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Nou parc de 10.000 m2
al barri de Mas Lluí

➤

Sant Just reivindica la igualtat 		
amb les activitats del 8 de març

➤

La Diagonal podria arribar			
a Sant Just Desvern

➤

17 plans d’ocupació 			
per contractar persones aturades
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Apunts d’història i patrimoni
50 anys de serveis bibliotecaris a Sant Just Desvern

TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció Ciutadana (gratuït)
Ajuntament (OGI)
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Telèfon cita prèvia (ABS)
Arxiu Històric Municipal

900 102 658
93 480 48 00
93 470 06 89
93 567 09 99
93 475 63 35

Atenció a víctimes de maltractaments

93 473 10 92

Biblioteca Joan Margarit
Camp de Futbol
Can Ginestar. Casa de Cultura
Casal de Joves
Centre Cívic Joan Maragall
Correus
Deixalleria Municipal
El Mil·lenari
Escola Canigó
Escola Montserrat
Escola Montseny
Escola de Persones Adultes
Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi
Institut Sant Just
Jutjat de Pau
La Bonaigua
Marrecs (Escola Bressol Municipal)
Mercat Municipal
Notaria
Oficina d’Entitats de La Bonaigua
Oficina de Gestió Tributària
OMIC, Informació (cita prèvia)
Parròquia dels Sants Just i Pastor
PROMUNSA. Empresa Mpal. Habitatge
Ràdio Desvern (98.1 FM)
Recollida de Mobles Vells
Registre de la Propietat
Residència-Centre de Dia Vitàlia

93 475 63 00
93 499 01 99
93 480 95 64
93 371 02 52
93 470 03 30
93 371 32 99
93 473 31 16
93 371 89 87
93 371 33 36
93 371 11 74
93 372 79 52
93 372 52 50
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93 553 12 00
93 371 50 50
93 470 55 67
93 372 92 73
93 371 46 47
93 473 47 90
93 372 79 50
93 116 61 77
93 472 91 88
93 480 48 00
93 371 12 97
93 470 79 30
93 372 36 61
93 685 44 34
93 372 34 00
93 480 95 23

des de 1943, hi havia un cobert de fusta que feia alhora
de bar i de parada d’autobús.•

#

➤ Al primer pis de l’edifici d’El Parador, on avui hi ha
el bar-restaurant de concessió municipal, és on entre
els anys 1965 i 1983 hi havia la biblioteca popular de
la Diputació de Barcelona. L’ajuntament cedia l’espai i
la diputació gestionava l’equipament. La Lluïsa i l’Anna Ma van ser les dos primeres dones responsables
d’aquest equipament, que creix al 1983 i es trasllada
a la Casa de la Cultura. Des del 2011 porta el nom
del veí, poeta i usuari, Joan Margarit, en reconeixement de la seva obra i dedicació al municipi. L’actual
biblioteca compta amb un important fons bibliogràfic,
programa activitats de promoció de la cultura literària i
la lectura i és un dels equipaments públics locals més
ben valorats. Avui fem referència històrica als 50 anys
de serveis bibliotecaris a Sant Just Desvern.
A la foto, el rector Josep Martorell, beneint l’edifici
d’El Parador i la biblioteca, el 16 de juny de 1965. A la
façana avui encara s’hi conserva el fris ceràmic de Josep
Guinovart i Xavier Modolell i Lluch. Es va construir on,

Tanatori
Urgències
Emergències (Bombers, Mossos d’Esquadra,
Protecció Civil)
Mossos d’Esquadra (comissaria)
Policia Local
Urgències sanitàries
Urgències veterinàries

93 372 90 82
088/112
93 413 99 00
93 473 10 92
061
93 499 06 48
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La lluita contra l’atur
a Sant Just Desvern
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

E

l nostre poble ha tingut històricament unes xifres molt baixes
de persones aturades. Abans de
la crisi, Sant Just tenia una taxa d’atur
per sota del 5 %, un percentatge que
es considera tècnicament com a atur
estructural. Tanmateix, en els pitjors
anys de la crisi l’atur es va duplicar,
arribant a superar la barrera psicològica del 10 %. Però en els darrers
anys, de forma gradual però constant,
aquests indicadors han anat millorant.
Com a exemple, es va acabar l’any
2014 amb una taxa d’atur del 8 %,
molt per sota del 14,6 % existent tant
al Baix Llobregat com a la resta de
Catalunya.
Malgrat les xifres baixes d’atur, hi
ha persones al nostre poble que estan passant per moments complicats
i tenen dificultats per tornar a trobar
feina. Des de l’Ajuntament, formen
part d’aquesta xarxa pública i privada
que intenta oferir el màxim d’eines
per facilitar la recerca de feina. Som
un poble amb un teixit productiu dinàmic amb el qual el Servei de Promoció Econòmica ha treballat molt
estretament durant aquests darrers
anys. Aquesta fluïda interlocució ha
fet molt més visible el Servei de Promoció Econòmica entre les empreses

del municipi, un pas que era indispensable per dissenyar futures accions
conjuntes. I aquestes accions s’han
traduït en un major ús de la borsa de
treball local per part de les empreses
(tot i el difícil context d’aquests darrers 4 anys fins a 100 santjustencs
han trobat feina a través de la borsa,
sense comptar els plans d’ocupació
municipals), en la creació del POFI
(un programa d’ajudes a les empreses
que contractin persones aturades de
la nostra borsa de treball i del qual
s’han beneficiat fins a 15 persones) o
el programa 5 + 4, un programa pilot
que s’inicia enguany i que va destinat
a aturats/des de llarga durada majors
de 45 anys. Aquest darrer programa
permetrà 10 persones del municipi
fer tasques comunitàries durant 5
mesos (mentre reben formació complementària) i incorporar-se els darrers
4 mesos en empreses del municipi.
És una acció molt interessant perquè
s’adreça a un col·lectiu que malgrat
la seva formació i experiència laboral
els costa 4 cops més trobar feina que
a les persones menors de 45 anys.
Han estat les grans víctimes de la
crisi econòmica i de la darrera reforma
laboral del govern espanyol. Per altra
banda, és un programa que implica les

empreses, garantint d’aquesta forma
uns percentatges d’inserció laboral
molt més elevats (en el cas del POFI
han estat per sobre del 90 %).
No voldria passar per alt l’esforç
que ha fet aquest Ajuntament per
potenciar els plans d’ocupació rea
litzats per altres administracions.
Com ja he comentat en alguna ocasió, l’Ajuntament no pot –fruit d’una
llei estatal– realitzar plans d’ocupació propis. Únicament hem pogut
complementar econòmicament plans
d’ocupació impulsats per altres administracions (SOC i sobretot Diputació i AMB). I així ho hem fet. Cada
cop que hi ha hagut un programa
supralocal d’ocupació, des de l’Ajuntament hem fet una aportació suplementària que permetés duplicar el
nombre de persones beneficiàries i
estendre la seva durada dels habituals 6 mesos a 9, una temporalitat
més adequada per donar resposta
a les necessitats socials d’aquestes
persones i de facilitar la seva reincorporació al mercat laboral.
Un poble amb formació, un poble
amb un teixit productiu potent i una
administració que es preocupa, és
sens dubte el millor remei per resoldre aquestes situacions.

Balanç de l’acció de govern d’aquests 4 anys
➤ L’alcalde i els portaveus dels grups municipals de

l’Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) han
compartit amb el veïnat els projectes i compromisos
signats en el pacte de Govern el 2011 en un acte públic. És una de les accions per retre comptes de l’acció
de govern al veïnat de Sant Just, i que es complementa
amb un desplegable –on, de forma gràfica, es recullen
els projectes fets i el perquè dels que no s’han executat–, la valoració del mandat dels portaveus dels grups
municipals, el programa de debat a ETV Llobregat i les
entrevistes que està fent Ràdio Desvern als portaveus.
Tota la informació a santjust.cat
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El Carnestoltes va arrossegar un miler
de persones pels carrers del poble

L

a rua pels carrers del poble
va ser un esclat de color i
disbauxa, acompanyada en
el seu recorregut pel grup local de
percussió Bandandarà. 500 persones van participar en el concurs
de disfresses, però el Carnestoltes en va moure moltes més. Enguany, com a novetat, els premis
als grups, comparses o disfressa
individual guanyadors van ser en
metàl·lic.
La cloenda de la festa va ser a
la pl. de Camoapa, amb xocolatada, la crema del Rei Carnestoltes i
música.

Millor comparsa escolar (700 €): “El Montseny se’n va a l’espai”,
de l’escola pública Montseny

Un moment de la rua

Millor comparsa (600 €): “Fixa-t’hi bé”, formada per 50 persones

Millor individual (150 € en vals
de compra a botigues associades
de l’UBIC): “Ariadna pels núvols”
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Millor grup –de 2 a 9 persones– (300 €): “La doma de l’estruç”
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Mas Lluí, la transformació d’un barri
S’hi han anat sumant nous serveis, infraestructures,
activitats i espais de relació i convivència ciutadana

A

mb la urbanització del nou
parc Iulia Quieta es completa
el compromís d’obra pública
(habitatge, parc i urbanització) de
Mas Lluí. Un barri singular perquè
és el primer en clau de gènere, amb
noms de dones als carrers i al parc.
El juliol de 2011 van començar a
viure les primeres famílies als habitatges públics i, des d’aleshores,
el barri ha anat sumant persones
(actualment hi ha més de 700 persones empadronades), serveis i infraestructures que l’han dinamitzat
i l’han apropat al nucli urbà. Les
peticions del veïnat de millorar el
transport públic van tenir com a
resposta l’ampliació del recorregut de l’SF i l’arribada del bus L10
al barri. Tot i això, l’Ajuntament
continua treballant perquè hi hagi
major freqüència. El més reivindicat, però, era l’obertura del vial de
connexió amb el nucli urbà, i això
es va fer efectiu l’any passat. També
s’han habilitat locals comercials i
un espai de coworking públics per
impulsar la instal·lació de persones
emprenedores.
La recent urbanització dels
10.000 m2 del parc Iulia Quieta, que
executa la Junta de Compensació
de Mas Lluí, dota el barri d’un nou i
ampli espai verd per a la convivència ciutadana i per a la realització
d’activitats a l’aire lliure. A la part
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1. Parc Iulia Quieta
2. Equipament esportiu
3. Parcel·les privades urbanitzables

2

3

1
1

Miradors
Vial Mas Lluí
Polígon Sud-oest

NOU PARC
IULIA QUIETA
•
•
•
•

10.000 m2
pista poliesportiva
zones de sauló i jardins
jocs infantils, camins de fusta
i una pergola
• 284 arbres (pins, alzines,
moreres)
• 2 miradors (a la part superior
del nou vial)

Vine a conèixer el nou parc Iulia Quieta
Dissabte 21 de març, a partir de les 10

superior del vial s’han fet dos miradors amb vistes sobre Sant Just.
D’altra banda, les màquines ja
estan treballant en l’equipament
esportiu que s’està fent al carrer
Maria Montessori. Es tracta d’una
concessió demanial –cessió d’uns
terrenys municipals perquè l’empresa guanyadora del concurs l’exploti. Aquestes instal·lacions estan
orientades, principalment, a la pràctica de pàdel amb 9 pistes. També
tindrà piscina descoberta i una sala
per a l’esport i activitats dirigides.
Ara resta que la iniciativa privada
completi la urbanització del barri
amb la construcció d’habitatges en
les parcel·les buides.
Però conscients que les persones
i les seves relacions són la veritable
riquesa d’un barri, l’Ajuntament ha
treballat des del primer moment per
facilitar espais i activitats al veïnat. I
des del primer moment ha comptat
amb la complicitat i el dinamisme de
l’AV Mas Lluí, participant a les festes
públiques i organitzant activitats i
tallers. En aquest sentit, també es
va habilitar l’Espai Mas Lluí, un local per facilitar que el veïnat pugui
reunir-se i fer activitats.
5
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Crida a la col·laboració veïnal
per evitar la crema de contenidors

En marxa la millora
d’espais públics
➤  L’enderrocament del mur de la casa Costa ha estat

➤ Aquesta imatge malauradament no és un acte van-

el primer pas per urbanitzar la plaça Antoni Malaret
i Amigó; la qual cosa dóna una nova perspectiva de
l’espai des del c. Montserrat. El projecte, finançat per
l’AMB, contribuirà a dinamitzar el barri Centre amb
una plaça pública que connectarà amb el claustre de
l’equipament Les Escoles i amb l’Ateneu.
També està en marxa la renovació del paviment de la
plaça de la Pau per formigó armat color ocre. S’actualitzarà el sistema de reg i se substituirà l’arbrat actual
per espècies amb arrels menys conflictives.

dàlic aïllat. Des del l’estiu de 2014 s’han cremat 53
contenidors en diferents punts del municipi. Els serveis tècnics han quantificat en 19.368 € els danys a
aquests elements, però a això cal sumar els desperfectes en vehicles privats, façanes, pavimentació, enllumenat, arbrat i altre mobiliari urbà. Les investigacions
de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra ja van
permetre el mes passat localitzar pressumptes autors/
es, però donat els darrers casos, l’Ajuntament demana tolerància zero i una major col·laboració ciutadana
per detectar amb rapidesa les persones infractores i
evitar danys més greus.

Concurs per adjudicar
3 habitatges públics
Promunsa treu a concurs
l’adjudicació de 3 habitatges de
promoció pública, amb plaça
d’aparcament i traster, a Mas Lluí.
Dos dels habitatges són baixos i la
venda és sobre plànol (la persona
adjudicatària podrà decidir entre
diferents distribucions).
Característiques i preus:
• c. Carolina Catasús 4, baixos 1a
(90 m2 de superfície + aparcament
de 25 m2 i traster de 3,90 m2):
208.186,00 €
• c. Carolina Catasús 6, baixos 1a
(90 m2 de superfície + aparcament
de 25 m2 i traster de 4,92 m2):
209.083,60 €
• c. Cinta Amigó 3, 1r-1a 102 (85
m2 de superfície + aparcament

de 25 m2 i traster de 7,63 m2):
237.561,61 €
Termini de presentació de sol·licituds:
fins al 16 de març a Promunsa

Compra i lloguer de places
d’aparcament públic
Promunsa posa en venda i/o lloguer
amb opció de compra 60 places
d’aparcament públic al c. Parlament
Català (Basses de Sant Pere). El preu
de venda són 12.000 € + IVA, i el
lloguer –amb contracte de 3 anys– 	
30 € mensuals (IVA inclòs).
El preu del lloguer inclou també les
despeses de comunitat i IBI, i en cas
que, un cop transcorreguts els tres
anys, es vulgui adquirir l’aparcament,
es descomptarà del preu de venda
la quantitat pagada en concepte de
lloguer.

Noves tarifes al pàrquing
d’El Mil·lenari
S’han aprovat les tarifes per a
l’estacionament de vehicles a
l’aparcament d’El Mil·lenari (c. del
Mercat). Són preus més baixos als
que hi havia fins ara.
Hi ha quatre modalitats establertes
per als turismes (preu mensual):
• De dilluns a diumenge (diürn),
de 8 a 21 h, 38 €
• De dilluns a diumenge (nocturn),
de 21 a 8 h, 24 €
• Estacionament il·limitat,
de 0 a 24 h, 58 €
• Persones residents d’El Mil·lenari,
de 0 a 24 h, 38 €
• Motos: únic preu de 15 €
per a qualsevol de les anteriors
modalitats.

Informació i bases a promunsa.cat / Promunsa, ctra. Reial, 106 baixos 6-7, Edifici Walden.
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Nous plans d’ocupació
per contractar 17 persones
aturades
➤ L’Ajuntament contractarà 17 persones aturades del poble a través de
nous plans d’ocupació municipals
subvencionats per la Diputació de
Barcelona per al 2015. Les persones
interessades han d’estar inscrites
a la borsa de treball de Sant Just
Desvern i al Servei d’Ocupació de
la Generalitat. El contracte és per
a un període de 9 mesos –de març
a novembre– amb un horari de 30
hores setmanals i un sou de 875 €
bruts/mensuals.
Les places que està previst cobrir
són: d’auxiliar administratiu d’Economia, d’auxiliar d’informador per
a les entitats, consergeria, agent de
bones pràctiques, auxiliar de suport

al Servei de Comerç, agent energètic, per a feines relacionades amb
la Brigada Municipal (construcció,
jardineria... ) de manteniment de
senyalització i mobiliari i de peó
forestal.
Amb aquestes 17 noves places,
86 persones hauran estat contractades a través de plans d’ocupació
des de 2011.
Paral·lelament, l’Ajuntament
continua ajudant les empreses perquè contractin persones en atur a
través del programa POFI, i aquest
any posa en marxa el nou programa
5+4 per contractar persones aturades de llarga durada majors de
45 anys.

Matrícula gratuïta si t’inscrius
on line a La Bonaigua

març 2015

L’Ajuntament,
en contra de
la ubicació de
dues estacions
de la MAT
➤ La nova Planificació Ener-

gètica del Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport
d’Energia Elèctrica 2015-2020
preveu la implantació de dues
noves Subestacions al municipi i
de la línia de 400 kV, que penetra en el poble i travessa el Parc
Natural de la Serra de Collserola.
El consistori acaba de presentar al·legacions a aquest projecte
pel seu impacte excessiu en un
espai protegit com és el parc de
Collserola. Però ja va mostrar la
seva oposició en el Ple del juliol
de 2014, amb l’aprovació d’una
moció contra la línia de molta
alta tensió per Collserola, requerint a Red Elèctrica Española que
demostrés que havia estudiat
totes les alternatives, inclosa la
utilització del túnel de l’ATLL.
També se sol·licitaven estudis
particularitzats en el parc, sobre
la salut de la població, i s’exigia
al Govern central que apostés
per un sistema de producció, distribució i consum descentralitzat,
sostenible i renovable. Aquesta
oposició se suma a la corrent en
contra de la línia de Molt Alta
Tensió (MAT) de molts municipis.

Les tres notícies de Ràdio
Desvern més consultades
a santjust.cat durant el
mes de febrer (6.055
clicks)
➤ El Complex Esportiu Municipal

La Bonaigua ha obert una plataforma on line per poder inscriure’s
com persona abonada a aquest
equipament esportiu.
D’aquesta manera les persones
que estiguin interessades poden
realitzar el tràmit d’inscripció de
forma àgil i senzilla; i ara, per tal
de promocionar aquest nou ser-

vei, les altes que es facin on line
gaudeixen de matricula gratuïta.
La Bonaigua ofereix tot tipus d’activitats i serveis: classes
d’spinning, activitats dirigides, pilates, entrenament personal, sala
de fitnes, piscines climatitzades i,
des de principis del 2015, classes
d’abdominals hipopressius i de
taekwondo per als més petits.

3/2/2015 Ensurt aquest matí al
Carrer Roquetes
11/2/2015 Montserrat Nebrera
renuncia a ser la candidata
de Convergència i Unió a les
eleccions municipals.
11/2/2015 Primeres reaccions
davant la renúncia de Montserrat
Nebrera a ser la candidata a
l’alcaldia de Sant Just per CiU.

7

elbutlletí

març 2015

La Diagonal podria arribar a Sant Just Desvern

L

’Àrea Metropolitana de Barcelona planteja una nova porta
d’entrada i sortida de La Diagonal de Barcelona des del Baix
Llobregat. L’avantprojecte que Barcelona ha començat a treballar, juntament amb els municipis de Sant
Just Desvern, Esplugues i Sant Joan
Despí, preveu la construcció de vials segregats per a bicis i vianants a
banda i banda de la B23. Es tractaria
de crear un passeig urbà continu
en paral·lel a la B23, en els 5 km
que discorren des de l’entrada de
Barcelona fins a la Ciutat Esportiva de FC Barcelona. L’autopista no
desapareix, es manté com a via segregada al tronc central, però des de
la Zona Universitària de Barcelona,
la Diagonal continuaria, en ambdós
sentits de la B23, com a dos passejos
amb voreres, carrils bici i calçada per
a vehicles. L’avantprojecte també
contempla millores en la connexió
entre una banda i l’altra de la B23,

8

Imatge virtual de Sant Just Desvern des de l’altre costat de la B23,
amb l’edifici Walden7 al fons a l’esquerra i Les Basses de Sant Pere a la dreta

on es troba el Centre de Negocis
Santjust-Diagonal i l’Hospital Comarcal Moisès Broggi.
Aquest avantprojecte, sumat al
futur desenvolupament de l’actual parcel·la pública de 9.500 m2 –
espai lateral sud de l’av. del Baix
Llobregat, comprès entre la ctra.
Reial i la B23– podria canviar totalment l’aspecte de l’actual accés

a Sant Just Desvern per aquesta
via. En el darrer ple municipal del
mes de gener, l’Ajuntament de
Sant Just va acordar demanar al
Ministeri de Foment l’entrega definitiva de l’av. del Baix Llobregat
–tram comprès entre la ctra. Reial i la 1a rotonda de la B23– amb
l’objectiu que passi a ser una via
urbana del municipi.
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Generem menys residus
Baixa la recollida selectiva

Separar bé els residus,
objectiu de la nova
ordenança

Recollida de residus municipals al 2014
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Deixalleria
21,6 %

Fracció resta
Recollides selectives
Deixalleria

➤ El 2014 s’han recollit un 2,5 %
menys de tones residus respecte al
2013, principalment per la forta reducció dels residus que s’han portat
a la Deixalleria (21,9 % menys que
l’any anterior), tot i que la quantitat
de persones usuàries no ha disminuït sinó tot el contrari. La dada
negativa és l’augment de la quantitat de residus recollits de la fracció

Fracció
resta

Fracció
orgànica
15,6 %

març 2015

Fracció
inorgànica
14,7 %

resta (6,2 %) respecte a les dades
de l’any 2013. Així, el percentatge
de residus no recollits selectivament
(fracció resta) va augmentar fins a
un 48,1 % l’any 2014.
Les dades de recollida selectiva
(paper, envasos, vidre, oli usat i
roba) i de matèria orgànica sí que
han millorat lleugerament respecte
a l’any anterior.

➤ A Sant Just generem més de 22
tones diàries de residus. Pràcticament la meitat es dipositen en
els contenidors “grisos” o de resta. Disminuir considerablement
aquesta quantitat fent una correcta separació, és l’objectiu bàsic de
la nova ordenança de residus que
acaba d’aprovar el Ple municipal.
Per assolir-ho, l’ordenança estableix, entre d’altres aspectes,
l’obligació de dipositar els residus
separats en les distintes fraccions
previstes. S’entén com a fracció
resta només els residus que queden un cop separades les fraccions
orgànica, paper-cartró, vidre, envasos, vegetals i voluminosos.
La normativa també descriu els
diferents serveis de recollida, la
deixalleria per a la recepció de residus que no tenen recollida domiciliària, i la recollida de voluminosos.
A més de les infraccions tipificades pel Decret de la Generalitat,
l’ordenança descriu una sèrie de
conductes com a infraccions lleus,
greus i molt greus així com les sancions corresponents.
Més informació, a la seu electrònica de santjust.cat

Més establiments aconsegueixen el distintiu
ambiental per reciclar bé la matèria orgànica
➤ Prop de 50 establiments identi-

ficats com a grans generadors de
residus orgànics ja tenen el distintiu
ambiental municipal “Tria i et triaran 2014” per fer correctament
el reciclatge de la matèria orgànica. L’any passat, l’Ajuntament
va engegar una campanya perquè
aquests tipus d’establiments milloressin la separació, amb l’objectiu
d’incrementar les quantitats recollides d’orgànica i evitar que s’hi
barregin altres materials. Després
de les primeres visites d’inspecció
37 establiments van rebre el distintiu. En una segona tongada, l’han
aconseguit 10 més.

Establiments amb distintiu
Autoservei Alimentació Roquetes, Bar Centre Cívic Joan
Maragall, Cerveseria l’Illa, bar El Mercat, bar La Granota, bar La Vagoneta, bar
Los Morenos, bar-restaurant San Pastor, cansaladeria Cardona, cansaladeria
Fosalva, carns Mari, Carnisseria Garmar, carnisseria i polleria Elena, col·legi Madre
Sacramento, Cuina Miracle, Escola Bressol Municipal Marrecs, Escola Canigó,
Escola Montseny, Escola Montserrat, fruiteria Antonio Berné del Mercat Ambulant,
fruites Victòria, Granja La Catalana, Hotel NH Porta Barcelona, Institució La
Miranda, La Llar del Bacallà, la Parada, Llegums Carolina Torrent, Parvulari TicTac, Peix i Marisc Glòria, Peixateria Ca la Magdalena, Polleria Regina, Residència
Ntra. Sera. de Lourdes, Residència Quida’m, Restaurant Al Punt, Restaurant
Can Carbonell, Restaurant Can Merlès, Restaurant DFD, Restaurant El Picoteo,
Restraurant El Racó de la Marisa, Restaurant Gastronòmic, Restaurant La
Bonaigua, Bar La Tasca del Rifenyo, Restaurant Mesón Gallego, Restaurant Xinès
Nou Món, Supermercats Caprabo, Supermercat Charter.
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Pistes escolars obertes els caps
de setmana i durant les vacances
pistes de les escoles Montserrat i
Montseny s’obren durant els caps
de setmana i períodes vacacionals
per a ús lúdic i esportiu. Les pistes esportives dels centres escolars
són un recurs proper i útil perquè
famílies, infants i joves trobin un
lloc adequat per passar un temps
d’oci realitzant activitats a l’aire
lliure.

Les pistes esportives escolars estan obertes tots els caps de setmana, els dies festius i els laborables
dels períodes de vacances escolars
com la Setmana Santa; excepte els
dies autoritzats per l’Ajuntament
per dur a terme altres activitats i el
mes d’agost.
Un plafó a l’entrada de cada escola
informa dels horaris i de les normes
d’ús de les instal·lacions.

PREINSCRIPCIONS
CURS 2015-16
➤   Les preinscripcions per al
nou curs escolar és del 10 al
17 de març per al segon cicle
d’educació infantil, educació
primària i educació secundària
obligatòria.
El procés es desenvolupa en el
marc d’una normativa de la Generalitat que estableix el règim
d’admissió de l’alumnat, les
normes d’accés als centres i un
calendari que marca totes les
accions, des de la preinscripció
fins a la matriculació. Més informació a santjust.cat

6A EDICIÓ DEL PROJECTE
“CONNECTA”
➤   A partir d’aquest mes, una
part d’alumnat de 4t d’ESO de
l’Institut Sant Just i del col·legi
Madre Sacramento combina l’estada al centre amb unes hores
de pràctiques a diferents serveis
municipals i empreses, que els
serveix d’orientació i motivació
per a la seva formació i continuació dels estudis. Aquesta és la 6a
edició del “Connecta”, projecte
de diversificació curricular que
s’emmarca en un conveni entre
l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

➤ Des d’aquest mes de març les

Breus
Utilitza el carnet virtual
de la Biblioteca
➤ Les persones usuàries de la
Biblioteca Joan Margarit ja poden gaudir dels nous avantatges
de l’aplicació mòbil de la Xarxa
de Biblioteques Municipals, BibliotequesXBM. La versió actualitzada ofereix dues noves funcions: s’incorpora el carnet de
biblioteca a l’app i s’inclou un
accés directe al Catàleg Aladí,
amb més de 9 milions de documents.
Renovació de les juntes
de tres entitats
➤ L’assemblea general del
Centre d’Estudis Santjustencs
va validar a principi de mes la
candidatura encapçalada per
Maria Quintana. Agafa el relleu
que deixa Pere Font al capdavant
de l’entitat, després de quatre
anys com a vicepresidenta de
l’entitat. També hi ha hagut
canvis a les presidències de l’AV
de La Plana Bellsoleig –ara amb
Francesc Corbella al capdavant
de l’entitat–, i de la Societat de
Caçadors amb Pere Martín com
a president.

Projectes per estimular el compromís cívic
i l’educació en valors de l’alumnat de l’Institut
➤ Per segon any consecutiu,
alumnat de 4t d’ESO de l’Institut de Sant Just participa en un
programa pilot de treball comunitari amb metodologia APS (Aprenentatge i Servei), en diferents
projectes socials de la nostra població. L’objectiu és que els i les
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i
protagonitzin accions de compromís cívic i aprenguin fent servei
a la comunitat; a l’hora que es fomenta l’educació en valors.
L’alumnat pot triar entre projectes de diferents àmbits –cultural, educatiu, solidari, etc– que
responen a necessitats o inquie10

tuds detectades per l’escola o pels
serveis municipals.
Enguany, com a novetat, hi ha
el projecte d’intercanvi genera-

cional, mitjançant el qual persones grans del Centre Social El
Mil·lenari expliquen la seva vida
a l’alumnat d’aquest projecte –a
la imatge–, la qual cosa també va
relacionada amb el projecte de recuperació de la memòria històrica
que ja es treballa des de la xarxa
temàtica que lidera Sant Just dins
la Red de Ciudades Educadoras.
Dos projectes també nous són
la col·laboració d’un grup de nois
i noies amb el Banc de Sang per
contribuir a difondre la tasca social del banc; i el d’un altre grup
que està fent una auditoria energètica a l’Institut per tal de reduir
el consum.
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2+2=5
Gina Pol i Borràs
Regidora de Polítiques de Gènere

É

s evident que hi ha una errada
en aquesta suma. Tothom coincidiria, fins i tot la meva filla de
6 anys. Com a societat, estem preparats
per veure l’error matemàtic perquè durant molt de temps l’escola, la família
i la vida diària, s’han encarregat d’ensenyar-nos.
En igualtat i llibertat de les dones, els
errors a detectar són molts però sovint
no es tenen les eines escolars, familiars o quotidianes per reaccionar. Sovint
l’estereotip social que s’ha imposat al
llarg dels anys condiciona la nostra
mirada i pensem que són normals determinades realitats. Ser-ne conscient
ja és un pas i actuar és la següent conseqüència.
A Sant Just, fa 15 anys que es treballa en sensibilitzar, coeducar i formar
en matèria d’igualtat. No és fàcil incidir
en les realitats socials. Per fer aquesta
conscienciació, l’Ajuntament va desen-

volupar el I Pla de Gènere 2006-2010,
que va ser pioner en el seu moment, i
ara acabem d’aprovar el II Pla 20152018. Hi ha línies d’actuació que es
mantenen com és actuar davant de la
violència masclista que existeix a Sant
Just o bé fomentar l’ocupació femenina i el lideratge local. D’altres línies
prenen molta més força com coeducar
i vetllar pels continguts no sexistes a
les escoles de primària, a l’Institut i als
centres de lleure. Elaborar un Pla Municipal de Coeducació amb la complicitat
de professionals i comunitat educativa
és un repte col·lectiu que planteja el II
Pla. La implicació dels homes és clau
per aconseguir la igualtat efectiva entre
els dos sexes i per això, també hi ha
accions previstes.
Impulsar la producció cultural femenina i la recuperació de la memòria
local de les dones és un altra actuació
fixada en el II Pla de Gènere. I ja te-

nim el primer resultat d’aquesta aposta
iniciada a finals dels anys 90. Aviat
podreu llegir la primera Miscel·lània
que recull la història, les vivències i
els pensaments de 50 dones de Sant
Just nascudes durant la primera meitat
del segle XX. Conèixer la seva història
permet recuperar el llegat històric de
les dones del nostre poble i ser conscients de les desigualtats entre dones
i homes que han anat evolucionant
des dels temps de la República fins
als nostres dies. El llibre és fruit de la
col·laboració de prop de 200 dones i
homes de Sant Just, i aquest exemple
de treball col·lectiu és el que hem de
seguir impulsant.
Si volem que 2+2 facin 4 en igualtat,
només podem fer una cosa: Aprendre a
sumar voluntats fent una nova mirada
basada en la igualtat real entre dones i
homes en tots els aspectes de la nostra
vida.

Com les dones de la primera meitat del segle XX
comencen a trencar els estereotips de gènere
➤ Quan llegim les vides de les

50 dones que formen part de la
Miscel·lània, observem que la majoria han estat, i són, conscients
de les desigualtats entre dones
i homes en molts aspectes de la
vida.
Algunes reivindicaven la seva participació en activitats i
treballs tradicionalment adjudicats als homes. La Concepció
Amigó Rius va tirar endavant una
empresa, juntament amb les seves
filles, i “des del primer moment li
va semblar que calia que la primera empleada fos una noia”
En el camp de l’educació, tenim
diverses mestres, que van ser innovadores fins i tot en plena època
franquista i que van haver de lluitar contra els prejudicis sobre
la vàlua de les dones. La Carme

Pérez Verdú recorda que els infants
se sentien humiliats perquè havien
d’estudiar amb una mestra i que
ella els va dir: “tant sap un home
com una dona, tan bo pot ser un
mestre com una mestra...”
La majoria opina que la situació
de les dones ha canviat en positiu
i que les pròpies dones han estat
les artífexs d’aquests canvis. Algunes de les transformacions que
més valoren són la independència econòmica i els espais de llibertat guanyats per les dones.
Així la Glòria Pino Monclús creu
que avui en dia una dona és lliure
perquè té la seva feina i el seu sou
i no ha de dependre del marit. En
aquest sentit, la Maria Camps García considera que l’avenç més gran
de les dones en els darrers 50 anys
ha estat sortir de casa i fer-se visi-

ble fora de les parets de la llar.
Malgrat aquests canvis, creuen
que falta molt per aconseguir la
igualtat real entre dones i homes.
Encara avui dia són assassinades
moltes dones pel fet de ser dones.
Encara avui dia, a igualtat de dificultat i de responsabilitat en el llocs
de feina, els salaris de les dones
són inferiors als dels homes.
Encara avui dia no hi ha corresponsabilitat homes-dones en
les tasques domèstiques i de cura. En quest sentit la Joana Algarra Reche diu “...perquè sí, tenim
molts drets, tenim veu i vot, estem
a les institucions... però ens hem
carregat d’una feina extraordinària
perquè encara no hem aconseguit
que el senyors... el meu home
m’ajuda. No. No ajudis, hi ha unes
coses que s’han de fer...”
11
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Joan Margarit i Luis G. Montero,
Premis Nacionals de Poesia,
presenten els seus dos poemaris

La veu dels centres educatius
a Ràdio Desvern
➤ L’emissora municipal col·labora activament amb els
centres educatius del poble oferint-los espais radiofònics
des d’on poder expressar-se i conèixer aquest mitjà. Uns
exemples són els espais periòdics inclosos a la graella de
Ràdio Desvern que fan l’alumnat de l’Institut Sant Just i
del centre per a persones amb discapacitat intel·lectual
Asproseat –a la imatge. Ràdio Desvern, però també obre els
seus micros a la participació de les escoles de Sant Just al
programa especial de Sant Jordi, que s’emet cada any en
directe des de l’Institut.
D’altra banda, els centres d’educació primària fan visites
a les instal·lacions de l’emissora. Cada curs, alumnat de
les escoles públiques Canigó, Montserrat, Montseny i Madre Sacramento poden visitar la ràdio per conèixer el seu
funcionament.

12

➤ Amb motiu dels 50 anys de serveis bibliotecaris a Sant
Just Desvern, la Biblioteca Joan Margarit ha organitzat
aquest mes de febrer un acte literari amb la presentació
de dos llibres. El poeta i veí Joan Margarit ha presentat el
seu darrer llibre “Des d’on tornar a estimar”, de l’editorial
Proa; i Luis García Montero, el poeta andalús, “Un velero
bergantín: defensa de la literatura” de l’editorial Visor.
Margarit i García Montero van obtenir el Premio Nacional
de Poesia en 2008 i 1994, respectivament. Són dos grans
i reconeguts poetes que comparteixen amistat, recitals i
actes literaris arreu del país.

elbutlletí

març 2015

EN FLAIX

Un equip de 6 persones de la SEAS participarà a la ultratrail
solidària Trailwalker Girona’15, el 18 d’abril, amb un recorregut
de 100 km. L’entitat està fent diferents activitats per recaptar
els 1.500 € que s’han d’aportar a Oxfam Intermón.

Alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Madre Sacramento participa,
juntament amb un centenar més d’alumnes del Baix, en el projecte Mart XXI a la UPC. Els nois i noies debaten i experimenten
sobre la idea d’instal·lar una petita comunitat al planeta Mart.

Els Tallers de Música han realitzat aquest mes de febrer una de
les dues audicions públiques que fan cada curs per tal que les
famílies puguin veure els progressos de l’alumnat. Cada nen/a
toca una peça davant el professor/a i les persones assistents.

Medalles per a 3 dels 5 participants del Club de Taekwondo
Sant Just en el Trofeu Federació Sènior de Catalunya: plata per a
Juan Jiménez (pes superlleuger); bronze per a Joan Cañamares,
(superlleuger); i bronze per a Francesc Cañamares (pes ploma).

El Celler de Can Ginestar acull fins al 12 d’abril l’exposició
“Mengem-nos l’art”, de la veïna Miracle Serra. Són pintures
relacionades amb l’altra seva gran passió, la gastronomia, i que
il·lustren el llibre que ha publicat conjuntament amb el seu fill.

L’alumnat de 3r curs de l’escola Canigó ha visitat la Casa de
la Vila. És una activitat inclosa en la Guia Educativa de Sant
Just, per mitjà de la qual l’alumnat coneix el funcionament de
l’Ajuntament i el treball que fan les persones que hi treballen.
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Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

Un nou impuls social
Fa pocs dies va entrar en vigor el pressupost
del 2015, el darrer d’aquest mandat. Es tracta d’un pressupost que plasma molt bé els dos
objectius principals (en la mesura de les nostres possibilitats) de l’actual equip de govern:
contribuir a la reactivació econòmica del país i
ajudar les persones que han sortit més perjudicades amb la crisi que està patint el nostre país
des de l’any 2009.
De les mesures incloses en el primer paquet
(inversions, ajuts a la rehabilitació, ajuts a les
empreses, etc.) ja en parlarem en el següent
butlletí. En aquest voldria concentrar-me en
les polítiques destinades a pal·liar els efectes de
la crisi. Aquestes es reparteixen en 5 àrees:
Cap Llar sense ingrés: L’Ajuntament de Sant
Just atorga un ajut d’entre 400 i 500 € a aquelles famílies que es quedin sense cap mena
d’ingrés. Es tracta d’un ajut temporal que finalitzarà en el moment què aquestes famílies
passin a percebre un altre ajut de la Generalitat
o del govern central.
Infància: L’Ajuntament garanteix que cap
infant de Sant Just es quedi sense beca menjador, sense casal d’estiu i sense tenir les necessitats bàsiques cobertes.
Habitatge: En un context en el qual és pràcticament impossible fer promocions d’HPO
de lloguer, l’Ajuntament tindrà dos programes
adreçats a dos col·lectius diferents. El primer,
ajudes a famílies que tenen dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge.
En alguns casos, aquestes persones acaben
accedint a la xarxa d’habitatges d’emergència
social que ha creat al llarg d’aquest mandat la
Regidoria de Serveis Socials. El segon programa és de nova creació. Entrarà en vigor properament i consistirà a donar ajudes als joves
santjustencs que es vulguin emancipar.
Gent gran: L’Ajuntament garanteix teleassistència a tota la gent gran del municipi. A més,
en els darrers anys s’ha ampliat el programa
de seguiment a les persones grans que viuen
soles.
Ocupació: L’Ajuntament aportarà durant el
2015 més recursos propis que mai (recursos
que s’afegeixen als que aporten altres administracions com l’AMB i la Diputació) per donar
oportunitats laborals a les persones aturades
del municipi. Enguany aquests plans d’ocupació tindran com a prioritat les persones majors
de 45 anys, atès que a aquest col·lectiu li costa
4 cops més que als joves ingressar al mercat
laboral.
És evident que aquestes polítiques per si
soles no solucionaran tots els problemes dels
santjustencs/es. Però convé valorar que l’Ajuntament contribueix amb aquest esforç (pel
qual no té pràcticament ni competències ni recursos extraordinaris i que pot abordar gràcies
a la bona salut de les finances municipals) a
crear una xarxa d’ajudes públiques (en la qual
les famílies hi han contribuït notablement) que
han ajudat a moltes famílies a trampejar amb
més suport els pitjors anys de la crisi.
https://www.facebook.com/psc.santjust
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Llorenç Rey i Casas
Grup Municipal de CiU

Un repte de simplificació
administrativa

Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal d’ICV-EUiA

Aturem la MAT

Portem molts anys sol·licitant un canvi de visió
del que ha de representar promoure i facilitar
l’activitat comercial i industrial. Hom podria
pensar que el govern municipal no ho entenia i
per això els ho seguíem explicant. Ara senzillament hem constatat que la seva visió és diametralment oposada a la nostra.
Per als Convergents, promoure el comerç i la
indústria és equivalent a crear llocs de treball,
activitat ciutadana, caliu i prestigi per al poble.
No volem persianes baixades ni envelliment
dels comerços; proposem beneficis per a qui
obri de nou o millori la imatge del seu negoci.
Per a nosaltres aquesta millor imatge incrementa el goig de comprar a Sant Just i fa poble.
Pel govern tripartit de Sant Just, un nou impost que recaptar.
Per aquest equip de govern, l’activitat
econòmica és una font d’ingressos per poder
recaptar el màxim: així ho demostra, un IAE
al màxim que permet la llei, el més car de la
comarca o bé un impost de residus comercials
que no tenen altres pobles. Això fa que un despatx amb un arquitecte ha de pagar un impost
especial per als residus que genera quan, de
ben segur, són molt inferiors als de qualsevol
família.
I encara una altra: una alteració ideològica
del cadastre que incrementa artificialment el
valor dels locals comercials per poder recaptar més amb l’IBI dels locals que amb el dels
pisos.
En definitiva, un excés de zel en el compliment de totes les normatives, un increment
continuat dels impostos, una atenció dispersa i
una lentitud resolutiva.
El Programa Finestreta Única Empresarial
és una iniciativa de les Cambres de Comerç,
amb el suport del Fons Social Europeu. No és
una dèria dels Convergents.
Creiem i apostem per una finestreta única
per atendre el comerç i la indústria independentment d’altres tràmits municipals. Volem i
podem capgirar el fet que una persona que vol
implantar una activitat s’hagi d’informar i realitzar tots els tràmits, a peu dret, al mateix taulell de l’entrada que es fa servir per sol·licitar
un certificat d’empadronament.
Proposem un únic interlocutor especialitzat que faciliti tota la informació necessària:
normatives, ajuts, llistat d’industrials, comerciants i professionals de Sant Just que el
puguin ajudar; i que faci d’intermediari amb
tots els departaments de l’Ajuntament, per tal
de superar el rosari que suposa avui en dia,
després d’una genèrica informació de taulell,
haver de complimentar encara, un munt de requeriments dels diferents departaments.
El canvi és possible, és qüestió de voluntat,
idees i il·lusió per fer-les realitat.

Ja fa temps que planeja sobre Sant Just i sobre
la serra de Collserola l’amenaça de la implantació d’infraestructures elèctriques de molt alta
tensió (400 Kv). Aprofitant la situació de fallida del subministrament elèctric l’estiu de l’any
2007 a Barcelona (quina casualitat), que es va
atribuir a una feblesa del sistema, es va desenvolupar un pla per enfortir la xarxa i plantejar una
línia MAT (molt alta tensió). Aquest projecte ja
va ser contestat en el seu moment per diverses
persones expertes.
Bàsicament es tracta d’unir el ramal de
MAT Sentmenat-Santa Coloma, amb el ramal
Begues-Rubí, donant servei a la ciutat de Barcelona i travessant la serra de Collserola per via
aèria, construint a més a més dues subestacions
de gran mida i impacte: Desvern i Santa Coloma.
Vaig participar fa anys en les mobilitzacions
contra la MAT a l’Empordà. Els arguments de
necessitat i de mínim impacte han resultat ser
un engany més. També es basaven en el seu
moment en una fallida del sistema (nevades
del 2011), el pic de demanda de l’estiu per al
turisme i el TGV. Tot mentides. Si teniu l’oportunitat de pujar a Figueres podreu veure la magnitud del que ens espera: torres de més de 60
metres d’alçada i una subestació de la mida de
diversos camps de futbol. Una ferida al paisatge
sense cap sentit ni necessitat.
L’Ajuntament de Sant Just es va adherir a una
moció en contra de la MAT a Collserola en el Ple
de juliol de 2014. En aquesta moció es demanava
que se’ns expliqués les alternatives que havien tingut en consideració abans de projectar el traçat
de la línia, que s’argumentés perquè no s’havien analitzat alternatives de soterrament, que es
duguessin a terme estudis d’impacte ambiental
i un tractament específic per a Collserola. Però
per sobre de tot: es demanava contemplar seriosament no fer res (alternativa zero).
És en aquest punt on em vull aturar. Mentre
el govern central posa peatges a les renovables,
impulsen les MAT. Curiós no? L’única estratègia
de futur possible si no volem (llavors sí) caure
en el col·lapse energètic és apostar decididament per un sistema de producció, distribució i
consum descentralitzat, sostenible i renovable,
que ajudi a eliminar progressivament aquestes infraestructures de transport d’energia de
gran impacte i d’eficiència més que discutible.
Menys consum, producció diversificada i independent dels oligopolis energètics és la clau de
volta del futur. I això és a les antípodes del concepte MAT.
I ara què? Ens toca estar molt alerta. Cal fugir
de les alternatives pactistes. La MAT NO HA DE
PASSAR. I com ho farem? aprenent dels errors
que altres han comès, demanant racionalitat,
impulsant energies renovables locals i reduint
el nostre consum (estratègia que ja estem impulsant des de 2007 a Sant Just). Però sobretot aplicant la recepta de sempre: lluita unitària
contra el projecte. Aquí ens trobarem. A totes.
Quin remei.

ciu.cat/santjutst

www.iniciativa.cat/santjust

elbutlletí

Oscar Gil Herrando
Grup Municipal del PP

El PP lo hace todo mal
Desde un tiempo a esta parte el PP lo hace todo
mal, es una cosa muy sorprendente porque la
realidad va demostrando que el país comienza
a arrancar, lento pero seguro y con daños a muchos ciudadanos pero cada día menos.
Los que critican y proponen recetas diferentes son los mismos que nos trajeron al pozo y
curiosamente nos traen las mismas recetas con
las que nos hundieron.
Con ese afán de crítica desmedido que les
embarga muchas veces caen en el ridículo de
atacar cosas no solamente razonables si no que
incluso criticar actos o voluntades en las acciones del PP que directamente no existen.
Aun recuerdo con vergüenza ajena las críticas que se vertieron contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, entre otras ideas peregrinas, que tendríamos que cerrar las Escuelas Municipales
(En Esplugues Tv aún estará colgado el video
del debate de los portavoces el año pasado)
por la citada Ley, a nadie se le escapa que Las
Escuelas Municipales no han cerrado y que si
algo malo les sucede es por culpa de los recortes presupuestarios de CIU, por cierto con el
respaldo total de ERC, pues ambos tienen sus
prioridades y la Patria pasa por encima de las
escuelas.
Hoy nos encontramos ante otra de esas campañas de política ficción contra una ley del PP,
para quien aun no lo sepa intentaré resumirlo
de forma sencilla, El PP ha presentado una
modificación de la Ley de Sociedades, en ella
se obliga a las entidades sin ánimo de lucro a
presentar el Impuesto de Sociedades a partir
de unos ingresos de 50.000 € cuando antes
eran de 100.000 € y a llevar una contabilidad
básica.
El mantra que se hace sonar en la calle es
que el PP quiere cobrar el Impuesto de Sociedades a las entidades sin ánimo de lucro, es
la manipulación más barruera que había visto
hace mucho tiempo y es una total falsedad.
Las asociaciones que ingresaban más de
100.000 € ya venían cumpliendo esa obligación anteriormente, que en absoluto implica
tener que pagar impuestos, si no que se utiliza
para vigilar el buen gobierno y el justo uso de
estas, así como para controlar a los proveedores que no utilicen esas facturas que quedan
ocultas al fisco para no declarar. Ahora esa obligación se aplica a partir de los 50.000 € por
cuanto, y a nadie se le escapa en estos años lo
que ha pasado, que se quiere controlar que las
asociaciones sin ánimo de lucro lo sean efectivamente y nadie aproveche su cobertura para
defraudar.
Es alucinante que se critique una rectificación así de la Ley pero aún lo es más que la
crítica se fundamente en mentiras.
Para cualquier duda o aclaración estamos a
vuestra disposición en ppsantjust@gmail.com
ppsantjust@gmail.com

Pablo Barranco Schnitzler
Grup Municipal
de Via Democràtica

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal de
Junts per Sant Just

“Érem canalla
i vam perdre la joventut
i, molts, la vida”

març 2015

Aló Alcalde

El passat mes de gener ens deixava Joan
Guasch, un dels nostres militants més històrics. Volem reproduir aquí el text que la seva
família ens va permetre llegir el dia del seu enterrament a la Parròquia de Sant Just Desvern,
el 20 de gener de 2015.
“Érem canalla i vam perdre la joventut i,
molts, la vida”. Aquestes són paraules del Joan
Guasch, el Sr. Guasch o en Guasch, com molts
li dèiem, paraules que ell va repetir una vegada
i una altra per referir-se a la Quinta del Biberó.
El Sr. Guasch va ser una persona que des de
molt jove va tenir molt clar el que significava
lluitar pels seus ideals. Amb 17 anys va ser a la
batalla de l’Ebre, veient com companys seus de
la mateixa edat morien defensant la República.
Per fer justícia a tots ells, en Guasch no va parar
mai d’explicar, d’escriure, de gravar les seves
vivències. Perquè deia que no havíem de deixar
en l’oblit aquelles persones que van donar-ho
tot per la llibertat.
En Joan Guasch era militant històric d’ERC,
dels coneguts com “Srs. d’Esquerra”, va ser
una persona que no passava desapercebuda:
era optimista, pacient, prudent, i sobretot compromès amb els seus ideals. El podem recordar
vigilant els polítics, dient-los si anaven bé o malament. També el recordem, fins fa poc encara,
pels carrers de Sant Just amb el seu tractor.
Com ens feia patir quan havia de girar el carrer
de la Creu amb la Rambla!
En Joan era una persona transparent, sincera, que ho donava tot a canvi de res. Per a la
gent d’ERC de Sant Just sempre va ser un referent: l’escoltàvem, xerràvem amb ell, era un pou
d’experiència. En les nostres converses sempre
ens demanava unitat i empenta per aconseguir
fites de país, per assolir la independència entesa com un mitjà per a la millora de la qualitat de
vida de tothom. Ben segur que ara el trobarem
a faltar a les calçotades, als actes de l’11 de setembre i en molts altres moments, com passarà
el proper 24 de maig a les eleccions municipals
i el 27 de setembre, quan anem a votar per la
independència del nostres país. Ell ja no podrà
fer-ho, però Joan, no pateixis, ho farem per tu.
Als seus fills i néts el nostre més sentit condol, i sobretot, moltes gràcies per haver-nos
deixat, durant tots aquests anys, que poguéssim compartir una part del temps amb ell. I al
Sr. Guasch donar-li les gràcies per haver estat
sempre al nostre costat. Intentarem seguir el
seu exemple i culminar la seva il·lusió ara estroncada. Treballarem pels teus somnis: tenir
un país just i igual per a tothom. I, sobretot,
moltes gràcies per haver-nos ensenyat a estimar
una mica més el poble de Sant Just i el nostre
país. Descansa en pau, amic.

El 29 de enero de 2012, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, después de 13 años de
intervencionismo bananero en los medios de
comunicación mediante su patético “Aló Presidente”, daba su último programa de autobombo.
En ETV, la televisión cofinanciada con miles de
euros por los bolsillos de todos los santjustencs,
también tienen su programa estrella una vez
al mes con la aparición del alcalde. Nosotros
proponemos el nombre de “Aló Alcalde” para
intentar mejorar la casi inexistente audiencia
de la cadena.
Asimismo, insistimos en la aparición trimestral
(y no mensual) de este Butlletí. Pero parece que
al Consistorio de Perpinyà (que me dicen que en
su día supuestamente fue Perpiñá), no le importa
haber incumplido sus compromisos electorales
de hace 4 años. Prefiere seguir tirando el dinero
en promocionar programas televisivos de nula
audiencia y propaganda electoral encubierta.
¿Realmente necesitan comunicar prácticamente lo mismo todos los meses? ¿No piensan rendir cuentas de las chapuzas, como el
“borrado parcial” de cucharas y tenedores de
nuestra emblemática chimenea? ¿Dónde queda
la responsabilidad municipal en la situación de
abandono e insalubridad de Can Candeler o Can
Freixa? ¿Están felizmente reubicados los okupas
del Casino de Anselm Clavé? ¿En la Vall se sigue
cazando en fincas sin permiso de sus propietarios? ¿En Promunsa se engaña desde hace años
cobrando el 10% de IVA cuando debe ser el 4%?
¿No les da vergüenza haber sido incapaces de
unir dos clubs de fútbol que están a la greña,
en una población de solo 17.000 habitantes?
¿Dónde está el resultado del saqueo a base
de impuestos? ¿Acaso un 0,09% de bonificación
del IBI sobre el presupuesto no es un engaño?
¿A este Consistorio sólo le interesa recalificar
terrenos y capar la iniciativa privada? Y cuando
se pone a construir, las calidades y acabados
son realmente deplorables. ¿Qué opinan en Mas
Lluí de eso?
Pero hay otros que van igual de mal: CiU podría
llamarse Convergència i Desunió (carecen de
Unió desde hace muchos años), y más después
de la “espantá” de la Nebrera, que se pensaba
que la aclamarían por las calles y que esto de
encumbrarse en alcaldesa sería coser y cantar.
Y Ciudadanos, que, con el mismo cáncer de
corrupción que la “casta” entre sus filas, no
es más que el mismo perro con distinto collar.
¿Alguna vez han sugerido recortar el aparato de
la Administración o los
miles de cargos elegidos a dedo? Su única
intención es sustituir
a los que hay, ya sea
en el Ayuntamiento o
en Promunsa, ese ente
que en su día tuvo su
función social y que
hoy no es más que un
patético desguace de
saldos políticos.

ww.esquerra.cat/santjust

www.viademocratica.org
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8 DE MA
RÇ
DIA DE
LA
DONA

Diumenge1

Dijous5

Dimecres11

u 10 h Parc Roquetes

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

Exposició canina

Audiovisual de muntanya:
Aconcagua. El sentinella de pedra

u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Puntuable per al títol de Millor Gos de
Catalunya 2015. Inscripcions a la mateixa
exposició. Informació: info@caninacat.org
Organitza: Reial Societat Canina 		
de Catalunya i Ajuntament

u 12 h Parc del Parador

Ballada de sardanes amb la Cobla
Baix Llobregat
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just

Amb Germán Català. Organitza: SEAS

Divendres6
u 18 h Les Escoles

Xerrada: 50 anys de telèfon 		
de l’esperança

u 17 h Ateneu: Sala Municipal

Organitza: Justícia i Pau, Parròquia dels
sants Just i Pastor i AV Sant Just

Balls per a la gent gran

u 22 h Ateneu: Sala Cinquentenari

També els dies 15, 22 i 29 de març.
Organitza: Balls Gent Gran

Concert de Jazz:
Lluís Coloma Trio

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, natació i altres activitats
esportives dirigides 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

u 19 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Curs d’arqueologia de Sant Just
Desvern: Prehistòria i antiguitat al
curs final del Llobregat

Preu: 10 €. Socis/es: 8 €.
Menors de 30 anys: 6 €.
Totes les entrades
inclouen consumició.
Organitza: Ateneu i On Air - Jazz series

Dissabte7

Baby contes: Farcells de contes,
amb Nona Umbert
Activitat exclusiva per a infants d’1 a 2 anys.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, a través
del biblioteca@santjust.cat
o tel. 93 475 63 00.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous12
u 10.30 h Des del Parc del Parador

Visita comentada al temple
neogòtic del Tibidabo
Informació: Centre Social El Mil·lenari, els dimarts d’11 h a 13 h
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant
Just Desvern

u 21.30 h ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal

u 18 h Casal de Joves: Sala Utopia

Tema: Valoració del balanç del mandat
2011-2015
L’alcalde respondrà les preguntes que
l’audiència vulgui fer.

Botifarrada popular, sorteigs,
activitats i mercat low-cost

Divendres13

Per ajudar a finançar l’estada a Islàndia
del grup de Teatre Social en un projecte
d’intercanvi jove.
Organitza: Casal de Joves

Diumenge8
u 7 h Des del Parc del Parador

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

Conferència: Els grans protagonistes catalans, amb Carles Serret,
historiador

Cicle La Guerra de Successió 1700-1714.
Organitza: SEAS

Impartit per Jordi
Jiménez Zamora.
També els dies 11,
18 i 25 de març.
Preu: 15 € (socis/es:
10 €). Inscripcions a:
centredestudis@santjust.
org o tel. 618 79 27 06 (Josefina).

Excursió matinal a Granera
(Moianès).

Dissabte14

Organitza: SEAS

u 17.30 h CC Salvador Espriu

u 13 h Casal de Joves

Ball-discoteca per a persones amb
discapacitat intel·lectual

Organitza: Centre d’Estudis
Santjustencs

Venda de tiquets a la Granja Carbonell.
Organitza: ERC

Calçotada d’ERC

També el dia 28.
Organitza: Asproseat i Ajuntament

u 19 h Casal de Joves: Sala Utopia

u 22.30 h Casal de Joves: Sala Utopia

Buc Session

Espai de Trobada Jove: sopar multicultural

Organitza: Casal de Joves i Músics 		
de Sant Just

u 22 h Ateneu: Sala Municipal

Balls de Saló
També el dia 28. Organitza: Balls de Saló 		
de l’Ateneu

Diumenge15
u 7 h Des del Parc del Parador

Excursió a la Serra de Vandellòs
(Baix Camp)
Organitza: SEAS

u 10 h - 14 h Penya del Moro

Punt d’informació del jaciment iber
i medieval
Organitza: Arxiu Històric Municipal

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

Aula de Cuina: Cuina creativa,
fes-ho fàcil!
Xerrada-taller teoricopràctica. Cal inscripció
prèvia al tel. 93 372 98 98. Mínim 8 persones.
Preu: 9,73 €
Organitza: Ajuntament i Cuina Miracle

Divendres20
u 19 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Celebració del Dia Mundial 		
de la Poesia
Lectures de poemes
Organitza: Servei Local de Català, Escola
d’Escriptura de l’Ateneu, Biblioteca Joan
Margarit i Ajuntament

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

Tertúlia: Els adolescents i les xarxes
socials
Amb Alba Martínez. Organitza: Secció Cultura
de l’Ateneu

u 20.30 h Parròquia

Xerrada: Teresa Cepeda y Ahumada.
Ser mujer en tiempos recios
Organitza: Nostra Dona

Per a majors de 18 anys. Organitza: Casal de
Joves

Dissabte21
u 10 h Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)

FESTA DE LA
PRIMAVERA:
Vine a conèixer
el nou parc Iulia
Quieta
Activitats:
• Globus aerostàtic per
veure Mas Lluí des de l’aire
• 3x3 de bàsquet a la nova pista
esportiva del parc
• Concert i animació amb quartet en directe,
per passar-ho bé a ritme de swing
• Activitats i tallers familiars
• Emporta’t la teva planta de primavera
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració
de AV Mas Lluí-Sant Just, Ballaswing.cat
associació, Bluebonnet Nutrition is Life,
Club Bàsquet Sant Just, Club de Bàsquet
Santfeliuenc, Col·lectius de ball de Sant
Just Desvern i Ambitec

Dilluns22
u 9 h Ateneu: Pati del Roure

Botifarrada solidària per a la Cursa
Trailwalker Girona 2015
Per recaptar fons per a Intermón Oxfam
Organitza: SEAS

u 14 h Casal de Joves

XXXI Cocido Extremeño
Preu: 15 € (socis/es i menors de 40 anys: 10 €)
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

u 15 h CEM La Bonaigua

Dilluns23
u 18 h Centre Cívic Joan Maragall

Taller d’elaboració de sabó de roba
artesanal
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Organitza: AMB, Solidança i Ajuntament

Dimecres25
u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

L’Hora del Conte amb Raquel 		
de Manuel
Per a infants a partir de 3 anys. Aforament
limitat. Entrada amb tiquet que es repartirà al
vestíbul de Can Ginestar el mateix dia.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

u 18.30 h Centre Cívic Joan Maragall

Tast de vins escumosos i dolços
Cal inscripció prèvia. Mínim: 8 pers.
Preu: 9,73 €.
Organitza: Ajuntament i Celler de Can Mata

Dijous26
u 19 h Ajuntament: Sala de Sessions

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

Divendres27
u 20 h Ateneu: Sala Cinquantenari

El Documental
del Mes:
The good son
Preu: 5 €
(socis/es: 3 €).
Organitza:
Ateneu
i Paral·lel 40

Campionat de patinatge (intern)

Modalitat lliure on participen totes les patinadores del club. Organitza: Patinatge Artístic
Sant Just

u 18 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Teatre: 25 de gener

Del Grup Punt i Seguit Teatre. Preu: 10 € (socis/
es: 8 €). Organitza: Ateneu. Espai A

Dissabte28
u 20 h Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Diumenge29
u CANVI D’HORA

A LES 2 h,
SERAN
LES 3 h
u 7.30 h Des del Parc del Parador

Excursió matinal a Montserrat
(Bages)
Organitza: SEAS

u 12.30 h Pl. Verdaguer

Diumenge de Rams
Organitza: Parròquia dels sants Just i Pastor

EXPOSICIONS
La infància del PSUC 1936-1939.
El retorn dels papers de Salamanca,
de Fundació Nous Horitzons
Al CIM de Can Ginestar, 			
fins al 13 de març.
Mengem-nos l’art,
de Miracle Serra
Al Celler de Can Ginestar, 		
fins al 12 d’abril.
Fonts d’aigua a Collserola
Al CIM de Can Ginestar, 			
del 19 de març al 12 d’abril.
Inauguració, el dia 19, a les 19.30 h
Organitza: Les Fonts Fent Fonting
i Arxiu Municipal

DESTAQUEM

TALLER DE
LACTÀNCIA

MERCAT
DE PAGÈS

Tots els divendres
fins al 19 de juny, a les
11 h, al CC Salvador
Espriu
Organitza: Associació
Amics del Barri Sud

Cada diumenge,
a les 10.30 h
Al Parc de Torreblanca
Venda de fruita i
verdura ecològica
dels pagesos/es del
Parc Agrari del Baix
Llobregat
Organitza:
AMB, Consell
Comarcal, Parc Agrari
Baix Llobregat
i ajuntaments

SANT JUST DESVERN
BUSINESS CROSSING
La 1a trobada de creació
de xarxa i promoció de
consum local a Sant Just
Desvern
18 de març, a les 9 h,
a l’Hotel City Park 		
Sant Just
Inscripcions:
www.gettingcontacts.com

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 ABRIL. Màx. dia per
comunicar activitats: 10/03 / 15

XXVII CONCURS
DE PROSA I POESIA
EN CATALÀ PER A NO
PROFESSIONALS
Bases a santjust.cat
Termini fins al 24 		
de març
Aquest any vine
i participa al dictat
organitzat pel Servei
Local de Català

Organitza: Associació Santjustenca per

SORTIDES
CICLISTES
la Marató de TV3 amb
la col·laboració
de l’Ajuntament, Just Gospel Cor,

Cada
diumenge.
Ateneu, En
Antena, Tour, Balls de Saló
iCicloturisme,
Cor Jove de l’Ateneu,des
Estudi
de la
dansa
de
Tutuguri, Escola de dansa Renata
Font
a les
8h
Ramos,del
Balls Ciclista,
per a la gent gran,
Escola
Montserrat,
Cursos
Municipals
d’Arts
BTT, des de la pl.
Plàstiques, Taller de Plàstica Municipal
Camoapa,
a les ABS
9 h Sant Just,
Carrau Blau, Justeatre,
Pilar Senpau, Comissió
de Festes del
Organitza:
Agrupació
Barri Nord hípica Sol Solet, Granja
Ciclista
Sant
Just
Mèlich, Poni Club Catalunya i Ràdio
Desvern

8 de març
Dia Internacional de la Dona
Divendres 6 de març
18 h – Casal de Joves
• Mostra de cursos i tallers de salsa,
bollywood i hip-hop
• Classe oberta de salsa i bollywood
• Mostra del grup de teles
• Breu interpretació del grup de
Teatre Social
• Lliurament del premi del Concurs
de Microcurts del Dia de les Dones
2015
Consulteu bases a www.casaldejoves.com
Organitza: Casal de Joves
19.30 h – Sala Cinquantenari 		
de l’Ateneu
• Recital poètic amb les poetesses 		
Blanca Llum i Anna Pantinat
• Degustació de vi i de cervesa
artesana
Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu amb la
col·laboració del Celler de Can Mata
21 h – Sala Municipal de l’Ateneu 		
(servit pel Restaurant de l’Ateneu)
• Sopar-ball de les Dones
Preu: 25 e (venda de tiquets 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)

Dissabte 7 de març

photocall amb el desig i un tast de cervesa.
Organitza: Dona i Empresa

Dissabte 14 de març

19.45 h – Des del Parc del Parador
(desplaçament en autocar)

10 h - Paral·lel (davant monument 		
a Raquel Meller)

• Teatre: La plaza del Diamante,
dirigida per Joan Ollé i
protagonitzada per Lolita Flores
Sortida en autocar a l’Auditori Atrium 		
de Viladecans.
Preu de l’entrada: 15 e (Places limitades.
Venda a JustDona, els dimecres de 18 		
a 20.30 h, al CC Salvador Espriu)

• Itinerari cultural: 		
Dones de Barcelona
Inscripcions: CC Joan Maragall fins al 4 		
de març. Preu:11,67 e
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Diumenge 8 de març
DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA

Dimarts 24 de març

19 h – Sala Municipal de l’Ateneu
• Presentació de la XIX Miscel·lània
d’Estudis Santjustencs:
La història de 50 dones de la
primera meitat del s.XX
Relat de dones de Sant Just Desvern

12 h – Jardins de Can Ginestar
• Vermut commemoratiu del 8 		
de març: Canya per la igualtat
Tothom podrà expressar per escrit el seu
desig respecte a la igualtat. Hi haurà un

A l’Institut de Sant Just es faran
al llarg del mes diverses activitats
coeducatives i de sensibilització

a
l
e
d
a
t
Fes imavera
Pr luí –
L
s
a
M nt Just
Sa

Vine a conèixer el nou parc Iulia Quieta
Dissabte 21 de març, a partir de les 10
• Globus aerostàtic per veure Mas Lluí des de l’aire

Col·laboren

• 3x3 de bàsquet a la nova pista esportiva del parc

• AV Mas Lluí – Sant Just

• Concert i animació amb quartet en directe, 		
per passar-ho bé a ritme de swing

• Bluebonnet Nutrition is Life

• Activitats i tallers familiars
• Emporta’t la teva planta 					
de primavera

• Ballaswing.cat associació
• Club Bàsquet Sant Just
• Club de Bàsquet Santfeliuenc
• Col·lectius de ball de Sant Just
Desvern
• Ambitec

