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➤	Àmplia oferta de serveis   
 i recursos a l’abast del jovent

➤	Fomentar els hàbits saludables,  
 eix del mes per a la salut

➤	Els impostos s’ajusten   
 a l’increment de l’IPC

Publicació 
municipal
www.santjust.cat

Sant Just Desvern 
Novembre 2015
Núm. 277

Èxit del “Shopping Night” 
i la “Nit de tapes al Mercat”

>  INCLOU L’AGENDA D’ACTIVITATS
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TELÈFONS D’INTERÈS
Atenció Ciutadana (gratuït) 900 102 658
Ajuntament (OGI) 93 480 48 00
Centre d’Assistència Primària (CAP) 93 470 06 89
Telèfon cita prèvia (ABS) 93 567 09 99

Atenció a víctimes de maltractaments 93 473 10 92

Arxiu Històric Municipal 93 475 63 35
Biblioteca Joan Margarit 93 475 63 00
Camp de Futbol 93 499 01 99
Can Ginestar. Casa de Cultura 93 480 95 64
Casal de Joves 93 371 02 52
Centre Cívic Joan Maragall 93 470 03 30
Correus 93 371 32 99
Deixalleria Municipal  93 473 31 16
El Mil·lenari 93 371 89 87
Escola Canigó 93 371 33 36
Escola Montserrat  93 371 11 74
Escola Montseny 93 372 79 52
Escola de Persones Adultes 93 372 52 50
Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 93 553 12 00 
Institut Sant Just 93 371 50 50
Jutjat de Pau 93 470 55 67
La Bonaigua 93 372 92 73
Marrecs (Escola Bressol Municipal) 93 371 46 47
Mercat Municipal 93 473 47 90
Oficina d’Entitats de La Bonaigua  93 116 61 77
Oficina de Gestió Tributària 93 472 91 88
OMIC, Informació (cita prèvia) 93 480 48 00
Parròquia dels Sants Just i Pastor 93 371 12 97
PROMUNSA. Empresa Mpal. Habitatge 93 470 79 30
Ràdio Desvern (98.1 FM) 93 372 36 61
Recollida de Mobles Vells 93 685 44 34 
Registre de la Propietat 93 372 34 00
Residència-Centre de Dia Vitàlia 93 480 95 23

Tanatori 93 372 90 82
Urgències

Emergències (Bombers, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil) 112 

Mossos d’Esquadra (comissaria) 93 413 99 00 
Policia Local 93 473 10 92 
Urgències sanitàries 061 
Urgències veterinàries  93 499 06 48

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL s’edita cada 
mes i es fa arribar, mitjançant una bustiada, 
a totes les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el carrer i la finca 
a través de l’Oficina de Gestió Integrada (OGI), 
telèfon 93 480 48 00. 

Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona 
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: 
Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és 
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

Apunts d’història i patrimoni

#

SANT JUST DESVERN 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA

75 anys de servei de la Creu Roja a Sant Just Desvern

Aquest butlletí fa ús de 

llenguatge no sexista

➤ Després d’haver fet diverses actuacions durant la 
Guerra Civil (1936-39), l’any 1940 la Creu Roja va 
començar a prestar servei, de manera regular i cons-
tant, als 2.762 habitants que aleshores hi havia al 
municipi. L’Assemblea Local de Sant Just va iniciar 
la seva tasca l’any 1942 al carrer Bonavista, núm. 86, 

i l’any1971 es va traslladar al c. de l’Estalvi / c.Reial. 
La fotografia de l’esquerra és de la Col·lecció Quintana-
Cortès i està feta als anys 40. La de la dreta correspon 
a la benedicció de l’ambulància davant la seu de l’en-
titat (1971), que va anar a càrrec de mossèn Ramon 
Grané i l’alcalde Rodolfo Sánchez. •
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Montse  Martín
Directora del Casal
«   El Casal de Joves, 
amb una trajectòria 
de gairebé vint anys, 
ha esdevingut un 
equipament de re-
ferència per al jovent.  L’oferta d’activitats i 
serveis té com a eix principal la participació 
i destaquen les activitats adreçades a me-
nors d’edat, la utilització dels bucs d’assaig, 
el punt d’informació juvenil i els recents pro-
jectes del Casal Europeu. És un projecte viu 
i dinàmic, que ha anat incorporant canvis 
per tal d’adaptar-se a les necessitats del col-
lectiiu i que sempre intenta donar resposta a 
les seves demandes. Els àmbits d’actuació 
són amplis i responen als seus interessos: 
aquesta és la base del seu funcionament i la 
clau del seu èxit».

Lúa López, 
19 anys
« El passat se-
tembre vaig anar a 
Leipzig (Alemanya) 
dins del marc d’un 
projecte europeu.  
No era usuària del Casal, però a través d’un 
cosí em vaig assabentar que hi havia la 
possibilitat de participar en aquests tipus 
d’iniciatives. Estic estudiant audiovisuals i 
el projecte que em va cridar l’atenció va ser 
un lloc on artistes de tot el món es troben 
amb l’objectiu comú de fer participar la 
comunitat. I el cert és que ha estat una ex-
periència increïble, enriquidora i molt reco-
manable; i m’ha fet veure que es fan moltes 
coses interessants però que no utilitzem per 
desconeixement. Amb això, a mi se m’han 
obert les portes del Casal».

QUÈ OPINEN…

Mònica Garrido, 
16 anys
« Jo sóc usuària 
habitual del ser-
vei del Casal de 
Joves. En aquests 
moments  es t ic 
inscrita en cursos de guitarra, teatre i 
trapezi, i també he participat en intercan-
vis europeus i en cursos intensius d’estiu. 
Vaig conèixer el Casal per mitjà del Punt 
d’Informació Juvenil, ja que vénen a l’Ins-
titut un parell de dies a la setmana, per 
proporcionar-nos informació i orientació 
sobre diferents qüestions que ens puguin 
interessar. Gràcies a això vaig començar 
a conèixer el Casal i mica en mica em 
vaig anar vinculant i participant en les 
diferents activitats que s’hi fan». 

➤A Sant Just Desvern hi viuen 
prop de 2.700 joves, un col·lectiu 
molt heterogeni i amb necessitats 
molt particulars. Per donar res
posta a les seves inquietuds i ne
cessitats hi ha un ampli ventall de 
serveis, tant municipals com d’al
tres administracions públiques. 

El Consell Municipal de Joven
tut és l’òrgan d’interlocució cons
tant amb les entitats en relació a 
les polítiques de joventut del mu
nicipi. En aquest mandat es treba
llarà en la redacció d’un nou Pla 
Jove a través d’un procés partici
patiu. És l’eina que regeix les po
lítiques adreçades a la gent jove a 
Sant Just Desvern. S’hi aboquen 
esforços des de les diferents regi
dories perquè són polítiques que 
es treballen de forma transversal. 

Segons el regidor de Joven-
tut, Just Fosalva, les principals 
línies de treball del Pla Jove són: 
“la participació, amb un major su
port a l’associacionisme i enfortir 
els espais participatius; l’eman
cipació, acompanyant el jovent 
en el seu procés formatiu, en la 

inserció laboral i facilitant l’ac
cés a l’habitatge; la cultura i l’oci, 
donant suport al jovent amb in

quietuds creatives i fomentant la 
diversitat d’activitats i col·lectius; 
la salut, promovent actituds res

Un ventall de serveis municipals i públics 
que cobreix tots els àmbits a l’abast del jovent

Població total
homes

Població total
dones

Entre 15 i 30 anys
(16,69 %)

Entre 15 i 30 anys
(15,39 %)

Homes Dones

0-10 anys  1103 1009

11-20  978 944

21-30 886 882

31-40 1267 1406

41-50 1417 1485

51-60 1075 1197

61-70 910 999

71-80 565 676

81-90 282 480

91-100 38 157

+ 100 3 7

Piràmide de població

TOTAL JOVES 
ENTRE 15 
I 30 ANYS:
2.888
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Sergi Seguí i Esteve 
1r Tinent d’Alcalde 

Un dels col·lectius més afectats per la 
crisi econòmica és el jovent. La triple 
barrera que troben en els àmbits de la 
formació, el mercat de treball i el mercat 
de l’habitatge dificulten enormement la seva emancipació. 
I la situació s’agreuja amb l’aplicació d’unes polítiques 
basades en la debilitació de l’estat del benestar.
Des del Govern municipal treballem per dur a terme po-
lítiques decisives, diferents i prioritàries, compromeses, 
perquè la joventut desenvolupi plenament els seus drets 
més bàsics, per garantir que tinguin igualtat d’oportunitats 
en formació, salut, accés al mercat de treball i accés a un 
habitatge digne, i construeixin un model social basat en els 
valors de la llibertat i la millora de la qualitat de vida. 

Lluís Monfort i Peligero 
2n Tinent d’Alcalde 

Fa dies que estem pendents del 
traçat de la línia de 400Kv que es 
planeja situar a Collserola i que for-
ma part del projecte d’interconnexió 
elèctrica. Els apocalíptics arguments que justifiquen la 
necessitat d’aquest tipus d’infraestructures al nostre 
territori es basen en la necessitat d’importar energia i 
en el gran consum del territori. La nostra oposició al 
projecte es centra en la denúncia del model energètic 
en mans d’oligopolis, en el foment de sistemes de pro-
ducció d’energia descentralitzada i de fons renovables, 
i en una forta reducció del consum elèctric. I en això 
som pioners a tota l’àrea metropolitana, des de l’exem-
plaritat. 

Predicar amb l’exempleLa joventut en lluita 
per un futur més just

ponsables i evitant conductes de 
risc; i quant a la franja 12 a 18 
anys implantant accions adre
çades a aquest col·lectiu perquè 
tingui un millor accés a la xarxa 
d’informació juvenil i, finalment, 
dissenyar una oferta d’oci i cul
tura específicament per aquestes 
edats.”

Les estadístiques constaten que 
el jovent ha estat un dels col·lectius 
més castigats per la crisi. Tot i així, 
com no tenen dret a prestacions 
econòmiques d’atur pel fet de no 
haver treballat prèviament, sovint 
no es registren a les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i accedeixen poc als serveis 
locals d’ocupació. A tall d’exemple, 
a Sant Just només hi ha registrades 
oficialment 24 persones joves atu
rades menors de 24 anys.

La regidora d’Ocupació i Em-
presa, Carrasumada Serrano, 
recomana el jovent que utilitzi al 
servei de Promoció Econòmica per
què “ofereix un suport molt proper, 
i els facilita eines per cercar feina 
com la utilització de les xarxes so
cials, l’elaboració de currículums o 
el servei de coaching”.  

El 4 de novembre s’han organit
zat xerrades per explicar al jovent 
alguns dels serveis i recursos que 
tenen al seu abast en àmbits com 

• 17 h. Presentació de la Jornada a càrrec 
del regidor de Joventut i Educació, Just 
Fosalva, i de la regidora de Formació, 
Carrasumada Serrano Pau. 

• 17.15 h Informació i inscripcions al 
Sistema de Garantia Juvenil amb l’as-
sessorament de personal tècnic.  
Ponent:  Lluis Vico Morente, tècnic del 
Programa de Garantia Juvenil.

• 18 h Descripció del servei de Promoció 
Econòmica
Ponent: Laura Brunet, responsable   
del servei

• 18.30 h Descripció del nou servei muni-
cipal d’atenció personalitzada al jovent, 
Enllaç, amb Sara Molina Pérez, respon-
sable d’aquest servei.

• 19 h Descripció i prestacions del Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) del Casal de 
Joves
Ponents: Alejandro Fernández i Sergi 
Herrada, informadors juvenils del casal.

• 19.30 h Xerrada informativa: Qui veu el 
meu perfil d’Internet? 
Organitza: OMIC de l’Ajuntament de 
Sant Just amb el suport de la Diputació.

Xerrades informatives: formació, 
ocupació i orientació  juvenil 

4 de novembre al Casal de Joves

l’ocupació, l’orientació i la forma
ció. Concretament es parlarà del 
servei de Promoció Econòmica: 
orientat a l’assessorament i acom
panyament per trobar feina o per 
millorar l’ocupabilitat; el Servei 
d’Atenció Enllaç: un nou servei 
personalitzat i confidencial que ori
enta el jovent sobre qüestions per
sonals, acadèmiques i professionals; 
el Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ), com a punt de referència per 
sol·licitar qualsevol tipus d’informa
ció d’interès per aquest col·lectiu; 
i el Servei de Garantia Juvenil, 

una iniciativa a nivell europeu per 
reduir l’atur d’aquest col·lectiu mit
jançant la qual poden rebre ofertes 
d’ocupació, d’educació continua o 
un períodes de pràctiques. 

Aquestes xerrades es duran a 
terme al Casal de Joves,  l’equi
pament lúdic de referència per a 
aquest col·lectiu, amb una pro
gramació estable de cursos, tallers, 
xerrades... que es fa d’acord amb 
la demanda del jovent. A més, és 
seu d’entitats, a banda dels grups 
que assagen als bucs musicals que 
té l’equipament. 
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Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

El govern municipal, amb la voluntat 
de continuar la feina feta en la cura del 
medi ambient, impulsa aquest Pla que 
té com a objectiu reduir la generació 
de residus mitjançant accions de pre-
venció en diferents camps d’actuació, 
com promoure la utilització de residus 
que siguin de fàcil reintroducció en 

els cicles productius, evitar aquells 
que tinguin efectes perjudicials per 
al medi ambient i abonar-nos a la 
cultura de la reutilització i la repara-
ció. També cal incidir en la prevenció 
del malbaratament d’aliments, en la 
necessitat del compostatge domèstic 
i comunitari, i a conscienciar perso-
nes productores i consumidores de la 
importància de la seva implicació en 
la gestió de residus. 

Sant Just som un dels pobles de 
Catalunya que més reciclem, però en 
canvi tenim un índex de generació de 
residus per càpita elevat –1,42 kg/hab/
dia. Per això volem també ser referents 
en aquest àmbit aconseguint, per l’any 
2020, una reducció de l’entorn del 
2,9 % i ser un municipi actiu que 
aposti clarament un cop més pel medi 
ambient.

Cal que ens hi impliquem!   

Sant Just avança 
en la prevenció de residus

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL: 
Vine a consultar i rebre informació so-
bre habitatge, ocupació, estudis, salut, 
oci, associacionisme, etc.
3.951 consultes l’any 2014

Espai jove
És una alternativa d’oci nocturn amb 
l’objectiu que el jovent pugui orga-
nitzar actes –concurs de cançons, 
Halloween...– i gaudeixi d’un espai 
de trobada a la nit.

PROGRAMA 12-16 ANYS
Des del Casal es treballa amb especial 
èmfasi amb la franja de12 a 16 anys 
per tal de crear noves dinàmiques i 
que des de l’adolescència intentin in-
corporar-se al món adult. Al Casal es 
programen tot tipus d’activitats dirigi-
des a aquest col·lectiu: tallers, cursos, 
intercanvis europeus, cinema i sortides 
lúdiques, entre altres.

BUCS D’ASSAIG
Servei de lloguer dels bucs d’assaig a 
5€ l’hora, completament equipats i amb 
paquets d’hores més econòmics.
Associa-t’hi per només 12€ l’any i po-
dràs gaudir d’aquest servei de baix cost. 
Informar-te’n si vols tocar amb el teu 
grup en una de les habituals Bucs Ses-
sions del Casal. 120 socis/sòcies, 1.351 
usos i 611 hores d’ocupacio l’any 2014

SKATE PARK UTOPIA: 
Espai on el jovent que patina pot fer 
pràctica lliure amb rampes d’skate, 
baranes i calaixos.
Disponible els dilluns, dijous i diven-
dres a la tarda segons programació. 

TRAMITACIÓ DELS CARNETS 
D’ALBERGUISTA I ESTUDIANT 
INTERNACIONAL
Pots fer-te el carnet d’alberguista  
(6 €) i/o estudiant internacional (9,23 
€) al Casal de Joves i aprofitar-ne tots 
els seus avantatges (validesa anual).

EL CASAL EUROPEU
Vols marxar a estudiar o treballar a l’es-
tranger? T’interessa participar en algun 
intercanvi internacional?
Aquest és un servei d’assessorament 
amb una persona que t’informarà i 
t’acompanyarà en aquesta experiència.
Contacta-hi amb ella a través del Casal 
i demana cita prèvia.
Si vols conèixer les experiències que 
s’han dut a terme fins ara pots consultar 

Servei de viatgeteca 
Préstec de guies de viatge, consulta 
d’informació necessària per als teus 
viatges i impressió de bitllets.

Què t’ofereix el Casal? 

LLOGUER D’ESPAIS: 

Lloga qualsevol sala del Casal per assa-
jar teles acrobàtiques, trapezi, dansa, 
teatre, etc. Per només 1€ per hora i 
persona. Cal reservar hora. Disponibi-
litat de sales segons activitats progra-
mades. També pots llogar sales per fer 
el actes, celebracions o reunions. Preus 
a la web. 7724 usos l’any 2014

les fotos i els vídeos al blog elcasaleuro-
peu.blogspot.com 

CASAL 2.0: A través de la xarxes socials pots 
consultar tota l’ oferta d’oci programada per cada 
trimestre, els anuncis dels esdeveniments i  fotos 
i vídeos dels actes organitzats per les entitats 
juvenils.També pots consultar a través del blog 
les ofertes de feina més actuals i notícies de for-
mació d’interès.www.casaldejoves.com. 3.049 
amics en facebook i més de 18.000 visites al 
blog durant el 2014
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➤	Durant el mes de novembre, els 
infants de les escoles de primària i 
de secundària de Sant Just Desvern 
participaran en tallers per fomentar 
els hàbits i l’alimentació saludable i 
conèixer eines que els ajudin en les 
seves relacions afectives. La preven
ció és fonamental per garantir una 
bona qualitat de vida. El mes de la 
Salut es fa amb el suport de l’ABS, 
empreses especialitzades, professio
nals implicats i voluntariat expert, 
juntament amb l’Ajuntament. 

Al llarg d’aquest mes, l’alumnat 
de primària rebrà coneixements 
sobre nutrició, hàbits posturals, 
el respecte al silenci o com fo
mentar les relacions igualitàries. 
A l’Institut, s’incidirà en altres 
qüestions com els trastorns ali
mentaris, la prevenció en el con
sum d’alcohol, cànnabis o tabac, 

els riscos dels tatuatges o piercings, 
la prevenció d’accidents de trànsit, 
així com tallers d’autoestima i de 
relacions igualitàries i sexuals. 

Hi haurà també un taller per 
a les famílies relacionat amb 
l’autoestima i l’adolescència, i un 
altre sobre el malbaratament ali
mentari. Al Casal de Joves, es po
drà veure l’exposició “Menja bé, tu 
hi guanyes”. D’altra banda, el 14 
de novembre hi haurà una jorna
da de 9 a 14 h on es fomentaran 
hàbits saludables per a la ment i 
el cos, com la pràctica del ioga, fer 
un esmorzar saludable, sortir a ca
minar, practicar el kung fu infantil 
o fer zumba. Professionals de Sant 
Just relacionats amb la salut par
ticiparan a la jornada “Un tast de 
salut”, juntament amb personal de 
l’ABS i de l’Ajuntament.

Novembre, el mes per a la Salut

Conferència inaugural del curs escolar 
La mestra i psicòloga Xus de Miguel ha estat la persona 
encarregada d’inaugurar el curs escolar 2015-2016 a 
Sant Just Desvern. En una conferència oberta al públic 
en general, però especialment adreçada a professionals 
i famílies, De Miguel va parlar de la seva experiència en 
mediació i resolució de conflictes a les aules com un 
recurs per ajudar l’alumnat a millorar les relacions. 

L’Espai de joc reprèn les activitats 
La Vagoneta torna a oferir aquest curs els serveis d’Es-
pai de Joc i Espai de joc: fem propostes. Són serveis 
educatius i de socialització destinats a famílies amb 
infants fins a 10 anys, que poden participar del joc dels 
seus fills/es i observar les intervencions i interaccions, 
sempre comptant amb el suport de dues persones pro-
fessionals. Programació, horaris i preus a santjust.cat

Crisi de població 
refugiada a Europa
 
➤	Aquest és el tema de la con
ferència prevista per l’1 de de
sembre, a les 7 de la tarda a la 
sala Isidor Cònsul i Giribet de 
Can Ginestar. 

La Dori Castillo, una de les 
persones voluntàries de l’àmbit 
de la cooperació internacional 
de la Creu Roja EspluguesSant 
Just, contextualitzarà la situació 
actual a Síria, a Europa i al món, i 
explicarà el paper de la Creu Roja 
internacional amb les persones 
que surten del país.

Juntament amb la regidora de 
Cooperació, Quima Giménez, ex
posarà la previsió i els planteja
ments per l’acollida de persones 
refugiades a Catalunya i com s’hi 
pot implicar la ciutadania de Sant 
Just Desvern. 
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➤	El primer Shopping night de Sant 
Just ha estat un èxit de participació. 
Una cinquantena de botigues s’hi 
han abonat a la iniciativa impulsada 
per l’entitat Dona i Empresa per 
apropar el comerç local a la ciutada
nia organitzant una nit de botigues 
obertes als carrers del Centre, i la 
resposta del veïnat ha estat massi
va. Les tapes preparades per les 18 
parades del Mercat Municipal i per 
establiments de restauració van ser 
el complement idoni de la nit.

L’emotiva presentació de l’es
cultura “Porta, cadira”, instal·lada 
a la nova plaça i encarregada per 
l’ajuntament a l’artista local Carme 
Malaret i Julià –en record del primer 
alcalde de la recuperada democràcia 
(19791982) i pare de la Carme– i 
la projecció d’un vídeomapping de 
Sant Just Desvern –que ja es pot 
veure a santjust.cat– van ser les pri
meres activitats de la Nit de Sant 
Just al Carrer. També hi va haver 
música de l’alumnat i el professorat 
dels Tallers de Música, el saxo de 
Joan Garrofer i el contrabaix del 
Jon Unuana i les cançons del grup 
Vintage.

L’endemà diumenge 25, Sant Just 
va tornar a sortir al Carrer partici
pant del tradicional matí al voltant 
de la plaça Verdaguer.  

La ciutadania respon massivament a la nova 
proposta de la Nit de Sant Just al Carrer
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Principals impostos 

• IBI: 1,5 % 

• IAE: 1,5 %
Correspon a les  
empreses que facturen  
més d’1 milió d’€

• Plusvàlua: 1,5 % 

• Impost sobre construc-
cions, instal·lacions i 
obres: 0,25  %

Principals taxes

• Tarifes relatives a 
l’assistència a espec-
tacles organitzats per 
l’Ajuntament a la sala mu-
nicipal de l’Ateneu: 1,5 %

• Taxa deixalleria: 1,5%

• Taxa per a la utilització 
de les instal·lacions dels 
equipaments municipals: 
per exemple per reservar 
una sala com la de La Va-
goneta: 0%

➤	El Ple del mes d’octubre té pre
vist aprovar de forma provisional 
les ordenances fiscals i els preus 
públics de l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern per a l’any 2016 i 
ajustarlos a l’IPC, la qual cosa su
posarà incrementar un 1,5% els 
principals tributs i preus públics. 
D’aquesta manera, es podran 
mantenir els serveis i les actua
cions municipals d’acord amb les 
necessitats del veïnat del poble i 
fer millores a la via pública i equi
paments. 

La política fiscal 
de l’Ajuntament és 
sensible al context 
econòmic per la qual 
cosa aplica la contenció 
i ajusta els impostos a 
l’evolució de l’IPC

“Des de la corporació s’ha detec
tat que les necessitats bàsiques res
ten molt lluny de poder ser cobertes 
per gran part del veïnat, i no parlem 
només de mantenir l’habitatge, po
der menjar cada dia o vestirse, si 
no de l’increment dels impostos en 
els subministraments (aigua, llum, 
gas) que fa sorgir el terme de po
bresa energètica. La falta d’ajuda 
per a la infància, com les beques 
menjador, l’adquisició de llibres de 
text, les activitats extraescolars, de 
reforç, són d’aquestes necessitats 

L’any 2016 els impostos 
s’ajusten a l’increment de l’IPC

bàsiques a les quals cal fer front”, 
explica la regidora d’Hisenda Qui-
ma Giménez. 

Els grans contractes municipals 
(neteja de la via pública, neteja 
d’equipaments i espais públics, la 
recollida de residus, la prestació de 
serveis a la gent gran, entre d’al
tres), que ja s’enduen, juntament 
amb personal, bona part del pressu
post municipal, s’actualitzen anual
ment d’acord a la pujada de l’IPC, 
la qual cosa aboca l’Ajuntament a 
aplicar el mateix increment per tal 
de poder garantir el pagament i, al
hora, continuar prestant els serveis 
públics. I a això cal sumarhi l’esforç 
econòmic que suposa haver de fer 
front a polítiques socials que són 
competència de la Generalitat però 

que, finalment, acaben assumint 
els ajuntaments. 

Per facilitar a la ciutadania el pa
gament de l’IBI –el principal tribut–, 
l’Ajuntament explota al màxim el 
ventall de subvencions i bonifica
cions i es compromet a implantar 
les bonificacions que l’Estat està 
estudiant respecte a tots aquells 
ciutadans que presentin la certifi
cació d’eficiència energètica i que 
poden arribar fins a un 20%.

Els preus públics, com la pres
tació de diversos serveis de la Bi
blioteca Joan Margarit i l’Arxiu 
Municipal i dels espais de joc de 
La Vagoneta es congelen, així 
com les taxes per a la utilització 
de les instal·lacions dels equipa
ments municipals. 
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➤	“Potenciar la bicicleta, fer passar 
el Trambaix pel carrer Laureà Miró 
i millorar la xarxa d’autobusos són 
els reptes en clau de mobilitat a 
Sant Just”, segons el regidor de 
Transports, Mobilitat i Segure-
tat Viària, Jordi Porta. En aquest 
sentit, l’Ajuntament continua pres
sionant perquè el carril bici acabi 
unint la Zona Universitària i Es
plugues, la qual cosa afavorirà la 
connexió directa amb Sant Just. És 
un projecte que tot i que va amb 
retard, reconeix el regidor, ara es
tà pressupostat per l’administració 
competent i té data d’inici d’obra: 
el segon trimestre de 2016.

Pel que fa als aparcaments de 
bicis, aquest mes de novembre 
s’engega una campanya a santjust.
cat perquè la ciutadania conegui els 
que hi ha actualment i faci propos
tes per habilitarne de nous, amb 
la voluntat de facilitar al màxim la 
seva utilització i aparcament.

També s’està treballant per mi
llorar la connectivitat des de Sant 
Just amb les estacions de Renfe de 
Sant Joan Despí i Sant Feliu, tant 
pel que fa a les bicis com vianants 
i busos. Perquè la gent utilitzi més 
la xarxa de transport públic és ne
cessari que aquest sigui ràpid i tin

gui bones connexions amb altres 
mitjans de transport. Porta explica 
que “introduint canvis, com una 
reestructuració de determinades lí
nies, es podria aconseguir que els 
autobusos a Sant Just fossin més rà
pids i directes”. Aquestes decisions, 
però, no depenen només del nostre 
municipi i requereixen el consens 
d’altres Ajuntaments i organismes 
supramunicipals.

 Quant al pas del Trambaix per la 
Carretera Reial, unint les parades 
del Pont d’Esplugues i de Rambla 
de Sant Just, el regidor conside
ra que “serà una bona solució per 
millorar la rapidesa del servei. 
Ara és un moment clau per re                         
pendre aquesta mesura, que es va 
reclamar en el mandat anterior i 
que es va aconseguir introduir en 
el Pla Director d’Infraestructures de 

la Generalitat”. El regidor comenta 
que ha parlat amb la Generalitat 
per tal que executi la inversió i li 
han assegurat que hi ha pressupost 
per ferho, inclús de forma imme
diata. Només falta convencer el 
veïnat d’Esplugues perquè facilitin 
aquesta mesura. La implantació del 
Tramvia per la Diagonal pot ser clau 
per desencallar aquest projecte.

 En el marc de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Se-
gura, a Sant Just s’han fet dife
rents activitats. En primer lloc 
una cursa cívica entre transport 
públic, cotxe privat i bicicleta per 
comparar els costos (temps, ben
zina...) que consistia a arribar, 
des del centre del municipi a la 
Plaça Gala Placídia de Gràcia, i en 
la qual la bici va ser el mode de 
transport guanyador. També es 
va fer un taller de conducció efi
cient adreçat a personal munici
pal. I, finalment, la 12a Passejada 
en Bicicleta. Una iniciativa en la 
qual participen 7 municipis de la 
comarca amb l’objectiu de cons
cienciar la ciutadania dels be
neficis d’utilitzar la bicicleta o el 
transport públic.

Els resultats de la cursa cívica es 
poden consultar a santjust.cat 

L’Ajuntament treballa per potenciar la bicicleta 
i millorar la xarxa de transport públic al municipi

➤	Recentment s’ha aprovat l’actualització del mapa 
estratègic de sorolls del conjunt de municipis que 
integren l’aglomeració d’àmbit  supramunicipal del 
Baix Llobregat (Sant Just Desvern, Esplugues, Cornellà, 
Sant Joan Despí i Sant Feliu). 

Aquest mapa, elaborat pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, té com a 
finalitat reflectir la realitat acústica existent, contras-
tar-la amb els objectius de qualitat acústica exigits al 
mapa de capacitat acústica. A partir d’aquest mapa 
es realitzarà un nou pla d’acció contra el soroll, per tal 
de preservar, recuperar i millorar la qualitat acústica 
del nostre municipi.

El mapa estratègic del soroll es va elaborar l’any 
2007 entre el el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya i els municipis de l’aglomeració 

amb diferents mesuraments. Aquest mapa s’havia de 
revisar cada 5 anys, per la qual cosa l’any 2013 es van 
fer nous mesuraments, incloent com a nous punts el 
barri de Mas Lluí i la promoció d’habitatges del carrer 
Cadenes, molt importants a causa de la proximitat de dos 
focus de soroll: el polígon industrial i la Carretera Reial.

Com a conclusió es pot dir que durant la nit, el 
63,1% de la població es troba per sota de 55 dB (xifra 
òptima). Durant el dia, en canvi, només el 13,8% es 
troba per sota del mateix nivell.

Els documents aprovats ara (memòria, plànol i les 
diferents estadístiques associades a les mesures) es 
poden consultar a la web del Departament de Medi 
Ambient i properament a santjust.cat, juntament amb 
la resta de documentació relacionada amb la gestió 
ambiental del soroll.

Mesures per millorar la qualitat acústica al poble
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➤	L’Agrupació Fotogràfica Sant 
Just ha estat distingida amb el 
Premi Nacional 2015 a la millor 
entitat que cada any atorga la 
Confederación Española de Fo
tografia. Entre d’altres coses, s’ha 
valorat la tasca en pro de la foto
grafia i els fotògrafs que l’entitat 
santjustenca ha fet des que es va 
crear, l’any 2011.

A l’acte de lliurament del premi, 
que es va fer a Antequera (Mála
ga), hi van assistir el president de 

➤	L’entitat, amb seu a Sant Just 
Desvern, està treballant per miti
gar els efectes del terratrèmol del 
Nepal. En aquests últims mesos 
l’Equip de Rescat en Emergèn
cies, Catalunya (EREC) ha estat 
a les zones més afectades pel ter
ratrèmol que va arrasar el Nepal 
el passat 25 d’abril, en el qual es 
van perdre més de 10.000 vides, 
20.000 persones van resultar fe
rides i prop d’un milió de famílies 
van quedar desemparades.   

L’EREC és un projecte de l’ONG 
Acció Solidària i Logística, fundada 
l’any 1999. Format per professio
nals de l’emergència, l’EREC neix 
amb l’objectiu d’actuar en grans 
catàstrofes arreu del món, especi

alment terratrèmols. Al Nepal, con
cretament, s’ha actuat en la cons
trucció de refugis d’emergència per 
a les famílies amb menys recursos, 
la rehabilitació d’edificis públics i 
habitatges, la instal·lació de latrines 

i el repartiment de diferent tipus de 
material, entre d’altres. 

Fins al moment s’han realitzat 
tres desplaçaments amb personal 
voluntari i s’ha ajudat directament 
a un centenar famílies directament, 
s’han millorat les condicions de 600 
famílies més i amb tot el material re
partit, entre eines, material escolar, 
roba, menjar i lones, s’ha beneficiat 
4.000 persones a les àrees més afec
tades pel terratrèmol.

En els propers mesos, gràcies a les 
donacions rebudes de particulars, 
l’ONG continuarà treballant al Ne
pal, aquesta vegada en la reconstruc
ció d’un orfenat per a infants cecs 
a Bahinse, al districte de Nuwakot, 
greument afectat pel sisme. 

Acció Solidària i Logística, actua per mitigar 
els efectes del terratrèmol del Nepal

Premi nacional de fotografia per 
a l’Agrupació Fotogràfica Sant Just

l’entitat, Víc
tor Murillo, el 
vicepresident, 
Toni Vigo, i el 
secretari, Joan 
Elias. 

L’Agrupació 
F o t o g r à f i c a 
Sant Just, en 
només 4 anys, ha posicionat el 
Concurs de Fotografia que orga
nitza com un dels més importants 
del circuit internacional, i ha 
consolidat el “Juny Fotogràfic”, 
un ampli ventall d’activitats rela
cionades amb aquesta disciplina, 
com ara exposicions, xerrades i 
cursos. 
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Breus

➤	L’Ajuntament de Sant 
Just Desvern s’adhereix 
a la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus, 
que se celebra a tota Eu
ropa del 21 al 29 de no
vembre, amb diferents 
accions. 

D’una banda, ampliant 
el projecte de reducció del malba
ratament alimentari a menjadors 
escolars amb l’escola Montserrat, 
en el qual ja participaven les es
coles Marrecs i Montseny. Aquest 
projecte consisteix en recuperar la 
cultura del “menjar no es llença”, 
recollir els menús excedents de la 
cuina de l’escola i repartirlos com 
“àpats solidaris” a persones amb 
menys recursos. Fins ara els ali
ments es recollien i congelaven en 
carmanyoles compostables, i ara, 
com a novetat coincidint amb la 
Setmana de Prevenció, es farà una 
prova pilot d’utilització d’envasos 
reutilitzables.

 També s’endega una campanya 
en hotels i restaurants del muni
cipi amb l’objectiu de reduir el 
menjar que es llença al sector de 

la restauració, fomentant 
que els clients es puguin 
endur en una carmanyo
la el menjar que se li ha 
servit i no ha consumit.

   Altres activitats pre
vistes són un taller “talent 
show” de cuina d’aprofi
tament al Casal de Joves, 

en el qual dos grups competiran 
per elaborar la millor tapa amb 
ingredients d’aprofitament; i un 
taller d’alimentació saludable i 
contra el malbaratament alimen
tari amb un berenar saludable a 
La Vagoneta.  

El projecte de reducció del 
malbaratament alimentari 
s’amplia a l’escola Montserrat

Nomenament 
de personal eventual
➤L’Ajuntament de Sant Just Des
vern fa públic que mitjançant 
resolució de 19 de juny de 2015, 
l’Alcaldia va nomenar dues 
persones amb la consideració 
de personal eventual. Podeu 
consultar el nomenament, 
la retribució i la dedicació al 
DOGC núm. 6913, de 15 de 
juliol de 2015, i al BOPB, de 20 
de juliol de 2015.

Creixen les beques 
per llibres escolars
➤ La renovació de llibres de text 
a diferents cursos de primària 
i de l’Institut ha suposat en
guany una important des
pesa per a les famílies. Per tal 
de garantir que l’alumnat de 
les famílies més desfavorides 
disposi dels llibres i alleugerir la 
càrrega econòmica que suposa 
per aquestes, l’Ajuntament 
ha donat enguany 6 ajudes 
directes per un total de 9 nens 
i nenes (2 a primària (310 €) 
i 7 a secundària (2.065 €)). 
Es recorda que les prestacions 
per beques de llibres continuen 
obertes per les famílies que 
necessitin acollirse. 

➤	L’Ajuntament ha adjudicat a 
l’empresa NouXamfrà de Sant Fe-
liu de Llobregat el contracte pel 
manteniment de jardineria i neteja 
de determinades zones verdes del 
poble per un període de 6 mesos. 
Es tracta del primer contracte reser-
vat a Centres Especials de treball 
(CET), la qual cosa assegura que 
només poden accedir-hi empreses 
que treballin amb col·lectius amb 
discapacitat. NouXamfrà és una en-
titat sense ànim de lucre dedicada 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

De 2 a 3 persones prestaran el 
servei de neteja a les zones verdes 
del Casal de Joves, Roquetes, Sal-
vador Espriu, Sagrera i Pere Dot.

Tot i això, ja fa temps que  l’Ajun-
tament incorpora clàusules socials 
en els contractes públics, amb l’ob-
jectiu de primar la inclusió laboral 
i social de col·lectius sensibles. 
També està previst que el proper 
contracte públic de manteniment 
de jardineria  incorpori, com a no-
vetat, un apartat de clàusules soci-
als per facilitar la inclusió laboral i 
social d’aquestes persones.

L’Ajuntament prima la inclusió laboral 
i social en un contracte públic

Les tres notícies de Ràdio 
Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes 
d’octubre (9.489 clicks)

• 23/10  Les Festes de Tardor 
es tancaran aquest cap de 
setmana amb el Sant Just al 
Carrer i la Nit de Sant Just al 
Carrer.

• 22/10  Avui es poden fer les 
inscripcions presencials per 
participar de la 39a Cursa de 
Karts de Coixinets de Sant Just.

• 20/10  Més pistes d’hoquei 
per entrenar i més nens a les 
seva escola: reivindicacions de 
l’Hoquei Club Sant Just.
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El circuit, una de les 
eines per combatre 
la violència de gènere 
➤	Fins el mes d’octubre, 43 do-
nes han mort a l’Estat espanyol a 
causa de la violència masclista, 6 
d’elles a Catalunya. En el circuit 
d’atenció a la dona de Sant Just hi 
ha incorporades 36 dones aquest 
any 2015, 26 de les quals tenen 
seguiment des de fa més temps 
i 10 s’han incorporat per prime-
ra vegada. D’aquestes 36 dones, 
11 no tenen càrregues familiars. 
La gran majoria han realitzat un 
procés de separació i en aquests 
moments 4 continuen vivint amb 
la parella. A dia d’avui hi ha 6 or-
dres de protecció actives.
   Elements fonamentals del cir-
cuit: seguiment personal proper 
per un procés d’empoderament,  
suport professional i per activar 
tots els recursos per fer possible 
una nova situació d’ independèn-
cia personal/familiar. 

El Novembre literari 
comptarà amb Care 
Santos i Carles Pradas 
➤	El cicle literari de Sant Just ar-
riba a la 5a edició amb aquesta 
reconeguda escriptora i escriptor, 
i amb novetats: sessions de con-
tes per als infants i un especta-
cle de teatre musical inspirat en 
“L’Odissea” d’Homer. A més, hi 
haurà una taula rodona per deba-
tre sobre literatura i mitjans de 
comunicació. El Novembre Lite-
rari és una iniciativa de l’Ateneu i 
de la regidoria de Cultura, i en la 
qual s’impliquen els serveis mu-
nicipals a través de la biblioteca 
Joan Margarit. 
Informació a santjust.cat

Inscriu-te al viatge 
per visitar el poble 
agermanat de Horb 

➤	L’associació Sant Just Desvern- 
Horb am Neckar, amics, està or-
ganitzant un viatge al municipi 
alemany amb el qual està ager-
manat Sant Just del 4 al 8 de 
desembre. Les famílies de Sant 
Just que hi vagin podran quedar-se 
a les cases de famílies de Horb i 
a hotels. El viatge també inclou 
la visita als mercats de Nadal de 
Stuttgart, Baden-Baden, Tübingen 
(mercat i exposició de xocolata), 
al museu de “rellotges de 
cucú” a la Selva Negra.  
Contacte amb 
l’associació 
als telèfons: 
630534959 / 
687913390  i/o 
el correu electrò-
nic   julia.duran@
isjfinques.com
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EN FLAIX

Actuacions musicals, el dia del soci, un concurs de tapes, la 
missa extremenya,  una exposició fotogràfica i degustacions gas-
tronòmiques són algunes de les propostes que s’han fet en el 
marc de la Setmana Cultura de la Casa Regional d’Extremadura.

Veïns i veïnes nascuts l’any 1955 han anat a Sicília per celebrar 
que han fet 60 anys i el 10è aniversari del grup. Van començar 
a reunir-se l’any 2005 i, des d’aleshores, continuen trobant-se  
i fent activitats plegats. Animen altres grups a fer el mateix.

La visita al Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill i una expo-
sició al CIM sobre patrimoni industrial han estat dues de les 
activitats que el Centre d’Estudis Santjustencs i l’Ajuntament 
han organitzat dins les Jornades Europees de Patrimoni. 

Sant Just Solidari i l’Associació Sant Just per la Marató TV3 van 
organitzar un swing solidari a favor de la Marató. S’han recollit 
510 euros, que es destinaran a la investigació de la diabetes i 
l’obesitat, les malalties metabòliques més freqüents a Catalunya.

L’Hoquei Sant Just s’ha fixat enguany com a meta pujar el primer 
equip a la màxima categoria, i en aquest viatge compta amb el 
suport econòmic de l’empresa local Ventós –líder en el sector 
d’olis aromàtics–, amb la qual ha arribat a un acord de patrocini.

La Creu Roja ha celebrat el seu 75è aniversari a Sant Just amb 
un emotiu acte on es va explicar la trajectòria de l’entitat i es va 
destacar la tasca duta a terme per les persones voluntàries. El CIM 
ha acollit una exposició amb imatges d’aquests anys.
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Eleccions 27-S
 

El passat 27 de setembre, els catalans van 
ser novament cridats a les urnes, per tercera 
vegada en cinc anys. El PSC no ha guanyat 
aquestes eleccions i, per tant, ens pertoca 
felicitar els guanyadors, Junts pel Sí, que 
s’han imposat tant a Sant Just com al con-
junt del país. 

Continuant amb les felicitacions, vull 
aprofitar aquestes línies per a felicitar el 
conjunt de la població santjustenca, que va 
participar massivament (va ser un dels po-
bles catalans amb major participació) i ho 
feu de forma cívica i pacífica. 

Malgrat que el PSC ha estat la tercera 
força més votada i, en conseqüència, no 
podem llençar cap missatge triomfalista, 
no podem negar que estem moderadament 
satisfets per haver millorat els nostres resul-
tats a Sant Just. Només en tres municipis 
catalans ho hem fet i això indica que l’esforç 
que estem fent en l’àmbit local té recom-
pensa, encara que aquesta sigui petita.

Respecte de la valoració que fem dels re-
sultats, al nostre parer aquests reflecteixen 
una situació d’empat. Un empat que impe-
deix als partits sobiranistes continuar el seu 
full de ruta (que desemboca teòricament en 
una DUI) i als partidaris de l’statuo quo se-
guir actuant com si res hagués passat. Uns 
i altres han de reconèixer que en la societat 
catalana hi ha un profund desig de canvi, 
però que aquest no passa per aventures amb 
final incert. 

Els socialistes seguim pensant que la so-
lució a l’enquistada conjuntura política en la 
qual ens trobem passa per a cercar fórmules 
intermèdies que permetin el reconeixement de 
Catalunya com a nació, la millora del sistema 
de finançament (una justa reclamació en la 
qual trobarem més d’un aliat) i el blindatge 
de determinades competències, com la cul-
tura i l’ensenyament. I entenem que aquest 
nou acord ha de ser ratificat en les urnes pel 
poble català. En cas que no ho sigui, creiem 
que el Congrés dels Diputats es veurà abocat 
a aprovar una Llei de claredat (tal i com es 
va fer al Canadà) i convocar un referèndum 
d’autodeterminació. 

Abans de trencar, però, donem una opor-
tunitat a la reconciliació, i esperem noves 
majories al Congrés dels Diputats més sen-
sibles a les legítimes aspiracions del poble 
català. 

       

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

Els refugiats i Europa
Aquest estiu hem estat vivint la crisi huma-
nitària dels refugiats de la guerra de Síria. 
Les imatges ens han colpit el cor i és el que 
ens ha fet més evident el patiment de mi-
lers de famílies que han hagut de fugir d’una 
guerra civil, igual que aquí va passar ara ja fa 
gairebé 80 anys, agreujada pel terrorisme.

Aquestes famílies vénen a Europa a la re-
cerca de refugi. Vénen cridats per un territo-
ri on gaudim de pau i seguretat, de llibertat i 
justícia, sense les quals no es pot progressar 
i donar un futur millor als nostres fills.

Esdeveniments com aquests ens fan ado-
nar que aquests valors i drets, que per con-
viure amb ells cada dia no són protagonistes 
de les nostres preocupacions quotidianes, 
són molt més valuosos i privilegiats del que 
pensem. Més de la meitat de la població 
mundial no gaudeix d’aquets drets.

Europa és el territori més segur del món, 
bressol de la democràcia i de la defensa dels 
drets humans i és el territori més avançat 
del món quant a progrés social.

És per això que, com a líders, ens toca 
la responsabilitat de respondre i atendre 
aquestes persones, però sense oblidar que 
farà falta que també busquem una solució 
a l’origen.

Cal recordar, encara que sigui obvi, que la 
gestió d’aquests refugiats suposarà un cost 
econòmic, al qual es farà front amb els nos-
tres diners.

Ens hem de sentir orgullosos de formar 
part d’Europa, de ser actors, partícips i be-
neficiaris de la nostra llibertat, pau, segure-
tat i justícia.

I aquí, a Sant Just, ens hem de sentir 
orgullosos de comptar amb unes quantes 
associacions i ONG que desenvolupen un 
paper important en la gestió de la nostra so-
lidaritat i que en aquesta ocasió novament 
lideraran les accions solidàries en les quals 
vulguem participar.

Visca Sant Just i Visca Catalunya!!

ciu.cat/santjutst

Per què utilitzem poc 
el transport públic?

A Sant Just Desvern vivim en paradoxa: som el 
municipi amb més transport públic per habi-
tant de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) i, en canvi, som el poble que menys 
utilitza aquest transport públic. Això és un fet 
molt estrany que ens ha portat a realitzar-nos 
una pregunta molt senzilla: com pot ser que si-
guem el poble amb major oferta de transport i el 
que menys l’utilitza? N’Hem tret diverses con-
clusions que es poden resumir en el fet que, tot 
i tenir molt transport (moltes línies i amb molt 
bona freqüència), aquest no satisfà les nostres 
necessitats per un motiu:... el temps. 

Mentre altres municipis tenen un transport 
públic massiu ràpid, bé sigui tren o metro, a 
Sant Just, l’únic transport públic massiu i 
protegit que tenim és el tramvia. El problema, 
però, és que fa un recorregut poc directe i això 
comporta que el temps de desplaçament s’in-
crementi fins al punt que no sigui una alterna-
tiva atractiva per als veïns i veïnes que van en 
cotxes i motos. 

Un cop detectats els problemes, pensem 
possibles propostes per a intentar solucio-
nar-los: tramvia amb un pas directe per Laureà 
Miró, línies de bus més directes, més carril bus 
per tal que a les hores punta el bus no perdi 
tant de temps, etc. Aquestes són algunes de 
les solucions que estem treballant des de de la 
regidoria de Transports, Mobilitat i Seguretat 
Viària coordinant-nos transversalment amb la 
resta de regidories i altres departaments im-
plicats, com la Policia Local, Via Pública, Ur-
banisme, l’Àrea Metrpolitana de Barcelona i la 
Generalitat.

Paral·lelament al transport públic també 
volem potenciar l’ús de la bicicleta i la bici elèc-
trica. Creiem que és un transport amb molt de 
recorregut per créixer, i més ara que des d’Es-
plugues es farà un enllaç directe i segur amb la 
Zona Universitària de Barcelona. Així que, co-
ordinadament amb altres municipis, treballem 
per connectar-nos amb carrils bici, juntament 
amb altres mesures de promoció, com la instal-
lació d’aparcaments per a bicis.

Un altre objectiu que tenim és millorar la 
seguretat viària. I això implica fer canvis a la 
via pública. Per posar-vos un exemple, volem 
aconseguir que no hi hagi cap pas de vianants 
insegur volem treure els obstacles visuals que 
hi pugui haver davant dels passos, com conte-
nidors o places d’aparcament, i reubicar-los a 
altres llocs més segurs.

En definitiva, estem treballant per assolir 
objectius ambiciosos i esperem que propera-
ment vegeu els primers canvis substancials 
tant als carrers com en el vostre dia a dia, us 
volem fer guanyar temps, comoditat, seguretat 
i, en definitiva, qualitat de vida.

www.esquerra.cat/santjust

Joan Basagañas i Camps
Grup Municipal del PSC

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal de CiU

Jordi Porta Pruna
Grup Municipal d’ERC
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No pedimos permiso, 
pedimos paso

 
Las encuestas que se están realizando des-

pués de las elecciones catalanas impulsan aún 
más a C´s y el primer efecto son las encuestas 
nacionales donde se dispara la intención de 
voto a C´s. Ya hemos visto varias estimaciones 
que lo sitúan claramente por delante de Pode-
mos y en algún caso, rozando el triple empate 
con PP y PSOE. 

Hay motivos para pensar que el crecimiento 
de C´s es cada vez más sólido y estable. La apa-
rición en escena de C´s resulta oportuna cuan-
do el bipartidismo se debilita y con los nacio-
nalistas catalanes ya no se puede contar. Ante 
la esperada fragmentación del próximo Congre-
so y del reciente Parlament de Catalunya, C´s 
aparece como fuerza estabilizadora lejos de las 
muchas incertidumbres que suscita el PSOE-PSC 
y Podemos. C´s es la única alternativa confor-
table para los votantes que desean mostrar su 
disgusto con el PP y castigan a Rajoy, pero no 
se fían del PSOE ni se toman en serio a Sán-
chez ni Iceta. C´s sale a ganar las elecciones 
generales para crear un gobierno que lidere la 
nueva etapa política porque gracias a las ganas 
de cambio de todos los españoles se ha acaba-
do la vieja la política de rojos y azules y existe 
una alternativa de centro, regeneracionista y 
democrática que es C´s.

Aunque Mas va de víctima, está más cómo-
do declarando por su imputación del 9-N que 
dando la cara por los recortes, la corrupción y 
la mala gestión de su gobierno. Mas ha querido 
dar lecciones de democracia pero ser demócrata 
es respetar las leyes y desde C´s respetamos las 
leyes y las resoluciones judiciales a la vez que 
proponemos medidas para despolitizar la Justi-
cia. Los catalanes merecen un presidente que 
represente a todos los ciudadanos, que solu-
cione problemas en lugar de generarlos y que 
no se crea por encima de las leyes.

C´s consideramos la educación como la me-
jor inversión sobre la cual se asienta el futuro 
de los ciudadanos que permita desarrollar bue-
nos profesionales y buenas personas y por ello 
presentamos una moción  instando a la Genera-
litat de Cataluña a que presente un programa de 
Gratuidad de Libros de Texto para la Educación 
Obligatoria por medio de un banco de libros gra-
tuitos a su vez que pedimos al Ayuntamiento 
que asigne una partida presupuestaria a la 
espera de que Educación haga frente a su to-
talidad. Así mismo ante los nuevos recortes en 
Sanidad de los Centros de Atención Primaria que 
aplica la Generalitat, C´s ha presentado una 
moción mostrado su rechazo absoluto a esta 
nueva supresión de personal en defensa de un 
sistema público y universal de calidad como 
pilar del Estado Social y Bienestar. 

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

El plat a taula, la cohesió  
a l’aula. En un país normal?

Ja fa un mes i mig que va començar el curs es-
colar i encara hi ha famílies que no saben si 
podran disposar d’una beca menjador pel curs 
2015-2016. Aquesta és la realitat. Són famí-
lies que malgrat que compleixen els requisits 
de la convocatòria, s’han vist atrapades en tec-
nicismes entorn de “trams garantits” i “trams 
flexibles”, que amaguen una realitat difícil de 
tolerar: el govern de la Generalitat no ha adaptat 
la partida de beques menjador a les necessitats 
reals de la ciutadania arran de la crisi.

Un cop més, els ajuntaments han d’actuar de 
manera subsidiària i resoldre d’ofici i d’avançada 
les necessitats d’aquelles famílies que ho 
sol·liciten, entenent que és probable que els 
estiguin marejant durant mesos amb dubtes 
i comunicats. També, no cal dir, es cobreixen 
les necessitats de les famílies que malgrat que 
no entren en els restrictius barems, necessiten 
ajuts de menjador escolar.  

Un país amb un mínim d’amor propi i sensibilitat 
cap a la seva ciutadania no es pot permetre con-
dicionar la cobertura de les necessitats bàsiques 
dels infants a la disponibilitat pressupostària. 
Això va al revés, a veure si ho van entenent. 
Quan les criatures compleixen els requisits és 
imprescindible becar-les de manera immedia-
ta, i no en funció dels ajustos pressupostaris 
que poden tardar mesos en resoldre’s. 

Quina mena de societat estem proposant? En 
el seu ordre de prioritats, el govern de la Gene-
ralitat deixa clar que el dret a l’alimentació, la 
cohesió social i l’equitat no ocupen la primera 
posició. No sé com encaixa exactament aques-
ta deixadesa classista en el magne projecte per 
la millora de l’èxit escolar que omple la boca de 
la consellera Rigau a cadascuna de les seves 
compareixences.

El criteri per accedir a una beca menjador s’ha 
fet en els darrers anys cada cop més restrictiu. 
Prova d’això és que el criteri econòmic ha es-
devingut a la pràctica l’únic criteri amb pes a 
la valoració, i n’ha deixat molts altres de ban-
da, que fan referència a les situacions socials 
específiques de cada infant. A més a més, 
de 2010 a 2015 el grau de cobertura d’aquests 
ajuts ha baixat 11 punts. Això ens aboca a un 
terrible i pervers “escenari competitiu” en 
l’atorgament de beques. És intolerable que es 
confrontin les necessitats dels nens i nenes de 
Catalunya, i que se’ls faci competir entre ells 
per unes engrunes. O sigui, dit més cruament, 
que s’enfronti gent necessitada amb gent ne-
cessitada.

Però és clar, sempre acabem sortint els ajun-
taments, els que mantenim el compromís amb 
la ciutadania malgrat que sigui a canvi de tapar 
les vergonyes de qui governa d’esquena a bona 
part de la població.

https:/movemsantjust.wordpress.com/

Guillermo Francés Morbach 
Grup Municipal 

de Ciutadans
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u 8 h  Des del Parc del Parador

Excursió matinal al pantà   
de Vallvidrera (Collserola) 
Organitza: SEAS

u 17.30 h  Ateneu: Sala Municipal

Balls per a la gent gran
També els dies 15, 22 i 29.
Organitza: Balls per a la Gent Gran

Dilluns9
u 11.30 h  Centre Cívic Joan Maragall

Aula Cuina: La cuina vegetariana 
També els dies 16, 23 i 30.
Monogràfic de quatre sessions on s’expliquen 
els fonaments de la cuina vegetariana com a 
opció d’alimentació saludable. Teoria i pràctica. 
Preu: 26,50 €.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Dimecres11
u 18.30 h  Cuina Miracle

Aula Cuina: Tapes de Tardor 2 
Preu: 12,10 €.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Dijous12
u 21.30 h  ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal 
Tema: Pressupost 2016 i ordenances
L’actualitat del municipi amb l’alcalde de Sant 
Just Desvern. Participació de l’audiència a 
través del telèfon. 

Divendres13
u 17.30 h  Centre Social El Mil·lenari

Poesies de Tardor 
Recital de la poetessa Soledat Gascó i Jordi 
Udina amb l’acompanyament musical de l’acor-
dionista M. Rosa Tomàs.
Org.: Ass. de Gent Gran de Sant Just Desvern

L’AGENDANOVEMBRE
Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

XXXIX CURSA DE KARTS DE COIXINETS7 I 8 DE NOVEMBRE

Diumenge1
u 12 h  Cementiri Municipal 

Cantada de la Coral Harmonia  
per Tots Sants

u 16.30 h  Cementiri Municipal 

Pregària de Tots Sants
En cas de pluja es farà a l’Oratori. Horari de 
visites especials per Tots Sants al cementiri 
des del 27 d’octubre fins a l’1 de novembre, 
de 9 h a 18 h.

u 18 h  Ateneu: Sala Municipal

Musical: Moulin Rouge 
Preu: 10 € (socis/es: 8 €). Venda d’entrades a la 
secretaria de l’Ateneu, de 19 h a 21 h
Organitza: Ateneu

Dimecres4
u 17 h  Casal de Joves

Xerrades informatives de formació  
i ocupació juvenil
Temes: Sistema de Garantia Juvenil, Servei 
de Promoció Econòmica, Servei Enllaç, Punt 
d’Informació Juvenil i perfils d’Internet.
Organitza: Casal de Joves

Dijous5
u 19 h  Centre Cívic Salvador Espriu

NOVEMBRE + PER A LA SALUT 
Xerrada-taller sobre l’autoestima  
i l’adolescència per a pares   
i mares

Divendres6
u 22 h  Ateneu: Sala Cinquantenari

Jazz: Outer Space
Preu amb consumició inclosa: 10 € 
(socis/es: 8 €, menors de 30 anys: 6 €).
Organitza: On Air Series i Ateneu

Dissabte7
u 8 h  c. Creu del Padró i c. Freixes

Karts de Coixinets: entrenaments  
i cronometratges
Organitza: Club de Karts de Coixinets 

u 10 - 14 h  Penya del Moro

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

u 17.30 h Centre Cívic Salvador Espriu 

Ball discoteca per a persones  
amb discapacitat intel·lectual 
També el dia 21.
Organitza: Asproseat i Ajuntament 

u 18 h  Església Sants Just i Pastor

Concerts amb Lorién Santana   
i Guillaume Lawless
Commemoració del 10è aniversari del nou 
orgue de la parròquia. Donatiu: 5 €.

Organitza: Parròquia dels Sants Just i Pastor 

u 18.30 h  Casal de Joves: Sala Utopia

Cinema: Mad Max. Furia en la ca-
rretera, del director George Miller
No recomanada per a menors de 14 anys. 
Projecció en V.O. Activitat gratuïta.
Organitza: Casal de Joves

u 22 h  Ateneu: sala MunicipalS

Balls de saló
També el dia 21.
Organitza: Balls de Saló de l’Ateneu

Diumenge8
u 8 h  c. Creu del Padró i c. Freixes

XXXIX CURSA DE KARTS 
DE COIXINETS
Organitza: Club de Karts de Coixinets 



u 20 h  Ateneu: Sala Piquet

Conferència: Ús de les plantes me-
dicinals al llarg de la història, amb 
Anna M. Carmona, professora d’Història de 
Farmàcia a la Universitat de Barcelona 
Organitza: SEAS

Dissabte14
u 9 h - 14 h Casal de Joves

NOVEMBRE + PER A LA SALUT 
TAST DE SALUT
• 9 h. Ioga amb l’Escola de Dansa  

Renata Ramos París

• 10 h  Esmorzar saludable amb  
l’Associació d’Amics del Barri Sud

• 11.15 h Caminada urbana per la ruta 
saludable núm. 1

• 12.30 h Zumba amb la Raquel Rubiales

• Informació i assessorament en temes 
de salut. 

Organitza: Ajuntament amb la col-
laboració de diversos serveis públics i 
privats i associacions relacionades amb 
la salut

Diumenge15
u 7 h  Des del Parc del Parador

Cicle de plantes medicinals: 
excursió als Motllats (Baix Camp)
Organitza: SEAS

u 7.30 h  Des de la seu de l’entitat

Excursió a Camprodon
Organitza: Casa Regional d’Extremadura

u 10.30 h  Des del CEM La Bonaigua

Canya a la canya 
Passeig per la vall amb acció anti-canyissar, a 
la riera de Sant Just. Cal dur calçat adequat i 
podeu dur pal o bastó per abatre la canya.
Inscripcions: alnus@pangea.org/  605782507
Organitza: CEPA / Alnus

Dimarts17
u 11 h  Centre Social El Mil·lenari

Xerrada amb esmorzar saluda-
ble: Com prevenir els consums 

irresponsables de substàncies 
addictives (alcohol, tabac,  
medicaments...)  
Amb el Servei de Prevenció de Drogues   
de la Mancomunitat de la Fontsanta.
Organitza: Ajuntament i Centre Social   
El Mil·lenari

Dimecres18
u 10.30 h  Des del Parc del Parador

Visita cultural de migdia  
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant 
Just Desvern

u 13 h  Casal de Joves

NOVEMBRE + PER A LA SALUT 
Xerrada: Prevenció de l’estrès 
a l’escola, amb Jordi Blanch, 
psiquiatre
Adreçada 
al professorat.

u 18.30 h  Centre Cívic Joan Maragall

Aula de Cuina: Taller de tast d’olis, 
l’or líquid 
Amb l’Astrid Glodstein del Celler de Can Mata 
Preu: 10,30 €.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Divendres20
u 20 h  Ateneu: Sala Piquet

Tertúlia: Ciutadà Joan Amades,  
un català universal 
Amb Joan Serra Arman, professor d’Història
Organitza: Grup de Tertúlies de l’Ateneu

Dissabte21
u 9 h - 14 h Casal de Joves

Matí Solidari
Esmorzar i venda d’artesania senegalesa.

• 9 h Ioga (porta estoreta o tovallola)

• 11 h Exhibició de balls amb l’Escola de 
Dansa Renata Ramos París

• 12 h Exposició de projectes de l’Associació

• 12.30 h Zumba 
Org.: Associació La Fuerza de una Sonrisa

u 10.30 h  

Itinerari cultural amb Oleguer 
Biete: Les botigues modernistes   
a la Barcelona del s.XXI
Cal inscripció prèvia. Preu: 10 €.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 18 h  Església Sants Just i Pastor

Concert amb Bernat Bailbé
Commemoració del 10è aniversari del nou 
orgue de la parròquia. Donatiu: 5 €.
Organitza: Parròquia dels Sants Just i Pastor 

u 19 h  Casal de Joves

Lliurament dels premis de la XXXIX 
Cursa de Karts de Coixinets
Visionat del vídeo amb els millors moments.
Organitza: Club de Karts de Coixinets

u 19 h  Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Diumenge22
u 7.30 h Des del Parc del Parador

Excursió matinal a La Garriga   
i Sender dels Tremolencs  
(Cingles de Bertí)
Organitza: SEAS

u 8 h  Des del Parc del Parador

Romeria a Montserrat
Inscripcions al despatx parroquial dimarts i 
dijous de 18 h a 20 h. Preu: 40 € (inclou au-
tocar, tren cremallera i dinar).
Organitza: Parròquia dels Sants Just i Pastor

u 10.30 h  Parc de Torreblanca 

XIV Trobada Sardanista
Ballada conjunta amb les agrupacions de 
Sant Feliu, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern i les cobles Ciutat de Cornellà   
i la Principal del Llobregat.
Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just, 
Colla Sardanista de Sant Joan Despí i 
Agrupació Cultural Folklòrica de Sant Feliu 
de Llobregat

u 11.30 h Placeta del Walden 7

III Marxa del Baix Llobregat 
contra la violència masclista
Organitza: Ajuntament, Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i Consell de Dones del 
Baix Llobregat



VIII Cross Escolar Sant Just
Per a infants nascuts entre 1996 i 2011. 
Inscripcions del 17 al 24 de novembre. 
Informació: www.clubatletismesantjust.es.
Organitza: Club Atletisme Sant Just i 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, Juga 
Verd Play, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, de la Diputació de Barcelona, de 
la Generalitat de Catalunya i Esportcat

u 14 h Entre c. Hereter i c. Jacinto 
Benavente

XXXI edició de las Migas Populares
Servei de bar.

Organitza: Casa Regional d’Extremadura

u 17.30 h Església dels Sants Just   
i Pastor

Concert de la Coral Harmonia
Organitza: Associació de Gent Gran de Sant 
Just Desvern

EXPOSICIONS

75 anys de la Creu Roja   
a Sant Just
Al CIM de Can Ginestar,   
fins al 3 de novembre
Organitza: Creu Roja i Arxiu 
Municipal

Exposició de gravats   
del Col·lectiu Tarlatana
Al Celler de Can Ginestar,   
fins al 29 de novembre

130 anys del naixement  
de Pere Dot

Al CIM de Can Ginestar,  del 10 
de novembre al 9 de desembre
Inauguració el 10 de 
novembre, a les 19.30 h

Menjar bé, tu hi guanyes!
Al Casal de Joves,  del 16 de 
novembre al 4 de desembre
Organitza: Diputació de 
Barcelona i Casal de Joves

u 18 h Ateneu: sala Cinquantenari

Diada del Cantaire: Santa Cecília 
Amb la participació del Grup de Cant 
Gregorià, el Cor Lo Pom de Flors, l’Orfeó Enric 
Morera i CorAggio.                        

Organitza: Ateneu 

Dimarts24
u 17.30 h  La Vagoneta

NOVEMBRE + PER A LA SALUT 
Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus
• Taller d’alimentació saludable 

i contra el malbaratament 
alimentari

• Berenar saludable 
d’aprofitament d’aliments
Per a pares i mares d’Educació Infantil. 
Organitza: Ajuntament i Diputació de 
Barcelona

Dimecres25
u 18 h  Espai Mas Lluí

Treballs manuals de Nadal  
per a totes les edats 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Mas Lluí, els 
dimecres de 18 h a 20 h o a info@masllui-
santjust.org                        

Organitza: Associació Veïnal Mas Lluí

u 19 h Pl. Verdaguer                      

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE
• Lectura del manifest

• Lectura musicada de textos amb 
l’alumnat de l’Institut de Sant Just.

• Improvisació teatral amb el Grup de 
Teatre Social del Casal de Joves.

• Intervenció musical amb piano de la jove 
veïna compositora Clara Peya.

Dijous26
u 19 h Ajuntament: Sala de Sessions

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

Divendres27
u 18 h Casal de Joves: Sala Utopia

Taller obert rollen playing contra 
la violència de gènere
Teatralització de situacions i posterior po-
sada en comú sobre la violència extrema i 
la violència subtil.

Organitza: Ajuntament, Servei d’Informa-
ció Juvenil i Casal de Joves

u 20 h  Ateneu: sala Cinquantenari

Documental del mes: Game over, 
de la directora Alba Sotorra

Preu: 5 € (socis/es: 3 €)

Organitza: Ateneu i Paral·lel 40

Dissabte28
u 7 h Des del Parc del Parador

Col·locació del pessebre de la 
SEAS al Cim del Tossal de la 
Torreta del Montsec de Rúbies  
(La Noguera)
Sortida de cap de setmana.

Organitza: SEAS

u 17 h Casal de Joves

Taller atrapa-tapa
Mitjançant la dinàmica talent show, les perso-
nes participants hauran d’elaborar dues tapes 
amb ingredients d’aprofitament. 

Amb motiu de la 
Setmana Europea 
de Prevenció de 
Residus.

Diumenge29
u 10 h  Parc de Torreblanca



DIMECRES 4 DE NOVEMBRE

• 17.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet   
de Can Ginestar
Babycontes: Una mica perdut,  
amb Sandra Rossi
Per a infants d’1 i 2 anys.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

DIJOUS 5 DE NOVEMBRE

• 19.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet   
de Can Ginestar
Tertúlia amb l’escriptor Carles Pradas 
sobre el seu llibre 
La setena vida de Kaspar Schwarz
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE

• 19.30 h. Sala Piquet de l’Ateneu
Tast de poesia i vi amb Laia Carbonell 
i Francesc Gelonch
Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu

DIMARTS 10 DE NOVEMBRE

• 19.30 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Taula rodona Comunicar Literatura, amb 
la participació de:

• Joan Josep Isern, crític literari
• Pilar Argudo, directora del programa 

Punt Llibre, de Ràdio Barcelona 
(Cadena Ser)

• Òscar López, director del programa 
Página Dos de TVE

• Irene Pujadas, creadora del blog   
http://www.elsdedalt.com/

Modera: Carme Verdoy, de Ràdio Desvern

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE

“Dia del Clàssic”

• 12 h. Plaça d’Antoni Malaret i Amigó
Hora del Conte. L’Ulissíada (L’Odissea 
explicada als petits/es), amb Roger 
Cònsul
Per a infants de totes les edats.
• 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Espectacle: Ulisses, amb el Cor País Meu
Preu: 5 €. Socis/es: 4 €.
Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE

• 19.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet   
de Can Ginestar
Tertúlia amb l’escriptora Care Santos 
sobre el seu llibre 
Desig de Xocolata
Dins del programa “Lletres en Viu”   
de la Institució de les Lletres Catalanes.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
 
DIMECRES 18 DE NOVEMBRE

• 17.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet   
de Can Ginestar

V Novembre 
literari

Hora del Conte: Maixa la petita 
bibliotecària, amb Albert Estengre.   
Per a infants a partir de 3 anys.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

DIMARTS 24 DE NOVEMBRE

• 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar
Club de Lectura de Novel·la Negra,  
conduït per Paco Camarasa
Lectura: El asesino de policías, de Maj Sjöwall 
& Per Wahlöö
Per participar cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE

• 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu
Tast de poesia i vi amb Màrius Sampere
Organitza: Escola d’Escriptura de l’Ateneu

Informació actualitzada  
a www.santjust.cat 

AGENDA DESEMBRE-GENER. 
Màxim dia per comunicar activitats 
a l’Ajuntament: 10/11 / 15

9 i 10 de desembre
Presentació de la proposta 
de pressupost municipal 
per a l’any 2016



de
comerç

sant just

COMERÇ LOCAL  / ARTESANIA 
 ACTIVITATS / GASTRONOMIA

DIES 12 I 13 DE DESEMBRE
PLAÇA CAMOAPA


