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➤ Sant Just, municipi acollidor

de població refugiada

➤ Pla local per reduir la quantitat

de residus que generem

➤ S’engega un programa educatiu

per ensenyar tècniques d’estudi

Creix l’espai per a la pràctica
esportiva en equipaments
públics i privats
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Apunts d’història i patrimoni
➤ El 28 de març de 1885, dins el

terme municipal de Sant Just Desvern, a la finca de la Torreblanca,
naixia un dels més grans roseristes
que hi ha hagut a Catalunya, Pere
Dot i Martínez. S’inscrigué al registre
civil de Sant Just i es va batejar a
la parròquia de Sant Llorenç a Sant
Feliu.
Va ser el seu pare, Simó Dot, però,
qui va iniciar una dinastia de reputadíssims roseristes quan, sent jardiner
major de la finca de la Torreblanca del
Marquès de Monistrol, va introduir-lo
en el món de la botànica.
Pere Dot va viure a Sant Just fins
a l’any 1900, quan el seu pare –que
entre els anys 1897-1900 va ser regidor de l’Ajuntament– va marxar a viure a Barcelona per motius de
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feina, amb la seva dona i els seus 4 fills.
En Pere Dot s’acabaria establint a Sant
Feliu de Llobregat on inicià amb uns
camps –a tocar de la Rambla Marquesa
de Castellbell, a la part baixa de Mas
Lluí– el conreu de roses i l’experimentació i cerca de noves varietats. Sabem
que entorn l’any 1928 en Pere Dot va
instal·lar un roserar entre Can Sagrera,
Can Vilaret i Can Aguilera, que es va
mantenir fins a l’any 1936. Aquest roserar es va reproduir en la imatge que
acompanya el text, publicada al catàleg
que es va editar l’any 1935. El Centre
d’Interpretació del Municipi (CIM) a Can
Ginestar acull fins al 9 de desembre
una exposició dedicada a aquest gran
roserista. La família Dot mantingué els camps a Sant
Feliu fins a principi dels anys setanta.•
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Augmenta l’espai dedicat a la pràctica
esportiva en equipaments públics i privats

S

ant Just Desvern disposa
d’una àmplia oferta d’equi
paments i instal·lacions es
portives públiques i privades per
donar resposta a les necessitats
d’entitats, col·lectius i particulars,
i garantir una vida saludable. I
en els últims mesos, el nombre
de metres quadrats dedicats a la
pràctica esportiva s’ha ampliat
encara més amb la posada en
marxa del Sant Just Pàdel Club al
barri de Mas Lluí i la recent am
pliada sala d’activitats dirigides al
Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua. Menció a part tindria
el Can Mèlich Club, que no és
notícia per sumar més espai per
fer esport sinó per haver estre
nat aquest 2015 les seves noves
instal·lacions.
Aquests, juntament amb el club
de Tennis Sant Gervasi, el club de
Tenis Diagonal i el Camp de Fut
bol –on entrenen 39 equips–, són
els equipaments amb més dimen
sions en el terme de Sant Just
Desvern, però cal sumar-hi molts
altres espais privats i públics, més

Complex Esportiu Municipal La Bonaigua
És un dels equipaments més concorreguts del poble.
Per les tres pistes (dues interiors i una exterior) hi
passen diàriament equips de totes les edats i dels
diferents clubs del municipi. També es fa un gran nombre d’activitats
dirigides a partir dels 16 anys com aiguagim, spinning, ioga o Pilates,
així com cursos de natació escolars i extraescolars. A banda d’això, La
Bonaigua compta amb diferents serveis perquè la ciutadania pugui
posar-se en forma en un entorn agradable com les piscines, el solàrium,
spa-hidromassatge, saunes i sales d’activitats especials, spinning i activitats dirigides, una d’elles de recent construcció, a càrrec de l’empresa
concessionària. Les entitats continuen disposant d’un espai de sala de
reunions. Més informació: labonaigua.com
Franja
amb més
abonats/es:
Més de
entre 31 i
1.800 socis/sòcies
44 anys
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QUÈ OPINEN…
José Avilés
Director
de La Bonaigua
Des de l’empresa concessionària
estem continuament renovant les
instal·lacions per adequar-nos a les darreres tendències i millorar els espais per oferir
un millor servei a les persones abonades. El
passat mes de juny vam renovar totes les
màquines de la sala de fitnes, i a principi
de gener estrenem una nova i més àmplia
sala d’activitats dirigides. La sala anterior
la dediquen a activitats especials i amb la
reestructuració també hem guanyat espai
per les sales de fitness i spinning. Properament, millorarem els vestidors femenins.

«

»

Judith Rectoret
Coordinadora
i Tècnica d’Activitats
El nostre producte estrella són les activitats
dirigides de cardio. Les
classes de la tarda estan
plenes però al matí també treballem moltíssim.
És per això que es feia necessària l’ampliació
d’aquests espais. Les classes de ball agraden
moltíssim i l’spinning és un clàssic que perdura.
En els útlims anys la direcció de La Bonaigua ha
fet una gran aposta per la cultura del fitness i
les activitats dirigides i, donat l’èxit d’assistència crec que ha estat molt encertada. La fidelitat
de les persones que fan les classes és molt alta i
per cuidar-la mirem de motivar-les, fent classes
amb molt ritme i variades.

«  

»

Maribel Borràs.
Usuària de La Bonaigua
Sóc usuària habitual d’aquest equipament des de fa 18
anys. Practico esport
cada dia i faig de tot:
ioga, pilates, zumba, natació... Hi ha una
molt bona oferta d’activitats, adaptades a
les diferents franges d’edat i als diferents
horaris. La Bonaigua ha anat millorant al
llarg d’aquests anys, no només pel que fa a
les instal·lacions, també quant a la varietat
d’activitats i, especialment el professorat,
ja que hem anat de bo a millor. És un equip
molt professional i proper, que ens cuida i es
preocupa de la nostra salut i benestar. Et fan
sentir que no ets un número.

«

»
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Víctimes

Polítiques públiques

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Expressem tot el suport i la força al poble
francès, que ha patit tant les darreres
setmanes. Al mateix temps, transmetem
un missatge contra la demagògia, la
xenofòbia i la criminalització de creences religioses diferents a la pròpia. Les barbàries i els assassinats s’han de
condemnar quan passen a Europa Occidental o al Pròxim
Orient. No cal recordar que l’horror de París també es
pateix dia a dia a altres llocs del món. Cal una crida a
la fraternitat entre els homes i dones i entre els pobles
per no caure en la trampa de criminalitzar, per exemple,
la comunitat musulmana, perquè aquest terror també el
viuen altres persones en països musulmans. Hem de ser
al costat de totes les persones que pateixen.

És temps d’elaboració de pressupostos,
de reflexionar sobre l’ingrés i sobre la despesa. Però el debat important és el de les
polítiques públiques. Quins són els serveis que volem prestar, les polítiques que
prioritzem i el model de societat que volem construir? Aquest
és un debat que posa de relleu les diferències ideològiques i la
dificultat de coordinació entre les diferents administracions.
Els papers d’impuls, seguiment, desenvolupament o, fins i tot,
substitució es barregen i evolucionen, fins al punt d’haver de
dotar pressupostàriament la possible manca de resposta per
part d’algun nivell d’administració en relació a la prestació
d’algun servei que li és competencial. Cal reprendre el debat
i garantir allò essencial per la cohesió, l’equitat i el progrés
social.

petits pel que fa a metres quadrats
però pels quals passen moltís
simes persones cada dia. Són el
frontó, el Club Taekwondo Sant
Just, l’Estudi de Dansa Tutugu
ri i L’Espai de Dansa Marta Roig,
els Clubs d’Hípica Sol Solet i Poni
Club Catalunya, entre d’altres.
Segons la regidora d’Es
ports, Carrasumada Serrano,
“més que solapar-se, cadascun
d’aquests equipaments respon a
unes necessitats específiques del
veïnat, i fa possible que hi hagi
espais de qualitat en els diferents
barris del municipi, la qual cosa
facilita i garanteix la pràctica es
portiva a la ciutadania”.
Més de 5.000 persones utilit
zen habitualment les diferents
instal·lacions esportives, la qual
cosa és més d’un 30% de la po
blació. La regidora destaca que “és
una xifra molt bona, però des de
l’Ajuntament volem fer l’esforç
d’anar més enllà. En aquest sen
tit, Sant Just participarà en el
projecte I+D+I, Activatics, del
Grup d’Estudis de Psicologia de
l’Activitat Física i l’Esport (GEPE)
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb l’objectiu
de desenvolupar un programa
d’intervenció basat en la moti
vació per promoure l’adhesió a
l’activitat física en col·lectius par
ticularment vulnerables”.
4

Els espais de relació ciutadana al
carrer –com els Jocs Jovenívols, els
carrils bici i el Parc Ciclista manco
munat, les pistes poliesportives de
les escoles, els parcs, la pista d’skate
compartida amb Esplugues, i els
elements per fer esport a la plaça
de la Pau, al parc del Mil·lenari i a
l’avinguda de la Indústria– són al
tres punts que contribueixen que
Sant Just sigui un municipi actiu i
respiri esport.
La recent senyalització a la via
pública de la ruta saludable i els iti
neraris per fer passejades per Collse
rola (a santjust.cat) són altres pro

postes que refermen la màxima que
qualsevol lloc i qualsevol excusa pot
ser bona per iniciar-se en els hàbits
d’una vida activa i saludable.

Sant Just Pàdel Club
És una concessió demanial per 35 anys –cessió d’uns terrenys municipals
perquè l’empresa guanyadora del concurs públic l’exploti a canvi de pagar
un lloguer a l’Ajuntament. Va començar a prestar servei al setembre i té
15 pistes de pàdel i una salta de fitnes, spinning i activitats dirigides.
Més informació: santjustpadelclub.com

360 persones
abonades

79%

Homes

21%
Dones
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Per la xarxa solidària de Sant Just
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
Desembre és el mes dels bons desitjos i un desig que sentim any
rere any és viure en PAU. Malauradament, aquests dies les paraules
guerra, atemptats, persones refugiades, pobresa..., ressonen per tot arreu i les nostres institucions europees no estan a l’alçada del moment
actual. Crec que més que mai és el
moment de ser generosos, d’acollir
persones que fugen de casa seva per
por de morir en un conflicte armat i

planificar el futur per dissenyar una
Europa acollidora on tothom tingui
drets i deures ciutadans. El discurs
de la por ens pot confondre i paralitzar, i alhora ens pot fer cometre
errors que ens facin perdre les llibertats per les quals hem lluitat tant
a Europa.
A Sant Just, treballem per disposar d’una xarxa institucional i
ciutadana que doni acollida a persones refugiades procedents de
països en conflicte. Catalunya ja
ha actuat així en d’altres moments
de la història i aquesta resposta és

Can Mèlich Club
Després d’anys d’obres i retards, aquest club privat ja ha obert les noves
instal·lacions. Ofereix al miler de persones abonades diferents espais per
fer esport: pistes de tennis, pàdel, esquaix, sales d’activitats dirigides,
piscines cobertes i d’estiu, circuit de running, clínica fisioteràpia i espai
wellness, entre d’altres. Més informació: melichsportsclub.com

1.044
persones
abonades

Club Tennis Sant Gervasi
Actualment té 300 persones sòcies i compta amb 12 pistes de terra batuda i 1 d’herba, 2 pistes de padel –i hi ha prevista una ampliació de 6
més–, 1 frontó, piscina d’estiu i gimnàs.
Més informació: tennissantgervasi.cat
300 persones
abonades

70%

Homes

30%
Dones

compatible amb
tota la cobertura
social que estem
donant des de fa anys a la nostra
població.
Aquest desembre s’han programat
moltes iniciatives solidàries que, de
ben segur, tindran una bona resposta ciutadana. Destaquen, la recollida de material d’hivern per a famílies refugiades a Calais (França); la
recollida d’aliments a les escoles per
al Rebost de Càrites o bé la recollida
de joguines per a infants del poble
gràcies a comerços locals.

Eleccions
a les Corts Generals
22 de desembre
Horari: de 9 a 20h
Col·legis electorals a Sant Just:
• Les Escoles (c. Montserrat, 2)
• Centre Cívic Joan Maragall 		
(c. Major, 17)
• Can Ginestar (c. Carles Mercader, 17)
• Centre Pilot (c. Hereter, 7)
• Escola Canigó (c. Canigó, 35)
• Escola Montseny (av. Camp Roig, 12)
• Escola d’Arts Gràfiques Antoni
Algueró (c. Parlament Català, 1)
• Centre Cívic Salvador Espriu
(c. Tudona, 18)
• Institut Sant Just (pg. Muntanya, 19)
• L’Espai Mas Lluí (c. Rosa
Luxemburg, 14)
Cens: 12.391 persones
Informació dels resultats a santjust.cat
* Les candidatures PSC, PP, DL, En Comú i
ERC han consensuat un acord que regula la
col·locació de la propaganda electoral gratuïta
a la via pública (cartells, banderoles, pancartes). Aquest acord té per objectiu respectar
l’espai públic i les ordenances municipals. La
distribució es fa atenent al número de vots que
va obtenir cada partit o coalició en les anteriors
eleccions generals.
Personal municipal, assistit per la Secretària
General de l’Ajuntament, la Policia Local i la
Jutgessa de Pau vetllen pel correcte desenvolupament de la jornada i trameten les dades
a la Junta electoral de Zona. Una presidència
i dues persones vocals per mesa (18 meses)
escollides per sorteig públic fet en el plenari
extraordinari el dia 25 de novembre, fan possible el procés electoral de caràcter participatiu.
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Objectiu municipal: reduir la
quantitat de residus que generem
➤ Sant Just Des

vern és un dels po
bles de Catalunya
on més es recicla,
però cal que incor
pori la sensibilitat
que manté en la
recollida selectiva
també en la gene
ració de residus.
Amb la voluntat
de reduir aques
ta xifra, el Ple del
mes d’octubre ha
aprovat el Pla lo
cal de prevenció de residus mu
nicipals 2012-2020, elaborat per
l’Àrea Metropolitana de Barce
lona i l’Ajuntament. Segons el
regidor de Gestió de Residus,
Lluís Monfort, “és un document
de planificació per avançar en la
prevenció de residus i establir es
tratègies que potenciïn un ús més
eficient i racional dels recursos al
municipi”. Proposa un objectiu
general de reducció del 2,9% en
la generació per càpita per a l’any
2020.
Per aconseguir-ho es proposen
actuacions concretes per a ca
da fracció –algunes de les quals
ja s’estan fent–, que se sumen a
altres dels diferents nivells su
pramunicipals. Alguns exemples
són la promoció del compostatge
domèstic i comunitari, la cana
lització d’excedents alimentaris
cap a entitats que treballen amb
persones desfavorides i la preven
ció del malbaratament alimentari
als menjadors d’escoles i llars, la

6

regulació de la publicitat i de la
premsa gratuïta o la creació d’una
xarxa de comerços per a la pro
moció de la prevenció de residus.

Emporta’t a casa el dinar
que no t’acabis al restaurant
Una d’aquestes accions, que
s’acaba d’engegar coincidint amb
la Setmana Europea de la Preven
ció de Residus, és una campanya
que pretén reduir el malbarata
ment alimentari al sector de la
restauració. Es fomenta que les
persones que van a dinar a res
taurants i hotels del poble, pu
guin endur-se en una carmanyola
el menjar que no hagin consumit.
Als restaurants adherits a la
campanya –un 70%– se’ls han
facilitat carmanyoles i bosses per
què la clientela que ho vulgui pu
gui endur-se els aliments a casa.
A santjust.cat es poden consul
tar tots els restaurants i hotels
col·laboradors.

Breus
S’unifica i amplia l’horari de
terrasses de bars i restaurants
➤El Ple d’octubre ha aprovat
una modificació de l’ordenança
reguladora de les terrasses,
vetlladors i mobiliari, amb la
qual es fa un mateix tractament
per a les terrasses de bars i
restaurants, s’unifiquen ho
raris i s’amplia en mitja hora el
tancament a la nit. Permet que
les terrasses obrin fins les 12 de
la nit de dilluns a dijous, i els
divendres, dissabtes i vigílies de
festius fins a la 1 de la matinada.
Alcaldes i alcaldesses del Baix
defensen les inversions a SEAT
➤ El Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses del Baix Llobregat
va a aprovar, a la primera
sessió ordinària, un manifest
defensant les inversions al sector
de l’automòbil a la comarca, en
especial referència a la planta
de Seat a Martorell. El Consell
demana que es garanteixi la
inversió de Volkswagen de
3.300 milions d’euros a la
planta i insta la Generalitat i el
Govern espanyol a mantenir
una actitud activa en la resolució
del conflicte.
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Coordinar la col·laboració ciutadana
i sensibilitzar per acollir la població refugiada

➤ L’Ajuntament ha posat fil a
l’agulla per coordinar les contínu
es propostes de col·laboració per
acollir la població refugiada que
rep per part del veïnat de Sant
Just. En aquest sentit, s’ha habi
litat un apartat al web santjust.
cat amb un formulari que permet
que la ciutadania informi als ser
veis tècnics el tipus d’ajut que pot
prestar: suport en l’aprenentatge o
traducció, fent acompanyaments,
com a família acollidora o altres
suports professionals. Segons da
des de l’ACNUR, més de 322.000
persones han travessat la Medi
terrània durant el 2015, la majo
ria com a refugiades, fugint de la
violència i la persecució. D’aques
tes, almenys la meitat provenen
de Síria. Més 2.700 persones han
desaparegut o mort en els primers
vuit mesos de l’any 2015 i es pre
veu que el nombre d’arribades a
Europa fins a finals d’any continuï
augmentant.

Accions solidàries
i de conscienciació
Davant la preocupació per aques
ta crisi humanitària, l’Ajuntament
va aprovar al mes de setembre
una moció per donar suport a
l’acollida de la població refugiada i

Milers d’armilles s’amunteguen per
tota la costa nord de Lesvos (Grècia).
Foto feta per la tècnica de Solidaritat
de l’Ajuntament, Mònica Parra.

La regidora de Solidaritat i Cooperació,
Quima Giménez, i Alfons Conesa,
coordinador de Creu Roja a Catalunya,
a la conferència sobre la situació
de Síria

ha planificat diferents accions com
a municipi d’acollida, com ara la
recollida de material, organitzada
pel Consell de Solidaritat de Sant
Just, que s’enviarà al campament
de Calais (França), on hi ha 5.000
persones refugiades que es troben
en situació d’emergència, sense
aigua, llum, menjar i roba. La re
collida es farà durant el Mercat de
Nadal (12 i 13 de desembre). Així
mateix, s’ha fet una aportació de
1.500 € del romanent d’emergèn
cies del pressupost de Solidaritat
i Cooperació i mitjançant el Fons
Català de Cooperació. La regido

ra de Solidaritat i Cooperació,
Quima Giménez, explica que “el
veïnat no ha de preocupar-se pels
recursos que ara mateix tenim per
a la població, són problemàtiques
diferents i totes elles estan i esta
ran cobertes”.
Paral·lelament, es fan activitats
de sensibilització a la ciutadania
per donar a conèixer les accions
d’ajuda a la població i alhora pro
moure la col·laboració, com la
conferència amb una de les per
sones voluntàries en l’àmbit de
la cooperació internacional de la
Creu Roja per parlar de la situ
ació actual a Síria. A l’acte es va
confirmar que ja està en marxa el
dispositiu d’acollida i es va dema
nar màxima discreció als munici
pis que finalment acullin famílies
refugiades per preservar la seva
intimitat.
Les accions de solidaritat se
gueixen els criteris establerts per
la Creu Roja i pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
organització formada per ajunta
ments catalans i altres organitza
cions municipalistes.
7
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Manteniment i renovació
de la via pública

El Mercat
encara la
campanya de
Nadal al 100%
➤ Els treballs de renovació dels

vestidors i lavabos de l’equipament
han finalitzat a mitjan de desem
bre, coincidint amb el Nadal, una
de les campanyes més fortes pel
Mercat que ja funciona al 100%,
amb les 18 parades prestant ser
vei.
L’actuació, amb un pressupost
de gairebé 113.000 €, ha compor
tat habilitar lavabos segregats per
dones, homes i persones discapa
citades, vestidors per les persones
que treballen al Mercat i un petit
espai de neteja.
➤ Gràcies als romanents del pres

supost, abans de finalitzar l’any
s’han pogut dur a terme diferents
actuacions de manteniment i mi
llora: el passatge Daniel Cardona i
Civit llueix amb nova pavimentació
i els treballs han permès millorar
l’accessibilitat a la Casa de la Vila
i fer un espai més agradable. Al c.
Montblanc i un tram de c. Girona
–al barri de La Miranda– es treuen
les llambordes i es posa paviment
nou, així com a diferents carrers
del polígon Sud-Oest, i a la terrassa
del bar de La Vagoneta. A la plaça
del Walden s’arranja el banc que
forma part del conjunt arquitectò
nic obra de Ricardo Bofill. És una
actuació cofinançada amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona dins un
pla ZEIM (Zones d’Especial Interès
Municipal).
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Al camp de futbol s’ha renovat
la caldera i la instal·lació d’aigua
calenta dels vestidors per un sistema
més eficient.
En breu comença també la cons
trucció d’un mur de contenció a
Can Padroseta, una actuació que
inclou la pavimentació de la zona
de sauló de l’aparcament.

Pròrroga del contracte de la UR
Durant dos anys, la Unitat Ràpida
d’Intervenció ha dut a terme més de
900 actuacions, gràcies a les quals
s’han arranjat i millorat 3.754 m2
de voreres i s’han asfaltat 1.422 m2,
entre d’altres treballs. Amb aquestes
xifres s’ha complert amb escreix el
que s’establia al contracte i donat el
bon servei s’ha apostat per prorrogar
el contracte dos anys més.

elbutlletí
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Tallers per ensenyar tècniques d’estudi 		
i d’aprenentatge a alumnat de primària
➤ El proper mes de gener s’iniciarà
a l’Espai de Formació Les Escoles,
un nou programa educatiu impul
sat per famílies de Sant Just sen
sibilitzades amb la importància de
participar activament en el procés
d’aprenentatge dels seus fills i fi
lles, i que està avalat per la Uni
versitat Blanquerna. Es tracta de
6 tallers, de 90 minuts de durada,
adreçats, en una primera fase pi
lot, a alumnat del municipi de 3er
i 4rt de primària. Aquests tallers
pretenen oferir als infants eines
metodològiques pràctiques per fer
més efectiva la capacitat d’atenció,
de comprensió, de planificació,
d’estructuració i d’anàlisi, per fer
més rendible el temps dedicat a
l’estudi i, finalment, millorar els
resultats en l’aprenentatge. La
previsió és que s’organitzi una se
gona edició adreçada a estudiants
de 5è i 6e de primària de cara al
segon trimestre de 2016.
Aquest projecte, que coordinen la
Universitat Blanquerna i l’entitat
Patim Patam, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Just, és

una acció més que posa de ma
nifest la voluntat de fer de Sant
Just una ciutat educadora. Les ins
cripcions ja estan obertes i es pot
accedir al formulari d’inscripció a
través de la web patimpatam.cat.
El proper 16 de desembre a les
18 h es realitzarà una sessió in
formativa a Les Escoles per ex
plicar el programa de la mà d’Eva
Liesa, coordinadora del Servei
d’Assessorament i Innovació Pe
dagògica de la Facultat de Psi
cologia, Ciències de l’Educació i
l’Esport, Blanquerna (Universitat
Ramon Llull).

Cal tota la tribu per educar
un infant (proverbi africà)
El grup de famílies impulsores jus
tifiquen la necessitat d’aquest pro
grama: “Aquesta societat necessita
persones preparades amb múlti
ples capacitats i capaces de con
viure en pla d’igualtat des del res
pecte a la diferència, per construir
conjuntament nous espais de ciu
tadania. Per això, cal garantir l’èxit

educatiu de tota la població esco
lar per poder avançar cap a l’èxit
personal, social i professional”. Les
escoles treballen per contribuir en
aquest procés col∙lectiu. “Però els
centres educatius, malgrat la im
plicació i l’esforç de molts profes
sionals, no poden esdevenir agents
de transformació social tots sols”,
argumenten, “més que mai neces
siten la col∙laboració i coordinació
de tots els agents que envolten les
escoles. Cal poder compartir ob
jectius i significats entre professio
nals, famílies i teixit associatiu de
referència”.

El Brot, un nou racó gastronòmic
per a tota la població
L’Aina Martín està al capdavant de la concessió d’El
Brot, el nou restaurant situat al Centre Social El Mil·
lenari. L’ha concebut com un racó gastròmic on, a banda
d’oferir menús i àpats saludables (de 9 del matí a 6 de
la tarda), té previst “oferir altres activitats relacionades
amb la gastronomia, com ara sopars temàtics, monogràfics o degustacions”, avança. Ha emprat molts esforços
per canviar la imatge i donar-li un toc molt personal, i
el resultat ha estat un espai molt agradable i acollidor.

Producte de proximitat i filosofia sostenible

L’Aina utilitza productes de proximitat, i aposta per
una dieta més de tipus vegetarià. “El meu propòsit és
que la gent que ve a El Brot vegi una carta diferent, on
també hi ha carn i peix, però fugint dels típics menús
on majoritàriament aquests productes tenen molta

presència”. Als fogons també aplica una filosofia de
cuina sostenible, ecològica que evita el malbaratament.
Però l’Aina vol anar més enllà de l’àmbit gastronòmic i
nutricional, per la qual cosa “estic oberta que es facin
altres activitats de caire més cultural perquè crec que
és un espai que s’hi presta molt”.
Menú diari: 10 euros i preu reduït de 8 euros per
a les persones residents a El Mil·lenari.
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Sant Just integra els diferents
plans d’emergència
➤ El Ple del mes de no

vembre ha aprovat el
Document únic de pro
tecció civil municipal de
Sant Just Desvern (DU
PROCIM), que inclou les
previsions dels diferents
plans sectorials d’emer
gència que té el munici
pi (INFOCAT, INUNCAT,
NEUCAT, PASEQCAT...) per tal
de facilitar la tasca de planifica
ció en l’àmbit municipal; especi
alment quan estigui afectat per
diversos riscos, i permetre una
elaboració senzilla, estructura
da i de fàcil aplicació en supòsits
d’activació dels plans municipals.
El municipi es troba afectat per
diferents riscos definits com ris
cos especials segons el mapa de
protecció civil de Catalunya. Tots
aquests plans, fins ara, eren sec
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torials i independents,
la qual cosa comporta
va molta documenta
ció que, en cas d’emer
gència, podia compli
car l’actuació.
S’estableixen una
sèrie de procediments
operatius en funció del
risc (incendis, inunda
cions, nevades, mercaderies pe
rilloses, risc químic...), amb unes
fitxes d’actuació resum per a cada
persona integrant de l’organigra
ma d’emergència.
La implantació del DUPRO
CIM estableix també una forma
ció mínima a les persones que
formen part de l’organigrama
d’emergència i informació a la
població, a més a més de les as
sociacions i entitats especialment
implicades.

RADIODESVERN.COM

NOVA
WEB
NOTÍCIES / DIRECTE
/ ENTREVISTES /
PROGRAMES A LA CARTA
També pots seguir l’actualitat
de Sant Just a:
98.1 fm / App / facebook /
Twitter / Instagram

elbutlletí

Accions per plantar cara
i eradicar la violència de gènere
➤ Finalitzem l’any 2015 amb més
d’una cinquantena de dones mor
tes a l’Estat espanyol víctimes de
la violència masclista. Des de les
institucions i administracions es
duen a terme polítiques i mesu
res per evitar aquest tipus de vio
lència i per acompanyar i donar
suport a les persones que la pa
teixen. Però, segons la regidora
de Polítiques de Gènere, Gina
Pol, “els recursos actuals són in
suficients per eradicar la violència
masclista. Les dones maltractades
no tenen prou suport econòmic
per abandonar la llar, la via judi
cial és lenta i descoratjadora i, en
els entorns juvenils, s’estan repro
duint rols masclistes que crèiem
abandonats”.
Sant Just fa temps que posa fil
a l’agulla per plantar cara a la vio
lència de gènere en ambdós fronts:
d’una banda, oferint suport pro
fessional a persones que la patei
xen a través del circuit d’atenció a
la dona; i de l’altra, sent proactius

en aquests canvis de relacions i de
superació d’estereotips per mitjà
d’activitats educatives i de cons
cienciació a diferents àmbits.
Els tallers que es fan amb alum
nat de 3r d’ESO a l’Institut per
fomentar la igualtat, els actes que
amb motiu del Dia Internacio
nal contra la Violència de Gène
re –com la III Marxa del Baix o el
taller obert de teatre al Casal de
Joves– i diferents actes en l’àmbit
esportiu, són accions per comba
tre aquesta xacra des de diferents
nivells i col·lectius.

desembre 2015 - gener 2016

Breus
Rutes saludables pel municipi
i per Collserola
➤Recentment s’ha senyalitzat
una ruta saludable –amb flet
xes verdes pintades a la via
pública– que vol facilitar la in
corporació de l’activitat física
en la vida diària i potenciar un
estil de vida actiu. El recorregut
té 4,21km, amb inici i final a
la plaça Camoapa, i passa per
punts com Can Ginestar, el
parc del Mil·lenari, el parc del
Canigó i l’avinguda del Doc
tor Ribalta. A l’apartat salut de
santjust.cat hi ha consells i re
comanacions per activar-se ca
minant. També es pot consultar
un plànol amb la ruta senya
litzada i dos itineraris més per
altres punts del municipi.
Al web municipal també hi
ha un enllaç a l’app naturalo
cal, on es poden trobar tres op
cions de passejades per Collse
rola –de 6, 8 i 9 km–, a més del
PRC 164 de la FEEC-SEAS de
14km.

L’Atlètic Club ha impulsat activitats de conscienciació contra la violència
de gènere com un partit femení, i fent visible el No a aquesta xacra amb el llaç
i samarretes liles per entrenar i jugar.
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Nadal comercial, solidari i ple d’activitats
El Mercat de Nadal es farà els dies 12 i 13 a la plaça Camoapa
➤ El Mercat de Nadal dóna el

tret de sortida a les activitats na
dalenques a Sant Just Desvern. A
banda de parades de comerç local
i artesania, també hi haurà un
ampli ventall de propostes i acti
vitats familiars, com el Caga Tió,
el trenet, la rua i el Pare Noel. La
solidaritat hi serà present de la
mà de la recollida de material
per a les persones refugiades.
Tot i així, el tret de sortida de
les festes va ser l’encesa de l’en
llumenat el primer de desembre,
que continua amb el compromís
de reduir la despesa energètica.
Per això, tots els elements de
coratius (176) són de baix con
sum (LED). Com a novetat, als
quatre arbres que es van instal·lar
l’any passat se n’hi afegeix un de
nou a la plaça Antoni Malaret i
Amigó.
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Aquests dies estan farcits d’ac
tivitats per a tots els públics:
festivals i concerts, els Pastorets
–amb més representacions–, balls
i Festes de Cap d’Any, Patges Re
ials, Pessebre Vivent i la Cavalcada
de Reis, entre d’altres. Més infor
mació a santjust.cat

Un Nadal solidari i sostenible
En aquestes dates també es pot fer
un esforç per ajudar les famílies que
ho necessiten. Aquest és l’objectiu
de les recollides d’aliments a les es
coles, conjuntament amb Càrites
i Creu Roja, i de joguines amb la
col·laboració del comerç.
Tot i que el Nadal és temps de ce
lebracions i l’època de l’any en que
es consumeix més, podem viure
unes festes més sostenibles evitant,
per exemple, les bosses de plàstic,

comprant avets de viver i reciclarlos
als punts de recollida fins al 15 de
gener i a la deixalleria, i utilitzar
llums de baix consum per decorar,
entre d’altres accions.

elbutlletí
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EN FLAIX

L’Escola Canigó ha impulsat una iniciativa amb un col·lectiu
cabdal pel desenvolupament dels infants: els avis i les àvies.
L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial gaudeix dels seus
ensenyaments amb activitats programades dins l’horari lectiu.

La tertúlia amb l’escriptora i guanyadora del 34è premi Ramón
Llull, Care Santos –a la imatge–, és una de les activitats que
s’han programat enguany al V Novembre Literari. També s’han
fet taules rodones, clubs de lectura i tasts de poesia.

Els hàbits saludables han estat els protagonistes del mes de
novembre per mitjà d’activitats i tallers adreçats a professorat,
alumnat i famílies. L’objectiu és conscienciar la ciutadania que
la prevenció és cabdal per garantir una bona qualitat de vida.

El Club de Bàsquet Sant Just va fer la presentació oficial dels
equips amb una fotografia “de família”. Enguany compten amb
14 equips federats –8 masculins i 6 femenins– i tres equips
d’escoleta mixtes.

109 karts van baixar pels carrers Freixes i Creu del Padró en la 39a Cursa. Els guanyadors/es en la categoria d’alevins van ser Gerard
García i Pol Teixidó; en infantils, Arnau Olivart i Ivan Gómez; en cadets, Carlos Borrajo i Manel Borrajo; en fèmines, Marina Sabatés
i Maria Cortès; i en categoria mixta, Patricia Falcó i Senen Ardevol. En veterans, han obtingut la primera posició Josep Miquel Ruiz
i Joan Carles Ruiz; en júniors, Marc Beascoechea i Bernat Bassols. En categoria sènior, va guanyar el kart conduït per Marc Ruiz i
Marc Mengot; i en màsters, ha tornat a guanyar l’equip format per Adrià Sandoval i Jan Busquets.
13
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Carrasumada Serrano Pau
Grup Municipal del PSC

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal de CiU

Ferran Tost i Carbonell
Grup Municipal d’ERC

No deixem escapar
un futur de creixement

Apujada d’impostos
a Sant Just

Ens cal un comerç local,
potent i actiu

Al grup municipal socialista volem continuar vetllant per les polítiques socials
i d’ocupació perquè tothom pugui viure
amb dignitat i igualtat d’oportunitats. El
nostre objectiu és millorar la qualitat de
vida de la ciutadania i això passa per impulsar un desenvolupament econòmic del
nostre municipi.
La nostra política d’ocupació vindrà
marcada pel propòsit ferm d’arribar a tots
els col·lectius: aquells més vulnerables
com són les persones a l’atur més grans
de 45 anys, en concret aquelles que han
exhaurit la prestació per desocupació i
no perceben subsidis, els aturats de llarga durada de 2 o més anys a l’atur, les
persones amb discapacitat, les dones i els
joves. Hem d’ésser capaços d’oferir-los a totes una oportunitat laboral que les empoderi
i enforteixi el seu potencial humà, econòmic i social.
Sant Just Desvern té un gran potencial
productiu: compta amb 750 empreses, algunes multinacionals, moltes de les quals
són innovadores, i altres de recent creació,
impulsades per persones emprenedores
afavorides, en part, per la situació estratègica del municipi que proporciona importants avantatges competitius per a les
empreses aquí ubicades.
Des de la Regidoria d’Ocupació i Empresa, continuarem treballant per donar servei d’intermediació laboral amb una nova
proposta en clau de competències. Aquest
nou servei pretén trobar la millor persona
candidata per a cada lloc de treball vacant, i ajuda a les persones que cerquen
feina a identificar el seu capital competencial. Creiem que aquesta nova fórmula
de col.laboració entre els serveis d’ocupació
del municipi i les empreses permetrà incrementar el nombre d’empreses i persones
candidates que confiïn en la nostra borsa
de treball i per tant, una rebaixa de la taxa
d’atur registrat (7,9%) que, tot i ser de les
més baixes de Catalunya, encara manté
aturades 645 persones al nostre municipi. Hem de treballar per a donar suport,
també, a l’activitat empresarial, fer acompanyament a l’activitat emprenedora i dinamitzar l’activitat empresarial.
No podem deixar escapar el futur de
creixement que se’ns obre i mantenim
l’ambició de progressar, també socialment.
Ànims i endavant!

El darrer Ple del mes d’octubre el govern tripartit (PSC-ERC-MOVEM(ICV) va aprovar una
apujada d’impostos i taxes de l’1,5%.Nosaltres hi vam votar en contra. Ens hi oposem
totalment.
Fent els números fàcils, i parlant de la
butxaca, que és el que ens toca, en els darrers 5 anys de govern tripartit l’IBI que paguem
a Sant Just ha augmentat un 18,69% i l’IPC,
només un 5,10%.
Cal denunciar aquest abús en la pressió
fiscal que suportem els santjustencs. En els
pitjors anys de la crisi, aquest govern no ha
sabut ni sap estar al costat del ciutadà. Un
govern sensible a la realitat de les famílies
catalanes i santjustenques hauria mantingut a
zero l’increment de la pressió fiscal. Sobretot
aquest darrer any, en elqual el context és
clarament deflacionari, ja que estem vivint
taxes d’IPC negatives mes rere mes.
També, en el mateix Ple, el govern tripartit va aprovar destinar el romanent de 2014
de 600.000 € a Promunsa, en comptes de
fer-los servir per alleugerir la càrrega fiscal
que suportem (o altres finalitats més útils).
Els desvien a Promunsa, que està fortament
endeutada i que va presentar pèrdues de
800.000 €. En tot cas, el que s’ha de fer és
un pla de viabilitat per a Promunsa i deixar
d’apujar impostos per mantenir-la.
Tornem a repetir-ho, prou d’increments
abusius i il·lògics. Estiguem al costat de les
famílies des del principi, facilitem la conciliació del cost de la seva vida personal i familiar
amb el cost del sosteniment del nostre poble.
Aprofito per desitjar-vos un bon Nadal i
que el 2016 sigui un any ple d’encerts i èxits
per a tots vosaltres. De part de tot l’equip de
regidors de Convergència:
LAIA FLOTATS
JOAN ASMARATS
JOSEP MARIA CORTES
PERE BOSCH
Visca Sant Just i Visca Catalunya!

Ara fa mig any de l’inici d’aquest mandat i
ja és temps suficient per analitzar i valorar la
nostra tasca al govern municipal. Han estat
sis mesos intensos però molt profitosos. Han
servit, sobretot als nous regidors, per conèixer
el funcionament de l’administració, conèixer
les persones que hi treballen i conèixer els
companys i les companyes de l’equip de govern i de l’oposició. Aquest coneixement s’ha
fet en el treball diari, cadascú des de la seva
àrea (en Sergi Seguí, des de Cultura i Seguretat Ciutadana; en Jordi Porta, des de Mobilitat
i Transport i jo des de Comerç i Consum). Però,
sobretot, en l’aportació dels nostres punts de
vista en les decisions polítiques de tot l’equip
de govern.
La feina d’aquests mesos a la Regidoria de
Comerç i Consum ha consistit a aportar tota
la nostra col·laboració a la iniciativa de Dona
i Empresa, dels assentadors del Mercat i dels
botiguers de Sant Just per crear l’activitat de
Sant Just al Carrer de Nit. L’èxit de ha estat
possible gràcies a la seva il·lusió i a la seva
feina. Des d’aquí, un sincer agraïment a tots
aquests col·lectius, i a tot l’equip de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament. Si les coses es
fan amb il·lusió i ens les creiem els objectius
s’assoleixen. En aquesta línia, hem mantingut reunions amb l’UBIC, amb la voluntat de
reactivar l’activitat de l’associació perquè
sigui un element actiu en totes les activitats
de promoció del comerç que s’emprenguin al
poble. També hem mantingut trobades amb
els assentadors del mercat municipal i amb els
paradistes del mercat setmanal, on se’ns han
plantejat diferents problemàtiques, algunes de
les quals ja resoltes, com la creació d’una zona
de càrrega i descàrrega a la plaça Camoapa per
a ús exclusiu dels clients del mercat setmanal.
També hem estat preparant el Mercat de
Nadal, que es farà el cap de setmana del 1213 de desembre a la Plaça de Camoapa, on
participaran comerciants de Sant Just i d’altres poblacions.
Treballem per ocupar la planta superior del
Mercat municipal, valorem les propostes que
ens estan arribant, i esperem poder endegar el
concurs administratiu per a la nova concessió.
D’altres idees que impulsarem a partir de
gener de 2016 són negociar amb propietaris
de locals buits la cessió temporal d’aquests
espais com a aparador per a d’altres comerços,
de manera que els carrers del nostre poble
tinguin més vida.
I continuarem treballant i col·laborant amb
els comerciants amb l’objectiu d’aconseguir un
comerç potent i actiu com a eix cohesionador
de poble.

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

ciu.cat/santjutst

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

La MAT arriba
La línia de molt alta tensió (MAT), de 400 kW,
arriba lentament, volent fer poc soroll, tram a
tram. Ja fa anys que van tenir lloc les lluites
perdudes al nord de Catalunya per parar la
interconnexió elèctrica amb França. Ara, en el
període 2015-2020, el projecte situa aquesta
infraestructura a les portes de l’Àrea Metropolitana, a Santa Coloma de Gramenet, pas
previ en el seu desenvolupament a través del
Parc Natural de Collserola i el seu pas per Sant
Just Desvern, que es preveu a partir de 2020.
Les raons per a la nostra oposició al projecte
són diverses, però bàsicament les podríem
resumir en 2.
En primer lloc, i això és fonamental, la MAT
és una infraestructura que consolida un model
energètic basat en l’acció dels oligopolis de la
producció i la distribució d’energia. Concentra
el poder i el control sobre aquest recurs bàsic
de la nostra societat i resta autonomia a diverses iniciatives de generació local d’energia,
especialment les de caràcter renovable. Observem amb estupefacció com es prioritzen
aquestes autopistes energètiques mentre es
castiguen les iniciatives de generació local
d’energia renovable i d’autoconsum. Sant Just
és un municipi que té alternatives: ha pres la
iniciativa amb un sistema de producció d’energia renovable que ens situa com a pioners
a tota la zona, acompanyat d’un compromís
per una reducció significativa i substancial
del nostre consum energètic. Tot plegat, per
demostrar que la MAT no és necessària en
termes de consum local i que respon a altres
interessos estratègics més centrats en el poder
que en la racionalitat energètica.
En segon lloc, i no menys important, cal
destacar l’impacte ambiental i paisatgístic de
les infraestructures de la MAT: torres de més
de 60 metres creuant Collserola, associades
a subestacions de mides gens menyspreables
incrustades al Parc Natural. Una aberració
en tots els sentits, una demostració que tot
s’hi val quan la finalitat és l’interès general
d’uns pocs.
Cal que ens organitzem per mostrar l’oposició a aquest projecte: entitats i població,
partits polítics i ajuntament, i que fem sentir
la nostra veu allà on calgui. És imprescindible
aconseguir que aquesta infraestructura quedi
descartada i que el seu impacte sobre el territori no tingui lloc. I cal que ho fem de manera
coordinada amb les altres poblacions afectades i, solidàriament, amb aquelles que d’una
manera més immediata en reben l’amenaça
(Sta. Coloma). Cal que treballem des d’ara
mateix, perquè si “cau” Santa Coloma, els
següents serem nosaltres.

https:/movemsantjust.wordpress.com/

Guillermo Francés Morbach
Grup Municipal de Ciutadans

El reto de la cooperación
antiterrorista
Los atentados de París han vuelto a poner de
relieve los rasgos fundamentales del terrorismo islamista: su carácter internacional y
transnacional y su dimensión interna y externa. La relevancia de estas facetas convierte
en decisiva la cooperación antiterrorista al
enfrentarse a esta amenaza.
Por un lado, su violencia obedece a la inspiración de una red de alcance global cuyos
objetivos, tanto políticos como religiosos,
trascienden los ámbitos geográficos en los
que perpetran sus atentados. Este terrorismo
sin fronteras mantiene estructuras y desarrolla actividades en diversos países, obligando
a diseñar respuestas multifacéticas. Por tanto, si deseamos mantener el espacio Schengen no podemos ignorar la necesidad de
doblar esfuerzos para neutralizar los riesgos
derivados de esa permeabilidad de fronteras.
Es inevitable el reforzamiento de la seguridad
en fronteras pero además la cooperación policial y judicial debe incrementarse y mejorar
para reforzar los controles.
No estamos carentes de cobertura jurídica.
Aplíquese el Tratado de Funcionamiento de
la UE que dicta: Que la Unión y sus socios
“actuarán conjuntamente con espíritu de
solidaridad si un Estado miembro es objeto
de un ataque terrorista y para ello movilizará todos los instrumentos de que disponga,
incluidos los medios militares adecuados.
Seguro que hay muchas maneras de actuar
“conjuntamente con espíritu de solidaridad”.
La clave es identificar la mejor manera de hacerlo, se defina el objetivo, se concreten los
medios y se apoye, desde la fuerza de los 28.
Esto significa que más allá de los mensajes
de solidaridad, los Gobiernos y la Unión deben tomar medidas para que la libertad y la
democracia venzan a la barbarie. ¿Y si esto es
más que un ataque terrorista? ¿Y si como reitera París, significa que estamos en guerra?
Lo que parece fuera de duda es que el Estado
Islámico está en guerra con Francia y la ataca
con armas y para ello hay cobertura.
El Tratado de Washington dice: Las partes
convienen en que un ataque armado contra
una o varias de ellas se considerará como un
ataque dirigido contra todas ellas y por tanto
todas y cada una deberán responder en comandita con las medidas necesarias. Habrá
que apelar a la juridicidad, a la proporcionalidad, a la reafirmación de la “justa causa”
en este caso, de legítima defensa y objetivo
claro, a la “recta intención” que incluye una
vara igualitaria de medir al principio del uso
de la fuerza como “último recurso” y a su eficacia.
https://www.ciudadanos-cs.org/

desembre 2015 - gener 2016

Enric Salvadores Manzano
Grup Municipal del PP

Sentido común
Desde el Partido Popular de Sant Just
Desvern queremos manifestar nuestras
más sinceras condolencias a los familiares
de las victimas del brutal atentado perpetrado por unos fanáticos indeseables en
Paris la pasada semana.
Dicho esto, esperamos que todas las
fuerzas políticas y demócratas aúnen esfuerzos para poder terminar con esta lacra
que supone el terrorismo islámico y que
tantas vidas de personas anónimas he inocentes han segado de una forma cruel y
cobarde.
Por otra parte también quiero aprovechar esta columna para hacer un llamamiento al sentido común y poder solucionar las diferencias que más que separar
unen y enriquecen a todos aquellos que
nos sentimos Catalanes a la vez que Españoles.
Desde el Partido Popular encabezado
por Mariano Rajoy se aborda el tema desde la prudencia y la coherencia, dejando
claro que el gobierno tiene como claro
propósito el garantizar la unión de España
y proteger los derechos de todos los Españoles como no podría ser de otra forma.
Si creemos en la democracia hemos de
ser conscientes de que existe la pluralidad
de pensamiento pero hemos de garantizar
el cumplimiento estricto de las reglas del
juego establecidas por todos y que tanto
sacrificio ha costado poder tener.
Por todo ello digo, no existen las panaceas ni los estados mágicos donde todo el
mundo es guapo, feliz, está sano y tiene
trabajo. DEMAGOGIA.
No perdamos la oportunidad de seguir
creciendo como nación y no nos dejemos
engañar por discursos banales sin fundamento y que solo sirven para despistar.
No, No lo conseguirán. Ya no somos tontos. Ya no cuela.
No nos impresionan las palabras de
quienes critican al estado pero se benefician de las ventajas que les procura.
Vale ya de dar crédito a quien ha metido la mano en la caja o si más no, ha
consentido.
Es que acaso los catalanes no nos merecemos tener un gobierno autonómico
responsable?
Acaso no somos merecedores de ello. Yo
digo que si, si al crecimiento, si a la unión
de los diferentes pueblos que conforman
este gran país que se llama ESPAÑA.

ppsantjust@gmail.com

Més informació de la Corporació a santjust.cat
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L’AGENDA
DESEMBRE
Dimecres9
u 20.30 h Casal de Joves

Presentació pública de la proposta
de pressupost municipal per a
2016

Dijous10
u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: Samarkanda i la ruta
de la seda, amb Joan Astorch, llicenciat
en Història de l’Art
Entrada gratuïta. (No socis/es: 5 €).
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per
a la Gent Gran

u 21.30 h ETV Llobregat

DESEMBRE 15 - GENER 16

Sant Just Desvern

Publicació municipal
Més informació a www.santjust.cat

NOU ANY
,
NOUS
PROJECT
ES

Dissabte12

u 21 h c. Raval de la Creu, 4 bxos.

u 10.30 h

Confirmar assistència a: 			
santjustdesvern@esquerra.org

Itinerari Cultural amb Oleguer
Biete: Dracs i éssers fantàstics
del Gòtic
Preu: 10 €. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

Sopar de Nadal d’ERC Sant Just
Organitza: ERC Sant Just

Dimecres16
u 21 h Rest.Bistrot Crème de la Crème

u 17.30 h Centre Cívic Salvador Espriu

Sopar de Nadal de CDC Sant Just

Ball-discoteca per a persones
amb discapacitat intel·lectual

Confirmar assistència al tel. 663 84 91 07 /
m.obrado.da@cdc.cat

També els dies 16 i 30 de gener

Organitza: CDC Sant Just

Organitza: Asproseat i Ajuntament

u 18 h – Les Escoles

Diumenge13

Sessió informativa per explicar
el projecte sobre tècniques
d’estudi, amb Eva Liesa, experta

u 8 h Des del Parc del Parador

Excursió a la Riera de Caldes
(Vallès Oriental)
Més informació a l’entitat.Organitza: SEAS

en metodologies d’aprenentatge
de la Blanquerna-URL
Programa educatiu i taller adreçats a
l’alumnat de 3r i 4t de Primària.

u 10 - 14 h La Penya del Moro

Organitza: Families, Patim-Patam, 		
Universitat Blanquerna-URL i Ajuntament

Tema: Equipaments esportius
Participació de l’audiència a través del telèfon.

Punt d’informació al jaciment iber
i medieval

Dijous17

Divendres11

Organitza: Arxiu Municipal

u 20 h Ateneu: sala Piquet

Balls per a la gent gran

Conferència: Plantes remeieres
a la carta, amb Manu Llabrés, doctor en

També els dies 20 i 27 de desembre i 3, 10,
17 i 31 de gener. El dia 24 de gener es farà a
la Sala Cinquantenari de l’Ateneu.

Programa Panorama Municipal

Farmàcia

Organitza: SEAS

u 22 h Ateneu: sala Cinquantenari

u 17.30 h Ateneu: Sala Municipal

Organitza: Balls Gent Gran

Dilluns14

Concert de Jazz:
Clara Peya &
Ferran Savall

u 18.30 h Centre Cívic Joan Maragall

Preus: 10 €. Socis/es: 8
€. Menors de 30 anys: 6
€. (consumisió inclosa)
Organitza: On Air Series
i Ateneu

Introducció als diferents recursos comunicatius
i de difusió que ofereixen les xarxes socials
orientats al moviment associatiu.
Inscripcions: CC Joan Maragall

Taller: Entitats i xarxes socials

Organitza: Centre Cívic Joan Maragall

u 18 h Auditori Residència La Mallola

Conferència: Cuba, un país petit
però immens, amb Vicenç Lozano,
periodista i reporter de TV3
Entrada gratuïta. (No socis/es: 5 €).
Organitza: Aula d’Extensió Universitària 		
per a la Gent Gran

Divendres18
u 21 h Restaurant El Brot (Mil·lenari)

Sopar de Nadal i fi de campanya
del PSC Sant Just
Confirmar assistència
al tel. 607 46 45 81.
Preu: 18 €
Organitza: PSC Sant Just

Dissabte19

Dimarts22

Diumenge10

u 19 h Observatori astronòmic

u 19 h Sala de Sessions Ajuntament

u 7 h Des del Parc del Parador

Observació de la lluna

Ple ordinari de desembre

Excursió als Cingles de Bertí
(Vallès Oriental)

u 19.30 h CEM La Bonaigua

Prevista l’aprovació de la proposta de pressupost municipal de 2016. Podeu escoltar l’àudio
del Ple clicant www.santjust.cat/ple a partir de
l’endemà.

Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Partit d’Hoquei Categoria
Nacional Catalana: HC Sant Just Capellades Hoquei Club
Vine a animar al primer equip de l’Hoquei Sant
Just a la categoria més alta de la lliga catalana.
Gaudeix de l’espectacle i d’una bona estona
d’esport.

u 22 h Ateneu: sala Municipal

GENER
Divendres8

Balls de Saló

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

També el dia 31 (Cap d’Any) i el 23 de gener.
Preu: 5 € (socis/es i alumnat, entrada gratuïta).
Organitza: Secció de Balls de Saló de l’Ateneu

Conferència: Receptari de plantes
medicinals en el costumari
santjustenc, amb Daniel Cardona

Diumenge20

Organitza: SEAS

u 7.30 h Des del Parc del Parador

Excursió al Puig d’Agulles i Sant
Ponç de Corbera (Ordal)

u 9 h - 20 h Col·legis Electorals

A partir de 6 anys. Inscripció gratuïta. Tots els
dissabtes a partir de les 18.30 h, fins al dia 5
de març.

u 20 h Ateneu: Sala Piquet

Documental del mes: The visit, 		

TRES TOMBS: Festivitat de Sant
Antoni Abat
Fins a les 11 del matí a Can Ginestar,
esmorzar per als cavallers. A les 11 h, a
l’Església dels Sants Just i Pastor, missa
solemne. Posteriorment al voltant de la pl.
Verdaguer, desfilada dels Tres Tombs i
benedicció dels animals.
Organitza: Associació Cavaltombs de Sant
Just, Parròquia dels Sants Just i Pastor i
Ajuntament

u 18.30 h Centre Cívic Joan Maragall

30è Curset d’ensenyament 		
de sardanes

Dilluns21

u 11 h Pl. Verdaguer

Dissabte9

Organitza: SEAS

Eleccions Generals

Organitza: SEAS

Organitza: Agrupació Sardanista Sant Just
amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dimecres13
u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Baby contes: Quin berenar més
animal, amb Assumpta Mercader

del director Michael Madsen
Dinamarca (2014). 83 minuts. Preu: 5 € i 3 €
per als socis/es.

Per a infants d’1 a 2 anys, exclusivament.
Inscripció prèvia a b.st.just@diba.cat 		
o tel. 93 475 63 00.

Organitza: Ateneu i Paral·lel 40

Organitza: Biblioteca Joan Margarit

u 21.30 h ETV Llobregat

Programa Panorama Municipal

Dijous28

Tema: Nous reptes al 2016
Participació de l’audiència a través del telèfon.

u 19 h Ajuntament: Sala de Sessions

Dissabte16

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

u 22 h Ateneu: Sala Municipal

Ball de Sant Antoni Abat
Organitza: Associació Cavaltombs de Sant Just

Diumenge17
u 7.30 h Des del Parc del Parador

Excursió matinal a les fonts
de Teià, el Vedat i Sant Mateu
(Maresme)
Organitza: SEAS

Dissabte23
u 18 h CEM La Bonaigua

Festival d’Hivern de gimnàstica
Organitza: Club Esportiu Barna-Sant Just

u 19 h Observatori astronòmic

Observació de la lluna
Organitza: Grup d’Astronomia Desvern

Diumenge24
u 18 h Ateneu: Sala Municipal

Espectacle Kbarret, de la
Companyia Filagarsa
Organitza: Ateneu i Espai A

Dimecres27
u 17.30 h Can Ginestar: Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Hora del Conte: El país de les
puces, amb Lídia Clua
Per a infants a partir de 3 anys.
Entrada amb tiquet de torn que es repartiran
al vestíbul de Can Ginestar el mateix dia de la
sessió. Aforament limitat.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Ple ordinari de gener

Dissabte30
u 19.30 h CEM La Bonaigua

Partit d’Hoquei Categoria Nacional
Catalana: HC Sant Just - GEIEG
Vine a animar al primer equip de l’Hoquei Club
Sant Just a la categoria més alta de la lliga
catalana. Gaudeix de l’espectacle i d’una bona
estona d’esport.

ESPAI DE JOC
DE LA VAGONETA
Espai de Joc lliure per a famílies
amb infants de fins a 10 anys
Dilluns, dimecres i divendres,
de 17 a 19 h
Preu: 2,50 €
Espai de Joc: fem propostes.
Activitats engrescadores
per compartir en família.
Dimarts i dijous, de 17.30 h
a 18.30 h
Preu: 3,50 €
Al mes de gener,
podreu gaudir de:
• Dimarts 5, portes obertes
i espai de joc al matí
• Dijous 7, Què han portat els
Reis a l’Espai de Joc? Vine a
descobrir nous jocs i joguines!
• Dimarts 12, Juguem amb els
sentits! Experiència sensorial
amb arròs de colors
• Dijous 14, Megaconstruccions
• Dimarts 19, Dansa en família
• Dijous 21, Fem pasta de sal!
• Dimarts 26 i dijous 28, Confeti, plomes i cel·lofana

CAMPANYA DE
RECOLLIDA SOLIDÀRIA
PER A PERSONES
REFUGIADES
Destinat a les persones refugiades
que es troben al camp de refugiats
de Calais (França).
ÚNICAMENT ES RECULL:
Mantes, tendes de campanya, sacs
de dormir, mitjons, gorros, guants,
bufandes, roba interior nova (dona,
home i infants), capelines o impermeables, anoracs, jaquetes, abrics,
pantalons d’home, botes d’aigua/
botes/vambes dona (fins núm.39) i
botes d’aigua/botes/vambes home
(fins núm.43).
*Vine a teixir gorros de llana amb
Jeanine Patchwork per a les persones
refugiades.
Organitza: Ajuntament, entitats Acció
Solidària i Logística, Justícia i Pau,
Sant Just Solidari i Associació Arrel,
Jeanine Patchwork en col·laboració
amb L’Auberge des Migrants (França)

EXPOSICIONS
40 anys del Walden-7
Al CIM de Can Ginestar, del 17
de desembre a l’11 de gener
Inauguració dijous 17 de
desembre, a les 19.30 h
Organitza: Associació de Veïns
Walden-7 i Ajuntament

Diafragma, exposició amb
fotografies de Joan Ramell i
poemes de Gemma Gorga
Al Celler de Can Ginestar,
del 10 de desembre al 17 de
gener. Inauguració dijous 10
de desembre, a les 20 h..
Persona, exposició col·lectiva
d’artistes joves
Al Celler de Can Ginestar, del 21
de gener al 28 de febrer
Inauguració dijous 21 de gener
a les 19.30 h

BATUDES
PORC SENGLAR 		
I CAÇA MENOR
www.parcnaturalcollserola.cat

MERCAT DE PAGÈS
Cada diumenge,
a les 10.30 h, al Parc
de Torreblanca

SALUT I ESPORT PER A
PERSONES DE + 60 ANYS
Cada dimecres, a les 10.30 h
des del Parc del Parador
A les 10.45 h, des del Centre
Social El Mil·lenari
Activitats esportives dirigides
pel Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua.
Activitat gratuïta sense inscripció.
Període de descans:
del 17 de desembre al 12 de gener

NOUS CURSOS
CC JOAN MARAGALL
CAN GINESTAR
www.santjust.cat

Informació actualitzada a www.santjust.cat
Els actes que no especifiquen organització corresponen a l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de variar la programació quan les
circumstàncies ho requereixin, anunciant-ho de manera convenient. No es fa responsable dels canvis dels actes que són organitzats per les
entitats. L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats mitjançant convenis i subvencions. AGENDA FEBRER. Màx. dia per comunicar
activitats: 11/01 / 16

