roba còmoda.
   No cal inscripció prèvia. Més 
informació: Centre Social El 
Mil·lenari. 

Concurs de vídeos 
per promoure 
el patrimoni
➤ L’Ajuntament de Sant Just Des
vern, amb la col·laboració de la 
Universitat Autònoma de Barce
lona, organitza els premis Tast de 
memòries en moviment per promoure 
el coneixement del patrimoni del 
municipi de Sant Just i de les altres 
ciutats que formen part de la xarxa 
temàtica de la RECE “La memòria 
de las ciudades”. Es premiaran els 
vídeos més creatius i amb millor 
capacitat comunicativa sobre patri
moni, en l’àmbit cultural i educatiu, 
a través de filmacions originals. En 
aquest projecte col·laboren desinte
ressadament personatges com Clara 
Segura, Joan Dausà, Cristina Pla
zas, Pilar Senpau, els grups Estopa 
i Sidonie.

El termini d’admissió de les 
obres finalitza el 9 de març. Infor
mació i bases a santjust.cat 

CONCURS PÚBLIC 
D’ARRENDAMENT DE LA 
CAFETERIA-RESTAURANT 
DEL CENTRE SOCIAL 
EL MIL·LENARI

Informació: Promunsa
93 470 79 30 i promunsa.cat
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Breus
Imatges de la nit de Reis

Procés participatiu   
per al Pla d’Acció Cultural
➤ L’Ajuntament treballa per 
elaborar i consolidar una políti
ca cultural centrada en estratè
gies de desenvolupament tant 
de la creació com dels serveis 
culturals per al municipi, sen
se oblidar la vinculació amb les 
entitats culturals.

Seguint aquesta línia de tre
ball, des de la Regidoria de Cul
tura es va encarregar a la Dipu
tació de Barcelona l’elaboració 
d’un Pla d’Acció Cultural, que 
ha permès disposar d’una diag
nosi del món cultural del po
ble i que, durant aquest mes 
de febrer, es compartirà amb la 
població i amb entitats en tres 
comissions (Equipaments i Ser
veis Culturals; Creació Cultural 
i Difusió Cultural) que treba
llaran les propostes a executar 
a curt, mitjà i llarg termini. El 
resultat d’aquest procés parti
cipatiu hauria de ser un mapa 
de l’oferta, dels equipaments i 
dels serveis culturals, per aju
dar en l’anàlisi dels públics i 
organitzar les bases per a una 
reflexió i nova proposta de la 
Xarxa d’Equipaments i de la 
seva programació. 

LA SOLIDARITAT, MOLT PRESENT 
Amb la campanya de recollida d’ali-
ments que es va fer durant les festes 
es van recollir més de 600 quilos que 
es van destinar a Càritas de Sant Just 
Desvern. I gràcies a l’activitat lide-
rada per l’Associació Santjustenca 
per la Marató de TV3, Sant Just va 
aportar 2.907€ a la gala solidària, 
que en aquesta ocasió destinava tots 
els diners a la investigació de les ma-
lalties del cor. 
   D’altra banda, un any més cap in-
fant de Sant Just s’ha quedat sense 
joguina gràcies a la iniciativa con-
junta entre l’Ajuntament i 4 botigues 
del poble.    

Les tres notícies de Ràdio 
Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes 
de gener 8.558 clicks)

7/1/2015 Dissabte es reuneix 
l’assemblea de Guanyem Sant Just

20/1/2015 Avui ha mort Joan 
Guasch, un dels últims supervivents 
de la Lleva del Biberó, als 94 anys

15/1/2015 El jutge Santiago 
Vidal conduirà demà al vespre una 
tertúlia a l’Ateneu
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La jugadora d’esquaix santjustenca, Selena Georgiev, s’ha 
proclamat campiona de l’Open júnior de Suïssa en categoria 
menors de 13 anys, considerat un dels campionats més impor-
tants a nivell mundial en categories júnior.

Per tercer any consecutiu, Els Pastorets de Sant Just van tornar 
a congregar un bon nombre de públic en les quatre sessions que 
van fer. Com a novetats, la representació es va fer a la Sala del 
Cinquantenari i es van introduir noves escenes i personatges. 

L’escultora local, Susana Solano, va compartir les seves experi-
ències artístiques en un acte organitzat pel grup El món il·lustrat 
i l’Arxiu Municipal. És una artista representativa de la renovació 
de l’escultura contemporània i de gran projecció internacional.

La poeta, editora, traductora i filòloga, Sònia Moll, acompanya-
da per la santjustenca Clara Peya, compositora i pianista, van 
oferir el primer recital poètic del cicle que organitza l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu. 

Cavalls, ponis, carros i genets van desfilar pels voltants de la pl. Verdaguer celebrant la festivitat del patró dels animals. L’activitat 
està organitzada per l’Agrupació Sant Antoni Abat i hi participen activament els dos centres d’equitació de Sant Just: el Poni Club 
Catalunya i el Club Hípic Sol Solet. Comença amb l’esmorzar per als cavallers a primera hora del matí a Can Ginestar, seguit de la 
missa a l’església, la benedicció d’animals i mascotes per part del mossèn Joaquim Rius i, finalment, els Tres Tombs. 

Au
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Balanç del mandat 
2011- 2015
Com tots els municipis del país, Sant Just 
Desvern també ha patit les conseqüències 
de la crisi. 

Malgrat que no ha estat un dels muni-
cipis més castigats per la crisi, durant els 
pitjors anys d’aquesta, el nombre de per-
sones aturades es va duplicar i als serveis 
socials de l’Ajuntament van arribar casos 
inimaginables fa uns anys. 

L’Ajuntament ha hagut de fer front a un 
increment de les necessitats socials dis-
posant de menys recursos. Per un costat, 
han caigut alguns ingressos propis, especi-
alment els vinculats al sector immobiliari. 
Per l’altre, les aportacions que feien admi-
nistracions supralocals per al sosteniment 
de determinats serveis públics també han 
davallat significativament. 

Malgrat aquest context complicat, l’A-
juntament ha pogut mantenir les 4 línies 

d’actuació bàsiques per al municipi que 
entenem que compten amb un ampli con-
sens ciutadà:

–Creixement sostingut i pausat de la po-
blació. Hem fugit dels creixements desor-
bitats que han patit altres municipis del 
nostre entorn. Això ha permès que aquest 
sigui un municipi cohesionat socialment i 
territorialment. 

–Manteniment dels serveis públics mu-
nicipals. Entenem que disposar de serveis 
públics de qualitat és una garantia per 
aconseguir una societat cohesionada i 
amb majors igualtats d’oportunitats.

–Polítiques ambicioses en tres àmbits 
que considerem d’especial interès social: 
els serveis socials, l’educació i l’ocupació. 
Hem destinat nombrosos recursos a evitar 
que les persones que més han patit la crisi 
quedessin desprotegides. 

–Finances municipals sanejades. El baix 
deute de l’Ajuntament ha permès afrontar 
els anys més complicats de la crisi amb la 
suficient solvència financera per no haver 
de prendre decisions dràstiques.  

Però per als socialistes de Sant Just, no 
només és important destacar què s’ha fet 
sinó com s’ha fet. La proximitat, la humi-
litat, la transparència i el coneixement del 
municipi són valors que guien la nostra 
forma de fer política i de governar. 

La proximitat ens permet estar en per-
manent contacte amb les preocupacions, 

els problemes i els anhels de la població 
de Sant Just. 

La humilitat i la senzillesa s’expressen 
no només amb la nostra forma de governar 
sinó també amb la nostra forma de viure. 
Els socialistes entenem que els governants 
hem de comportar-nos amb naturalitat i 
senzillesa, com ho fa la resta de la ciuta-
dania. Així mateix, hem de reconèixer que 
a vegades ens equivoquem. I quan ho fem, 
hem de corregir els errors. 

I en la forma de governar no només hem 
de ser honestos sinó que a més ho hem 
de demostrar. Sent transparents no no-
més reforcem els legítims controls que ha 
d’exercir la ciutadania sinó que, a més a 
més, desmentim aquells que es dediquen 
a malparlar de la política i els polítics de 
forma demagògica i sense coneixement de 
causa. 

Finalment, l’experiència de govern ens 
permet tenir un ampli coneixement de 
Sant Just, no només de les seves proble-
màtiques i necessitats sinó també de les 
seves oportunitats. Aquest coneixement 
del municipi, juntament amb la capacitat 
d’innovar, ens permet donar resposta de 
forma realista a les necessitats canviants 
que es produeixen al municipi. 

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

Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

L’altre dia, la Montse (sí, la Nebrera, la nos-
tra candidata a l’Alcaldia) em deia: Saps, 
Miquel? De tant en tant em pregunto com 
és que m’he ficat de nou en això de la po-
lítica, i en l’àmbit municipal, on l’esforç i 
el risc són més grans.

Molt del que m’agrada haurà de ser de 
nou deixat de banda: escriure als diaris, 
compartir una tertúlia a la tele, activitats 
en família, menys temps per a la meva fei-
na de sempre, o per al mínim esport que 
demana la salut; perquè no ens enganyem, 
conciliar Alcaldia i vida privada sembla 
impossible...

M’ho pregunto, sí, però tot seguit recor-
do per què em vaig decidir: mentre vaig a 
fer la compra, o pujo a buscar els nens a 
l’escola, quan recorro els carrers en el cot-
xe en tornar a casa des de la universitat, 
veig que moltes de les coses que em van 
enamorar quan el Consti i jo vam decidir 

Miquel Obradó i Dalmau
Grup Municipal de CiU

que criaríem els nostres fills a Sant Just, 
fa tretze anys, han esdevingut grises o sim-
plement han desaparegut: botigues tan-
cades, edificis d’alçades temeràries que 
desdibuixen el perfil, semàfors que surten 
per tot arreu com els bolets i que sumats 
a la irracional distribució dels sentits de 
marxa, fan la vialitat tot menys sostenible i 
harmoniosa; divisió i aïllament dels barris, 
alguns dels quals semblen abandonats de 
la mà de Deu després d’haver estat la joia 
de la corona.

Sense una reconsideració del model de 
poble que vam heretar dels grans alcaldes 
de finals del XIX principi del XX. (ara ja 
m’ho sé tot això, Miquel, ho he llegit en 
una obra magnifica que prologà l’alcalde 
Segura), el valor, la fama i el bon nom de 
Sant Just s’ha reduït almenys un 50 per 
cent, si no més; avui ja no és el lloc on 
tothom glatia per viure.

A nosaltres ens agrada perquè és el nos-
tre poble, Miquel, però hem de reconèixer 
els fets i justament per això, hem d’invertir 
la tendència, recuperar el nostre prestigi, 
i evitar que sigui a costa que ens massa-
crin a impostos. Tu ho saps millor que jo, 
perquè sou els de CiU i uns quants veïns 
valents més els que vau muntar aquell en-
renou amb la història del cadastre, quan 
l’apujaren per acabar retirant-lo, vist l’es-

càndol, sí, però a costa d’apujar-nos altres 
impostos. Recordes? Va ser arran d’això 
que us vaig conèixer, desprès que em con-
vidéssiu a fer una taula rodona a l’Ateneu, 
amb l’excompany del Parlament, Josep 
Maria Rañé...

No, el cert és que no es pot defugir la 
mena de responsabilitat que la política 
encomana, l’interès per la cosa pública, 
aquesta, la del poble, la més humil, però 
la més important. Miquel, tenim un munt 
de coses per fer i totes passen per reduir 
la intervenció de l’Ajuntament al mínim 
imprescindible, eixamplant la llibertat i el 
fer de les iniciatives socials de tota mena, 
amb un model de poble que col·loqui Sant 
Just en un mapa que no sigui el GPS, on 
el jovent pugui i vulgui quedar-se, i on es 
deixi a criteri i proposta dels més s(avis) 
del poble tota mena de suggeriments i res-
ponsabilitats de millora de la qualitat de 
vida del veïnat.

Així que, una altra mena de govern mu-
nicipal i un Sant Just més brillant és al-
tre cop possible i estic resolta, juntament 
amb vosaltres, a trucar tantes portes com 
calgui per dir-los: “Hola, sóc la Montse, 
sóc la vostra veïna, i vull ser la vostra al-
caldessa; doneu-me’n l’oportunitat”.

ciu.cat/santjutst
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Fer un article de balanç de govern de 4 anys  
en un espai tan reduït i sense ofendre la intel-
ligència de qui ho llegeix no deixa de ser un 
repte feixuc que em disposo a afrontar. 

“Hem fet el que havíem de fer” . Una soci-
etat cohesionada requereix justícia i equitat 
(segurament més coses). Més que mai, mirar 
de garantir aquests mínims ha estat la nostra 
obsessió. Lluitar contra les conseqüències de 
la crisi sobre les persones, ajudar que tothom 
pugui gaudir d’una vida digna i evitar situaci-
ons d’exclusió social ha marcat definitivament 
no només el pressupost, sinó l’orientació de 
les polítiques. De totes maneres encara ens 
queda molt per treballar, especialment en 2 
aspectes: a) Superar la dinàmica de beques i 
caminar cap a una tarifació social dels serveis 
públics (preus diferents segons el nivell sòcio-
econòmic); b) Col·laborar per a la implantació 
d’una renda garantida de ciutadania.

“L’’entorn no ajuda”. Contràriament al que 
ens podíem imaginar en iniciar el mandat, 
l’entorn no ha estat propici. No seria esca-
bellat pensar que hi hauria pogut haver un 
tancament de files entre administracions per 
una acció coordinada en moments de dificul-
tats. Doncs no gaire. No només hem vist com 

Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal d’ICV-EUiA

molts dels convenis signats i els compromi-
sos adquirits amb altres administracions no 
s’han respectat sinó a més a més l’Estat ha 
desenvolupat un bloc legislatiu que atempta 
a l’autonomia municipal i dificulta de manera 
enorme la capacitat que els municipis tenen 
d’autoorganitzar-se i desenvolupar polítiques 
públiques pròpies en complicitat amb la ciu-
tadania. 

“L’educació sempre és prioritària, però en 
època de crisi ho és més”. Bé, això que sem-
bla una obvietat sembla que no ho és tant. 
Amb la mateixa solidesa que des de l’Ajun-
tament hem anat bastint el projecte d’acom-
panyament a l’escolaritat i per l’èxit personal, 
que s’inicia a l’etapa 0-6 i que camina fins a 
la inserció al mercat laboral, i la posada en 
funcionament del nou equipament “Les Es-
coles” amb una oferta formativa estratègica 
per a nosaltres, hem assistit amb perplexitat al 
desmantellament de les estructures públiques 
educatives. No només ho hem vist en els ser-
veis que no presta directament l’Ajuntament 
(escoles de primària i centres de secundària) 
sinó que la mateixa escola bressol Marrecs 
ha vist perillar la seva viabilitat a causa de 
la pràctica retirada del cofinançament de la 
Generalitat. Treballar en educació és una tas-
ca lenta i progressiva, ajudem perquè hi hagi 
continuïtat.

“Treballar pels problemes immediats 
no ha de treure treballar pels reptes de 
futur”. En moments com aquest és difícil 
projectar a futur. Ni l’entorn canviant ni 
les dificultats del dia a dia hi ajuden. Crec 
que en aquest sentit la política d’estalvi 

i generació d’energia ha consolidat unes 
bases d’enorme importància per al futur 
del municipi. Una reducció del 40% en 
el consum energètic de la via pública i el 
manteniment de projectes de generació 
fotovoltaica (malgrat l’entorn, un cop més) 
són dues realitats que deixem als governs 
futurs. Cal, però, que ens autoexigim mi-
llorar en la política de gestió de residus.

Per altra banda, hem aconseguit fer 
front a les dificultats d’aquests 4 anys 
deixant un ajuntament en una situació 
econòmica molt bona, que no només no 
compromet sinó que esdevé un actiu de 
cara al futur.

“Cal obrir nous camins per treballar amb 
la ciutadania”. La demanda ciutadana per 
incrementar els mecanismes d’informació 
sobre temes municipals, per participar en 
la presa de decisions, i un major control so-
bre els objectius i les accions dels governs 
municipals ens obliga a cercar nous camins 
per fer-ho possible. Sant Just té una mida i 
un capital humà que no només ho permeten 
sinó que ho fan indispensable. 

I ara què? Estem globalment satisfets de 
la feina feta aquest mandat, però també 
som conscients que som en un moment de 
transició que ha de fonamentar la nova es-
tratègia de futur. Intuïm d’alguna manera 
que cal introduir canvis significatius en les 
formes i les estratègies, i estem disposades i 
disposats a plantejar propostes i alternatives 
i a liderar-les en el futur més immediat.

www.iniciativa.cat/santjust

Premio a la coherencia
Queridos votantes y simpatizantes, e incluso 
a quien guste leer este articulo les debo decir 
que ahora, que estamos a punto de agotar la 
legislatura, una vez más el partido popular 
ha demostrado ser la formación que más co-
herencia aplica a sus criterios a la hora de 
hacer política. 

El partido popular desde que yo milito en 
él, allá por el 1983 y parto de esa fecha 
porque es desde que yo puedo hacer afir-
maciones basadas en la experiencia vivida 
en primera persona, jamás ha variado sus 
mensajes políticos, sus maneras de hacer 
y sus convicciones más profundas respecto 
a la defensa de valores esenciales a la hora 
de construir una sociedad más justa y razo-
nablemente más equilibrada para con todas 
las clases sociales.

La ambigüedad queda reservada a otras 
formaciones políticas siendo esta afirmación 

una realidad incontestable. Cambios de posi-
ción ideológica, discursos diferentes, pactos 
basados en intereses totalmente partidistas, 
manipulación de sus bases electorales, en 
resumen, una falta de ética y rigor en pro 
de los ideales que vertebran estos grupos 
políticos y que generan un desamparo social 
a quienes comulgan con dichas formaciones.

Y por poner nombres a las cosas me pre-
gunto que pensaran los votantes del PSC más 
partidarios de la independencia, y que ven 
como su partido suaviza sus posiciones sobre 
el independentismo, estando ahora en una 
posición muchísimo más cercana al PSOE 
y a las políticas centristas. Y qué decir de 
los votantes de Convergència i Unió que son 
partidarios del encaje dentro del conjunto 
de España estudiando eso sí, nuevas formu-
las de financiación que se ajusten más a la 
realidad actual, y que manifiestan estar más 
preocupados del desarrollo económico y la 
revisión del pacto fiscal que de la defensa de 
una hipotética nación catalana, anteponiendo 
los principios soberanistas de unos pocos a 
las necesidades reales del resto que sin duda 
son la mayoría.

Pues no lo sé la verdad, pero de lo que sí 
estoy convencido es de la fractura social que 
ha generado el independentismo catalán, 
siendo claramente ineficaces las formaciones 

que lo defienden, a la hora de ponerse de 
acuerdo ni siquiera en un tema tan impor-
tante como la soberanía de un pueblo, resca-
tando la vida de un proceso bajo acuerdos de 
mínimos y que ponen de manifiesto el escaso 
apoyo del que goza el mencionado proceso.

¿Será cierto aquello de la mayoría silen-
ciosa?

¿Estará el pueblo catalán claramente po-
sicionado a favor de una consulta sobre su 
soberanía?

Desde el partido popular creemos que no 
y es por eso que desde que sabemos que hay 
fecha de elecciones, ahora y más que nunca 
debemos sumar esfuerzos y prepararnos para 
la que seguro va a ser la primera ocasión de 
poner de manifiesto el verdadero anhelo de 
los catalanes que no es otro que el de seguir 
hacia delante en la recuperación económica 
y en el de garantizar la estabilidad que nece-
sitan las instituciones que nos representan 
para poder asegurar el estado de bienestar 
que nos ha costado tanto esfuerzo construir.

Un saludo con los mejores deseos para 
este año que comienza.

ppsantjust@gmail.com

Enric Salvadores  Manzano
Grup Municipal del PP
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El 24 de maig de 2015 estem cridats a 
les urnes. A Junts per Sant Just pensem 
que els servidors públics hem de retre 
comptes de la gestió realitzada però, a di-
ferència del que és habitual, creiem més 
valuós explicar per què no hem pogut 
culminar projectes plantejats a l’inici de 
mandat. Malauradament serà només un 
tast perquè l’espai és reduït.

 Seguim patint una situació econòmica 
molt complicada que afecta, principal-
ment, les famílies. Des d’ERC volem mi-
llorar la qualitat de vida de tothom però 
les polítiques de l’Ajuntament han patit 
diferents traves. Des del Govern espanyol, 
per exemple, s’ha imposat una recentra-
lització que ens diu on destinar despeses 
i inversions. La Generalitat, ofegada eco-
nòmicament per un Govern espanyol que 
presta diners amb interessos de la ma-

Sergi Seguí Esteve 
Grup Municipal de 
Junts per Sant Just

teixa Generalitat, tampoc ha complert al-
guns compromisos ni corresponsabilitats.

Algunes solucions que hem impulsat 
són mocions contra aquest dèficit fiscal, 
que ens acaba afectant a tots i a totes, 
i també hem impulsat polítiques desti-
nades a cobrir les necessitats de les per-
sones, com bonificacions en l’IBI, ajuts 
d’urgència per al pagament de factures 
de serveis bàsics, etc.

En el mandat 2011- 2015 hem treba-
llat sobre la base de tres eixos prioritaris: 
l’acció social i l’atenció a les persones; 
l’educació i el foment de l’ocupació. 
Aquestes prioritats, la situació econòmi-
ca, la burocràcia administrativa, pròpia 
de l’Ajuntament i també d’altres adminis-
tracions, han fet que alguns projectes de 
principi de mandat hagin quedat sense 
compliment. I creiem, com dèiem a l’ini-
ci, que l’interessant és veure allò que no 
hem fet i per què:

• Crear una bossa d’uns 80 habitatges 
públics de lloguer. El nul accés al crèdit i 
la falta de subvencions de la Generalitat 
i del Ministerio han fet inviable aquest 
projecte. En canvi hem establert una 
bossa de 8 habitatges destinats a cobrir 

situacions de risc d’exclusió i d’urgències 
socials.

• Donar resposta a les necessitats del 
barri de Mas Lluí amb una Escola Bressol. 
Aquest equipament, però, finalment no 
podrà veure la llum per falta de finançament 
per part de la Generalitat.

• Crear el ‘regidor de barri’ com una 
eina de proximitat política cap a la ciuta-
dania per recollir inquietuds i propostes, 
incentivant la participació i la regeneració 
política. El dia a dia, les prioritats i la falta 
de recursos per a la coordinació del projecte 
ens el van fer desestimar.

A ERC confiem en la gent. El moment 
històric que vàrem viure el 9N, un èxit de 
participació espectacular que ratifica que 
tenim una ciutadania compromesa amb 
l’exercici del dret a decidir, ens demostra 
que la ciutadania té ganes de protagonitzar 
un canvi. La primera oportunitat, la primera 
pedra del nou país, són les eleccions munici-
pals del mes de maig, un primer pas perquè 
Catalunya visqui una autèntica revolució 
democràtica i començar la construcció na-
cional des de baix, des del món municipal.

www.esquerra.cat/santjust

Pablo Barranco Schnitzler  
Grup Municipal 

de Via Democràtica

La historia se repite
Desde el Área de Alcaldía se nos insta a 
redactar un artículo que contenga una va-
loración sobre estos últimos 4 años. Pues 
bien: la historia se repite.

La tropa de cargos híper-dependientes 
del sector político siempre actúan igual: 
subidón de impuestos (IBI y demás) en el 
segundo y tercer año de mandato, y des-
madre de gastos el último año (borrón y 
cuenta nueva), no sea que se quede al-
guna subvención inútil por adjudicar y se 
pierdan diez votos por el camino.

Este es el triste resumen.
Y lo más triste es que CiU ha pasado 

por el aro. ¡No se ha opuesto a los presu-
puestos! ¿Pacto Perpinyà-Nebrera 2015-
2019 a la vista? Ambos partidos le tienen 
horror al ascenso de Podemos; de mo-
mento, sus mandatarios van a disolver los 
Parlamentos de Catalunya y de Andalucía 
para convocar elecciones a toda prisa. Por 
algo será.

La historia se repite: si hace 6 años era 
la socialista teniente de alcalde Anna Her-
nández la que acumulaba 11 cargos pú-
blicos para unos ingresos de 125.000 €, 
ahora es su compañero de partido Perpin-
yà el que anida en instituciones pintores-
cas, vacías de contenido y absolutamente 
prescindibles para la gestión política, co-
mo es el caso del Consell Comarcal. Si en 
mayo es reelegido (con o sin el apoyo de 
CiU), se habrá eternizado más de 24 años 
en el área de alcaldía. Esto es lo que po-
pularmente se llama “pasar el testigo”…

¿Y Promunsa? En vez de disolverla y/o 
integrarla en el Ayuntamiento para dotarla 
de funciones lógicas, ahí sigue, generando 
gasto inútil para los bolsillos de los ciuda-
danos de Sant Just. ¿A qué esperan? El 
otro engendro llamado Proecsa tardaron 
más de 2 años en eliminarlo, después de 
la moción presentada y votada en solitario 
por Vía Democrática. 

La historia se repite: ante la insisten-
cia de parte de los ciudadanos de nuestra 
población, el gesto de los que gobiernan 
es de pasotismo. ¿De verdad hace falta un 
referéndum sobre qué debe aparecer en 
lo alto de la chimenea histórica más alta 
de Europa? En vez de enseñar a los cua-
tro vientos el escudo de la población, deja 
ver….cucharas y tenedores. ¿De verdad se 
lo merece un edificio histórico como este? 
¿Alguien ha perdido el sentido común? Al 

equipo de gobierno parece que le da igual 
que el edificio seña de identidad esté vul-
garmente rotulado, presuntamente de for-
ma ilegal y sin los permisos requeridos.

Por tanto, la historia se repite. ¿Tam-
bién en mayo para la elección de nuevo 
alcalde?

www.viademocratica.org



L’AGENDAFEBRER 2015
Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

Diumenge1
u 7.30 h  Des del Parc del Parador 

Excursió matinal a Sant Pere   
de Ribes i el Montgròs (Garraf)
Organitza: SEAS

u 12 h  Parc del Parador 

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat Cornellà
També el dia 1 de març.

Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

Dimecres4
u 10.30 h  Parc del Parador i 10.45 h  
Centre Social El Mil·lenari

Esport i salut
Tots els dimecres fins al 17 de juny. 
Passejades, i altres activitats esportives di-
rigides a La Bonaigua. Adreçat a persones 
de més de 60 anys. Activitat gratuïta. No cal 
inscripció. Més informació a Centre Social El 
Mil·lenari. 

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració 
del Centre Social El Mil·lenari

Divendres6
u 22 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

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

u 22.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia

Cinema: Boyhood,   
del director   
Richard Linklater

VOS. Preu: 3 €.     
No recomanada     
per a menors 
de 14 anys. 
Organitza: 
Casal de Joves

Dimarts10
u 16.30 h  Casal de Joves

Campanya de donació de sang
Per a majors de 18 anys.
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Dimecres11
u 17.30 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Baby contes: Contes petits,  
amb Gina Clotet
Activitat exclusiva per a infants d’1 a 2 
anys. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 
(biblioteca@santjust.cat o 93 475 63 00).                                                                
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous12
u 21.30 h  ETV Llobregat (en directe)

Programa Panorama Municipal: 
Debat sobre el balanç del mandat 
2011-2015
Hi participen els portaveus del grups munici-
pals representats a l’Ajuntament (PSC, ICV, 
Junts x Sant Just, com a Equip de Govern,  
i CiU, PP i VD, com a grups de l’Oposició).

Divendres13
u 20 h  Ateneu: Sala Piquet

Conferència: 
Principals fets d’armes    
a la península   
amb Josep Maria Solé Sabaté, historiador
Organitza: SEAS

Diumenge15
u 7 h  Des del Parc del Parador 

Excursió de Serrateix a Cardona 
(Bages)
Organitza: SEAS

RUA DE CARNESTOLTESDISSABTE14 DE FEBRER

Dissabte7
u 8 h  Des del Parc del Parador

Sortida de cap de setmana a la neu 
al Port del Comte (Solsonès)
Més informació: www.santjust.org/seas

Organitza: SEAS

u 10 h  Pl. d’Antoni Maura, Barcelona

Itinerari cultural: Nous i vells 
encants dels barris medievals
Informació i inscripcions al C.C. Joan 
Maragall fins al 4 de febrer. Preu: 11,67 €      
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 10 h  La Penya del Moro

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

u 22 h  Ateneu: Sala Municipal

Balls de Saló
També el dia 21. 

Organitza: Balls de Saló de l’Ateneu

Diumenge8
u 10 h  Parc de Torreblanca

Activitat familiar:   
Ens ajudes 
a plantar rosers?
Ampliació del roserar 
del parc. 

Organitza: Associació d’Amics de les Roses 
de Sant Feliu amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de Sant Feliu, Sant Joan i Sant 
Just Desvern

u 17.30 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

Balls per a la gent gran
També els dies 15 i 22, a la Sala Municipal 
de l’Ateneu. 

Organitza: Balls Gent Gran

u 18 h  Ateneu: Sala Municipal

Concert: Life, amb el cor Cantabile 
Organitza: Ateneu de Sant Just



Dilluns23
u 20 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Xerrada: El món il·lustrat, amb el poeta 
Joan Margarit i l’escriptora Pilar Sempau

Organitza: Grup Món Il·lustrat amb la 
col·laboració de l’Arxiu Històric Municipal

Dimecres25
u 18.30 h  Centre Cívic Joan Maragall

Tast de vins escumosos i dolços: 
cerveses acompanyades de 
formatges i embotits
Cal inscripció prèvia. Mínim 8 persones. 
Preu: 9,73 €. 

Organitza: Ajuntament i Celler de Can Mata

Dijous26
u 19 h  Ajuntament: Sala de Sessions

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

Divendres27
u 17 h  Espai Mas Lluí

Minimúsics, Educació Musical   
en Família
Grup Liraina (de 16 a 36 mesos) i tot seguit 
Grup Lireta (de 6 a 15 mesos). Preu: 8 €. Ins-
cripcions només per a les persones sòcies. Es 
poden fer soci/es el mateix dia. Inscripcions a 
info@maslluisantjust.org.

Organitza: AV Mas Lluí

u 22.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia  

Espai jove: Furor! 
Recreació del mític concurs musical de TV dels 
anys 90, on dos grups competiran per veure qui 
canta millor. Per a majors de 18 anys.

Organitza: Espai Jove i Casal de Joves

Dissabte28
u 19 h  Observatori astronòmic

Observacions astronòmiques 
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Dimecres18
u 18.30 h  Cuina Miracle,                 
(av. Indústria, 1)

Aula de Cuina: 
Cuina vegetariana i vegana 
Cal inscripció prèvia  al Centre Cívic Joan Mara-
gall. Mínim 8 persones. Preu: 9,73 €

Organitza: Ajuntament i Cuina Miracle

Dijous19
u 19.30 h  Can Ginestar: Sala Isidor 
Cònsul i Giribet

Acte de balanç de mandat:  
Què hem fet per Sant Just Desvern 
aquests 4 anys?
Acte públic de balanç de mandat 2011-2015 
amb l’Equip de Govern Municipal.

Dissabte21
u 10 h  Casal de Joves:   
Sala Utopia

Audició dels Tallers 
de Música 
Organitza: 
Tallers de Música 

u 11 h  Torrent de Can Cortès  
(Camí Can Biosca, 24)

3a Desbrossada forestal
Desbrossament, esporga, poda i sembra 
d’aglans. Activitat oberta a tothom i menors 
acompanyats de persones adultes. Cal dur 
calçat i roba adequats. Informació: alnus@
pangea.org o a 605 78 25 07.

Organitza: CEPA/Alnus - Ecologistes   
de Catalunya

Diumenge22
u 7.30 h  Des del Parc del Parador 

Excursió matinal a Santa Maria 
de Martorelles i Castell de Sant 
Miquel (Serra de Marina)
Organitza: SEAS

u 18 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

Rondalla de Puiggraciós   
espectacle Vaixells de Paper

Organitza: Ateneu

Del 2 al 27
u Casal de Joves

Concurs de microcurts   
del Dia de la Dona amb Artjove
Per a joves de 12 a 18 anys. Premi: txec regal 
de 100 € a l’FNAC. Consulteu les bases al 
web.

EXPOSICIONS

Els relats del 39.  
Interpretacions Plàstiques, 
dels Cursos Municipals d’Arts 
Plàstiques 
Al CIM de Can Ginestar,   
fins al 10 de febrer

Exposició de pessebres  
i artesania d’Equador
Al Ptge.Estruch, 2.    
Fins al 8 de març.  
Organitza: Associació Cultural Gral. 
Eloy Alfaro

La infància del PSUC 1936-1939. 
El retorn dels papers   
de Salamanca   
de Fundació Nous Horitzons
Al CIM de Can Ginestar,   
del 16 de febrer al 13 de març.
Inauguració  dia 16, a les 19.30 h
Organitza: Iniciativa per Catalunya 
Verds

Mengem-nos l’art,    
de Miracle Serra
Al Celler de Can Ginestar,  del 12 
de febrer al 12 d’abril.
Inauguració dia 12, a les 19.30 h

SORTIDES CICLISTES
Cada diumenge. CICLOTURISME: Des de 
la Font del Ciclista,  a les 8 h. BTT:  Des de 
la pl. Camoapa, a les 9 h.
Més info: www.acsantjust.com

29è CURSET GRATUÏT 
D’ENSENYAMENT DE SARDANES
Tots els dissabtes al C.C. Joan Maragall a 
partir de les 18.30 h i fins al 28 de febrer. 
A partir de 6 anys.
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just



Organitza: Casal de Joves

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 MARÇ. Màx. dia 
per comunicar activitats:  
10/02 / 14

8 de març 
Dia Internacional de la Dona

avanç de programació

Sopar-ball de les dones
Venda de tiquets fins al 25 de febrer a  
JustDona –els dimecres de 18 a 20.30 h al CC 
Salvador Espriu, i al Centre Social El Mil·lenari, 
de dilluns a divendres, matí i tarda).
Preu: 25 e
El sopar és el divendres 6 de març,  
a les 21 h, a la Sala Municipal de l’Ateneu 
(servit pel Restaurant de l’Ateneu).

Teatre: La plaza 
del diamante
dirigida per Joan Ollé i protagonitzada   
per Lolita Flores
Venda d’entrades fins al 25 de febrer, a 
JustDona, els dimecres de 18 a 20.30 h,   
al CC Salvador Espriu.

Preu: 15 e (places limitades)
Sortida en autocar a l’Auditori Atrium-
Viladecans, el dissabte 7 de març,   
a les 19.45 h, des del Parc del Parador

I a més...
• Recital poètic,     

el divendres 6 de març

• Vermut per la igualtat,    
el diumenge 8 de març

• Presentació de la XIX Miscel·lània “La 
història de 50 dones de Sant Just de la 
primera meitat del s. XX”

• Activitat al Casal de Joves

Més informació a santjust.cat




