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El Walden fa 40 anys

La Nit de Sant Just al Carrer,
nova proposta de les Festes
de Tardor
➤ L’Ajuntament tira endavant el codi ètic

de conducta

➤ Sant Just s’ofereix per ajudar

les persones refugiades

➤ Amb una participació del 82,6 %

Junts pel Sí és la força més votada
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Apunts d’història i patrimoni
25 anys de l’escultura Catalunya, homenatge a l’Onze de Setembre
anys de l’escultura Catalunya, que va ser creada per
l’artista Concepció Gómez Bori l’any 1990 per encàrrec de l’Ajuntament. Situada a l’avinguda de l’11 de
setembre, l’obra es va concebre com un homenatge a
la Diada Nacional de Catalunya, una peça clàssica i
metafòrica en la qual la dona simbolitza un país que
no oblida el passat però que, al mateix temps, avança
amb decisió cap al futur. L’autora va voler presentar
una Catalunya forta, altiva i rabiosa –punys tancats i
enrere–, però també serena i amb una clara vocació
d’avenç -com si anés a fer un pas endavant.
Bori, formada a Barcelona, està molt influenciada
per l’obra del gran mestre català Josep Clarà, que va
ser amic de la seva família. Va ser vicepresidenta de
l’Associació d’Escultors de Catalunya.
Des que es va instal·lar l’escultura, aquest espai ha
acollit de forma ininterrompuda l’homenatge institucional de la Diada de Catalunya.
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A les imatges, que es conserven a l’Arxiu Municipal,
es pot veure l’autora i un moment de la presentació
de l’escultura. •
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➤ El passat 11 de setembre es van complir els 25

elbutlletí

octubre 2015

Walden 7, una realitat social i humana
que trascendeix la singularitat de l’edifici

E

l Walden no és només un
edifici emblemàtic, sobretot
és la seva gent, la que des
d’un principi va creure en el projecte, la que n’ha marxat, la que
hi continua vivint, la que s’apropa
a visitar-lo. Per això, els actes de
celebració del 40è aniversari estan
molt adreçats al veïnat. La presidenta de la Comunitat de Propietaris, Marta Nebot, destaca
que el veïnat més veterà tenim vincles
especials, però els darrers anys hi ha
hagut molta rotació. La idea és que les
activitats hagin estat un punt de trobada per conèixer-nos millor i fer que
els nous veïns i veïnes s’adonin que
viuen en un lloc especial.
L’exposició permanent sobre el
projecte d’arquitectura del Walden, la projecció del documental
Waldenites, amb la presència del
director i exveí Carles Bosch, un
taller de plàstica per als infants
amb la col·laboració del Taller
Municipal Carrau Blau, un sopar

Una mica d’història
➤ El Walden 7, catalogat com a bé d’interès cultural, va néixer l’any

1975 com un espai per viure en comunitat d’una manera autosuficient,
prenent com a referent la utopia Walden II de Frederic Skinner; una idea
sorgida al Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill, que juntament amb un
equip de persones van anar més enllà del simple fet d’elaborar plànols.
Sociologia, psicologia, urbanisme, arquitectura, art i paraula.
Els habitatges –tots diferents– són el resultat de la unió de
mòduls quadrats de 30 metres: des d’un estudi d’un únic mòdul fins a habitatges de quatre. Actualment té 430
habitatges on viuen un miler de persones.
Aquesta Ciutat en l’Espai —com se la va denominar— és com un gran laberint vertical
format per set patis interiors comunicats
a tots els nivells mitjançant circulacions
horitzontals i verticals. Els carrerons i passadissos, batejats per Agustín Goytisolo,
tenen nom de persones com Chaplin, Marx,
Kafka... Hi ha una placeta central que és
punt de reunió –com a les antigues places
públiques– on es potencia l’activitat social i cultural i piscines a la part superior.

QUÈ OPINEN…
Ricardo Bofill
Arquitecte
del Walden
40 anys després l’utopia de
Walden 7 ha es
devingut una realitat única i excepcional. L’edifici i la seva comunitat
són un model mundial, un referent per
a les noves generacions d’arquitectes.
A moltes ciutats europees s’intenta
copiar la metodologia arquitectònica
i la forma d’organitzar comunitats de
veïns democràtiques i actives, però es
impossible tornar a crear i organitzar
una experiència similar. Malgrat les
dificultats viscudes al llarg d’aquests
40 anys, podem estar satisfets d’haver
contribuït a construir, experimentar i
viure una realitat social i humana única
i diferenciada.

«

»

Lluís Segura
Alcalde entre
1983 i 1991
L’actuació de
l’Ajuntament en
la solució de la
problemàtica del
Walden i la bona voluntat de la resta
d’agents que hi van intervenir, va possibilitar salvar un edifici que ha esdevingut
representatiu i identitari de Sant Just i
donar accés a la construcció de l’Illa
Walden com a gran espai residencial, de
convivència i d’oci. Al llarg d’aquests 40
anys hi ha hagut un procés d’incorporació progressiva dels habitants del Walden
en la vida participativa de Sant Just, alhora que les millores urbanístiques de
tot el sector han facilitat que el poble
conegui, visiti i entengui plenament la
singularitat del Walden.

«

»

Marta Nebot
Presidenta
de la Comunitat
de Propietaris
Som molts i
moltes les que
sentim un amor
especial per
aquest edifici. Som waldenites, els
hereus de l’Skinner, i ens n’hem de
sentir orgullosos. És per això que les
activitats que hem fet per celebrar el
40è aniversari estan molt enfocades a
la filosofia del Walden, perquè és important que tothom sàpiga d’on venim.
I si amb aquestes activitats i d’altres
que farem aconseguim traslladar a la
resta de veïnat que el Walden 7 no és
un edifici qualsevol, que és especial,
ens donarem per satisfets. Després, si
a partir d’aquí aconseguim conrear més
relacions i fer més activitats, doncs molt
millor.

«

»
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La gestió ciutadana
dels afers públics

Sortir a empatar

Sergi Seguí i Esteve
1r Tinent d’Alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n Tinent d’Alcalde

L’edifici Walden-7 “compleix” 40 anys.
Celebrem les Jornades Europees de
Patrimoni amb la implicació activa del
Centre d’Estudis Santjustencs i treballem per condicionar l’entrada del refugi antiaeri de Les
Escoles. Són només 3 exemples de la riquesa patrimonial
que tenim a Sant Just. Parlar del nostre patrimoni, tangible o intangible, és parlar d’un tresor. Des de l’Ajuntament
hem de centrar els nostres esforços en tres línies estratègiques: la conservació, la difusió i la relació patrimoni
– educació. L’Arxiu Municipal és l’encarregat d’aplicar les
polítiques per assolir els èxits necessaris perquè tothom
pugui gaudir del nostre Patrimoni cultural.  

El nou govern municipal ha de sortir a
guanyar. No ha de treure rèdits electorals, sinó fer possibles canvis significatius que permetin millorar la vida de
tothom. Cal carregar-se de responsabilitat i alliberar-se de
la por. Cal analitzar de manera crítica l’entorn, ambició
amb visió, aproximacions audaces a problemes estructurals. Innovar. Aquest govern no podrà introduir millores
estructurals significatives en matèria social, d’habitatge,
mediambiental i de regeneració democràtica si no ens
alliberem dels vells fantasmes del conservadorisme institucional. Demostrarem que estem preparats/ades per no
sortir a empatar. Sortirem a guanyar

a la piscina i una trobada literària
sobre el llibre d’Skinner són les
propostes que s’han fet el darrer
cap de setmana de setembre per
celebrar l’efemèride. Avui, mirant
la seva volumetria retallant el cel,
es fa difícil pensar que va estar a
un pas de ser declarat en ruïna.
La ferma decisió de l’Ajuntament
d’evitar-ho avui es revela totalment encertada, perquè no només
va suposar la salvació del Walden
en si, sinó també la transformació

del seu entorn, assegura l’alcalde
Josep Perpinyà.
Actualment s’està millorant part
de la façana i dels baixants. Nebot
explica que aquestes obres segueixen però a un ritme més lent. No
debades estan pendents d’una
subvenció de l’Estat que no acaba
d’arribar.
L’arquitecte Ton Ardévol viu
en el Walden des de la seva inauguració i va presidir la junta de
propietaris durant més d’11 anys.

Recorda que va pagar 300.000
pessetes (1.803,03 euros) per un
pis de 30m2. Era relativament econòmic per aquella època i el fet que fos
un projecte d’en Bofill ja ho feia interessant. Era una proposta innovadora
i trencadora i no vaig dubtar que era
allà on volia viure.
Ardévol defineix el Walden
d’aquella època com una gran comuna en la qual tothom es coneixia i
a on en cada casa es feia una activitat.
Tothom érem més o menys iguals, de

Ajuntament-Comunitat de Propietaris, una aliança
que va fer possible la rehabilitació
➤ Un any després de construir-se, l’octubre de 1976,
les rajoles de la façana es van començar a despendre. A això se li van sumar altres patologies
com l’aparició d’esquerdes en algunes parets
de l’edifici. I a partir d’aquí va començar una
llarga batalla que inclou demandes, crisis
de banques... I mentrestant, la situació empitjorava, es col·locaven xarxes de seguretat
per evitar el perill que suposava la caiguda
de rajoles tant de la façana com de l’interior,
la qual cosa donava al conjunt un aspecte de
provisionalitat i degradació.
El setembre de 1984, la promotora Ceex,3 SA,
responsable del projecte, va demanar a l’Ajuntament, com
a mesura de cautela, que declarés l’immoble en estat de ruïna.
L’Ajuntament no va acceptar-ho i, aleshores, va començar un
llarg treball per evitar la declaració. Finalment, l’Ajuntament

4

es va comprometre amb la Comunitat de Propietaris del Walden a liderar la rehabilitació.
Això va ser possible gràcies a l’adquisició
de Ceex3,S.A. per part de l’Ajuntament,
que es va fer càrrec de cobrar els deutes
pendents i de vendre l’excedent d’habitatges, locals comercials i pàrquings de la
promotora. Paral·lelament, l’Ajuntament
també va adquirir els solars adjacents al
Walden, on després va construir habitatges
de promoció pública (actual Illa Walden).
Per articular tota aquesta operació es va crear
l’Empresa Municipal de l’Habitatge, Promunsa.
L’any 1992 s’aconsegueix finalment l’aixecament de
la fallida. Promunsa i el veïnat van tirar endavant aquest
projecte, que ha fet canviar espectacularment aquesta zona
del barri Sud.
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El Walden 7, més que un edifici
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
El Walden no és només un edifici
emblemàtic; és arquitectura, és urbanisme, és un moviment social i
cultural, és un compendi de factors
que fan situar Sant Just Desvern al
mapa. Felicito tothom que s’ha sentit
waldenita. L’empenta de les famílies
que hi han viscut i que ara hi viuen, i
de la Junta de la Comunitat fan pos-

la mateixa edat, membres de classes
mitjana moderna i amb ganes d’anar
més enllà, inconformistes, disposats a
viure d’una manera diferent. També hi van anar a viure persones de
la burgesia catalana, però, és clar,
aquests ràpidament van veure que
l’edifici no encaixava amb les seves rutines i van anar marxant.
La gent que ens vam quedar érem
una colla molt interessant, sopàvem
junts, després anàvem a casa d’un o
altre, sortíem de festa, debatíem... el
model d’habitatge permetia fer filigranes de distribució molt interessants i
això facilitava aquestes trobades. Després ens vam anar fent grans i tot
això va trontollar, perquè es va fer
necessari sortir d’aquest cercle i relacionar-nos amb altres persones a
nivell professional, social, etc.
Nebot i Ardévol coincideixen
a afirmar que aquest perfil ja no
es manté i que la forma de relacionar-se també ha canviat. Però

Més activitats
de celebració
• Conferència a càrrec
d’Anna Bofill
• Projecció d’un reportatge
fet al Walden
• Mercat d’intercanvi
•Informació de dates i horaris
al web: walden7.com

sible que aquest edifici singular –que
va acollir les primeres famílies l’any
1975–, respiri activitat i sigui un referent de trobada veïnal. El Walden 7
i la xemeneia Sanson donen identitat
a Sant Just Desvern. Coincideixo amb
l’afirmació d’Anna Bofill –arquitecta
de l’equip de Ricardo Bofill i veïna
de l’edifici– quan diu en un article
que publica al web, que “Walden 7
és una petita part d’una utopia feta
realitat…, amb uns objectius que avui

en dia s’inclourien
en la millora de la
qualitat de la vida
quotidiana o de la sostenibilitat de
l’entorn habitable”.
Les planes d’aquest Butlletí contenen
informació sobre el Walden. També recullen les primeres anàlisis de la jornada
electoral del dia 27 que va transcórrer
amb normalitat i civisme i que ens ha
situat com un dels municipis catalans
amb més participació a les urnes.

Nebot assenyala que tampoc és la
nostra intenció recuperar allò, perquè
són èpoques diferents i no es pot esperar el mateix.
La “malaltia” del Walden també va servir d’aglutinador. Lluitàvem per casa nostra i això ens va fer
forts. Estàvem molt compromesos amb
la nostra causa i tothom era incondicional a les decisions que prenia la Junta, la qual cosa li conferia una autoritat que va ser decisiva per guanyar tots
els plets contra grans constructores,
afegeix Ardévol.

La relació amb el poble no sempre va ser fàcil. Al principi es veia
com quelcom estrany, que s’havia
aixecat en un extrem del municipi
però de mica en mica es va anar
normalitzant i integrant. Per facilitar
aquesta relació i aquest coneixement, la Comunitat de Propietaris
organitza visites programades per a
persones o col·lectius que estiguin
interessats a conèixer l’edifici per
dintre. L’exposició permanent sobre el projecte d’arquitectura també
està oberta a tot el poble.

L’any 1995, l’Ajuntament va editar el llibre Walden 7 i mig, una
publicació amb entrevistes, anècdotes i informació històrica sobre l’edifici. És un document de gran valor per les persones que
hi estiguin interessades.
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La Diada aplega veïnat, entitats i partits polítics
➤ Una representació institucional

encapçalada per l’alcalde va assistir al matí als actes que es van fer
a Sant Boi davant la tomba de Rafael Casanova.
A Sant Just Desvern, veïnat, entitats i formacions polítiques van
participar a l’acte institucional amb
les ofrenes florals davant de l’estàtua commemorativa de l’Onze de
Setembre al parc de Pau Casals. Fa
25 anys que l’artista local Bori va
fer aquesta escultura per encàrrec
de l’Ajuntament. La ballada de sardanes organitzada per l’Agrupació
Sardanista i una cantada del Cor Lo
Pom de Flors van formar part del
matí de la Diada.
Esquerra Republicana de Catalunya va fer una xocolatada i la seva

particular ofrena floral hores abans
de la convocatòria institucional.
Per la seva banda, l’Assemblea
Nacional de Catalunya va fer un
acte previ de commemoració la

nit anterior a la Diada, amb la 4a
Marxa de Torxes per la Independència, des del parc de Pau Casals
fins a la plaça Santa Magdalena
d’Esplugues.

La participació a Sant Just va ser del 82,67 %, més de 5 punts
per sobre de la mitjana de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya - 27 de setembre de 2015. Resultats provisionals
2015
votants

votants

%

4.544

44,59

CiU

3.249

36,28

C’s

1.711

16,79

ERC

1.275

14,24

PSC

1.098

10,78

PP

1.103

12,32

CUP

943

9,25

PSC

903

10,08

PP

752

7,38

ICV-EUiA

865

9,66

CatSí

707

6,94

C’s

680

7,59

328

3,66

PACMA

6

%

Junts x Sí

Unió

2015

2012

Total cens

12.359

11.725

Total vots

10.217

9.009

Participació

82,67%

76,84%

2012

308

3,02

CUP

48

0,47

SI

98

1,09

58

0,65

151

1,69

R-zero

31

0,30

VD

BLANCS

48

0,47

BLANCS
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Prop de 2.000 infants i joves
comencen el nou curs escolar
➤ A mitjan setembre, més d’un

miler d’infants han començat
les classes als centres educatius
públics de primària –Canigó,
Montserrat i Montseny– i al concertat Madre Sacramento. Uns
600 més ho han fet als dos centres
de secundària –l’Institut i l’escola
Madre Sacramento. Els infants de
l’Escola Bressol Municipal Marrecs
van començar la setmana anterior
amb horaris reduïts d’adaptació.
De les 107 places disponibles en
aquest centre, 60 han estat noves
matrícules. En general, les ratios
d’alumnat per classe estan molt
ajustades.
Per aquest curs ja s’han atorgat
una seixantena de beques menjador. En l’àmbit municipal es poden demanar beques –de menjador, per a activitats extraescolars i
per llibres– al llarg de tot els curs.
Durant l’estiu, s’han fet actuacions de manteniment a les escoles per tal de posar-les a punt
per al nou curs, com la substitució de la fusteria de l’edifici Sant
Ferran i la renovació dels banys a
l’escola Canigó, l’ampliació de la

pèrgola a l’Escola Bressol i treballs
de pintura a l’Institut.
A santjust.cat ja es pot consultar una nova edició de la
Guia d’Activitats Educatives,
que inclou un ventall d’activitats
ofertes als centres i a la comunitat
educativa.
La conferència inaugural del
curs tindrà lloc el dimecres 7
d’octubre a les 6 de la tarda a la
Vagoneta. Anirà a càrrec de Xus
de Miguel, mestra i psicòloga, experta en mediació i resolució de
conflictes.

La nova ordenança de residus considera
una infracció molt greu l’abandonament
de qualsevol moble, trasto, electrodomèstic o restes vegetals a la via pública, i preveu sancions d’entre 301 i
1.000€ per a les persones particulars i
de 1.001 a 3.000€ per a les empreses
que ho facin. Per donar-ho a conèixer,
s’ha iniciat una campanya amb cartells
que informen de la infracció i del servei de recollida gratuït. Quan el servei
de neteja viària trobi qualsevol trasto
abandonat a la via pública es posarà
un d’aquests cartells i es deixarà sense
recollir un parell de dies,per tal que la
ciutadania pugui visualitzar la infracció
i contribueixi a promoure el civisme entre el veïnat.

octubre 2015

Breus
L’Ajuntament aprova la moció
d’adhessió a l’AMI
➤ El Ple del mes de juliol va
aprovar la moció d’adhessió a
l’Associació de Municipis per
la Independència, presentada
conjuntament per CiU i ERC. El
text va generar un intens debat
entre els diferents partits amb
representació a l’Ajuntament.
Finalment, es va aprovar amb els
vots a favor de CiU, ERC i Movem
Sant Just, l’abstenció del PSC, i
els vots en contra de Ciutadans
i PP. També es va demanar a la
Generalitat l’establiment dels
mecanismes necessaris, tant
jurídics com administratius,
per tal de procedir a pagar els
tributs (IVA i IRPF) a l’Agència
Tributària de Catalunya, amb
els vots a favor de CiU, ERC i
Movem, i en contra dels altres
tres partits.
Concurs de la campanya
de violència masclista del Baix
➤ El Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha posat en marxa
un concurs per triar la imatge
de la campanya “Talla Ja!” de
rebuig a la violència de gènere
i de prevenció de conductes
violentes. Està obert a qualsevol
persona d’entre 15 i 35 anys
resident al Baix. Informació
i bases a la web del Consell
Comarcal.
Les tres notícies de Ràdio
Desvern més consultades a
santjust.cat durant el mes de
setembre (7.298 clicks)
• 10/09 La marxa de torxes per
la independència és el primer
dels actes per celebrar la Diada
Nacional de Catalunya que es
farà a Sant Just.
• 9/09 Noves incorporacions a
l’equip de Nacional Catalana
de l’Hoquei Club Sant Just.
• 17/09 L’artista Cristina
Moreno presenta aquest vespre
una mostra X-Press a l’Espai de
Lliure Creació.
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Actuacions a equipaments i espais públics
ARRANJAMENT DEL CAMÍ
DE LA MUNTANYA

A L’OCTUBRE COMENÇA...

Obra finalitzada a principi
de setembre

Renovació de la pavimentació
del passatge Daniel Cardona
i Civit
Pressupost municipal: 40.010 €

➤  S’ha actuat sobre una longitud
de 1.115,6 m i una superfície de
5.021,37 m2.
Cost: 125.000 € (amb subvenció
de la Diputació de Barcelona)

Millora de l’entorn del Walden
i La Vagoneta
Manteniment i millora del paviment de la zona perimetral de la
Vagoneta. Manteniment del banc
i del paviment del Walden.
Pressupost municipal: 50.000 €

MANTENIMENT DE LA
COBERTA DE CAN FREIXES
Obra a principi de setembre
➤  S’han

executat reforços estructurals sota la coberta, l’impermeabilització del taulell, la substitució
d’alguns elements de fusta, l’arranjament puntual de les xemeneies i la
substitució de les teules trencades.
Per a més endavant resta pendent
una altra fase per conectar i obrir els

actuals jardins de la masia facilitant
el seu accés a la ciutadania.
Cost: 74.000 € (amb subvenció
de la Diputació de Barcelona)

MANTENIMENT ALS
CENTRES EDUCATIUS
Obres finalitzades a principi
de setembre
➤  A banda dels petits arranjaments
als diferents centre, a l’escola
Canigó s’ha fet una actuació més
gran per substituir la fusteria de
l’edifici Sant Ferran i la renovació
dels banys, amb el cofinançament
de l’escola.
➤  A l’Institut s’han fet petits manteniments vinculats al programa de
formació 5 + 4.

8

➤  I a l’Escola Bressol s’ha fet una
reparació a la pèrgola que hi ha a
l’exterior

Cost: 90.000 €

Construcció del nou col·lector
al carrer Ametllers
El col·lector projectat anul·larà
l’actual col·lector del Carrer
Ametllers, que discorre des del
Carrer Tarongers fins a la Plaça
Monfalcone. El nou col·lector de
diàmetre 630 mm, recollirà les
aigües pluvials i residuals.
Pressupost municipal:
80.994,87 €
Construcció dels nous vestidors
al Mercat Municipal
L’actuació principal consisteix en
separar els banys dels vestidors
per evitar les molèsties que causava abans la necessitat de pas.
A més, es divideix la sala de neteja en dues zones, la de pas i la
de l’abocador, i es reconfigura el
distribuïdor d’accés amb noves
portes i nous revestiments fenòlics que aportin llum a l’espai.
Pressupost municipal:
112.931,17 €

elbutlletí

octubre 2015

La nit de Sant Just
al Carrer, nova
proposta de les
Festes de Tardor
Botigues obertes fins les 12 de la nit, tapes
al Mercat, mapping a la façana lateral
de l’Ateneu i música són algunes
de les activitats previstes
➤ Del 15 al 25 d’octubre: onze di-

es de Festes de Tardor amb activitats adreçades a tot tipus de públic i amb més novetats que mai.
L’Ajuntament, el comerç del poble, el Mercat Municipal i l’entitat
Dona i Empresa han sumat esforços per oferir noves propostes la
nit del 24 d’octubre al voltant dels
carrers Bonavista, Raval i Creu.
La voluntat, apunta el regidor de
Comerç, Ferran Tost, és que el
comerç surti dels canals habituals de
compra i venda i s’apropi al veïnat
amb propostes novedoses, com obrir
les botigues a la nit, instal·lar paradetes, oferir descomptes i promocions,
tapes a bons preus... i tot això per dinamitzar el comerç en una nit en la
qual també hi haurà altres activitats
de tipus cultural i social perquè l’ambient sigui completament festiu.
Així, la nit de Sant Just al
Carrer també inclourà diferents
propostes a la plaça Antoni Malaret i Amigó, com música d’ambient, la projecció del vídeo-mapping
de Sant Just Desvern a la façana
lateral de l’Ateneu que dóna al
nou parc, entre d’altres. També
es farà la presentació de l’escultura homenatge al primer alcalde democràtic –Antoni Malaret i
Amigó, que dóna nom a la plaçaque l’Ajuntament va encarregar
a la Carme Malaret, artista i filla
de l’Antoni Malaret. Les rajoletes
que formen part de l’escultura es-

tan contexturitzades amb els quatre dits de la mà del veïnat que ha
volgut participar. Porta, cadira és el
resultat de l’encàrrec.
I l’endemà al matí serà el torn
de Sant Just al Carrer, una jornada que, any rere any, és multitudinària gràcies a la participació
de moltes entitats, escoles, col·
lectius, artesans/es i famílies.
Les persones interessades
a posar paradetes es poden
inscriure fins al 16 d’octubre
a l’Oficina de Gestió Integrada
(OGI) de l’Ajuntament. Al web
municipal santjust.cat es pot consultar la informació i descarregar
el formulari.
A banda de les paradetes al voltant de la plaça Verdaguer, tam-

bé hi haurà un mercat solidari en
benefici de les persones refugiades
de Síria a càrrec del Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau, una
actuació de Pallassos sense Fronteres, entre d’altres propostes.
Les entitats locals són les principals dinamitzadores d’aquestes
festes que comencen el cap de
setmana del dia 15 d’odtubre amb
les activitats del Correllengua i la
Cursa dels Drets Humans de l’Associació de Veïns Sant Just.
El programa d’activitats arribarà a totes les llars a mitjan octubre. També es podrà consultar a
santjust.cat
Podeu viure, seguir i dinamitzar les festes a través de l’etiqueta
#santjust.cat
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El codi ètic de conducta, una eina
encaminada al bon govern
➤ El Ple del mes de
setembre va aprovar
inicialment, per unanimitat, el codi ètic de
conducta, una de les
eines que recull la Llei
de transparència,
accés a la informació
pública i bon govern
per aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència
i participació ciutadana en els afers
públics. A la Llei, el concepte de
bon govern inclou la regulació de
dos grans eixos:
-El codi de conducta dels alts
càrrecs
-El dret a una bona administració
i a uns serveis públics de qualitat,
en els quals s’inclouen cartes de
serveis, avaluacions permanents
dels serveis públics, drets de la
ciutadania de fer propostes i sug-
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geriments i millora de la
qualitat normativa.
Aplicant aquests conceptes, a través de diferents accions s’haurien de
crear sinergies positives i
de millorar la qualitat de
la relació entre la ciutadania i la política local. En
aquest context i des de l’aposta per
la nova governança, l’Ajuntament
de Sant Just Desvern vol liderar
amb aquest Codi ètic de conducta
l’impuls d’una cultura ètica en el
conjunt de la seva organització
El Codi consta de principis generals i regles de conducta que hauran de respectar els càrrecs electes,
els càrrecs directius, els treballadors
i treballadores de l’Ajuntament i
de les empreses públiques municipals i organismes públics que en
depenguin.

XXXIX CURSA
DE KARTS
7 i 8 de novem
b
als carrers Crere
del Pedró i Fre u
ixes
Inscripcions a través del web
kartsdecoixinets a partir del 12
d’octubre. Reunió informativa
i inscripcions presencials: 22
d’octubre a les 19 h al Casal de
Joves. #Karts2015

elbutlletí

Sant Just, municipi acollidor
de persones refugiades
➤ Per unanimitat, el Ple de Sant
Just Desvern ha aprovat una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
confictes armats a la Mediterrània. Entre altres coses s’insta
les administracions estatal i autonòmica a demanar, entre d’altres
coses, una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social. I
que s’estableixin mecanismes perquè tot això es transfereixi a les
administracions municipals per a
la gestió descentralitzada; augmentar el nombre de places d’asil;
augmentar de 6 mesos a un mínim
de 24 mesos el període d’acollida
de les persones sol·licitants i reclamar la creació d’un fons de rescat
per a les persones que intenten
creuar el Mediterrani.
Pel que fa a l’àmbit més local,
la moció inclou elaborar un pla
d’acollida municipal per incorporar-hi l’asil, on es reculli la creació d’una taula amb els diferents

agents per coordinar la gestió
d’aquesta iniciativa de suport a les
persones refugiades i es defineixi
quin tipus de serveis o suports
pot oferir el municipi per acollir
aquestes persones. A principi de
setembre, l’Ajuntament va acordar
sumar-se al conjunt de municipis
que donen suport a les persones
refugiades de Síria i es posen a disposició de les autoritats corresponents i de les ONG que vetllen per
aquest conflicte per tal d’ajudar en
tot allò que sigui possible.
L’Ajuntament de Sant Just es coordina amb diferents entitats com la Creu
Roja, la Federació Catalana d’ONG,
Unicef, totes les entitats del poble i
la ciutadania –que ja ha començat a
oferir-se per ser família acollidora–
per tal de coordinar les diferents accions que es puguin prendre. Aquestes
accions sempre aniran consensuades
amb el govern, ja que és una situació
que implica a tot el país, explica la
regidora de Solidaritat i Cooperació, Quima Giménez.  

Programació de Ràdio Desvern 2015-2016
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Exposició i acte
institucional per
celebrar 75 anys
de Creu Roja
a Sant Just
➤ Enguany, es compleixen 75
anys de la Creu Roja al municipi.
Per celebrar-ho han organitzat
l’exposició “75 anys de la Creu
Roja a Sant Just Desvern”, del
15 d’octubre al 3 de novembre,
a la sala CIM de Can Ginestar.
La mostra fa un recorregut per
aquests 75 anys de vida pels moments més emblemàtics al llarg
de la seva història.
L’acte central de celebració,
però, serà el 22 d’octubre a l’A
teneu. En aquest acte institucional, s’agraïrà i es retrà homenatge a totes les persones que han
fet possible la tasca humanitària
d’aquesta entitat.

S’amplia el termini
per sol·licitar ajuts
de l’AMB per
rehabilitar edificis
i habitatges
➤ L’Àrea Metropolitana de Barce-

1a6h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Catalunya Ràdio

7h
8h

Selecció musical matí

9h
10 h
Justa la Fusta

11 h

L’Audició

L’Audició

Hi havia una…
Veus Parròquia

Cant Coral

60 i més

Llista top 30

La Desvernada

Justa la Fusta
(resum)

12 h
13
13.30
14
14.30
15

h
h
h
h
h

Sant Just Notícies (edició migdia)
Llista d’èxits top 30

Cinema sense
condicions

Catalunya Migdia / Catalunya Esports
Selecció musical migdia

16 h

Catalunya
Migdia

Entrevistes destacades
Smooth Jazz Club

17 h

19 h
19.30 h
20 h
21 h
22 h
23 h
00 h

Rebobineu

La Penya del Morro

18 h

Just Blues
Juguem a casa

Sant Just Notícies (edició vespre)
Llista d’èxits
Veus Parròquia

L’Audició

Cinema sense
condicions

Rebobineu

M de Música

Cara B

Just Blues

Cant Coral

Music Club

60 i més

Llista d’èxits top 30
Hi havia una
vegada

Babilònia

La Penya del Morro
(divendres)
Llista top 30

M de Música

Cara B

Cara B

Godiva Bonaparte

La Desvernada

Babilònia
Godiva Bonaparte
Music Club Selecció Nit
Selecció Musical Matinada

Beats

Beats

Beats

lona ha ampliat fins al 30 de novembre el termini per sol·licitar
l’informe d’idoneïtat i fins el 29
de gener de 2016 el termini per
sol·licitar els ajuts per a la concessió de subvencions per rehabilitar
edificis i habitatges.
L’objectiu és oferir un programa de subvencions a fons perdut
per a la rehabilitació d’edificis
i d’habitatges privats, per tal
d’impulsar l’activitat econòmica en el sector de la construcció,
mantenir en bon estat el parc
d’habitatge dels municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i millorar la qualitat de vida
de les persones.
Més informació al web del Consorci Metropolità de l’Habitatge o
al Punt d’Informació d’Habitatge
de l’Ajuntament de Sant Just.
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Imatges de la Festa Major 2015
➤ La colla blava va ser la guanya-

dora de les proves d’enguany,
després d’una sana rivalitat amb
la groga. Un cop passada, el pòsit
que queda de la Festa Major 2015
és d’una alta participació en bona part de les activitats previstes
com les carpes del camp de futbol,
els espectacles infantils, el Quinabarra o el Correfoc. Llàstima de la
pluja, que va fer anul·lar el concert d’Els Catarres, al qual es preveïa una alta assistència.
La implicació activa del col·
lectiu El Nucli i de moltes entitats
i el treball en xarxa amb els serveis municipals ha tornat a funcionar per dinamitzar el veïnat i
fer-lo participar de les diferents
propostes.
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EN FLAIX

270 persones es van fer una fotografia davant la façana de
l’Escola Parroquial Núria. Va ser una convocatòria del Centre
d’Estudis Santjustencs i d’antic alumnat del centre. Fotos al
web i al facebook del CES.

La Xarxa 0-6 ha reprès l’activitat amb la IV Jornada de Treball.
En aquesta ocasió amb una xerrada més adreçada a personal
professional on l’escola El Puig d’Esparreguera va explicar les
singularitats educatives d’aquest centre.

El jove santjustenc Sito Ricart Benavent ha tornat a jugar amb
la Selecció Espanyola el Campionat d’Europa d’Hoquei Patins
Sub-17 a la ciutat portuguesa de Luso. Per segon any consectiu
han quedat subcampions, ja que la final la va guanyar Portugal.

El Club de Natació Sant Just ha participat en el 1er Campionat
de Catalunya de Triatló infantil. Roger Basco va quedar 8è en
categoria infantil, Abril Estradé va guanyar la medalla de plata
i Helena Moragas, la de bronze, totes dues en categoria aleví.

La Miracle Martí va complir el 21 de setembre 106 anys,
acompanyada de la seva família. És, oficialment, la veïna més
gran de Sant Just Desvern. L’alcalde i la regidora de Benestar
Social, Gina Pol, van anar a casa seva per felicitar-la.

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just ha estat reconeguda amb el
Premi Nacional a la millor entitat fotogràfica de l’any, atorgat
per la Confederació Espanyola de Fotografia. S’ha valorat el gran
nombre d’iniciatives que ha tirat endavant en aquests 4 anys.
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Joan Basagañas i Camps
Grup Municipal del PSC

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal de CiU

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC

Síria

Una nova era

El vot de la nostra vida

L’any 2010 el món assistia entre esperançat i incrèdul a les revoltes que es van viure
en molts països àrabs. La comunitat internacional va tenir un paper ambivalent davant
aquestes revoltes. Per un costat, no podia donar suport a dictadors corruptes i repressors.
Per l’altre, tenia pànic que es produís un buit
de poder que fos aprofitat per l’islamisme
radical. Errors propis dels nous governants
i la inhibició internacional un cop derrocats
alguns tirans han provocat que tots aquells
països travessin actualment situacions molt
complicades. En alguns, com a Egipte, els
militars han recuperat el poder. En d’altres,
les incipients democràcies tenen greus dificultats per fer front al terrorisme islamista,
com Líbia o Tunísia). Però entre tots aquests
països n’hi ha un que està patint un autèntic
malson: Síria. Síria és actualment un país
partit enfrontat en una guerra que sembla
no tenir fi. Per un costat hi ha els defensors
de règim de Bachar El Asad. Per l’altre, els
fanàtics que volen imposar un califat islàmic en un dels països amb una societat més
avançada dins el món àrab.
Molts sirians, que en el seu moment van
lluitar per un canvi democràtic al seu país
i que detesten les idees de l’Estat Islàmic,
s’han trobat atrapats enmig d’aquests dos
bàndols. Es tracta de persones, en la seva
majoria, amb alts nivells formatius i un acceptable poder adquisitiu que els ha permès
poder pagar les fortunes que els demanen
els traficants de persones que els apropen
fins a Europa. Són persones que prenen
exactament la mateixa decisió que prendríem tots aquells que ens poguéssim permetre
pagar un viatge que ens allunyés a nosaltres
i als nostres fills de l’infern en què s’ha convertit Síria.
Al llarg de la història molts països han
patit guerres o catàstrofes que han obligat
a molts dels seus habitants a cercar un futur
millor en altres indrets. Catalunya, Espanya
i la majoria de països europeus no han estat
aliens a drames d’aquest tipus al llarg dels
darrers 100 anys. I en aquestes difícils situacions, sempre hi ha hagut països que han
estat generosos i han acollit els nostres conciutadans. Convé tenir un xic de memòria en
moments històrics com els actuals perquè si
bé estem d’acord que l’acollida de refugiats
ha de ser ordenada i conforme a les capacitats dels països, costa molt d’entendre la
hostilitat de territoris que, en alguns casos,
molt recentment, han estat beneficiaris de
grans dosis de generositat.
PD: En el proper Butlletí farem l’anàlisi
dels resultats de les eleccions al Parlament.

Ara més que mai, el futur és nostre. Avui
s’ha materialitzat que la voluntat que molta
gent ja fa temps que ha estat manifestant
al carrer és certa i ferma. Després de molts
mesos de negociació, de pressionar des del
carrer, de sumar i escoltar, hem tingut l’oportunitat històrica de votar, per fi, la independència de Catalunya.
I ha guanyat clarament el SÍ. Tindrem un
parlament amb un mandat clar, amb un full
de ruta amb un destí clar.
Avui hem fet el primer pas dins una nova
era que regirà els nostres destins com a catalans i catalanes, una nova era que canvia
l’estat de les relacions que durant anys hem
mantingut amb els altres països.
Una nova era que ja va començar amb el
canvi de paradigma de la revolució d’internet
i les xarxes socials i que ara els catalans i
catalanes hem materialitzat amb el suport
majoritari perquè Catalunya sigui lliure.
Escric aquest article i em vénen al cap
les persones que avui han fet un gran esforç
per arribar al col·legi electoral, persones amb
els ulls plens d’emoció de poder fer realitat
aquest somni, plens d’emoció de recordar
els seus pares i avis, que tant van anhelar
aquest destí.
I també penso en el futur que avui hem tocat amb les mans, el futur que avui hem pogut
comprovar que realment depèn de nosaltres.
Ara tenim la responsabilitat de seguir treballant per tal que en aquest nou estat que
construirem hi càpiga tothom, tant els que
creiem que ens anirà millor com els que no.
Perquè com a societat pacífica, lliure, responsable i demòcrata que som, ens toca comptar
amb tothom.
Felicitem-nos, també, tots i totes de la
magnífica jornada electoral d’avui, que aquí
a Sant Just hem viscut de forma alegre i pacífica. Gràcies a tots els veïns que han format
part de les meses, de la bona feina feta i de
l’ànim joiós i sociable que han compartit.
A Sant Just ha guanyat clarament la independència de Catalunya. Amb una participació del
80%, les forces independentistes hem aconseguit un 54% dels vots. Per si algú en tenia
cap dubte, s’ha confirmat i superat amb escreix el resultat del 9N.
Per tant, avui podem dir amb seguretat i
rotunditat que Sant Just és un municipi a favor de la llibertat de Catalunya.
Visca Sant Just i Visca Catalunya!

Junts pel Sí (candidatura formada per
persones de diferents àmbits civils i que té
el suport explícit de CDC, ERC, Òmnium,
Súmate i Més) i la CUP han aconseguit uns
resultats aclaparadors aquest 27S. Més
d’1.935.000 vots i 72 escons del total de
135 del Parlament. És la traducció de la
voluntat ciutadana que, des de l’any 2010,
empeny amb força, de baix a dalt, per aconseguir un canvi significatiu en la relació Catalunya – Espanya.
A Sant Just Desvern hem tornat a ser un
exemple: un 83% de participació amb una
victòria clara de l’independentisme: 5.489
vots (4.546 vots de Junts pel Sí i 943 de la
CUP). Una demostració més que Sant Just
està implicat en el futur de Catalunya.
Ara som en un moment clau pel país, a les
portes d’un procés constituent que ha de fer
el possible i l’impossible per incloure totes
les sensibilitats. La construcció del projecte ha de comptar amb tothom, amb tots els
punts de vista necessaris. No ens podem
permetre, com a societat, que una part dels
catalans i catalanes s’autoexcloguin definint-se a ells mateixos com “els altres” pel
simple fet de no ser obertament independentistes, de no compartir el “procés”. No podem ser còmplices d’aquesta discriminació.
No hi ha “els uns” contra “els altres”. No
hi ha ni millors ni pitjors. Catalunya és una
societat plural i diversa. Confluïm ara i aquí
davant d’una oportunitat única a la vida, un
punt d’inflexió per deixar de banda les diferències i centrar-nos en allò que ens uneix:
proporcionar eines al servei del benestar, l’
ocupació, el canvi i la millora social, econòmica i cultural per a tothom, sense deixar
ningú de costat. Apostem pel progrés econòmic i social de Catalunya. Tenir un estat
propi ens dóna un ventall d’oportunitats del
qual no hem pogut gaudir fins ara i tindrem
els recursos i les condicions per competir en
un món globalitzat.
Durant la campanya han dominat les amenaces, amb discursos basats en la por, arguments demagògics, pobres, escassos i insuficients, que finalment han claudicat davant
els discursos constructius, propositius, en
clau de futur. S’ha utilitzat l’etnicisme, l’origen de les persones, com argument. Aquests
dies s’haurien d’haver aprofitat per elevar el
nivell del debat públic, per qüestionar-nos
com a societat temes com cultura i educació, benestar i justícia social, innovació i investigació, equilibri territorial, respecte per
la diversitat i foment de la igualtat i la democràcia. Perquè la independència va més
enllà de la llengua o l’origen. És una eina, un
pas necessari per a construir un nou país que
millori la vida de les persones.

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

ciu.cat/santjutst

www.esquerra.cat/santjust
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Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Els primers passos
cap a un bon govern
Des del primer dia que em van nomenar regidor de l’Ajuntament, he rebut tot tipus de missatges de familiars i amics. Missatges de suport, d’ànims, de felicitació... S’ha de dir, però,
que aquests no han sigut els únics missatges
que he rebut. Són molts els companys que, tot
intentant arrencar-me un somriure i sense malícia, em diuen frases de l’estil: “Ja has rebut el
primer sobre?” o “Això ho pagues amb la targeta black?”. El que hom entén com una senzilla
broma reflecteix una realitat preocupant. I és
que un sector de la ciutadania ha acceptat la
corrupció com una part de la política. Aquest
pensament no ha sorgit espontàniament: resulta evident que els casos de corrupció i clientelisme que han anat sorgint en els darrers anys
a tots els estrats de la política i la falta d’una
resposta ràpida per part de la justícia, han propiciat que el ciutadà cada cop confiï menys en
el polític i en el sistema democràtic actual.
Alhora, tots aquests casos han posat en alerta el sistema i els mateixos partits. El 2014 es
va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei
19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
una eina més per lluitar contra la xacra de la
corrupció i acostar els ens local a la ciutadania.
És per aquests motius que conceptes com la
transparència i bon govern han estat en boca de
la majoria de partits en les darreres eleccions
municipals. De fet, un dels punts principals del
programa de Movem Sant Just era aconseguir
un ajuntament eficaç, eficient, transparent i
compromès amb la participació de la ciutadania en els afers públics.
En els últims dos plens ordinaris s’han fet
dos passos importants en favor de la transparència: el passat ple de juliol es va aprovar una
moció per crear el portal de la transparència i
suport a les entitats obligades i aquest setembre s’ha aprovat inicialment el codi ètic de conducta de l’Ajuntament. I hem començat a fer
passos en aquest sentit. I no tenim la intenció
de complir el que la llei estrictament ens demana; volem generar noves complicitats amb la
gent de Sant Just. La transparència no només
ha de ser posar a disposició de tothom la informació requerida, sinó que aquesta ha de ser de
qualitat, ben ordenada i rellevant, i ha de permetre comprendre la gestió municipal i generar
opinió. Un santjustenc ben informat té la base
per generar el següent pas; participar.
La participació ha de ser un veritable motor
de canvi de les dinàmiques de gestió. Per tant,
és obvi que s’han de reformular les actuals vies
de participació i trobar-ne d’altres que les facilitin i que aquestes siguin transcendents; que
la persona participant vegi canvis reals en les
polítiques municipals. Serà una feina difícil,
per complexa i innovadora, però és la manera
d’anar avançant cap a una democràcia popular
i participativa, una democràcia de debò.
https:/movemsantjust.wordpress.com/

Guillermo Francés Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

El independentismo
gana las elecciones,
pero pierde el plebiscito
y Cataluña es España
Los catalanes han entendido la trascendencia de estas elecciones y, pese a que legalmente son unas autonómicas, han votado
como si de un plebiscito sobre la independencia se tratase con una participación récord (77, 3%). De los 3 escenarios posibles,
las elecciones catalanas de este 27-S han
dibujado el escenario más endiablado: los independentistas, representados por Junts pel
Sí y la CUP, han cumplido la aspiración de
Artur Mas de conseguir la mayoría absoluta
en escaños, al hacerse con 72 de los 130 que
estaban en juego. Podrá ser investido president de Cataluña, pese a que una abstención
de la CUP no le permitiría acceder al cargo.
Sin embargo, su proyecto independentista se ha
dado de bruces con la realidad de los votos: la
suma de su formación con la de los anticapitalistas se ha quedado a tres puntos de alcanzar la mitad más uno de los sufragios. Se
mire como se mire, ha perdido el plebiscito
independentista: el 52% de los votantes se
ha decantado por formaciones partidarias de
una Cataluña en España frente a un 47% que
depositó su papeleta aspirando a vivir, dentro
de un año y medio, en un país independiente.
Artur Mas debería dimitir porque convocó
estas elecciones porque decía que la mayoría de los catalanes estaban con él, y lo que
se ha demostrado es que la mayoría de los
catalanes le hemos dado la espalda y hemos
optado por la convivencia, por regenerar
la política, por la unión y por solucionar los
problemas de los catalanes. Con el resultado
de hoy, solo hay una opción y es hacer unas
nuevas elecciones pero autonómicas donde
nos presentemos como partidos, con programas donde los catalanes elijan a partidos y
programas para gobernar a los 7,5 millones
de catalanes.
Así mismo desde Ciutadans queremos dar
las gracias a los 725.000 votantes que han
hecho posible que hoy en Cataluña ha empezado el cambio político en España y para
ello vamos a liderar con ilusión y sin complejos
la alternativa democrática en Cataluña que
permita reconstruir el proyecto común español como primera fuerza antisecesionista y
referente constitucionalista en Cataluña, con
unos resultados que pulveriza los mejores resultados de la historia de Ciutadans logrando romper la barrera ideológica y reforzar su
electorado con antiguos votantes del PP, el
PSC y los sectores moderados de Convergencia.

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

octubre 2015

Enric Salvadores Manzano
Grup Municipal del PP

Seguimos igual
Ayer vivimos una jornada de fiesta DEMOCRÁTICA en toda regla, en donde todos los
catalanes pudimos expresar nuestra voluntad a través del voto.
Hoy, después del recuento, podemos comprobar que existe una fractura en la sociedad catalana producida por el desencuentro
de gobierno de generalidad y del conjunto
del estado. Los que, como yo, seguimos creyendo en el entendimiento y la concordia
del pueblo español en su conjunto, confiamos en que seremos capaces de buscar
fórmulas de encaje del pueblo catalán para
que no exista ruptura futura y seamos capaces de darnos cuenta de que las diferencias
culturales y sociales enriquecen y suman.
Dan fortaleza a la sociedad en su conjunto
y reflejan la pluralidad como elemento de
unión y prosperidad.
Por otro lado, quiero dar las gracias a los
vecinos y vecinas de Sant Just Desvern por
su ejemplo de civismo y respeto para con
todas las posiciones ideológicas, como no
podía ser de otra manera.

ppsantjust@gmail.com

Més informació de la Corporació a santjust.cat
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L’AGENDA
Dijous1
u 9 h Des del Parc del Parador

Marxa per a la gent gran al Delta
del Llobregat
Visita guiada al Delta del Llobregat i observació d’aus. Recorregut de 2 h, cal portar
esmorzar, calçat còmode i repel·lent per
a mosquits. Activitat gratuïta. Inscripcions
al Centre Social El Mil·lenari. Organitza:
Ajuntament amb el suport del Consell
Comarcal del Baix Llobregat

Dissabte3
u 17.30 h CC Salvador Espriu

OCTUBRE 2015

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

u 18 h Auditori Residència La Mallola

Ball per a la gent gran

Conferència: L’ètica i la reforma
de la política, amb Victòria Camps,
catedràtica d’Ètica de la UAB

També els dies 11, 18 i 25.
Organitza: Balls per a la Gent Gran

Dimarts6
u 11.30 h a 13 h CC Salvador Espriu

Taller de memòria adreçat a
persones més grans de 60 anys
Inscripcions al Centre Cívic Salvador Espriu
(Creu Roja). Org.: Ajuntament i Creu Roja

Dimecres7
u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

També el dia 24.
Organitza: ASPROSEAT i Ajuntament

Baby Contes amb
Nona Humbert

55è aniversari del Barri Sud:
sopar i ball
Venda de tiquets al quiosc de Salvador Espriu.
Preu: 10 €. Organitza: Associació Amics del
Barri Sud

u 22 h Ateneu: Sala Municipal

Balls de saló
També el dia 24.
Preu; 5 € (Alumnat de ball i socis/es de l’Ateneu, entrada gratuïta).
Organitza: Balls de Saló de l’Ateneu

Diumenge4

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

u 21.30 h ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal

Tema: Nou curs polític a Sant Just Desvern
i a Catalunya.

Divendres9
u JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI
17 h Av. Indústria, 14

Visita guiada al Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill

Per a infants d’1 a 2
anys exclusivament.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@santjust.cat
o tel. 93 475 63 00
Organitza: Biblioteca Joan
Margarit

19 h Can Ginestar: Sala Isidor Cònsul
i Giribet

u 18 h La Vagoneta

Organitza: Agència Catalana del Patrimoni
Cultural i Centre d’Estudis Santjustencs

Conferència inaugural del curs
escolar 2015-2016: Sentiments,
relacions interpersonals i coneixement científic, amb Xus de Miguel,
mestra i psicòloga

Dijous8

u 9 h Des de l’Ateneu: Pati del Roure

u 10.30 h a 12 h Centre Social 		
El Mil·lenari

19a Caminada Popular de la SEAS
a Collserola

Taller de suport per a persones
cuidadores

Inscripcions: 30 de setembre i 1 d’octubre
al local de la SEAS, de 20 h a 21 h
o a www.santjust.org/seas/
Organitza: SEAS

REBREU
EL
A CASA VPROGRAMA
OS
EN BREUTRA

u 17.30 h Ateneu: sala Municipal

Ball-Discoteca per a persones
amb discapacitat intel·lectual

u 21 h Casal de Joves: Sala Utopia

FESTE
DE TARDS
DEL 15 A OR
D’OCTUBL 25
RE

Inscripcions al Servei d’Acollida de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Organitza: Ajuntament i Diputació de
Barcelona

Conferència: El patrimoni industrial
a Catalunya, el Baix Llobregat i
Sant Just Desvern, amb Rosa Serra
i Rotés

u 22 h Ateneu: Sala Cinquantenari

Jazz: Pol Prats Quartet

Preu: 10 € (socis/es: 8 € i menors de 30 anys:
6 €). Inclou consumició.
Organitza: On Air Series i Ateneu

Dissabte10
u JORNADES EUROPEES 			
DE PATRIMONI
10 h Des del Parc del Parador

Visita guiada al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de
Catalunya

Sortida en autocar fins a Terrassa.
Cal inscripció prèvia a l’Estanc Vila
(c. Bonavista, 55). Preu: 15 € (socis/es Centre
d’Estudis Santjustencs:12 €).Organitza:
Agència Catalana del Patrimoni Cultural i
Centre d’Estudis Santjustencs i Ajuntament

u SETMANA CULTURAL DE LA CASA
REGIONAL D’EXTREMADURA

Del 10 al 18 d’octubre
Vegeu programació al final 		
de l’agenda.

Diumenge11
u JORNADES EUROPEES 		
DE PATRIMONI

la població i viabilitat, amb Luis
Recuenco Vegas

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

FESTES DE TARDOR
u DEL 15 AL 25 D’OCTUBRE

Rebreu la programació d’activitats
a casa vostra.
Consulteu normativa per a la
instal·lació de paradetes a Sant
Just al Carrer
Més informació: www.santjust.cat

10 h - 14 h Penya del Moro

Aula de Cuina: Vins per a la cuina
de bolets, amb el Celler de Can
Mata

u 19 h Casal de Joves

Dimecres14

Inscripcions a la XXXIX Cursa
de Karts de Coixinets

Dimenge18
u 7 h Des del Parc del Parador

Dijous15

Excursió a Bellmunt (Osona)

u 8 h Des del Parc del Parador

u 10.30 h Des del Parc del Parador

Visita a Sant Joan Les Fonts

12a Passejada en bicicleta per 7
municipis de la comarca

Conferència: Les pensions a
Espanya, reformes, envelliment de

u 18.30 h CC Joan Maragall

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

Inici de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2015

u 18 h Auditori Residència La Mallola

Dimecres21

Conferència: Allò que el vent
s’endugué. Com es va forjar una
llegenda, amb Albert Beorlegui,
cinèfil

u De l’11 al 18 d’octubre

Més informació al Centre Social El Mil·lenari.
Organitza: Assoc.Gent Gran Sant Just Desvern

Tractarem les diferents normatives d’àmbit legal, comptable i
fiscal que afecten a les associacions.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 18 h Auditori Residència La Mallola

Dilluns12

Preu: 12,10 €
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Taller: Associacions: obligacions
legals, comptables i fiscals

Dijous22

Organitza: Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, Centre d’Estudis Santjustencs i
Arxiu Municipal

Aula de Cuina: Tapes de Tardor 1

u 17.30 h CC Joan Maragall

Preu: 10,30 €
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Punt d’informació del jaciment iber
i medieval
Tallers experimentals de cultura
ibèrica

u 18.30 h Cuina Miracle

Dilluns19

Organitza: SEAS

Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura 2015. Inscripcions gratuïtes de 10 h a
10.30 h en el punt de sortida.
Festa final al Parc de Torreblanca amb avituallament, animació i sorteig de bicicletes entre
totes les persones participants.

La cursa es durà a terme els dies 7 i 8
de novembre. Més informació a www.
kartsdecoixinets.org #Karts2015.
Organitza: Club de Karts de Coixinets

u 19 h Ateneu: Sala Cinquantenari

u 18 h Auditori Residència La Mallola

Acte institucional del 75è aniversari de la Creu Roja a Sant Just

Conferència: Vincent Van Gogh,
entre l’angoixa existencial i
l’eufòria creativa, amb Jordi
González Llacer, doctor en Història
de l’Art i professor

Jornada de portes obertes de 10 h fins a 18 h.
Organitza: Creu Roja

Divendres23

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

u 20 h Ateneu: Sala Cinquantenari

CASA REGIONAL
D’EXTREMADURA
Setmana Cultural
Del 10 al 18
d’octubre

El Documental del Mes

• Dissabte 10 - A les 20.30 h

Preu: 5 € (socis/es: 3 €).
Organitza: Ateneu i Paral·lel 40

Dissabte24
u 20 h Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Diumenge25
CANVI D’HORA
A les 3 h
seran les 2 h

u 7 h Parc del Parador

Excursió matinal a Pontons 		
i Penyafort (Alt Penedès)
Organitza: SEAS

Dimarts27
u 19.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Conferència: Les incapacitacions
de les persones malaltes des del
punt de vist jurídic, amb Sílvia
Ventura Mas, magistrada del Jutjat
de Primera Instància núm. 40 de
Barcelona
Organitza: Salut Mental Baix Llobregat

Dijous29
u 17.30 h Parc de Joan Maragall

u 19 h Sala de Sessions Ajuntament

Inauguració de la Setmana
Cultural amb Lluís Segura,
alcalde de Sant Just Desvern
entre 1983 i 1991
Actuació del grup Viejas Raíces
Degustació de productes
catalans
(a la seu de l’entitat)

Ple ordinari d’octubre

• Diumenge 11 - A les 14 h

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

Dia del soci/a i paella
(a la seu de l’entitat)

Divendres30

• Dilluns 12

u 13.30 h Restaurant La Mallola

Dinar de germanor
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant
Just Desvern

Dissabte31
u 10.30 h

Itineraris culturals amb Oleguer
Biete: La Barcelona desconeguda
Ens endisarem en el cor de Barcelona per
mostrar els racons més amagats i desconeguts i per descobrir elements poc coneguts
en llocs molt freqüentats. Preu: 10 €. Cal
inscripció prèvia.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 18 h Església dels sants Just i Pastor

Concert commemoratiu del 10è
aniversari del nou orgue de la parròquia, amb el Grup d’Organistes
d’Església

Castanyada infantil amb Bufanúvols

Donatiu: 5 €

Organitza: Comissió de Festes Barri Nord

Organitza: Parròquia dels sants Just i Pastor

Concurs de tapes
Sorteig d’un sopar en les
persones participants.
(a la seu de l’entitat)

• Diumenge 18 - A les 13 h
Missa extremenya oficiada pel
Mossèn Joaquim Rius i cantada
pel grup Viejas Raíces
(A l’Església dels sants Just i
Pastor).
Seguidament,
Parlaments i degustació de
productes extremenys
( a la seu de l’entitat).
• Exposició de fotografies del
soci i col·laborador Víctor
Murillo durant tota la setmana
a les tardes
Organitza: Casa Regional
d’Extremadura

SORTIDES
CICLISTES
Cada diumenge.
CICLOTURISME: Des de la Font
del Ciclista, a les 7 h.
BTT: Des de la pl. Camoapa, a
les 8 h.
Més info: www.acsantjust.com

JUGATECA
AMBIENTAL
Els diumenges, a les 11 h, al Parc
de Torreblanca
Diumenge 4: Taller Reutilitza!,
farem un mòbil amb materials
naturals i reciclats.
Diumenge 18: Funcionem amb
renovables!, experimenta amb
diverses fonts d’energia
Diumenge 25: Prepara’t per la
castanyada! Taller de panellets
sense fer servir el forn
Org: AMB
i Ajuntament

ESPORT I SALUT
PER A PERSONES
DE + 60 ANYS
Cada dimecres.
10.30 h Parc Parador
10.45 h Centre Social El Mil·lenari
Passejades i activitats
dirigides a La Bonaigua
gratuïtes.
No cal inscripció.

CONCURS
DE CURTS CONTRA
LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Amb motiu del Dia
Mundial Contra la
Violència de Gènere,
s’organitza aquest
concurs de curts per a
joves de 12 a 18 anys.
Informació:
www.casaldejoves.com

MERCAT DE PAGÈS
Cada diumenge, a les 10.30 h,
al Parc de Torreblanca
Activitats i productes directes
de l’horta.
Org: AMB, Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Parc Agrari del
Baix Llobregat
i els ajuntaments
de Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan
Despí i Sant Just
Desvern.

BATUDES PORC
SENGLAR I CAÇA
MENOR
Porc senglar: 3 d’octubre. Tota la
zona de caça estarà degudament
senyalitzada d’acord amb el Pla
tècnic Cinegètic de la Generalitat.
Caça Menor: Dies 15,
17, 22 i 24 d’octubre.
Organitza: Societat Caçadors
de Sant Just

EXPOSICIONS
El camí de les
contradiccions,
de Nil Nebot
Al Celler de Can Ginestar,
fins a l’11 d’octubre
El patrimoni industrial
al teu abast
Al CIM de Can Ginestar,
fins al 12 d’octubre
Organitza: Arxiu Municipal
Exposició de gravat
del Col·lectiu Tarlatana
Al Celler de Can Ginestar,
del 15 d’octubre al 29 de
novembre.
Inauguració: 15 d’octubre,
a les 19.30 h
75 anys de Creu Roja
a Sant Just
Al CIM de Can Ginestar, 		
del 15 d’octubre fins al 3 		
de novembre
Organitza: Creu Roja i Arxiu
Municipal

CURSOS
FOTOGRAFIA
Curs bàsic de fotografia
Adreçat a persones que
volen iniciar-se en el món
de la fotografia i millorar les
seves habilitats tècniques i
artístiques.
Durada: d’octubre a
desembre. Horari: sessions
de 2 h a la setmana (dijous
de 19 h a 21 h o divendres
d’11.30 h a 13.30 h).
Lloc: La Vagoneta
Preu: 75 € (socis/es: 50 €).
Informació: info@afsantjust.
com i tel. 696 451 127
Curs de Photoshop
començant de zero
T’apassiona el món
del retoc fotogràfic?
Adreçat a persones sense
coneixements previs de
disseny gràfic que volen
completar la seva formació
amb el domini del programa
de retoc fotogràfic més
utilitzat al món.
Durada: del 30 d’octubre al 12
de febrer de 2016.
Sessió informativa: 23
d’octubre, a les 14 h
Lloc: Escola d’Arts Gràfiques
Antoni Algueró
Preu: 100 € (socis/es: 75 €).
Informació: www.afsantjust.
Organitza: Associació Santjustenca per
com i http://victormurillo.
la Marató de TV3 amb la col·laboració
cat/
de
l’Ajuntament, Just Gospel Cor,

Ateneu, En Antena, Tour, Balls de Saló
i Cor Jove de l’Ateneu, Estudi de dansa
Organitza: Agrupació
Tutuguri, Escola de dansa Renata
Fotogràfica
Justgran, Escola
Ramos,
Balls perSant
a la gent
Montserrat, Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques, Taller de Plàstica Municipal
Carrau Blau, Justeatre, ABS Sant Just,
Pilar
Senpau, Comissió
de Festes del
Informació
actualitzada
Barri
Nord hípica Sol Solet, Granja
a www.santjust.cat
Mèlich, Poni Club Catalunya i Ràdio
Desvern
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 NOVEMBRE. Màx. dia per
comunicar activitats: 10/10 / 15

