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La plaça Antoni Malaret i Amigó,
al Centre, nou espai
d’activitat a la Festa Major
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Servei d’acompanyament
al jovent

➤ Comença el pla d’ocupació

que ofereix 5 mesos de feina a una 		
entitat i 4 a una empresa local

➤ El Govern comença a desplegar eines

i accions per complir amb la llei 		
de Transparència

➤ Renovació dels consellers i conselleres

a l’empresa municipal Promunsa
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Apunts d’història i patrimoni
➤ El proper 1 de setembre farà 40 anys que es va fer

el primer empadronament al Walden. L’edifici encara
no tenia número de carrer i s’emprava com adreça
indistintament Walden-7, Edifici Walden, Carretera
Nacional II, quilòmetre 614 o Carretera Nacional II
cantonada Indústria.
Les tres primeres famílies que van venir a l’Ajuntament a empadronar-se ho van fer l’1 de setembre, el 6
de setembre i el 15 de novembre. La primera parella,
que es va instal·lar a la planta 4a, procedia de Sant
Sebastià, tot i que eren de Barcelona; la segona (a la
14a planta), estava formada per un barceloní i una
ciutadana sueca; i la tercera (a la 10a planta, per un
barceloní i una barcelonina, totes tres parelles amb
fills i filles menors.
Moltes persones residents a l’edifici no es van empadronar formalment fins que van passar els fulls de
padró per les cases a final d’any, els quals es conser-
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ven a l’Arxiu
Municipal. Al
llibre Walden
7 i mig, Joan
Malagarriga
manifesta que
“ell va ser el
primer que hi
va dormir”, i
tot seguit el poeta Joan Margarit que ell va ser “el
segon estadant del bloc”. El 12 de setembre de 1975
es va constituir la primera junta de la Comunitat de
Propietaris. El president era Jorge Trias Sagnier, els
vocals Katy Carrera-Moya i Joan Malagarriga i Figa, i
José Manuel Corrales l’administrador.
La junta té previst commemorar l’aniversari de l’edifici, on viuen un miler de persones, amb diferents
activitats al setembre.•
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40 anys del primer veïnat al Walden-7
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#fmsantjust: més de 60 activitats en 8 dies
L’actuació del grup Els Catarres, espectacles infantils, la passejada literària
i les proves entre blaus i grocs són algunes de les propostes

D

el 30 de juliol al 6 d’agost,
Sant Just Desvern celebra
la seva Festa Major amb un
programa d’activitats que neix de
les ganes de fer de les entitats i col·
lectius del poble. Fruit d’aquesta
implicació, en els últims quatre
anys aquesta festa ha anat aug·
mentant tant en nombre d’activi·
tats com d’entitats col·laboradores,
i com a conseqüència d’això, tam·
bé en participació ciutadana.
Aquests darrers mesos El Nucli,
diferents entitats i l’Ajuntament
han treballat perfilant activitats
que puguin satisfer qualsevol inte·
rès o gust personal. Amb aquesta
voluntat estan previstes una sei·
xantena de propostes repartides
al llarg dels 8 dies de festa i que
es duran a terme en més d’una
dotzena d’espais.

El pressupost municipal
destina 65.340 €
a la Festa Major

Activitats per a tothom

Cada any es licita el contracte per a
la prestació del servei de gestió de
les festes culturals i populars de Sant
Just Desvern. Aquest any l’empresa
adjudicatària del contracte és Trifusió
Projectes Culturals SL. Els serveis tècnics municipals (Policia Local, Brigada
Municipal, Protecció Civil) i els equipaments donen cobertura a la Festa Major
amb recursos materials i humans. El
Nucli i les entitats també assumeixen
part de les despeses de les activitats que
s’organitzen per la festa.

Entitats col·laboradores

Nous espais

Públic familiar: 5 activitats
Jovent: 12 activitats
Gent gran: 2 activitats
Públic infantil: 8 activitats
Tots els públics: 37 activitats

Una de les novetats d’aquesta edi·
ció és la incorporació de quatre·
nous espais a l’oferta “d’escenaris”
on es farà activitat: el parc Iulia
Quieta a Mas Lluí, la recent acaba·
da plaça Antoni Malaret i Amigó,
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QUÈ OPINEN…
Aitor López,
membre
d’El Nucli
En els últims
quatre anys ha
anat augmentant
el nombre d’entitats implicades
en l’organització de la Festa Major i això
ha enriquit el programa amb més activitats però també en varietat. Nosaltres
vam començar a dinamitzar-ho però la
resposta de les entitats i col·lectius ha
estat molt bona, per això avui el pes de
la festa està més repartit i això és positiu perquè nosaltres sols no ho podríem
assumir.

«

»

Rafa Villén,
del Drac
de Sant Just,
El que l’entitat
aporta a la Festa
Major és espectacularitat. Oferim
espectacles de
carrer únics i genuins. És molt diferent
a altres festes del foc perquè aquesta
està dissenyada específicament per
al nostre municipi, on la gent no interactua perquè la intensitat del foc és
molt alta, però sí que és espectadora
de proximitat. Ja fa 8 anys que ho fem
i continuem sorprenent al públic any
rere any.

«

»

Maria Quintana,
presidenta del
Centre d’Estudis
Santjustencs
Cada any preparem recorreguts i temàtiques diferents.
Enguany són les catifes de flors que
fèiem als anys 60 amb motiu de la festivitat del Corpus. Cada edició hem anat
augmentant el nombre de participants.
A l’hora que es fa la passejada també
es fa el recorregut pels bars i això és
una bona mostra que a la Festa Major
poden conviure perfectament diferents
sensibilitats i gustos.

«

»
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La gestió ciutadana
dels afers públics

Comencem
a caminar

Sergi Seguí i Esteve
1r Tinent d’Alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n Tinent d’Alcalde

Parlar de la implicació dels veïns i veï
nes en la Festa Major de Sant Just ja
no és novetat. Any rere any comprovem
l’augment de quantitat i qualitat de les
activitats gràcies al treball dels santjustencs i santjusten
ques. Queda palès que la col·laboració entre l’Administració
local i la ciutadania funciona i volem traslladar aquesta
experiència a d’altres àmbits de la gestió pública impulsant
figures de proximitat; autogestió d’espais públics; consultes
o referèndums i l’el·laboració d’un pressupost participatiu.
Són reptes que entomem durant aquest mandat 20152019 amb la motivació suficient per assolir-los.

Des de que es va constituir el nou ple
municipal que no hem parat. Entomem
el repte d’establir en un període de 5
mesos les bases de les polítiques públiques del mandat: aposta per la transparència, la informació
de qualitat i la participació ciutadana, l’elaboració del Pla
d’Actuació Municipal 2015-2019, una revisió del Pla Local
de l’Habitatge que prioritzi el lloguer, una millora del temps
i capacitat de resposta a la ciutadania, el pla d’inversions i
millores al municipi i, com no, l’elaboració del pressupost
de 2016. Però també treballant en equip per seguir tenint
la millor de les festes majors!

la plaça Enric Morera i el Torrent
del Pont Reixat. També s’han variat
els recorreguts d’activitats com el
correfoc i respecte altres anys per
tal d’apropar la festa a tots els barris
i que tothom participi i la faci seva.
A la plaça Enric Morera es ba·
llaran sardanes amb motiu de la
commemoració del 150è aniversari
del naixement d’Enric Morera, un
acte organitzat per l’Agrupació Sar·
danista de Sant Just i l’Orfeó Enric
Morera amb la col·laboració del Cor
lo Pom de Flors. Al Pont Reixat, per
primera vegada, es farà una festa
de música electrònica i activitats i
tallers paral·lels.

només es viurà als carrers i als es·
pais públics del poble, sinó que tam·
bé serà molt activa a Ràdio Desvern
i a les xarxes socials (consultar la
programació). La Festa Major també
es podrà seguir a l’app santjustcat,
on es poden veure les activitats,
rebre avisos i consultar els perfils
de twitter i d’instagram.

Un pregó singular
i altres novetats
Enguany, Pastorets de Sant Just
serà el grup encarregat del pregó
de Festa Major: més d’una trentena
d’actors i actrius faran una repre·
sentació teatralitzada. Abans però
l’Esplai ja haurà començat a escal·
far l’ambient amb proves i jocs a la
plaça Verdaguer. Enguany també
ha augmentat el nombre de proves
puntuables entre colles i el nombre
d’entitats que s’hi han implicat.
Una altra novetat és el pícnic que
es farà després de la Festa de l’Aigua
4

al Camp de Futbol perquè tothom
qui vulgui pugui endur-se el dinar.
I s’amplia l’oferta de propostes
per al públic infantil i familiar: amb
cinema, jocs de fusta gegants i tra·
dicionals, un “corresucs”, ruixada
d’aigua i correfoc.
L’actuació d’“Els catarres” també
es preveu com una de les cites més
concorregudes. Una festa que no

Festes segures
Per viure una Festa Major segura
i sense riscos, l’Ajuntament fa una
política preventiva amb consells i
recomanacions tant per les barra·
ques i bars com per la ciutadania,
per tal que es faci un consum res·
ponsable d’alcohol; així com con·
sells de seguretat per evitar inci·
dents en els espectacles de focs.
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Nou espai per a la convivència
veïnal al Centre
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
Aquests dies ha quedat obert un nou
espai públic. La plaça Antoni Malaret
i Amigó, que inclou també el jardí de
la casa Costa, ens convida a compartir
activitats, trobades, aficions, converses o passejades i a gaudir d’un espai
obert i amable al centre del poble.
El disseny i la urbanització responen a criteris que contribuiran a
dinamitzar els equipaments que hi ha
al costat. Caminar pel c. de la Creu ara
és molt més agradable i ajuda també

a dinamitzar i fomentar el comerç
local. D’aquí a uns mesos tindrem
ocasió de compartir la instal·lació de
l’escultura que s’ha encarregat a la
Carme Malaret i Julià i que recordarà
la persona, el seu pare, que dóna nom
a la plaça: Antoni Malaret i Amigó,
primer alcalde de Sant Just Desvern
de l’etapa democràtica (1979-1982).
Els propers dies hi haurà activitat
de Festa Major a la nova plaça. El
proper dissabte dia 1, a les 7 de la

tarda, qui ho vulgui està convidat a
compartir una estona veïnal i amb
les entitats; i els dies posteriors podrem participar a l’activitat de Festa
Major que hi ha programada. Entre
alguna que altra sorpresa, la plaça
es vestirà de blau.
Vivim aquesta festa, als carrers,
als balcons i a les xarxes; i anima’t a
ser groc o blau i gaudir de les diferents propostes que se’ns ofereixen.
Bona Festa Major!

Vols escriure
directament
als regidors
i regidores de
la Corporació?
Fes-ho a través
del correu electrònic
dels grups municipals
Equip de Govern:
psc@santjust.cat
esquerra@santjust.cat
movem@santjust.cat

Viu la FM a l’app santjuscat
Activitats, avisos,
imatges, twitter

Grups a l’oposició:
ciu@santjust.cat
ciutadans@santjust.cat
pp@santjust.cat
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Treballs a equipaments i espais públics a l’estiu
La plaça Antoni Malaret se suma a l’oferta d’espais públics

A

l mes de juliol ha quedat
enllestida la plaça Antoni
Malaret i Amigó, un nou
espai públic al centre del poble. La
urbanització d’aquest espai, que
s’ha fet amb l’Àrea Metropolita·
na de Barcelona, amplia el c. de la
Creu –entre Ateneu i Montserrat–,
dignifica l’Ateneu i Les Escoles i
habilita un accés directe al claustre
de Les Escoles i al pati del Roure.
Està pendent, per a més endavant,
la instal·lació de l’escultura que
s’ha encarregat a Carme Malaret,
artista local i filla d’Antoni Mala·
ret i Amigó. La nova plaça acollirà
algunes de les activitats programa·
des a la Festa Major.
L’estiu també és un bon moment
per realitzar treballs de manteni·
ment a la via pública i als equipa·
ments perquè hi ha menys volum
de trànsit i menys activitat.
A principis de juliol es va ini·
ciar l’arranjament i manteni
ment del camí de la Muntanya.
S’actua sobre una longitud de
1.115,86 metres i una superfície
de 5.021,37m2.
Aquests dies també finalitza una
primera fase de manteniment de

6

part de la coberta de can Frei
xes, masia del segle XVIII al centre
del poble. Per a més endavant res·
ta pendent una altra fase per con·
nectar i obrir els actuals jardins de
la masia facilitant el seu accés a la
ciutadania.
Enguany, a banda de les obres
de manteniment i petits arran
jaments a tots els centres edu
catius públics, a l’escola Canigó
es duu a terme una actuació més
gran per substituir la fusteria de
l’edifici Sant Ferran i està previs·
ta també la renovació dels banys
d’aquest edifici, amb el cofinança·
ment de l’escola.

Després de la Festa Major, s’ini·
ciarà la remodelació del passat
ge Daniel Cardona i Civit.
Paral·lelament, la Unitat d’In
tervenció Ràpida a la via pú
blica (UR) continua amb la
seva activitat d’arranjament i
manteniment. Recentment han
finalitzat els treballs al carrer Sal·
vador Espriu i s’han iniciat treballs
al primer tram del carrer de Josep
Padrosa. En els primers 6 mesos
de l’any s’han fet prop de 310
actuacions en els diferents barris,
principalment de manteniment de
voreres (més de 1000 m2) i més de
100 escocells.
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Enllaç, nou servei d’acompanyament al jovent
➤ Aquest setembre es posa en
marxa un nou servei adreçat al
jovent que ofereix atenció per·
sonalitzada i confidencial a nois i
noies de 14 a 25 anys de Sant Just
Desvern i/o als seus familiars.
El servei “Enllaç” pretén asses·
sorar i acompanyar el jovent en la
seva presa de decisions personals,
acadèmiques i professionals, a
través d’una persona professional
que l’atendrà individualment per
fer front i resoldre dubtes o difi·
cultats que es pugui trobar (op·
cions d’estudis, relacions perso·
nals o afectives, on i com cercar
feina, eines i recursos públics, ac·
tivitats o serveis juvenils...).
A partir de l’1 de setembre es
posa en marxa l’atenció al jovent
que ho sol·liciti, qualsevol tarda de
dilluns a dissabte. L’atenció anirà
a càrrec d’una persona professio·
nal i es farà en diferents espais del
municipi, segons les necessitats
del jovent a atendre.
Les persones interessades poden
contactar al telèfon 654 33 15 28
(trucant o enviant un missatge per
WhatsApp) o a través de l’email
enllaces@santjust.cat.

Sara Molina, 29 anys. Psicòloga
➤ La Sara és la referent d’aquest
nou servei i té molt clar que apropar-se al jovent comporta moure’s
en els mateixos espais i utilitzar
les mateixes eines que aquest col·
lectiu. “Bona part d’ells i elles rebutgen o s’allunyen dels canals més
institucionals, i és per això que no
podem esperar que vinguin a contactar amb nosaltres, el que cal
fer és anar a buscar-los i la meva
tasca serà aquesta, creant un clima
de confiança i complicitat que em
permeti ajudar-los en les seves problemàtiques i acompanyar-los per
cercar solucions i sortides”, explica. “Per aconseguir-ho treballo amb

mòbil, whatsapp, correu electrònic
i no estic en un despatx, sinó que
sóc flexible quant a horaris i espais
per facilitar al màxim la trobada. En
aquest sentit, també estem donant a
conèixer aquest servei a través de les
xarxes socials, d’un vídeo al canal de
youtube de l’Ajuntament i, a partir
del setembre, aniré als centres educatius per presentar-lo.”, afegeix.
A Sant Just Desvern ja existeixen
altres serveis que també donen suport i orientació al col·lectiu, com
és el cas del Punt d’Informació del
Casal de Joves, però és per qüestions més puntuals. “La meva feina”,
destaca la Sara, “reforça el treball
que ja fa l’equip de serveis socials
de l’Ajuntament i el que fem és
oferir al jovent un acompanyament
més continuat, mostrant-los recursos i eines a la seva disposició però
forçant que ells siguin, en definitiva,
els protagonistes de la solució i del
canvi. Perquè la idea és potenciar la
seva responsabilitat i autonomia”.
Tot i que aquest servei és, principalment per al jovent, les famílies
també podran fer consultes.”

Al setembre comença el nou curs escolar
i la Xarxa 0-6 reprèn la seva activitat
➤ El 14 de setembre comença el nou

curs escolar 2015-2016 amb prop
de 1.200 nenes i nens a educació
infantil i primària als centres públics
–Canigó, Montserrat i Montseny– i al
concertat Madre Sacramento. Tam·
bé començaran el curs prop de 600
alumnes de secundària a l’Institut i
al centre Madre Sacramento.
El 3 de setembre, de 9.30 a 13 h
a La Vagoneta, la Xarxa 0-6 reprèn
les activitats després de l’estiu amb
la IV Jornada de Treball. En aques·
ta ocasió s’ha convidat l’escola El
Puig d’Esparreguera, perquè expli·
qui les singularitats educatives del
seu centre.

Al setembre es podrà acce·
dir a una nova edició de la Guia
d’Activitats Educatives, que
inclou un ventall d’activitats
ofertes als centres i a la comu·
nitat educativa, amb les nove·
tats per al curs vinent. Desta·
ca l’inici del nou servei Enllaç
d’acompanyament i orientació
per al jovent.
La conferència inaugural del
curs està prevista per a princi·
pi d’octubre i girarà a l’entorn
de les relacions família-escola.
Anirà a càrrec de Xus de Miguel,
experta en mediació i resolució
de conflictes.
7
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10 persones contractades
amb el pla d’ocupació 5+4
➤ Al juliol han començat a tre·
ballar les 10 persones seleccio·
nades amb el programa 5+4, im·
pulsat per l’Ajuntament per fa·
cilitar la incorporació al mercat
laboral de persones aturades de
llarga durada majors de 45 anys.
Els 5 primers mesos estaran as·
signades a tasques d’interès pú·
blic, ja sigui a l’Ajuntament o a
entitats socials que desenvolu·
pen activitat al municipi, men·
tre reben un programa de for·
mació i coaching per millorar les
seves competències personals.
Les entitats o serveis municipals
on s’han incorporat, a petició
seva, són: AMPA’s centres esco·
lars de Sant Just, Acció Solidària
i Logística, Centre Pilot ASPRO·
SEAT, Casa de Extremadura,
Creu Roja, Ateneu, Solidança,
Consell Comarcal i la Parròquia.

8

Un cop finalitza aquesta prime·
ra fase passen a desenvolupar tas·
ques a empreses col·laboradores
durant 4 mesos: el restaurant
Créme de la Créme, Hotel Sant
Just Hesperia, Laboratoris Sin·
noqa, S.L., St. Patrick Preschool, i
les empreses Ernesto Ventos, S.A.,
Frigicoll, S.A., Latorre Torras Aso·
ciados, S.L (SKP-Game).

Nou servei per
trobar la persona
més adequada per a
cada lloc de treball
➤ El Servei de Promoció Econò·
mica ha iniciat un nou servei
–dirigit tant a les empreses com
a les persones candidates–, que
pretén seleccionar la millor
persona candidata per a cada
lloc de treball vacant. Així, en
els processos de preselecció es
tenen en compte la formació i
l’experiència però també altres
competències transversals com
l’autonomia i la gestió de les
emocions. La voluntat és que
aquesta fórmula permeti incre·
mentar el nombre d’empreses i
persones candidates que confiïn
en la Borsa de Treball Municipal
i, rebaixar així la taxa d’atur re·
gistrat (7,9%) que, tot i ser de les
més baixes de Catalunya, encara
té 645 persones sense feina al
nostre municipi.

elbutlletí

Desplegament d’accions per
donar compliment a la llei
de Transparència i Bon Govern

E

l govern muni·
cipal, amb la
col·laboració de
l’equip tècnic, està
treballant per desple·
gar al màxim la llei
de la Transparència i
Accés a la Informació
Pública. El nou cartipàs
ha incorporat la Transparèn
cia a la Regidoria de Comuni
cació, i el pacte de Govern té un
compromís ferm en impulsar
la transparència, la participa
ció i el bon govern.
Des d’aquest mes de juliol,
i fruit de l’aplicació de la llei,
l’Ajuntament ja ofereix a la ciu·
tadania una instància d’accés a
la informació pública, que es
pot trobar a l’OGI o bé a la seu
electrònica. A través d’aquesta
instància, es pot demanar la in·
formació que la ciutadania con·
sideri del seu interès i es dis·
posarà de 30 dies per donar-hi
resposta. La llei garanteix el
dret a la informació pública de
la ciutadania amb terminis més
rigorosos per donar resposta res·
pecte a la sol·licitud d’altra tipus
d’informació a través de la ins·
tància general.

TRANSP
TRANSPARÈNCIA
MUNICIPAL
MUNICI

Portal de la Transparència
D’altra banda, s’està treballant,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona, en la posada en mar·
xa del Portal de la Transparèn·
cia, que hauria d’estar actiu a
final d’any. En aquest Portal,
l’Ajuntament haurà de publicar
informació sobre l’estructura de
l’organització, la gestió econò·
mica, el personal, els programes
de planificació, els procediments
administratius i altres matèries
d’interès públic. Actualment,
la seu electrònica i el web san·
tjust.cat ja disposen d’informació
d’aquest tipus però s’avançarà

en un major desplegament i ac·
tualització.
Pel que fa al Portal de la Trans·
parència, la Llei també fixa un
seguit d’obligacions per a les
associacions i entitats locals
que perceben subvencions
superiors als 5.000 euros i que
aquesta quantitat representa al·
menys el 40% del seus ingressos
anuals. Totes les que compleixin
aquests requisits hauran de pu·
blicar en el seus web informació
sobre funcions, estructura orga·
nitzativa, contractes i convenis
subscrits amb l’Administració pu·
blica, així com subvencions i aju·
des públiques concedides. Des de
l’Ajuntament, s’acompanyarà
les entitats perquè puguin do·
nar compliment a aquestes noves
obligacions.
D’altra banda, en el ple del mes
de juliol, està previst aprovar un
Codi de Conducta d’alts càrrecs
de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, i del conjunt de treballa·
dors i treballadores del consistori
i de l’empresa pública. Disposar
d’un codi ètic local és una altra de
les actuacions que preveu la Llei.
Durant aquest any, el Govern
també treballarà en altres obliga·
cions establertes per la Llei de la
Transparència com el registre de
grups d’interès local i les cartes de
serveis locals.
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Breus
L’Ajuntament atorga 47
beques per a Casals d’Estiu
➤ Amb la voluntat d’ajudar
les famílies que ho necessiten,
l’Ajuntament ha atorgat 47 be·
ques per a Casals d’Estiu i ha
assumit el cost del monitoratge
per a alumnat amb necessitats
especials al casal gestionat per
Patim Patam. En total, s’han
destinat 12.592 € a aquests
conceptes, gairebé 2.500 € més
que l’any anterior. Prop de 500
infants participen enguany en
les diferents propostes d’activi·
tats d’estiu que organitzen els
serveis municipals, els clubs
esportius i el teixit associatiu
local.
Un veí versiona música
catalana amb ritmes caribenys
➤ El músic cubà resident a Sant
Just Desvern, Zaide Cuba, aca·
ba de publicar “Arroz con man·
go” (Picap, 2015), un disc que
ofereix una nova perspectiva
de les cançons catalanes amb
aires caribenys. Zaide versio·
na onze artistes catalans –des
dels més clàssics com Ovidi
Montllor, Joan Manuel Serrat
o Marina Rossell, a grups més
actuals com Gossos o Antonia
Font– en estils tan diferents
com afro latin, danzón, salsa,
bolero, mambo o txa-txa-txa.

Les tres notícies
de Ràdio Desvern més
consultades a santjust.
cat durant el mes de
juliol (5.350 clicks)
02/07 Marta Lafuente,
alumna de La Miranda, i Toni
Ejarque, de l’Institut, han tret
les notes més altes de Sant
Just a la Selectivitat.
20/07 Sant Just va estrenar
divendres al matí la nova
plaça Antoni Malaret i Amigó.
24/07 A tres etapes del final
del Tour de França, Alberto
Losada baixa fins a la 56a
posició de la competició.
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Renovació de consellers/es de Promunsa
➤ Amb la formació del nou Ajuntament s’ha constituït també el nou Consell d’Administració de Promunsa,

l’empresa municipal, que funciona amb uns òrgans determinats: la Junta General (formada pels regidors/es
del Ple Municipal) i el Consell d’Administració –les persones membres dels quals són proposades pels grups
municipals amb representació a l’Ajuntament.
Dolors Leyva Grasa (PSC)
Presidenta del Consell d’Administració
50 anys, veïna del barri Centre. Llicenciada
en Dret i Criminologia i postgrau en Dret
Civil Català. És lletrada de la Universitat de
Barcelona. Regidora de Serveis Generals,
d’Urbanisme i d’Habitatge de l’Ajuntament.
Membre de l’AMPA de l’Institut.

Albert Torrent i Cervera (CiU)
Conseller
61 anys, veí de la Carretera Reial-Can Modolell. És cap d’equip d’entitat financera.
Tresorer de l’Associació de Veïns de Carretera Reial-Can Modolell, soci del Centre
d’Estudis Santjustencs i de l’ANC

Xavier Pagès i Mercadal (PSC)
Conseller
31 anys, veí del barri Centre. Formació en
Dret i Administració i Finances. És comptable de professió. Col·labora amb ACNUR
i Metges sense Fronteres.

Manel Fernández García (Ciutadans)
Conseller
48 anys i veí del barri Sud. Estudis de mestratge Químic Industrial, analista UNIX,
Producció i direcció documental i cinematogràfica. És productor audiovisual.

Jaume Campreciós i Colet (ERC)
Vicepresident
63 anys, veí del barri Centre. És delineant.
Actualment és assessor del Grup Metropolità d’Esquerra Republicana de Catalunya.
És el secretari de l’Ateneu de Sant Just
Desvern

Isabel Gibert Busquets (PP)
Consellera
46 anys, veïna del barri Sud. Empresària
i vocal de les associacions ATEIA i CTM.
Estudis de Capacitació de Transport. Col·
labora en l’àmbit dels serveis socials a través d’una associació.

Agustí González Baranda 			
(Movem Sant Just)
Conseller delegat
63 anys, veí del barri Centre. Enginyer
Tècnic Químic. Treballa com a comercial.
És soci de la SEAS.

Retribucions per assistència:
• Consell d’Administració
Presidenta i conseller delegat: 300 € bruts per sessió
Consellers/es: 140 € bruts per sessió
• Junta General (formada pel Ple Municipal)
Regidors/es: 140 € bruts per sessió
(L’any 2014 es van fer 5 Consells d’Administració		
i 4 Juntes Generals)

Tancament de l’exercici pressupostari de 2014
➤ La Junta General de l’empresa municipal Promunsa

ha tancat els comptes auditats de l’exercici de 2014.
Aquest ha estat el primer any en el qual Promunsa
ha gestionat els serveis d’enllumenat i de control de
l’aparcament en zones blaves.
Els comptes auditats s’aproven amb un resultat de
pèrdua de 803.419,10 euros. Aquesta pèrdua es deu,
principalment, a dos factors. S’ha produït una pèrdua
del valor patrimonial de l’edifici d’oficines de Sant Just
Diagonal – fruit del nou planejament de la parcel·la
25 que obliga a destinar una planta a equipament - i
a que la gestió de l’enllumenat i les zones blaves és
assumida per Promunsa 9 mesos més tard del pre-
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vist fruit de l’entrada en vigor de la LRSAL, la llei que
condiciona les competències dels governs locals i les
seves empreses públiques.
Durant el 2014 va haver-hi una escassa activitat en
la comercialització de les oficines i les places d’aparcament de què disposa Promunsa. Per contra, durant
el 2015 s’està produint un increment de la venda i/
o el lloguer d’aquests espais, així com dels locals comercials –que a dia d’avui ja han estat tots llogats o
venuts.
Finalment ressaltar que ja s’ha aprovat el projecte
de reparcel·lació del sector de Mas Lluí, que preveu un
ingrés per a Promunsa de 1.306.479 euros.

elbutlletí

Al setembre es reobren
les pistes de les escoles
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VOLS
PORTAR
LA CAFETERIA
DEL PARC DEL
MIL·LENARI?
L’Ajuntament obre
de nou el procés
d’adjudicació d’aquest
establiment públic

➤ Després de quatre mesos de fun·

cionament de les pistes obertes a les
escoles Montserrat i Montseny, tant
els centres com l’Ajuntament fan
una valoració positiva. Poc a poc
ha augmentat la participació i el
bon ús d’aquest espai, que utilitzen
jovent, infants i famílies.

En general, hi ha hagut una
bona convivència entre els dife·
rents grups i bones actituds de
respecte de les instal·lacions.
Les pistes estaran tancades
durant el mes d’agost i al setem·
bre es reobriran els caps de set·
mana.

L’Atlètic Sant Just FC suma
la seva 4a Donosti Cup

Les properes setmanes
es publicarà a la seu
electrònica de santjust.cat
la documentació amb les
característiques del local,
cànon econòmic, termini del
contracte, etc.

Crida a
l’exalumnat de
les Escoles Núria
per fer-se una
foto de record
6 de setembre
a les 11 h, al c. Bonavista,
davant les Escoles Núria
➤ La participació de l’Atlètic Sant
Just FC en la XXIV Edició de la
Donosti Cup ha estat un èxit. Dels
sis equips presentats, tots van
passar a la fase final i el cadet fi·
nalment va endur-se la Donosti
Cup en un partit on es va imposar
a l’equip basc Aizcorri en la tanda
de penalts per 7 a 6.
És la 4a Donosti Cup que gua·
nya el club santjustenc: l’any pas·

sat en va aconseguir dues, en les
categories B12 i B14, i una altra
fa 5 anys, el 2010, en la categoria
B19.
La Donosti Cup s’ha celebrat a
Sant Sebastià a principi de juliol
i hi han participat equips de to·
tes les comunitats autònomes de
l’Estat i d’altres països, com ara,
Estats Units, Mèxic, França o Mo·
çambic.

L’antic alumnat d’aquest històric centre vol tenir un record
del seu pas per l’escola. Més
informació i inscripcions:
esconuria@gmail.com
Organitza: Centre d’Estudis
Santjustencs i antic alumnat
de l’escola
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Jovent del poble participa
en intercanvis europeus

Inscripcions
per als cursos de
català al setembre

➤ En el marc dels inter·

Per aprendre a parlar en català
Per adquirir fluïdesa i saber
escriure-hi

canvis juvenils que
l’Ajuntament realitza
amb la UE i dins el pro·
grama Erasmus Plus,
aquest mes de juliol s’han
realitzat dos projectes a
Europa: un curs de for·
mació de Teatre a Mace·
dònia i un intercanvi a
Eslovènia, on s’ha fet un
tastet de com realitzar un
intercanvi juvenil amb el jovent.
A les activitats hi han participat un total d’11
nois i noies del poble. Durant el mes d’agostsetembre es realitzaran dos projectes més: un a
Alemanya, enfocat al turisme alternatiu, i un
altre a Eslovènia, en el qual es treballaran els
drets humans.
Els serveis municipals i el Casal de Joves ja
estan preparant el nous projectes per a l’any
2016.
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MÉS INFORMACIÓ:
CASAL DE JOVES
93 371 02 52
casaldejoves@santjust.cat

Inici dels cursos: 28 de setembre
Nivells adaptats al Marc de Referència Europeu: bàsic(A2),
elemental (B1), intermedi (B2),
suficiència (C1), superior (C2),
sessions de llengua, voluntariat
lingüístic, grups de conversa, altres activitats orals...
Proves de col·locació i inscripcions:
15,16,17,21 i 22 de setembre,
de 10 a 12 h i de 17 a 19 h a
Les Escoles, carrer de Montserrat,
2, 1r pis (Aula de Català núm. 3)
Informació:
Servei Local de Català de Sant Just
Desvern. Tel. 93 480 48 00 (Ajuntament) o 93 473 44 76 (Aula)
http://santjust.net/serveilocalcatala
catala@santjust.cat
www.cpnl.cat

elbutlletí
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EN FLAIX

L’amazona del Club Hípic Sol Solet, Judith Porcel, ha guanyat
el trofeu al millor recorregut de Cros i la medalla d’Or per
equips en la categoria de Complet en el Campionat d’Espanya
de Ponis que s’ha celebrat a Segòvia.

Unes 400 persones van córrer en la 2a Cursa Solidària Sant Just
Desvern per Sant Joan de Déu, organitzada pel Club Atletisme
Sant Just. El 60% dels diners recaptats es dóna a l’Obra Social
Sant Joan de Déu per a la investigació de malalties infantils.

Les Nits de Música, organitzades per Tallers de Música, que
s’han fet els dijous del mes de juliol al claustre de Les Escoles,
han tingut molt bona acollida, amb una mitjana d’assistència
de 70 persones. A la foto, Núria Tamayo Group.

El ciclista santjustenc, Alberto Losada, està competint en el
Tour de França amb l’equip Team Katusha. Ha participat quatre
vegades en el Giro de Italia y tres a la Vuelta a España. L’any
2011 va quedar en 5è lloc a la Vuelta a Suiza i en 7è al Giro.

Les piscines de La Bonaigua i de Can Mèlich han participat en
la 22a edició del “Mulla’t per l’Esclerosi”. Una jornada solidària
que té per objectiu recaptar fons per a investigació i per ajudar
les persones que pateixen aquesta malaltia neurològica.

L’Orfeó Enric Morera està celebrant el 150 aniversari del compositor Enric Morera. En el marc de la Festa Major ha organitzat
una ballada de sardanes però l’acte central serà el 26 de setembre amb un concert a l’Ateneu dedicat a la música del mestre.
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Quima Giménez y González
Grup Municipal del PSC

Gràcies per la vostra
confiança
El nou Govern ja ha començat a caminar i
tenim molta feina per endavant. El pacte de
govern amb els nostres socis, ERC i Movem,
inclou objectius ambiciosos i accions concretes a desenvolupar en els pròxims 4 anys.
En el web santjust.cat el podeu consultar.
Els regidors i regidores del PSC ens estrenem amb il·lusió i amb ganes de treballar
per al poble i amb el poble. Com a regidora d’Hisenda i Solidaritat i Cooperació, sóc
conscient que estem dins d’una crisi que ja
porta molts anys entre nosaltres però no per
això deixem de lluitar i de mirar endavant
per crear un present i futur millor. Des del
grup del PSC, seguim lluitant per les polítiques socials i d’ocupació que tant ens preocupen ja que el que volem és que tothom
pugui viure amb dignitat i igualtat d’oportunitats.
Ara estem començant a perfilar el pressupost i les ordenances de 2016 i la línia que
tenim present és donar prioritat a les necessitats de les persones, sigui quina sigui la seva
edat i condició. Seguirem garantint que tots
els nens i nenes tinguin les seves beques
menjador cobertes, que a ningú li tallin el
llum o el gas per no tenir ingressos suficients, que ningú es quedi sense un sostre on
viure i tot això i molt més, ho hem de poder
aconseguir elaborant uns pressupostos i ordenances que ens permetin cobrir les principals necessitats de la ciutadania de Sant
Just Desvern.
El capítol de despeses del pressupost del
2016, però, també ens ha de permetre recuperar les inversions en la millora de la via
pública; la preservació del patrimoni i l’entorn natural; la inversió en equipaments i la
millora constant d’una administració local
que aposta clarament per la transparència
i el bon govern.
En matèria d’ingressos, sempre hem
defensat una fiscalitat moderada i un baix
nivell d’endeutament, i així actuarem en
aquest pressupost. També tenim previst fomentar la banca ètica en les finances públiques de l’Ajuntament, i aquest és un dels
meus compromisos com a regidora.
Estic a la vostra disposició per a tot allò
que necessiteu. Volem un Ajuntament obert
a la gent i per la gent.

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

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC

Hem de mirar endavant

Construint el #NouPaís

En aquests instants que escric l’article, no
sabem encara si se celebraran les eleccions
del 27-S, i si es produeixen, com es presentaran els partits i en quins formats, tot i així
no es pot negar que Catalunya està passant
per moments que poden esdevenir claus en
la formació del futur de la nostra societat.
En aquests moments en els qual regna cert
desconcert, m’agradaria que no oblidéssim
l’origen d’aquest camí que està a punt d’arribar al final del trajecte.
Per això us demanem que no poseu fre ni
limitacions, per seguir lluitant cadascú a la
seva manera, però amb tota la força, per no
defallir amb tot el que exigim a les nostres
institucions.
Estem aconseguint més transparència,
més canvis i més presència de la societat civil en les respectives administracions.
Pel que fa a Convergència i el govern de
Catalunya ha sacrificat la comoditat d’un govern amb majoria, a un govern en què la societat civil tingui la paraula, i en el qual com
més consens hi hagi, millor.
I tots aquests sacrificis tenen sentit per fer
que sempre més el nostre país tingui en tots
els àmbits el reconeixement que es mereix.
Falta poc perquè el nostre poble es pugui
expressar en llibertat i decideixi el que vol
ser, si seguir pensant que amb l’immobilisme
de l’estat, sigui del color que sigui, ja n’hi ha
prou, o que tota aquesta il·lusió que han generat els moviments multitudinaris de la ciutadania des de fa cinc anys triomfi, i les nostres llibertats de tot tipus siguin respectades.
A Sant Just Desvern, com no pot ser d’altra
manera, on estan pràcticament representades totes les sensibilitats del nostre país, no
ens podem ni volem quedar enrere.
Nosaltres, òbviament, des del grup municipal de Convergència ho tenim claríssim, i
és per això que des del primer moment estem
empenyent amb força perquè aquell qui tingui dubtes li desapareguin, i el que ho interpreti com una confrontació explicar-li que no
és així.
I tal com vam dir al Parlament durant el
Ple de constitució, hem presentat diferents
mocions en aquest sentit: catalanitat, llibertat i transparència, esperant no només que
s’aprovin sinó que siguin amb el màxim consens possible.
Tard o d’hora es produiran les eleccions,
donem suport a la llista que majoritàriament
aglutini la transversalitat del nostre país i no
ens despistem amb aquells que de l’ambigüitat han fet bandera del seu discurs.
Creiem que és el moment i junts ho podem
fer realitat.

La voluntat del poble que vol votar ha fet possible un acord històric entre Esquerra Republicana de Catalunya i CDC per a formar una
candidatura unitària, encapçalada per personalitats de la societat civil catalana i presentar-se a les eleccions plebiscitàries del 27 de
setembre. La Llista del Nou País la conformen
aquells que hi volen posar tota l’energia. Els
que ho han fet des de l’esquerra verda i transformadora, com en Raül Romeva, i les que ho
han fet amb energia i entusiasme des de la societat civil, com la Carme Forcadell i la Muriel
Casals. Aquesta no és la llista de ningú, és la
papereta del “Sí a la Independència”.
Les persones que d’una manera o altra formem part d’ERC sempre hem volgut formar
part d’un partit útil per a la construcció d’un
nou país lliure i just, d’un projecte polític sobiranista caracteritzat per la transversalitat.
Sempre hem estat disposats a arribar a acords
ferms per avançar cap a la Independència.
Per això que hem arribat a aquesta entesa formal pel 27S i, al mateix temps, posar a sobre
de la taula unes condicions i un full de ruta
clar que es comenci a aplicar el dia després.
ERC sempre hem buscat, d’entre les opcions
possibles, la que sumés més ciutadans al projecte de nou país. Tres llistes de partits, amb
el suport de la societat civil, amb programa
i campanya en comú hauria estat una bona
opció per sumar al màxim, però hi havíem de
ser tots. Una llista de la societat civil avalada pels partits també hauria permès sumar el
màxim de vots per la independència però, al
final, tampoc érem majoria defensant aquesta
opció.
No podíem deixar escapar aquesta oportunitat única de sumar, de protagonitzar un
procés constituent com a resposta a totes les
crisis social, econòmica, política i cultural
que patim i ens calia posar el país per davant
del partit. Només així, amb aquesta voluntat,
ha estat possible l’acord que també preveu
la creació d’un Govern de concentració, de
Transició Nacional que impulsi una ruptura
que podria produir-se al cap de 6 o 8 mesos
del 27S. Ens hem d’avançar a l’asfíxia econòmica que voldrà redoblar el Govern de l’Estat
espanyol i als atacs jurídicopenals que segur
arribaran.
Aquest és l’acord per canviar de país. Només amb un nou país podrem ajudar als qui
més ho necessiten. Farem la Independència per oferir més oportunitats als catalans,
per ser un referent en educació, en salut, en
igualtat, en benestar social i en cultura. Per
fer un país més innovador, més emprenedor.
Som-hi tots. La victòria és a les nostres mans.
Sortim al carrer a encomanar aquesta revolució democràtica. Sortim a guanyar els nostres
drets i llibertats el proper 27S.

ciu.cat/santjutst

www.esquerra.cat/santjust
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Lluís Monfort i Peligero
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Aboquem la participació
a les escombraries
Em permetreu que darrere aquest títol provocador parli de dos elements importants
que treballarem des de l’Ajuntament durant
aquest mandat: la participació i les polítiques
mediambientals.
Un dels eixos de debat de la campanya de
les municipals ha estat la participació ciutadana en els afers públics. De fet és un dels
punts principals de l’acord que hem signat els
3 partits de govern per a aquest mandat. El
repte, però, no és fàcil. Quins són els mecanismes per a una participació de qualitat? Quins
són els espais de decisió i de responsabilitat?
Per què és important incorporar la ciutadania
en els temes de gestió i estratègia municipal?
Com es defineixen els processos perquè no sigui una participació més formal que real?
En qualsevol cas creiem que un dels pilars
fonamentals de la participació és oferir una
informació de qualitat, ben estructurada, en
un llenguatge entenedor i amb unes dades
que permetin que el conjunt de la ciutadania tingui, si més no, una idea genèrica dels
principals temes de gestió municipal. Hi treballarem molt durant aquests primers mesos
de mandat, i esperem poder respondre al repte
que se’ns presenta.
Un dels temes d’estratègia municipal que
posarem a debat i a consulta vinculant de la
ciutadania és el sistema de recollida selectiva de residus. Per què? Creiem que ja és un
valor en ell mateix que la ciutadania sigui
conscient del sistema de recollida que tenim
actualment: els seus avantatges, les seves
limitacions i els seus inconvenients. Però al
mateix temps cal saber quines altres opcions
existeixen per millorar i reflexionar-hi, i decidir de manera responsable i col·lectiva quin
ha de ser el nostre sistema de futur, i posar
de manifest els avantatges, els inconvenients
i les limitacions d’altres sistemes de recollida
(sempre amb el compromís de no fer passos
enrere).
Fa anys la proposta que es va posar sobre
la taula de fer la transició cap a un sistema
de recollida de les diferents fraccions porta
a porta va patir un bloqueig polític que ho va
fer inviable, i que va evitar que aquest debat
arribés de manera efectiva a la ciutadania.
Ens proposem, doncs, engegar un procés del
qual totes i tots hem d’aprendre, i que tingui
com a resultat una fórmula innovadora, efectiva i vinculant de participació ciutadana que,
d’entrada, tingui la gran virtut de fer conscient
la ciutadania que la gestió dels residus és cosa de tothom i que les decisions estratègiques
val la pena compartir-les.
Ens hi posem!
https:/movemsantjust.wordpress.com/

Guillermo Francés Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

C´s pide coherencia
al PSC, que cumpla la Ley,
y que garantice que en
el Ayuntamiento ondee
la bandera española
Desde C´s, hemos solicitado al Alcalde del
PSC, J.Perpinyà, que sea coherente y que
garantice el cumplimiento de la Ley de Banderas en los edificios públicos de forma que
en el Ayuntamiento ondee las banderas española, catalana, europea y del municipio tal
como establece la ley. La nueva corporación
municipal no puede amparar ilegalidades e
ignorar que los símbolos nacionales y las instituciones públicas representan a todos los
habitantes del municipio.
No se puede hacer gala de los símbolos nacionales como ha hecho su presidente Pedro
Sánchez y a la vez ser cómplice de iniciativas
que pretenden romper España y acabar con
la convivencia entre los españoles. Por ello
que acuso a los dirigentes socialistas decir
una cosa y después dar y/o compartir gobiernos con aquellos que tienen como bandera la
ruptura de España.
En el reciente acuerdo de gobierno, el PSC
ha firmado un pacto de gobierno catalanista
y con acento independentista con uno de los
ejes de trabajo la soberanía y la construcción
nacional de Cataluña en el que se propone la
Adhesión a la Asociación de Municipios por
la Independencia (AMI) que como muy bien
indica el nombre de la entidad tiene como
objetivo llevar a Cataluña hacia la independencia.
La integración en la AMI comporta el pago
de una cuota anual con cargo a partidas del
presupuesto municipal y que el Ayuntamiento no decide el importe, sino que es la AMI
la que establece la cuantía en función de la
población del municipio. El Ayuntamiento no
puede al margen de sus competencias legales poner sus potestades al servicio de ideas o
proyectos políticos que corresponden a otras
instituciones.
C´s pide al “Alcalde” que no lleve a cabo la
Adhesión de Sant Just a la AMI por ser un tema
que no se ajusta a derecho tal como establece la ley por tratarse de recursos públicos
que no guardan conexión con competencias
atribuidas a los ayuntamientos y que no malgaste el dinero municipal y si se lo gaste en
prioridades que tiene Sant Just.

https://www.ciudadanos-cs.org/

agost-setembre 2015

Enric Salvadores Manzano
Grup Municipal del PP

Espectáculo circense
Lamento profundamente que se esté jugando de forma tan lamentable con toda la
masa social que está a favor del independentismo catalán. Obviamente yo no lo soy
pero si es cierto que en origen me parecía
una postura política que daba pie al diálogo
político de categoría, de nivel, ya que lo que
se estaba debatiendo era la posibilidad de
dibujar un escenario de juego diferente al
hasta el momento conocido.
La creación de un estado nuevo. Casi
nada.
Y de qué manera se está abordando el
tema, pues de la manera más cómica posible. Hemos pasado del planteamiento de un
proceso secesionista con un claro carácter
político con el que podías estar de acuerdo
o no, a un espectáculo circense en el que
se sustituye a los profesionales de la política
por personas de mayor o menor reconocimiento social pero que para nada pueden ser
los representantes de una sociedad.
Yo soy catalán y a mí no me representan.
Uno espera de sus gobernantes aunque
no sean los deseados por uno, que sean serios, rigurosos, y firmes con sus posicionamientos. Requisitos estos fuera de reconocimiento por parte de un sector de la jerarquía
política catalana.
Han convertido el proceso en un circo que
desgraciadamente observa Europa, seguro
de forma estupefacta.
Para terminar el viaje de esta forma no
hacía falta tanto ruido ni tanta demagogia.

ppsantjust@gmail.com

Més informació de la Corporació a santjust.cat
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L’AGENDA
AGOST
SEGUEIX LA FESTA
MAJOR A TRAVÉS DE:
www.santjust.cat
@santjustcat
#fmsantjust
ràdiodesvern.com/98.1fm
facebook.com/nucli.comisiodefestes
@festessantjust
comisiodefesteselnucli.tumblr.com
i descarrega’t l’app de la festa Major
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Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

FESTA
MAJOR!

u 19,30 h Can Ginestar: Celler
Adreçada a professionals de l’educació i famílies. Hi haurà servei gratuït d’acollida per a infants
a partir de 2 anys.
Organitza: Ajuntament i Xarxa 0-6

Inauguració de l’exposició d’escultura: Panorama Collserola. L’art és
l’home agregat a la naturalesa

Divendres4

A càrrec de Nil Nebot.
Fins a l’11 d’octubre.

u 18.30 h Casal de Joves

u 21.30 h ETV Llobregat

Actes de l’ANC

Programa Panorama Municipal

18.30 h-20.30 h: activitat infantil amb berenar
21 h - 23.30 h: concert

Tema: Itinerari d’estiu per Mas Lluí
Reposició del programa.

Organitza: Assemblea Nacional Catalana

Diumenge6

Divendres11

u 10 h - 14 h Penya del Moro

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

u 11 h c.Bonavista (entre c.Església
i c.Badó)

Dijous13
u 21.30 h ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal
Tema: Itinerari d’estiu per Mas Lluí

SETEMBRE
Dijous3

Vas anar a
les Escoles
Parroquials
Núria?
Crida per fer una
fotografia de l’antic alumnat davant de l’escola.
Inscripcions: facebook esconuria@gmail.com
Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs
amb la col·laboració de l’antic alumnat de
les Escoles Parroquials Núria

Dijous10
u 17 h Casal de Joves

u 9.30 h - 13 h La Vagoneta

Aniversari Ungravity

IV Jornada de treball Xarxa 0-6:
Espai de vida i aprenentatges, amb
les mestres de l’Escola El Puig
d’Esparraguera

Activitat lúdica i esportiva amb motiu de la
celebració de l’11è aniversari dels nostres col·
laboradors d’Ungravity Board.
Organitza: Ungravity Board
i Casal de Joves

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
Parc de Pau Casals, davant de
l’estàtua commemorativa de
l’11 de setembre
• 10.30 h: Xocolatada
• 11 h: Ofrena floral
Organitza: ERC

ACTE INSTITUCIONAL
• 12 h: Ballada de sardanes
amb la Cobla Juvenil de
Solsona
• 13 h: Ofrena floral
institucional i d’entitats
• Cantada del Cor
Lo Pom de Flors
Organitza: Ajuntament
amb la col·laboració
de l’Agrupació Sardanista
Sant Just, el Cor Lo Pom
de Flors i altres entitats
del municipi

Dilluns14

Dissabte19

Divendres25

u 21 h Ateneu: Secretaria

u 18.30 h Casal de
Joves: Sala Utopia

u 17.30 h Centre Social El Mil·lenari

Termini de presentació de fotografies per al Concurs Fotogràfic de la
SEAS
Organitza: SEAS

Dimarts15

Cinema: Ex Machina
del director Àlex Garland.
VOS. No recomanada a
menors de 14 anys.

Dissabte26

Org.: Casal de Joves

u 16.30 h Casal de Joves

u 21 h Ateneu: Pati
del Roure

Campanya de donació de sang

Sopar de motxilla

Per a majors de 18 anys.
Organitza: Banc de Sang i Teixits amb la
col·laboració del Casal de Joves

Organitza: SEAS

Diumenge20

Divendres18

u 7 h Des del Parc del Parador

u 17 h Casal de Joves

Organitza: SEAS

El Casal obre les seves portes
Jornada d’exhibicions i classes obertes dels
futurs tallers. Activitat per a joves a partir de
12 anys.
Organitza: Casal de Joves

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

Tertúlia sobre el músic Enric
Morera
Amb Xosé Aviñoa, professor. Presentat per
Teo Roura.
Organitza: Tertúlies de l’Ateneu
i Orfeó Enric Morera

Cinema: pel·lícula a determinar
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant
Just Desvern

Excursió a Tuixén (Solsonès)

Dimecres23
u 18 h Espai Mas Lluí

Taller de decoració de donuts
Activitat gratuïta per a infants.
Organitza: AV Mas Lluí

u 19 h Ajuntament: Sala de Sessions

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

u 9 h Parc de la Plana Padrosa

Caminada popular per Collserola
Durada del recorregut: 1 hora d’anada i 1 hora
de tornada. Esmorzar inclòs per als socis/es.
Organitza: AV La Plana Padrosa-Bellsoleig

u 19 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Concert homenatge a Enric
Morera
Amb música exclusiva del mestre
del qual se celebra
el 150è aniversari
del seu naixement.
Amb orquestra,
solista i cors. Venda
d’entrades anticipades a la secretaria de l’Ateneu. Organitza: Orfeó Enric Morera

u 20 h Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern
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CURSOS I TALLERS
TALLER DE PLÀSTICA MUNICIPAL
CARRAU BLAU
CURS 2015-2016
Per a infants i joves de 2 a 15 anys
Sessions d’un dia a la setmana.
Preu: 84 € (trimestre)
PETIT CARRAU
Per a infants de 2 i 3 anys.
Preu: 48 € (trimestre)
Més informació:
www.santjust.org/carraublau
carraublau@santjust.org
CASAL DE JOVES
Consulteu la informació a:
www.casaldejoves.com
CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL
CURS 2015-2016
Per a persones joves i adultes.
Humanitats:
Personatges que han fet història
a Catalunya

Viatge a l’astronomia
Gaudir del cinema
Recursos:
Noves Tecnologies
Anglès per a principiants
Anglès conversa 1
Anglès conversa 2
Italià conversa
Francès conversa
Francès conversa
Francès dinàmic
Bridge
Fotografia amb càmera reflex
Treu profit del teu iPad o tauleta
Taller d’escriptura: novel·la la teva vida
Jardineria
Scrapbooking
Salut i creixement personal:
Gimnàstica abdominal hipopressiva
Running: bases per a una pràctica
saludable
Gimnàstica suau
Pilates
Zumba
Ioga
Meditació i mindfullnes

CAN GINESTAR
CURS 2015-2016
Per a persones joves i adultes.
Cursos d’Arts Plàstiques
Municipals:
Alabastre
Ceràmica
Modelatge
Dibuix
Escultura
Espai i relació, concepte
i realització d’un projecte creatiu
Experiència plàstica
Gravat
Històries de l’art
Investigació d’esmalts aplicats
al torn
Apunts de model masculí i femení
del natural
Pintura
Pràctiques de torn
Retaule
Torn
Vitralls
Aquarel·la

Consultar horaris i preus a santjust.cat. Inscripció oberta al setembre

santjustcat
Actualitza-la!
La nova aplicació per a dispositius mòbils, santjustcat,
ofereix a la ciutadania diferents continguts digitals
d’informació municipal de Sant Just Desvern: agenda, notes
informatives, fotografies, twitter, ràdio desvern, vídeos...

40 ANYS WALDEN
DIES 25, 26 I 27 SETEMBRE
Fa 40 anys de la construcció
de l’emblemàtic edifici
Walden-7
Activitats diverses, concurs
de fotografia, taller infantil,
música, activitat literària...
Més informació:
Secretaria del Walden
o tel. 93 371 80 63 matins
Organitza:
Comunitat de Propietaris
del Walden-7

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

EXPOSICIONS

Informació actualitzada
a www.santjust.cat

Mostra dels treballs de l’alumnat
dels Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar,
fins al 6 d’agost
Organitza: Cursos d’Arts Plàstiques
Municipals

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 OCTUBRE: 10/09 / 15,
màxim dia per comunicar
activitats.

Fes Fonts fent fonting
Al CIM de Can Ginestar, de l’1
al 20 de setembre
Organitza: Arxiu Municipal i Grup
Fonting
Persona
Al Casal de Joves, del 18 al 30 de
setembre
Exposició col•lectiva de diferents
artistes joves i en diferents formats
i estils, al voltant del concepte de
persona.
Organitza: Casal de Joves i Joves
Artistes de Sant Just
El patrimoni industrial
al teu abast
Al CIM de Can Ginestar, del 24
de setembre al 12 d’octubre
Organitza: Arxiu Municipal

JUST GOSPEL COR
Inici d’assajos 3 de setembre
19.45 h - Escola Montserrat
Si teniu ganes de cantar i us
agrada la música de gòspel,
veniu a l’assaig i us farem una
prova sense compromís.
Informació:
tel. 619 48 27 31
justgospelcor@gmail.com

santjustcat
Actualitza-la!
La nova aplicació per a dispositius mòbils, santjustcat,
ofereix a la ciutadania diferents continguts digitals
d’informació municipal de Sant Just Desvern: agenda, notes
informatives, fotografies, twitter, ràdio desvern, vídeos...

CURSOS DE CATALÀ
PER A PERSONES
ADULTES
Curs 2015-2016. Inici dels cursos:
28 de setembre.
Nivells adaptats al Marc de Refe
rència Europeu: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), superior (C2), sessions
de llengua, voluntariat lingüístic,
grups de conversa, altres activitats
orals...
Proves de col·locació i inscripcions: 15, 16, 17, 21 i 22 de setembre,
de 10 h a 12 h i de 17 h a 19 h, a
Les Escoles (c. Montserrat, 2, 1r pis,
aula de català núm.3).
Informació: Servei Local de Català
http://santjust.net/serveilocalcaOrganitza:
Associació Santjustenca per
la
Marató
TV3 48
amb
tala.
Tel. de
93 480
00la– col·laboració
93 473 44 76

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
Blau,santjustcat
Justeatre, ABS Sant Just,
Viu tota la Festa Major Carrau
amb l’app
Pilar Senpau, Comissió de Festes del
Barri Nord hípica Sol Solet, Granja
Mèlich, Poni Club Catalunya i Ràdio
Desvern

DIADA
NACIONAL
DE CATALUNYA
11 de setembre
Parc de Pau Casals,
davant de l’estàtua
commemorativa
de l’11 de setembre
ACTE INSTITUCIONAL
»12 h
Ballada de sardanes amb la
Cobla Juvenil de Solsona
»13 h
Ofrena floral institucional
i d’entitats
Cantada del Cor Lo Pom
de Flors
Hi col·laboren:
Agrupació Sardanista
Sant Just i Cor Lo Pom de Flors

*Estàtua commemorativa creada per l’escultora
Concepció Gómez Bori en homenatge a la Diada
Nacional de Catalunya i que està situada al Parc de Pau
Casals (c. Onze de Setembre).

