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➤ Oberts els terminis per sol·licitar els ajuts de l’IBI					
i de les obres de rehabilitació d’edificis
lou a
c
n
I
nd
➤ El Món Il·lustrat organitza converses amb veïnat 					l’age ivitats
ct
amb una trajectòria professional reconeguda
d’a
➤ Jovent de Sant Just coneix altres països 							
amb projectes d’intercanvi europeus
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Apunts d’història i patrimoni
Recordant l’acte de bateig de la Sala Ovidi Montllor del Casal de Joves

TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció Ciutadana (gratuït)
Ajuntament (OGI)
Centre d’Assistència Primària (CAP)
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 72 61
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

Paco Ibáñez Gorostidi i Xavier Ribalta Secanell. Tot i que
no apareixen, també hi van prendre part en Francesc Pi
de la Serra i la Marina Rossell.
Com a curiositat, el concert tenia un preu de 1.000
pessetes i s’oferia descompte amb el carnet del Casal
de Joves. •

#

➤ El passat 10 de març es van complir els 20 anys de
la mort del cantautor i actor Ovidi Montllor i Mengual,
nascut a Alcoi l’any 1942. Aquest any s’ha declarat l’any
Ovidi i s’han fet actes relacionats amb la seva figura i
el seu llegat al llarg de tota la geografia catalana per
commemorar l’efemèride.
A Sant Just Desvern, al Dia de la Poesia del mes passat
es va recordar l’Ovidi. Però avui ens traslladem a l’any
1997 per rememorar un acte que es va fer dos anys
després de la seva mort, durant les Festes de Tardor. El
16 d’octubre es va posar el seu nom a una de les sales
del Casal de Joves. En aquell moment es va fer un
recital poètic extraordinari en aquest equipament en la
seva memòria.
La fotografia que avui us presentem és d’aquell acte
al qual van assistir més de 300 persones. En aquest
document gràfic podem reconèixer alguns dels poetes i
cantautors participants, d’esquerra a dreta: José-Agustín
Goytisolo, Joan Margarit i Consarnau, Imanol Larzábal,

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 vostra participació és important
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

➤ 12.648 persones de Sant Just

Desvern estan convocades a les urnes el pròxim 24 de maig. Moltes
d’elles fa anys que estan exercint el
dret democràtic d’anar a votar però
d’altres s’estrenen en aquesta responsabilitat. Aquelles persones que
heu complert els 18 anys fa poc
temps és la primera vegada que votareu a les eleccions municipals i la
vostra participació és important per
construir junts el Sant Just Desvern
del present i del futur.
La nostra ciutadania sempre ha
demostrat que té un compromís ferm
en el dret a vot. Sant Just Desvern
sempre s’ha situat per damunt de la
mitjana catalana en participació en

els diferents comicis electorals, i per
tant, la nostra taxa d’abstenció és
més baixa que en d’altres municipis
catalans.

Participar en les
eleccions per construir
junts els Sant Just del
present i del futur
En aquests comicis, es presenten
7 candidatures electorals, una menys
que fa 4 anys. En aquest Butlletí, trobareu una fitxa bàsica de cadascuna
d’aquestes formacions, per tal que
disposeu de tota la informació corres-

ponent a aquesta cita electoral.
Des de l’Ajuntament, tenim tot el
dispositiu preparat perquè les eleccions puguin transcorre amb total normalitat i d’acord amb la llei, i vull agrair, especialment, a les persones que
se’ls ha notificat que estan a les meses
electorals, el seu treball en aquesta
jornada electoral del mes de maig.
Quedar-se a casa implica no exercir una responsabilitat ciutadana que
moltes persones van lluitar anys i anys
perquè fos una realitat. No deixeu
d’exercir el vostre dret i escolliu lliurement la papereta que millor representi els vostres anhels ciutadans. El
present i el futur de Sant Just Desvern
està a les vostres mans.

Al maig, preinscripcions a l’Escola Bressol,
als cicles formatius i al Centre de Persones Adultes
➤ Les famílies que vulguin portar

els seus fills a l’Escola Bressol
Municipal Marrecs poden presentar la seva sol·licitud del 4 al
15 de maig. El sorteig públic es
farà el 4 de juny i el període de
matriculació està previst del 8 al
12 de juny. Aquest curs s’oferten
60 places: 8 de lactants, 31 d’1
any, i 21 de 2 anys.
També al maig, del 12 al 19, es
podran fer les preinscripcions
per al cicles formatius. En el
marc dels projectes d’èxit escolar impulsats per l’Ajuntament,
aquests dies s’està duent a terme
la iniciativa “Coneguem els Cicles”, adreçada al jovent de 15-16
anys que finalitzen l’ESO. Es fan
diferents activitats –visites, tallers
introductoris, etc– per donar a
conèixer els diferents cicles formatius que imparteixen els centres del poble i la rodalia, amb

la intenció d’orientar i facilitar
l’elecció de quina formació vol
realitzar el jove.
La Comissió d’èxit escolar,
formada per diferents professionals municipals i dels centres
educatius de secundària, fa una
valoració d’aquell alumnat que
ho necessita i proposa un programa o un acompanyament especial personalitzat, encaminat
a motivar i orientar tant a nivell
personal com escolar.
Pel que fa al Centre de Formació de Persones Adultes,
el període de preinscripció s’ha
establert entre el 22 i el 29 de
juny. Enguany, l’oferta formativa inclou la preparació de proves
d’accés a cicles formatius de grau
superior, Graduat en Educació
Secundària, dos nivells d’anglès i
informàtica.
Més informació a santjust.cat.
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Actes literaris, lúdics i tradicionals per Sant Jordi

T

ot i que s’han fet activitats
entorn la diada de Sant Jordi
al llarg de, pràcticament, tot
el mes d’abril, la jornada festiva,
tradicional i lúdica, va ser el diumenge 19 a Can Ginestar.
Una setmana després, el dissabte 24 d’abril, el protagonisme se’l
va endur el lliurament dels premis
del Concurs de Prosa i Poesia en
Català per a no Professionals, que
enguany ha arribat a la 27a edició, i en la qual han participat 250
persones, sent la franja de 15 a 17
anys en la qual s’han presentat un
major nombre d’obres. En aquest
marc, per primera vegada s’ha fet
un “Dictat col·lectiu”.
Les entitats juvenils s’han sumat
a la celebració amb una iniciativa
nova: tastar tapes mentre s’escolta
música. El dissabte 25 va ser el torn
del correfoc, primer amb els petits
Diablets de Sant Just, i tot seguit
amb el Drac, Dimonis Apagallums
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de Camablanca i les colles convidades a la plaça Verdaguer.
L’Ateneu també ha estat escenari
de tertúlies, concerts, teatre i un
recital de Joan Margarit amb poemes del seu últim llibre Des d’on
tornar a estimar i de Barcelona, amor
final, que s’ha reeditat i ampliat amb
un apartat dedicat a Sant Just. I en
aquesta festa tradicional catalana les
sardanes van tenir el seu moment
el diumenge 26.
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50 artistes locals omplen d’art els diferents
espais de Can Ginestar amb la mostra “In Veí”

O

mplir, per dins i per fora,
tots i cadascun dels espais
de la Casa de Cultura Can
Ginestar. Aquest és l’objectiu de
l’exposició “In Veí”, organitzada
pel col·lectiu Artasjust, i que
fins al 26 de maig mostra el gran
potencial artístic de Sant Just Desvern a través de les obres d’una
cinquantena d’artistes –la majoria
dones– tots ells veïns/es del poble.
Un important volum de persones i de material que ha suposat
un gran esforç de preparació i de
coordinació. La idea d’aquesta mostra va sorgir fa més d’un any, i ja fa
uns mesos que es va fer una crida convidant a participar a totes les persones
del poble vinculades d’una o altra forma a l’art, explica la Montserrat
Sastre. I la resposta ha estat certament aclaparadora, afegeix la Dolors Puigdemont. Des del principi
teníem algunes coses molt clares, però
amb el temps també hem hagut de ser
flexibles en d’altres per donar cabuda
a tothom, perquè mica en mica la gent
s’ha anat engrescant i l’exposició s’ha
anat fent més i més gran.
Hi participen 44 artistes plàstics
amb peces repartides pels espais
interiors –Celler, Arxiu Històric,
aules, CIM, sala Isidor Cònsul, Biblioteca, vestíbul i la cafeteria. A
la façana hi ha intervencions del
Quim Orriols que ha col·laborat
amb el Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau; un col·lectiu de
60 dones agrupades sota el nom

“Dones amb traça” que ha vestit els arbres dels jardins de Can
Ginestar amb patchwork i ganxet.
Hi ha un espai dedicat a la poesia
amb un recital permanent al CIM;
i la fotografia hi és present amb
una projecció continua a la Sala
de Ponent.
Però “In Veí” és més que una
exposició, perquè paral·lelament
es fan activitats a l’interior d’El
Celler –presentacions de llibres,
xerrades i una activitat específica perquè els infants pintin
l’exposició–, i jornades de portes
obertes dels Cursos Municipals
d’Arts Plàstiques. La voluntat és establir un diàleg entre els artistes i el
públic, perquè puguin conèixer millor
tant la persona com l’obra, destaca
Puigdemont. Amb aquesta idea
s’ha editat un programa de mà,

amb explicacions dels artistes sobre la seva obra, per tal que serveixi de guia a les persones que
visitin l’exposició.
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7 persones es presenten a l’alcaldia
➤ En aquestes planes presentem les persones que encapçalen les llistes dels 7 partits polítics que es presenten a
les eleccions municipals. La informació ha estat aportada
per cadascuna de les persones candidates.
El proper 24 de maig a Sant Just Desvern, les 12.648
persones que figuren al cens electoral podran exercir el dret
a vot als 10 col·legis habilitats per aquest dia.

GOVERN

OPOSICIÓ

PP
2
VD
1

Regidors/es mandat 2011-2015

Josep Perpinyà i Palau, té 51 anys i
viu al Walden 7. Llicenciat en història
moderna per la UAB i màster per Esade
en funció gerencial de les administracions públiques i de lideratge de serveis
públics.
És alcalde de Sant Just Desvern des de
l’any 2004.

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Com a partit de govern, volem preservar el model de poble amb un alt
nivell de convivencia, reduint l’atur i afavorint l’activitat econòmica.
L’acompanyament social a les famílies, l’educació, la formació i la
cultura són fonamentals en la societat que volem. Impulsarem un
centre d’aprenentatge d’idiomes. Facilitarem l’habitatge de lloguer i
augmentarem els espais públics, preservant l’espai natural. Governarem amb complicitat i escoltant la ciutadania.

@josepperpinya
facebook.com/perpinya
josepperpinya.blogspot.com
www.santjust.socialistes.cat

Què destaqueu de la vostra candidatura:
Està formada per 27 persones del poble que tenen una elevada implicació social i perfils professionals molt diversos. Dupliquem el nombre
de persones independents, és a dir, que no militen al nostre partit. I
per primera vegada, la presència femenina supera la masculina i és la
màxima permesa per la llei d‘igualtat.

Laia Flotats i Bastardes, té 39 anys i
viu al barri de la carretera, can Modolell.
Llicenciada en Ciències Empresarials i
treballa com a gerent d’empresa.
@lflotats
facebook.com/laiaflotatssantjust
lflotatssantjust@gmail.com
www.ciu.cat/santjust

Lluís Monfort i Peligero, té 41 anys i
viu al c. Bonavista, al barri Centre.
Llicenciat en Història de les Societats
Precapitalistes i treballa de tècnic de
gestió a la UPC.
@movemsantjust
facebook.com/movemsantjust
movemsantjust@gmail.com
https://movemsantjust.wordpress.
com/
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Junts per
Sant Just
*Com en totes les convocatòries electorals, l’Ajuntament intenta
1
que els partis acordin la distribució de la propaganda electoral

PSC
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Tret més rellevant del programa que presenteu:
Un ajuntament amic del ciutadà: fer que l’ajuntament estigui al servei
dels ciutadans i ciutadanes, que sigui obert, transparent i útil, augmentant el grau de participació ciutadana. La gestió ha d’estar enfocada a
què l’ajuntament sigui un aliat en els projectes de vida de cada ciutadà
i ciutadana i ha de contribuir en positiu en el camí de consecució de
l’èxit. Amb això aconseguirem que les iniciatives de les persones es
duguin a terme i aconseguirem revitalitzar el poble.
Què destaqueu de la vostra candidatura:
És una candidatura transversal, amb més de 18 entitats representades,
amb gran diversitat de sectors d’activitat professional representats.
Un gran equip amb il·lusió, empenta i creativitat per gestionar amb
intel·ligència els recursos dels santjustencs i santjustenques.

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Ens mou aconseguir un Sant Just radicalment democràtic, socialment
just, inclusiu, mediambientalment responsable, lluitador per la igualtat
entre gèneres i opcions sexuals, solidari, compromès amb el país i amb
la resta de pobles, lliure, honest, transparent, popular i participatiu.
Un Sant Just amb capacitat, sensibilitat i gosadia, capaç d’entomar
els reptes de futur des d’una perspectiva col·lectiva, treballant per un
Sant Just en comú.
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Som “Movem Sant Just”, una candidatura oberta d’esquerres amb
ganes de sumar, amb ganes de constituir una força amb capacitat de
liderar un projecte per als propers anys. Amb aquesta idea, un equip de
persones independents i gent d’ICV s’ha unit per treballar per al nostre
poble. Clàudia Fabra, Agustí González, Carla Crespán, Just Fosalva i
Lluís Monfort encapçalen aquest projecte col·lectiu.

elbutlletí

Enric Salvadores Manzano, té 46 anys.
Tècnic superior d’electricitat. Treballa
com autònom i té empresa pròpia.
ppsantjust@gmail.com

maig 2015

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Un Sant Just més segur, més social,amb una restructuració pressupostària molt més avantatjosa pels veïns. Adequació d’impostos i ajudes
pels nous emprenedors. Noves línies d’actuació a l’empresa municipal
(Promunsa). Eliminació de càrrecs de designació política i reducció
salarial de l’equip de govern. Baixada d’impostos directes i indirectes.
Creació de departament animalista encarregat d’acollir animals perduts
i control de proliferació d’espècies salvatges.
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Equip de persones joves i preparades amb ganes de treballar pels veïns
de Sant Just Desvern, amb la intenció de reforçar la seva representativitat per poder ser decisius a l’hora de formar govern. Un govern que
ofereix garanties, solvència i transparència política.

Sergi Seguí Esteve, té 34 anys i viu a
Mas Lluí Sant Just. Llicenciat en Humanitats i postgrau en gestió cultural.
És responsable de Comunicació a la
Institució de les Lletres Catalanes departament de Cultura de la Generalitat.

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Ens comprometem a treballar intensament en l’elaboració del pla
d’actuació municipal Sant Just 2025, caracteritzat per la construcció
nacional i, al mateix temps, el progrés local, des d‘un punt de vista
social, mantenint i millorant les polítiques de suport a les persones
i famílies, la participació activa de la població i el dinamisme de la
societat civil.

@ERC_SantJust
facebook.com/ERCSantJust
santjustdesvern@esquerra.org
www.esquerra.cat/santjust

Què destaqueu de la vostra candidatura:
La candidatura d‘esquerra republicana és jove, oberta, dinàmica i està
motivada per afrontar els reptes de futur de Sant Just i del país. La
candidatura som un equip de persones que, des de fora del partit, hem
treballat durant anys pel poble des de diferents àmbits.

Pablo Barranco Schnitzler, té 46 anys
i viu al barri Nord. Formació de tècnic
comercial i és empresari.
@PabloBarrancoVD
facebook.com/Vía-Democrática
santjustdesvern@viademocratica.es
www.viademocratica.org

Guillermo Francés Morbach, té 29 anys
i viu al barri Nord. Llicenciat en Dret;
màster en assessoria fiscal i màster
en Dret Esportiu. Treballa d’advocat i
assessor tributari.
@Cs_SantJust
@gfrances86
facebook.com/CiutadansSantjustDesvern
santjust.desvern@ciudadanos-cs.org

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Via democràtica baixarà els sous dels polítics de l’ajuntament de Sant
Just fins el 50%. Eliminarem totes les subvencions inútils i sense cap
interès social o cultural. Reordenarem el sentit dels carrers al centre
i promourem accions per a la millora del món comercial de Sant Just.
Baixarem l’IBI fins un 10%.
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Via democràtica és una candidatura 2015-2019 creada per gent del
poble de Sant Just per a ajudar a millorar el nostre poble.
11 Dones i 6 homes de diverses professions conformen una candidatura valenta amb desitjos de canvi.

Tret més rellevant del programa que presenteu:
Ciutadans Sant Just impulsarà un projecte que respongui a les necessitats de tots els ciutadans. Apostem per un model de ciutat que pensi
en les persones, en els comerciants, en els emprenedors i empresaris
el qual tots se sentin integrats. Un projecte de municipi amb polítiques
realistes i sentit comú que anteposi l’interès general a les sigles dels
partits. Un projecte que defensarà la necessitat de combatre el nacionalisme i de liderar un procés de regeneració democràtica.
Què destaqueu de la vostra candidatura:
Tenim una candidatura formada per gent jove, autònoms, petits empresaris, comerciants, empleats, aturats i jubilats que ens permet tenir
una visió global. Tenim persones disposades a aportar en un projecte
en el qual creuen i fer-ho amb ilusió quan la política crea desil·lusió i
sobretot disposades a sacrificar temps personal en favor del bé comú
del municipi.
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“El món il·lustrat dóna l’oportunitat de conèixer millor
veïnat amb projecció nacional o internacional”

A

Sant Just Desvern viuen persones que tenen projecció
nacional o internacional, a
més d’un prestigi i una trajectòria
professional reconeguda, però
no tothom ho sap. Aprofitar que
viuen entre nosaltres per conèixer-los millor i entendre la seva
obra és la raó de ser de les activitats que organitza El món il·lustrat,
un grup d’amics moguts pels mateixos interessos vinculats a la difusió de l’art i la cultura. La Lola
Castañ i la Teresa Farró són les
persones que representen aquest
grup, però compten amb el suport d’altres persones. Com a grup
creiem molt en la societat civil, en el
seu potencial; per aquest motiu ens fa
molta il·lusió organitzar aquestes converses i contactar amb els personatges
que hi participen. Aquest esperit fa que
arribin a tothom, tant al convidat com
al públic, expliquen.
De moment ja s’han fet, amb
la col·laboració de l’Arxiu Històric Municipal, quatre xerradesconverses: amb l’escultora Susana
Solano, amb el poeta Joan Margarit, amb l’actriu Clara Segura i
el músic Axel Pi, i la darrera amb
l’arquitecte Carlos Ferrater.

Normalment l’acte ha estat presentat per un personatge triat pel mateix conversador, això ens permetia
conèixer la persona, la seva filosofia
de vida i compartir les seves experiències, afegeixen. Per ordre correlatiu els presentadors han estat:
l’historiador d’art Antoni Mercader, l’especialista en dietètica Pilar
Senpau, la professora Carme Caminals i l’arquitecte Josep Maria
Montaner.
La resposta dels convidats ha estat excel·lent, en tots els casos s’han
mostrat molt motivats pel projecte,
i pel que fa a la resposta ciutadana

FESTA DE LA PAU

NOCES D’OR

➤ El 16 de maig Sant Just celebra la

Fa 50 anys que vius
en parella?

Festa de la Pau, enguany dedicada a
la llibertat d’expressió i informació.
Una vintena d’entitats porten dies
treballant en la preparació de les activitats que s’oferiran a la ciutadania. Durant tota la tarda hi haurà una
carpa conjunta de diferents entitats
que “realitzaran” un mur gegant
dedicat a la llibertat d’expressió i
informació i que, al final de la festa,
el públic farà caure com a símbol
de llibertat.
Els diners que es recullin amb la
botifarrada popular es destinaran al
Casal d’Infants del Raval.
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ha estat realment molt bona. Al llarg
de les converses han manifestat molt
d’interès i hi ha hagut molta participació en el moment de les preguntes.
S’ha creat un ambient de sintonia entre el públic assistent i els convidats.
El periodista Àngel Casas i el
fotògraf Francesc Fàbregas tancaran aquesta primera temporada de
converses el dia 21 de maig.
El món il·lustrat som un grup
amb un objectiu molt clar i amb
una temporalitat definida, dos o
tres anys com a màxim, amb converses de gener a maig cada temporada.

En el marc del programa d’activitats de la Festa Major, l’Ajuntament homenatja les parelles
que aquest 2015 celebren 50
anys de casats i/o de convivència. Les parelles interessades a
participar poden inscriure’s a
l’Ajuntament fins al 19 de juliol. Han d’estar empadronades
a Sant Just Desvern i presentar
el llibre de família.

elbutlletí

Subvencions per a les obres
de rehabilitació d’edificis 2015
➤ Fins al 15 d’octubre es poden

sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació i millora dels edificis.
Aquestes subvencions per obres
en les comunitats de veïns es va
reobrir l’any passat. Enguany,
l’Ajuntament destina una partida de 25.000 € i hi ha tres línies
d’ajuts:
1. Rehabilitació d’edificis amb
obres finalitzades a data 24 d’abril
de 2015 (publicació de les bases)
corresponents a obres estructurals,
correcció de deficiències constructives, instal·lació d’ascensors
i supressió de barreres arquitectóniques, realitzades amb llicències
d’obra concedides entre els anys
2010-2015. Se subvencionarà fins
a un 50 % de l’ICIO
2. Informes d’Inspecció Tècnica
d’Edificis (ITE) per a edificis plurifamiliars amb un màxim del 75%
dels honoraris i límit de 300 €.

3. I com a novetat: Millores d’accessibilitat a l’interior
d’habitatges on visquin persones majors de 62 anys o persones amb discapacitat de mobilitat
reconeguda i d’acord amb uns
topalls de renda máxima anual
fixades a les bases. La subvenció
será d’un màxim de 500 € i 50 %
de l’obra.
Informació de les subvencions
municipals al Punt d’Informació
d’Habitatge (PIH) i a santjust.cat

Participació ciutadana
➤ Amb els processos participatius
de l’Avanç del Pla Especial de Protecció de Collserola –a la imatge– i
del Pla d’Acció Cultural que s’han
celebrat aquest mes d’abril finalitzen les accions de participació ciutadana previstes per aquest mandat,
en el qual també s’ha actualitzat el
Reglament de Participació Ciutadana –la normativa que regeix tots els
consells– i s’han creat dos consells
nous: el de Salut i el de Seguretat i
Prevenció, Vialitat i Mobilitat.
Al llarg d’aquests quatre anys
s’han convocat els 10 consells municipals que actualment hi ha constituïts: Consell Escolar, Cooperació i
Solidaritat, Cultura, Dones, Esports,
Joventut, Serveis Socials, Medi Ambient i Sostenibilitat, i els dos de
nova creació abans esmentats.
Els consells són òrgans municipals –amb representació política,
ciutadana i d’entitats– que pro-
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Breus
Oberta la convocatòria d’ajuts
per pagar l’IBI de 2014
➤ El 18 de maig finalitza el
termini de presentació de sol·
licituds per optar als ajuts de
l’Impost de Bèns Immobles
(IBI) 2014. És el tercer any consecutiu que s’atorguen aquests
ajuts a persones i famílies que
viuen una situació desfavorable, amb 125 famílies beneficiades fins a la data. Enguany es
destinen 40.000 € i es mantenen els col·lectius beneficiaris.
Informació, bases i terminis al
web de santjust.cat.
Guardó per al al grup de teatre
on treballa el veí Pau Palacios
➤ La companyia de teatre Agrupación Señor Serrano, de la
qual forma part el santjustenc
Pau Palacios, ha estat reconeguda amb un Lleó de Plata a la
Biennal de Venècia pel seu ús
innovador de les noves tecnologies en les seves representacions. És una companyia d’arts
escèniques catalana que combina teatre, dansa i vídeo-art.
Palacios és el responsable dels
continguts d’aquest grup que es
va fundar l’any 2006 pel mateix
Palacios, Àlex Serrano i Bárbara Bloin.

Les tres notícies de Ràdio
Desvern més consultades
a santjust.cat durant el
mes d’abril (6.828 clicks)
mouen la participació del veïnat en
els diferents afers del poble amb la
voluntat de generar debat, copsar
les inquietuds i les necessitats del
poble i enriquir el treball amb noves
propostes i diferents visions.
En el cas dels processos participatius que s’impulsen sota el paraigües dels consells, les conclusions
que s’extreuen de les diferents comissions o grups de treball es traslladen posteriorment als consells
per tal de fixar objectius de futur i
noves propostes de col·laboració i
coordinació entre els agents i serveis.

1/4/2015
Aquest any es posaran en marxa
uns ajuts econòmics per facilitar
l’emancipació dels joves de Sant
Just.
1/4/2015
Després de Setmana Santa,
s’implantarà a Sant Just el
repartiment de menús excedents
per a persones sense recursos.
22/4/2015
L’Ajuntament de Sant Just obre
la convocatòria per optar a les
subvencions per pagar l’Impost
de Béns Immobles de 2014.
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Inscripcions per als Casals
i les activitats d’estiu

➤ Com cada any les entitats, els
clubs esportius i els serveis municipals han coordinat l’oferta
dels Casals d’Estiu 2015 per als
infants de Sant Just Desvern. Hi
ha un bon grapat d’opcions per
triar: bàsquet, futbol, natació,
gimnàstica rítmica, voleibol, patinatge, jocs, activitats aquàtiques,
excursions pel poble, activitats
lúdiques, casals d’anglès... a més
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d’una vintena d’activitats (tallers,
monogràfics, jornades...) adreçades al jovent i a les persones adultes.
L’objectiu: aprendre, conviure,
gaudir i passar un estiu d’allò més
refrescant a Sant Just Desvern.
Cada any, al voltant d’uns 500 infants participen en aquestes propostes. Més informació a santjust.
cat/estiu15.  

Precaució
davant persones
desconegudes
per evitar robatoris
➤ En el darrer Consell participatiu de Seguretat i Prevenció,
Vialitat i Mobilitat es va posar en
valor el baix índex de de delictes
i faltes per cada 1.000 habitants
a Sant Just Desvern: 40,08 en
front els 59,1 de la mitjana general. Tot i això, la Policia Local
i els Mossos d’Esquadra demanen a la ciutadania estar alerta
i no baixar la guàrdia. Aquests
últims mesos s’han fet detencions de persones que van cometre robatoris –especialment a
gent gran– en un abús de confiança. Es recomana desconfiar
de la gent que no coneixem i
que s’apropen simulant que ens
volen saludar o ajudar. A casa,
no deixar entrar a ningú que no
s’esperi.

elbutlletí
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Jovent de Sant Just viatja a Islàndia
en el marc d’un projecte d’intercanvi europeu

U

na experiència inoblidable i
molt enriquidora gràcies a la
qual es creix personalment.
Aquesta és la sensació comuna
dels 13 nois i noies, d’entre 12 i
17 anys, del grup de teatre social
del Casal de Joves que aquest mes
d’abril han viatjat a Islàndia per
participar en el projecte d’art i reciclatge “Plastic soup”, juntament
amb jovent d’aquest país i un altre
grup de belgues.
L’any passat, l’Ajuntament de
Sant Just Desvern –a través de les
regidories de Joventut i d’Acció
Social, i l’estreta col·laboració del
Casal de Joves–, va obrir una nova línia de treball d’intercanvis finançats per la Unió Europea Erasmus+. Al 2014, es va tirar endavant
a Sant Just el projecte “Melo(n)
drama” entre Sant Just i un municipi belga, mitjançant el qual una
trentena de nois i noies d’ambdós
països van treballar els perjudicis
que tenim les persones vers altres
cultures a través del teatre.
Enguany, Bèlgica va donar
l’oportunitat a Sant Just Desvern
i a Islàndia d’acollir-se al projecte
multilateral que ells presentaven a
Europa, el “Plastic soup”. I gràcies
a això, 50 joves d’aquests tres països han conviscut durant 10 dies
a Islàndia, fent un recorregut des
de la capital, Reykjavík, i baixant
per la costa est. El projecte consistia a recòrrer les platges de la zona
costera recollint les deixalles que
arrossega el mar, i després reutilitzar aquests residus per crear art i
objectes útils.
La Daniela Fumadó i el Roger
Cañada són dos dels joves que
integraven el grup santjustenc, i
tots dos coincideixen que ha estat una experiència realment interessant que no dubtarien a tornar a repetir. Per a la Daniela han
estat uns dies brutals perquè és un
país molt impactant. També destaca que en tot moment s’ha sentit
molt ben acollida per la gent d’allà.

El Roger també es mostra molt
content d’aquesta vivència perquè li ha permès conèixer un país
molt diferent al nostre, gent nova i practicar l’anglès. En cap moment ens hem sentit sols, i hem tingut
la sort que els monitors estaven molt
implicats i ens han donat molt suport
per fer-nos l’estada el més agradable
possible.
El grup de Sant Just anava
acompanyat per monitors vinculats al Casal de Joves –que treballen habitualment amb aquests
nois i noies–, i que ha fet una feina
prèvia preparant tot el procés. De
fet, el Casal de Joves és el motor
que impulsa, genera i acompanya
totes aquestes activitats adreçades
al jovent. Des del Casal consideren
que és molt bo per a ells ja que
aprenen d’altres cultures, practiquen
altres llengües i és una activitat que

requereix un esforç i un alt compromís de participació per part dels nois i
noies però també de les famílies.
En aquesta línia, Sant Just Desvern ja ha presentat dos projectes
més que, en cas de ser aprovats
per la UE, es farien un aquest mes
de juliol (adreçat a jovent de 16 a
18 anys) i un altre a l’octubre per
a jovent de més de 18 anys.
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El Juny fotogràfic escalfa motors
➤ 279 Fotògrafs de 37

països han participat enguany en el VI Concurs
Internacional de Fotografia, 37 persones més
que l’anterior edició.
Enguany, destaca que
d’una sola agrupació de
la Xina han participat 46 persones i que, per primera vegada, hi
ha dos participants d’Estats Units.
Amb aquestes xifres es pot dit que
el concurs de Sant Just s’està posicionant com un dels importants
del circuit Internacional.
Aquest és el tret de sortida previ
al Juny Fotogràfic, una iniciativa
organitzada per l’Agrupació Fotogràfica Sant Just amb el suport de
l’Unió de Botiguers i Comerciants,
dels Assentadors del Mercat i de
l’Ajuntament. Així, es mostraran
imatges del concurs a l’interior
de 22 establiments comercials i a
l’exterior de l’edifici Les Escoles.
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Però aquesta 3a edició
del Juny Fotogràfic té
moltes més propostes: 15
exposicions en diferents
sales i equipaments, una
als jardins de Can Ginestar,
22 exposicions en establiments comercials, incloent
el Mercat Municipal, conferències
i sessions fotogràfiques, i sessió
amb models. Es comptarà amb fotògrafs com Santos Moreno (Premi
Catalunya 2014), Miguel Parreño,
Frederic Garrido, Miguel Cabezas,
Juan Pedro Jiménez Ferreras, entre d’altres; exposicions de l’entitat
convidada AfoSants, i les fotografies
del Premi Catalunya 2014 amb finalistes i guanyador. Hi haurà plafons amb un recopilatori de retrats
de persones de Sant Just i de detalls
del municipi, on les persones visitants podran posar a prova la seva
memòria en un joc (MemoryPhoto),
amb un total 1.000 instantànies.

Trobada a Màlaga
de la xarxa temàtica
que lidera Sant Just

➤ Aques mes d’abril es va tan-

car a Màlaga la primera fase del
projecte “La memòria de les Ciutats”, xarxa temàtica de la RECE
que lidera Sant Just Desvern. En
aquesta trobada, juntament amb
representants dels diferents municipis que també formen part
del projecte, es va parlar sobre
diferents temes relacionats amb
conceptes i experiències de patrimoni i memòria. En el marc de
la trobada també es van resoldre
els premis dels concurs“. El veredicte i els vídeos guanyadors
es poden veure a santjust.cat.

elbutlletí

maig 2015

EN FLAIX

8 alumnes del Club Hípic Sol Solet han participat a les dues
primeres rondes de la competició europea Peter Dale de la
disciplina Pony Games per equips. Els concursos celebrats a
Itàlia i França ha reunit genets europeus d’alt nivell.

El Club Atletisme Sant Just ha aconseguit un nou triomf al
Campionat de Catalunya de Relleus: medalla de plata a la
categoria infantil femení al 4 x 200, medalla d’or del benjamí
femení al 4 x 60 i bronze de l’aleví maculí al 4 x 60.

Dues veïnes de la Residència Nostra Senyora de Lourdes han
fet 100 anys. La Mercedes Gabriel Subirà els va complir al
febrer i Carmen Lagos Corral al març. Van celebrar aquest
aniversari amb familiars i amics.

El Cor Lo Pom de Flors celebra des de fa dècades les caramelles, una tradició que commemora l’arribada de la Pasqua
a Sant Just. El cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, el cor va
cantar les caramelles pels carrers del poble.

La 9a edició del Cabaret Artístic, que s’ha celebrat al Casal de
Joves, ha estat una nova oportunitat perquè veïnat del poble,
especialment jovent, mostri al públic les seves habilitats artístiques amb actuacions molt diverses.

L’alumnat de l’escola Madre Sacramento, juntament amb el
dels tres centres públics d’educació primària i l’Institut, també
ha participat en les trobades esportives, que organitza l’Ajuntament amb els centres educatius, a La Bonaigua.
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Joan Basagañas Camps
Grup Municipal del PSC

Toca examinar-nos
El mandat municipal que està a punt d’esgotar-se ha estat, probablement, el més
complicat d’ençà la reinstauració de la democràcia. És cert que a principis dels 80
els ajuntaments comptaven amb menys
recursos econòmics i humans que ara, però no és menys cert que en aquella etapa
la il·lusió per construir un país nou (també
des del món local) suplia aquesta manca de
recursos.
El mandat 2011-2015 ha estat atípic
perquè per primer cop la majoria dels ajuntaments han hagut d’aturar les polítiques
de creixement –d’equipaments i serveis
públics– que duien a terme i s’han vist
abocats a reajustar aquells serveis que ja
estaven prestant. Cap municipi ha estat aliè
a aquests ajustos, però alguns s’han hagut
d’estrènyer més el cinturó que d’altres.
Per sort, en els anys de bonança els governs municipals de Sant Just van actuar amb
molta prudència, una prudència gràcies a la
qual l’Ajuntament ha passat els pitjors anys
de la crisi amb un endeutament molt baix.
Aquest fet ha evitat haver d’aplicar grans
augments impositius durant els darrers 4
anys, així com haver de tancar equipaments
o suprimir serveis. Valorem com es mereix
haver pogut superar aquests darrers anys
sense haver de prendre decisions traumàtiques perquè sabem, o hauríem de saber,
que molts municipis i moltes administracions no han tingut aquesta sort.
Utilitzant una metàfora marítima, l’Ajuntament de Sant Just és un vaixell que ha superat un temporal molt greu i que es troba
atracat a port amb gasolina al dipòsit. Sigui
qui sigui el capità d’aquest vaixell, després
de les eleccions del 24 de maig podrà tornar a sortir a navegar, ara que sembla que la
tempesta comença a escampar.
Si els elegits per a capitanejar aquest vaixell som els socialistes, us podem garantir
que vetllarem perquè a Sant Just la recuperació de la crisi arribi a tothom. Sant Just ha estat un dels primers territoris del país que ha
superat la crisi. Però aquesta notícia, essent
positiva, no és suficient. Ara cal que cap
santjustenc o santjustenca es quedi enrere.
Només així podrem tenir un municipi socialment cohesionat i amb uns elevats nivells
de convivència, dos valors de vital importància que han determinat aquest model de poble amb el qual la gran majoria de nosaltres
ens sentim plenament identificats.

https://www.facebook.com/psc.santjust
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Joan Asmarats i Gallart
Grup Municipal de CiU

Us demanem que ens feu
confiança
SANT JUST necessita un canvi. L’actual projecte polític després de 32 anys està esgotat, sense idees i no té resposta als reptes
que al s. XXI Sant Just necessita assumir.
La candidatura de CIU, liderada per la
Laia Flotats, es presenta amb la clara determinació de fer de SANT JUST UN POBLE MILLOR. I aquest canvi només l’aconseguirem
si sou vosaltres, els ciutadans, els veritables
protagonistes de la vida del poble. Cal un
Ajuntament que estigui a disposició i sigui
ÚTIL ALS CIUTADANS, estant al vostre costat i facilitant que pugueu realitzar amb
èxit, pau i llibertat els vostres projectes
personals i vitals. Cal també modernitzar
el funcionament de l’Ajuntament, fent una
administració més transparent, participativa i
comunicativa.
Promourem des del govern del poble que
SANT JUST DESVERN RECUPERI EL PRESTIGI i
esdevingui de nou el referent vital, cultural
i de qualitat de vida, tot impulsant la recuperació dels nostres carrers, places, parcs
i espais verds; facilitant la implantació de
comerços i empreses; recolzant l’activitat i
l’empenta emprenedora; i difonent àmpliament totes les activitats que les nostres entitats i associacions promouen al poble.
L’altra gran preocupació de Convergència i Unió per al nostre poble és el SUPORT
I ACOMPANYAMENT SOCIAL per a aquelles
persones que estiguin en situacions de dificultat. Per a això, Sant Just compta amb
un gran patrimoni, al qual aplicarem els
principis de gestió eficient, eficaç, rigorosa,
honesta, intel·ligent i estratègica. Així disposarem dels recursos necessaris per atendre
les demandes socials dels més desfavorits,
i també per poder fer més inversions per
millorar l’entorn i la qualitat de vida de tots
nosaltres.
I també cal treballar pel futur del país.
Sant Just ha de liderar el projecte d’UNA CATALUNYA LLIURE I PRÒSPERA, d’una manera
clara i nítida i amb compromís per al nostre
futur com a poble.
Els veïns i veïnes de Sant Just ens mereixem el MILLOR POBLE POSSIBLE. Ara és el
moment de fer l’elecció i votar pel projecte
més ambiciós, compromés i fiable que és el
que nosaltres us proposem.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!!

ciu.cat/santjutst

Pere Orriols Tubella
Grup Municipal d’ICV-EUiA

Quan venen eleccions
Quan s’acosten les eleccions, el món polític
invariablement es trasbalsa.
En el meu cas, el trasbalsament és perquè sé que el proper mes de juny deixaré
de ser regidor i per tant no puc fer gaire més
que intentar que les coses quedin el més
ordenades i complertes possible. Em ve al
cap tot allò que ha passat durant aquests
vuit anys; tots els projectes que no han sortit
com volia i tots aquells en què he fracassat.
També penso amb orgull en totes aquelles
coses en què he aconseguit algun bon resultat. Analitzo les causes dels desencerts i
penso que hauria pogut fer més i millors coses. També penso, però, que l’entramat polític, legal i organitzatiu que envolta l’Ajuntament no està ben pensat per a l’efectivitat
ni per al servei públic. Sovint l’interès públic és difícil de distingir entremig de la farragosa normativa, els interessos a vegades
recargolats dels polítics i les conveniències
i temors del personal de l’Administració. No
sé, però, com s’ha d’arreglar això.
D’altra banda, em trasbalsa pensar què
passarà amb tots els projectes que he impulsat o donat suport. Els meus pitjors malsons em mostren que algú podria decidir
malmetre tot el que jo he fet durant aquests
vuit anys.
És per aquest motiu –i pels mateixos motius pels quals fa 40 anys que ho faig– que
estic plenament compromès a ajudar les meves companyes i companys de grup polític
a seguir incidint en l’Ajuntament, a procurar
que Sant Just –i a través seu tota la societat–
sigui un lloc millor per a viure.
Com veieu, aprofito aquestes línies per
acomiadar-me a la meva manera, i per acabar-ho de fer voldria expressar dues coses
més:
1. Aquests anys he conegut molta gent i
n’he trobat molta que m’ha ajudat, amb la
qual hem treballat molt i molt bé i a qui estic
molt agraït. Gràcies per tot!
2. El poder de transformar, de canviar les coses –per millorar-les i fer-les més justes– és
el que he buscat a l’Ajuntament i he pretès
expressament allunyar-me del poder ostentós, aquell que tant agrada a alguns polítics
i enlluerna bona part de la ciutadania. Unes
quantes vegades he sentit vergonya aliena en veure com el contacte amb el poder
transforma una persona, i no estic només
parlant de les que es dediquen a la política.

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

Oscar Gil Herrando
Grup Municipal del PP

Gracias a todos
Este artículo, último que escribiré en El Butlletí, no puedo pero tampoco quiero utilizarlo para
otra cosa que para despedirme y agradeceros
vuestra confianza.
Hace 4 años llegue al PP de Sant Just Desvern en un momento delicado para nuestro partido aquí, por razones que hoy pasado el tiempo
ya no vienen al caso, se produjo una renovación
en las listas electorales del PP, donde Enric
Salvadores entró a asumir la responsabilidad
de explicar y defender los principios y valores
del partido.
Para poder hacer eso comenzando de cero,
me pidió que estuviera con él reconstituyendo
el PP en Sant Just Desvern y yo acepté encantado, primero por la confianza que nos une, y
segundo porque si algo me he sentido siempre
es PPero de corazón.
No os negaré que han sido años complicados
teniendo que explicar actuaciones del gobierno
que eran difíciles y dolorosas para la gente, que
afectaban a las dinámicas económicas municipales y que por supuesto el equipo de gobierno
se encargo de pintar a su interés político y no al
del interés de la sociedad, con todos los medios
a su alcance.
A pesar de todo esto, hoy cuando me despido de este periodo en Sant Just Desvern como
regidor veo que Enric ha construido una estructura política de primer orden, ha defendido con
solvencia las políticas que se han tenido que
hacer a nivel español y ha criticado con energía las decisiones del equipo de gobierno que
hemos considerado malas para los ciudadanos
del pueblo.
Con la sensación de que parte de ese trabajo
me corresponde también, y que a pesar de que
seguro cometí errores, creo que tanto en el partido como en el ayuntamiento pesan más los
aciertos defendiendo lo que somos y representamos, quiero agradeceros la oportunidad que
me disteis de colaborar en la administración del
pueblo, siempre quisimos ser constructivos y
no dudamos nunca en apoyar políticas o decisiones que considerásemos buenas a pesar de
que en aquel momento nos hubiera convenido
más políticamente no apoyarlas, de todo lo que
hemos podido hacer estos años es lo único que
le pido a Enric que conserve de lo que iniciamos
juntos, pues siempre he considerado que era un
valor irrenunciable como responsable político
hacer lo que uno considera correcto.
Me hecho a un lado en la participación política directa por cuanto las causas que justificaron mi llegada a Sant Just Desvern están
terminadas y mi labor ya no es necesaria, pero
de estos años en la gran pequeña vida política
municipal me voy más convencido que nunca
de la buena dirección en la acción de gobierno
del PP y enamorado de este pueblo y su gente.
Un fuerte abrazo a todos y gracias.
ppsantjust@gmail.com

Tot està per fer
i tot és possible

maig 2015

Pablo Barranco Schnitzler
Grup Municipal
de Via Democràtica

Ara, Via Democràtica!

Quanta raó tenia en Miquel Martí i Pol amb
aquest vers que tancava el seu poema “Ara mateix” del llibre L’àmbit de tots els àmbits.
És la sensació que, personalment, em queda
després de quatre anys com a regidor de Cultura i portaveu de Junts per Sant Just en aquest
mandat 2011-2015 que acabarà en breu amb
les eleccions municipals del 24 de maig.
Recordo el primer dia que, amb l’acta de regidor sota el braç, vaig arribar a l’Ajuntament
en representació de les 471 persones que
havien dipositat la seva confiança en Junts
per Sant Just, una coalició formada per ERC,
Rcat i Independents. El repte més complicat
que ens vàrem plantejar des d’Esquerra Republicana, tenint en compte que comptàvem
amb un sol regidor, era no arribar a decebre
cap d’aquestes persones i, al mateix temps,
governar per a tot un poble amb unes necessitats i unes expectatives concretes. I tot s’havia
de fer amb un sol regidor. Des del nostre punt
de vista, la feina feta es podria haver multiplicat si haguéssim aconseguit més representació a
l’Ajuntament. Però els resultats de les eleccions
municipals del 2011 van ser el que van ser i no
val la pena lamentar-se mirant enrere sinó que
hem de mirar endavant.
El 24 de maig tancarem un mandat però
n’encetarem un altre. El futur ens planteja reptes encara més apassionants que els anteriors.
Treballar per la construcció nacional i el progrés
social des dels Ajuntaments, com a base per a
una veritable revolució social i democràtica
que dinamiti els fonaments del sistema actual
i, entre tots, en fem un de nou veritablement
representatiu, de baix a dalt, defensant els
valors republicans de proximitat, honestedat,
transparència i participació. Reforçar i desenvolupar millors i més fermes polítiques de
suport social, de mobilitat i de transport públic, d’emancipació dels joves, de foment
de l’ocupació, de superació dels monopolis
econòmics i energètics, enfortir el paper de la
societat civil en totes les seves vessants, ...
Estem convençuts que aquest cop, per assolir
aquests reptes, Esquerra Republicana de Catalunya comptarem amb una força mai assolida fins
al moment. Perquè les persones involucrades
en el projecte que presentem hi estan implicades des de l’inici. És un projecte viu, obert, que
hem fet gràcies a la col·laboració de diferents
persones i col·lectius. Tothom ha de poder
aportar la seva experiència i tothom és important. Aquesta manera de treballar en equip, de
manera col·lectiva, no personalista, és el que
ens caracteritza i és el que volem per al Sant
Just que tant ens estimem.
www.esquerra.cat/santjust

24 de mayo: ha llegado el momento. 2015-2019
debe ser ilusionante para todos los santjustencs.
Con nuestro voto, empezaremos a decidir nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros
nietos.
Hay que empezar a cambiar las cosas en nuestro
entorno más próximo, y de la población a la que
pertenecemos con orgullo.

VIA DEMOCRÀTICA, a diferència d´altres partits,
ha demostrat aquests 4 anys amb fets indiscutibles que SI es pot canviar la forma i el fons
de fer política:
• VIA DEMOCRÀTICA és l´únic partit que ha renunciat a les subvencions per resultats electorals.
• VIA DEMOCRÀTICA és l´únic partit que ha renunciat a formar part del Consell de PROMUNSA i a sous, indemnitzacions i dietes.
• VIA DEMOCRÀTICA és l´únic partit que va provocar el tancament de PROECSA amb una moció
rebutjada per tots els altres partits.
• VIA DEMOCRÀTICA és l´únic partit que va aportar per a fins socials els ingressos municipals
per partit polític.
• VIA DEMOCRÀTICA és l´únic partit que baixarà
fins a un 50% els sous dels polítics i eliminarà
subvencions inútils sense interès social.
Si estàs d´acord amb el que hem fet fins ara i amb
el que farem a partir d´ara, ja saps el que has de
fer el dia 24 de maig.
O voleu “més del mateix”?
Portem 30 anys amb els mateixos. No dubtem
de la bona feina dels funcionaris que treballen
per donar el servei que Sant Just mereix. Però
s´ha de fer net i canviar persones i partits que
després de 30 anys ja no donen per a més. El
model d´Ajuntament s´ha esgotat. El canvi ha
de ser imminent. I el canvi no el representa ni
el PSC/tripartit ni Ciutadans, que no deixa de
ser un recanvi dolent per ocupar cadires buides,
amb els mateixos problemes de transfuguisme i
corrupció del seu “big brother”, el PSC-PSOE.

Ejemplo: en Sanlúcar gobiernan juntos desde
hace 7 años. Estamos a tiempo de evitar “más
de lo mismo” en Sant Just.
www.viademocràtica.org

Més informació de la Corporació a santjust.cat
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L’AGENDA
Diumenge3
u 12 h Des de seu de l’entitat

Processó de la Creu de Maig
A les 13 h, missa a l’Església dels sants Just
i Pastor.
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

MAIG 2015

Sant Just Desvern
Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

u 17.30 h CC Salvador Espriu

Audiovisual: Mountain Wilderness
de Catalunya, 25 anys protegint les
muntanyes

Ball-discoteca per a persones
amb discapacitat intel·lectual

Dins del cicle d’audiovisuals de muntanya.
Organitza: SEAS

u 17.30 h Ateneu: Sala Municipal

Divendres8

Ball per a la gent gran

u 17 h Parc de Joan Maragall

També els dies 10, 17, 24 i 31.
Organitza: Balls de Gent Gran

Divendres al Parc: propostes 		
de jocs, tallers i experimentació

Dimecres6

També els dies 15 i 22. Per a infants i famílies

u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

u 20 h Ateneu

Baby Contes: Dins del cor,
amb Ada Cusidó.
Per a infants d’1 a 2 anys exclusivament.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a
biblioteca@santjust.cat o al tel. 93 475 63 00.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

u 19 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Club de Lectura 		
de Novel·la Negra,
amb Paco Camarasa.
Lectura: Los sudarios no
tienen bolsillos, d’Horace
McCoy
Cal inscripció prèvia a biblio
teca. Hi haurà un exemplar
d’aquest llibre a disposició
dels/les usuaris/es.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Dijous7
u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: Història de la màgia,
amb Ramón Flórez Gómez.
Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €).
Organitza: Aula d’Extensió Universitària 		
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

FESTA
DE LA PA
U
16 MAIG

Organitza: Xarxa 0-6, entitats i Ajuntament

També el dia 23. Org.: Asproseat i Ajuntament

u 22 h Ateneu: Sala Municipal

Balls de saló
També el dia 23. Org.: Balls de Saló de l’Ateneu

Diumenge10
u 7 h Des del Parc del Parador

Excursió a la Vall de Marfà
(Moianès)
Organitza: SEAS

Conferència: L’altra cara de la
guerra a Catalunya: la violència
contra la població civil,

u 7.30 h Des del Parc del Parador

amb Josep M. Torras Ribé, historiador.

Organitza: SEAS

Organitza: SEAS

u 22 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Concert de jazz: Birth of The Cool
Tribut Big Band
Música i direcció de Gil Evans. 18 músics en
escena.
Preu general: 10 €. Socis/es: 8 €. Menors
de 30 anys: 6 € (totes les entrades inclouen
consumició).
Organitza: Ateneu i On Air - Jazz Series

Dissabte9
u 10-14 h Penya del Moro

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

u 10.30 h Escola Montserrat

Excursió matinal al Refugi del Mas
del Tronc - Parc Eòlic (Anoia)
u 9 h Escola Canigó

Festa de la Primavera
Activitats infantils, inflables, paradetes i mostra
dels treballs. Organitza: AMPA Escola Canigó

u 10.30 h - 13.30 h Parc Torreblanca

Taller familiar: 		
El teu hort
Aprendrem a tenir cura del
nostre hort urbà. Organitza:
Consell Comarcal, AMB
i ajuntaments de Sant
Joan Despí, Sant Feliu de
Llobregat i Sant Just Desvern

Dimecres13
u 18.30 h Cuina Miracle

4t Mercat de segona mà

Aula de cuina: Coneix Grècia 		
i els seus plats més típics

Activitats infantils i familiars. Inscripcions i informació: www.amparrat.blogspot.com

Xerrada-taller teoricopràctic. Cal inscripció
prèvia, tel. 93 372 98 98) Mínim: 8 persones.

Organitza: AMPA CEIP Montserrat

Organitza: Cuina Miracle i Ajuntament

Dijous14
u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: La muntanya,
més que una afició
amb Josep Perpinyà i Palau, alcalde de Sant
Just Desvern i aficionat al muntanyisme.
Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €).
Organitza: Aula d’Extensió Universitària 		
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

u 20 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Debat entre candidats: 		
Eleccions Municipals 2015
Organitza: La Vall de Verç

de Sant Just, Comissió Festes Barri Nord,
Drac de Sant Just, Dimonis Apagallums
de Camablanca, Diablets de Sant Just,
Just Gospel Cor, Justícia i Pau i Sant Just
Solidari
Col·laboren: Ciabbatta, Mercat Municipal,
Ràdio Desvern, Diputació de Barcelona i
Ajuntament

Diumenge17
u 7.30 h Des del Parc del Parador

XLI Marxa de Regularitat Fulgenci
Baños al Bages
Organitza: SEAS

u 9 h Parc de la Plana Padrosa

Dissabte16

Romeria de Sant Isidre i dinar

u 10.30 h Parc Cervantes (porta pral.)

u 10 h CEM La Bonaigua

Itinerari cultural: El roserar
del parc Cervantes

II Triatló Infantil

Informació i inscripcions al CC Joan Maragall
fins al 6 de maig.
Organitza: CC Joan Maragall

u 10.30 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Audicions de l’alumnat de l’Escola
de Música Orfeó Enric Morera
També el dia 23.
Organitza: Escola de Música O.Enric Morera

FESTA DE LA PAU

Dedicada a la llibertat d’expressió
i la informació
• 17. 30 h Xocolatada popular
• 17.45 h Espectacle de circ amb
Pallassos Sense Fronteres
• 18.50 h Actuació de la Colla Gegantera
de Sant Just
• 19.05 h Sardanes amb l’Agrupació
Sardanista Sant Just
• 19.25 h Actuació de Just Gospel Cor
• 19.50 h Lectura del manifest amb Clara
Aguilar i Gina Tosas. Acte final: Tirem
el mur per la llibertat d’expressió i la
informació
• 20.15 h Botifarrada popular (preu:
3,50 €, beneficis destinats a Periodistes
Sense Fronteres).
• 20.45 h Batucada amb Bandandarà
• 21.30 h Actuació dels Dimonis
Apagallums de Camablanca, el Drac de
Sant Just i els Diablets de Sant Just
• 22 h Música enllaunada
Carpa conjunta de l’Associació de Gent
Gran de Sant Just Desvern, Associació
L’Arrel, Asproseat, Col·lectiu Pl. de la Pau,
Sant Just Solidari i Justícia i Pau on es realitzarà un mur gegant dedicat a la llibertat
d’expressió i la informació.
Organitza: Agrupació Sardanista Sant
Just, Associació de Gent Gran de
Sant Just Desvern, Associació L’Arrel,
Asproseat, Bandandarà, Casa Regional
d’Extremadura, Club d’Esplai Ara Mateix,
Col·lectiu Pl. de la Pau, Colla Gegantera

Organitza: Casa Regional d’Extremadura

Inscripcions per a nascuts/
des entre 2009 i 1998 a
www.triatlo.org
Organitza: Club Natació
Sant Just

u 10.30 h - 13.30 h Parc Torreblanca

Taller familiar: Al mercat porta la
bossa del parc!

u 21.30 h En directe a ETV Llobregat /
Ràdio Desvern 98.1 fm

Debat electoral: Eleccions
Municipals 2015
Hi participen les persones candidates 		
a l’Alcaldia:
Josep Perpinyà (PSC)
Laia Flotats (CiU)
Lluís Monfort (Movem Sant Just - ICV)
Enric Salvadores (PP)
Sergi Seguí (ERC)
Pablo Barranco (VD)
Guillermo Francés (C’s)
*En tancar aquest Butlletí, aquests són els
partits polítics que concorren a les Eleccions
Municipals 2015.
El debat es podrà seguir a través de Ràdio
Desvern 98.1 fm, radiodesvern.com i ETV
Llobregat (canal 36).
Programa especial d’ETV sobre les persones
candidates una hora abans del debat.
Reposició per ETV, l’endemà al matí.
Organitza: ETV Llobregat i Ràdio Desvern

Dijous21
u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: Les infraestructures
que necessita l’economia catalana,
amb Santiago Montero, economista
Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €)

Estamparem bosses reutilitzables amb motius
del parc.

Organitza: Aula d’Extensió Universitària 		
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

Organitza: Consell Comarcal, AMB i ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de
Llobregat i Sant Just Desvern

u 20 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Dilluns18
u 18 h CC Joan Maragall

Taller: Puntades a mà, a l’abast de
tothom: aprendre a cosir és fàcil
Inscripcions al CC Joan Maragall.
Organitza: Ajuntament, AMB i Solidança

Dimarts19
u 10-13 h / 16-19 h Les Escoles

Jornada de portes obertes del
Centre de Formació de Persones
Adultes (CFA)

Dimecres20
u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

L’Hora del Conte: De quin planeta
ets, Anna Tarambana?
amb mOn mas.
Per a infants a partir de 3 anys. Entrada amb
tiquet que es repartirà al vestíbul de Can
Ginestar.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Conversa amb Àngel Casas, periodista, i Francesc Fàbregas, fotògraf
Organitza: El Món Il·lustrat i Arxiu Municipal

u 20 h Ateneu: Sala Municipal

Representació teatral de l’alumnat
de 6è de l’Escola Montseny
Organitza: Escola Montseny

Dissabte23
u 10 h La Vagoneta

Taller: Com valorar una fotografia,
amb José A. Andrés Ferriz
Informació, inscripcions i pagament 		
a www.afsantjust.com fins al 19 de maig.
Preu: 30 € (socis/es: 25 €).
Organitza: Agrupació
Fotogràfica Sant Just

u 17 h Casal de Joves: exterior

u 10 h a 21 h Parc Joan Maragall

Piknic Electrònic

BOTIGUES AL CARRER

Organitza: Joves no associats de Sant Just
amb la col·laboració de Low Beats i Casal
de Joves

També el diumenge 31.

Diumenge24
u 9 h - 20 h Col·legis electorals

ELECCIONS MUNICIPALS
*Incidències i informació a l’Ajuntament
(tel. 93 480 48 00 )
*Seguiment de la jornada electoral a Ràdio
Desvern 98.1 FM i radiodesvern.com a partir
de les 20 h

Dijous28
u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: Els ritus nostres 		
de cada dia,
amb Manuel Delgado, filòsof
Activitat gratuïta (No socis/es: 5 €).

Activitats familiars i infantils. Organitza juntament amb la col·laboració de la UBIC,
Diputació de Barcelona i Botigues de Sant
Just

u 21 h Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

EXPOSICIONS
In Veí, d’Artasjust
Can Ginestar, fins al 26 de maig
• Dijous 7, Música amb l’Orfeó Enric
Morera i lectura de poemes amb
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
• Dijous 14, Música amb Coraggio
• Dimecres 20, Música amb l’Orfeó
Enric Morera
• Dimarts 26, cloenda final
Totes les activitats són a les 20 h

Organitza: Aula d’Extensió Universitària 		
per a la Gent Gran del Baix Llobregat

Juny Fotogràfic, de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just

u 19 h Ajuntament: Sala de Sessions

A diversos indrets del municipi,
a partir del 28 de maig
• Inauguració dijous 28, a les 20 h
• 22 exposicions a botigues
• 15 exposicions a equipaments
• Conferències i tallers
• Sessions fotogràfiques
• Retrats del veïnat de Sant Just
• Memoryphoto
• VI Revetlla d’Estiu
• VI Concurs Internacional de
Fotografia de Sant Just Desvern
Més informació:
www.junyfotografic.cat

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

Dissabte30
u 10 h/17 h Casal Joves: Sala Utopia

Audicions de l’alumnat dels Tallers
de Música
Organitza: Tallers de Música amb la
col·laboració del Casal de Joves

FESTA MAJOR
DE L’ATENEU
Divendres 29
19.30 h - Sala Piquet
• Inauguració de la Festa Major 		
de l’Ateneu
• Exposició d’Arteneu
22 h - Sala Municipal
• Nit de la Rumba Catalana
amb el grup Som Caliu
Dissabte 30
9 h - Pati del Roure
• Esmorzar de l’Ateneu
12.30 h - Pati del Roure
• Vermut poètic amb el poeta
i rapsode Jaume Pons Alorda,
que recitarà poesia de Walt
Whitman i Blai Bonet
18 h - Sala Cinquantenari
• Espectacle infantil: El meravellós
viatge de la Violeta i en Parpelles,
amb la Cia. Acluca els Ulls
Diumenge 31
12 h - Pati del Roure
• Ballada de sardanes amb la Cobla
Rambles
14 h - Restaurant de l’Ateneu
• Dinar del/la soci/a i lliurament 		
de diplomes als socis/es que fan
25 i 50 anys
18 h - Sala Cinquantenari
• Espectacle de cançó popular:
Exili cançons en escena, 		
amb el Cor País Meu
ORGANITZA: ATENEU
DE SANT JUST DESVERN
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

SORTIDES CICLISTES
Tots els diumenges.
CICLOTURISME (7 h, des de la Font
del Ciclista)
BTT (8 h, des de la pl. de Camoapa)
Informació:
www.acsantjust.com

ESPORT I SALUT 		
PER A PERSONES
DE + 60 ANYS
Cada dimecres, 10.30 h (Parador) 		
i 10.45 h (El Mil·lenari)
Passejades i activitats dirigides
a La Bonaigua gratuïtes.

MERCAT DE
PAGÈS + JUGATECA
AMBIENTAL

AULA D’ESTUDI 		
A LA BIBLIOTECA
JOAN MARGARIT

Tots els diumenges, a les 10.30 h,
al Parc de Torreblanca
Activitats infantils i familiars i
venda de productes directes
de l’horta. Org: Parc Agrari
del Baix Llobregat, AMB,
Consell Comarcal i Ajuntaments

Tots els caps de setmana 		
des del 8 de maig al 28 de juny.
Div. 20-24 h, ds. 16-24 h, dg. 10-14 h
i 16-21 h
Especial Selectivitat: dies 1,2,3 i 4
de juny, de 20 a 24 h

NOUS HORARIS
CC JOAN MARAGALL
• Dimarts i dijous, de 10 a 13 h
i de dilluns a divendres, de 16
a 20.30 h
• Caps de setmana, festius 		
i agost, tancat.

CAN GINESTAR
• De dilluns a dijous, de 10 a 13.30 h 		
i de dilluns a divendres, de 15.45 a 22 h
• Dissabtes: 10 - 13.30 h i 18 - 20 h 		
i diumenges: 12 - 14 h i 18 - 20 h
• De l’1 de juliol al 6 d’agost, dissabtes
i diumenges obert fins a les 21 h
• Del 7 al 31 d’agost i festius de tot l’any,
tancat

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 JUNY. Màx. dia per
comunicar activitats:
11/05 / 15

CASALS
D’ESTIU 2015
www.santjust.cat/
estiu15

Debats electorals
a Sant Just Desvern
Debat electoral de Ràdio Desvern
Dimecres 20 de maig / 21.30 h
Emissió simultània per ETV (canal 36)
i Ràdio Desvern (98.1 fm i internet)

