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LAIA FLOTATS
Portaveu i regidora de CiU 
a l’oposició

“AQUEST ÉS UN 
PRESSUPOST 
ON SE’NS 
PUGEN ELS 
IMPOSTOS PERÒ NO 
ES REFLECTEIX EL SOBREESFORÇ 
QUE FAREM ELS VEÏNS I VEÏNES 
EN UNA MILLORA DELS SERVEIS 
I EQUIPAMENTS DEL POBLE.”

MÉS PLANS D’OCUPACIÓ, NOUS SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 
I APOSTA PER LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

22 milions d’¤ de pressupost 
que garanteix tots els serveis públics

El pressupost de l’Ajunta-
ment per aquest any és 
un 6% menys que l’any 
anterior. La reducció ve 

donada per la disminució dels in-
gressos procedents d’altres admi-
nistracions i de la que es destinaria 
a inversions. 

Es manté l’estabilitat pressupos-
tària amb baixa pressió fiscal i baix 
endeutament, situat en el 36,8%. 
Aquest fet permet a l’Ajuntament 
poder demanar, enguany, un prés-
tec de 680.000 ¤, que és el màxim 
que permet la Llei d’estabilitat 
pressupostària.

S’han fet ajustaments i polítiques 
de contenció en la despesa pública 
mantenint tots els serveis i no en-
deutant les arques públiques. Les 
prioritats de l’Ajuntament són po-
tenciar les polítiques d’ocupació, 
els serveis socials, l’educació i la 
formació, via pública, els residus, 
la participació ciutadana, la trans-
parència i els transports.

JOSÉ MIGUEL SEBASTIÁN
President de l’AV Sant Just

“ENTENEM 
QUE NO HI HA 
INVERSIONS 
PREVISTES 
PERQUÈ NO HI 
HA PROU DINERS, PERÒ SI ARRIBEN 
APORTACIONS ENS AGRADARIA QUE ES 
DESTINESSIN A POLÍTIQUES SOCIALS”.

QUÈ OPINEN…
QUIMA GIMÉNEZ
Regidora d’Hisenda

“MALGRAT 
LA FORTA 
REDUCCIÓ DELS 
INGRESSOS HEM 
MANTINGUT ELS 
SERVEIS PÚBLICS I, ESPECIALMENT, 
ELS DE L’ÀMBIT SOCIAL”
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GRÀFIC EVOLUCIÓ PRESSUPOST CONSOLIDAT 2010-2016 
(AJUNTAMENT + EMPRESA PÚBLICA) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

42,7

39,9

30,1
28,5

20,9

24,2
23,3

PRESSUPOST 
AJUNTAMENT: 22,019 

MILIONS D’EUROS

El pressupost es va aprovar el mes 
de desembre, amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern, el vot en contra 
de CiU i l’abstenció de Ciutadans i 
el PP .  
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D’ON PROVENEN ELS DINERS DEL PRESSUPOST?

CONSUMS DE LLUM, GAS, 
AIGUA I TELÈFON 

D’UNA TRENTENA D‘EQUIPAMENTS

998.668,70 ¤
El consum energètic municipal 

d’electricitat i gas s’ha reduït un 15%, 
de 2012 a 2014

RECURSOS HUMANS: 

8.343.343 ¤
Personal necessari per garantir els 

serveis municipals adreçats a la 
ciutadania (benestar social, escola 

bressol, policia local...)

1. IMPOSTOS DIRECTES (Plusvàlua, IBI, IAE, vehicles) 
11.960.650€  (  5,5 % respecte 2015)

2.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS (Aportacions d’altres administracions i empreses) 
4.616.738€ (  0,3%)

3.-TAXES, PREUS PÚBLICS, ALTRES 
3.192.614€ (

  

 11,1%)

4.-INGRESSOS PATRIMONIALS (Interessos comptes bancaris, 
comptes concessions) 725.050€ (  15,4%)

5.-IMPOSTOS INDIRECTES (Impost construcció) 
518.310€ (  34,8%)

POLÍTIQUES 
D’OCUPACIÓ-FOMENT 
DE L’OCUPACIÓ: 
475.303 ¤
33 plans d’ocupació 
durant el 2016

PRIORITATS DE L’ACCIÓ DE GOVERN

EDUCACIÓ/ 
FORMACIÓ: 
1.682.023 ¤
13.000 ¤ per al nou 
projecte de tècniques 
d’estudi

BENESTAR SOCIAL: 
1.677.356 ¤ 
2.000 hores més 
d’atenció domiciliària 
que el 2015 amb un 
cost nou de 73.500 ¤

GESTIÓ 
DELS RESIDUS: 
1.017.175 ¤
Renovació del 20% 
de contenidors i nous 
protectors de fusta

El 2016, debat ciutadà 
sobre el sistema de 
recollida de residus

PRINCIPALS DESPESES

GRANS CONTRACTES PER 
PRESTAR  SERVEIS COMUNITARIS: 

3.366.000 ¤ 
Exemples:

Recollida de residus 815.000 ¤
Neteja viària 603.000 ¤

Serveis d’assistència a domicili SAD 
275.000 ¤
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MÉS INFORMACIÓ DEL PRESSUPOST 
A SANTJUST.CAT

L’EQUIP DE GOVERN ES 
COMPROMET A FER PARTICIPATIU 
EL PRESSUPOST DE 2017 
I A PRIORITZAR INVERSIONS 
PEL MANDAT 2015-2019

Durant el 2016 s’aniran 
prioritzant i executant noves 
inversions en la mesura que 
vagin arribant recursos que 
aporten altres administracions 
i aquells que sorgeixin amb 
el tancament dels exercicis 
pressupostaris 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Inversions
Endeutament

EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT I INVERSIONS 2010-2016
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Els 5,9 milions d’euros de l’Ajuntament + 1,1 milions d’euros de 
l’aval de Promunsa representen un endeutament del 36,8  %

LES INVERSIONS 
BAIXEN UN 54,4% 
RESPECTE L’ANY 

ANTERIOR
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L’Ajuntament ja disposa del pressupost de 2016. L’impuls de l’ocupació, 
el foment de l’educació i el manteniment de la cobertura social més 
àmplia per a la població amb més necessitats ha tornat a ser l’eix essencial 
dels comptes municipals. L‘elaboració ha estat complexa, perquè a mit-
jan desembre encara hi havia moltes incògnites per resoldre, com quines 
serien les aportacions supramunicipals procedents de la Diputació de Bar-
celona, l’Àrea Metropolitana o fins i tot dels governs de Catalunya i l’Estat 
espanyol. Tot i així, l’Ajuntament està sanejat i disposa de prou recursos 
propis per preservar els serveis municipals i els equipaments públics.

 Durant aquest any, l’equip de govern treballarà noves maneres 
d’elaborar els pròxims pressupostos, en els quals la participació 
de la població sigui més elevada. Hi ha diferents fórmules per fer-ho i 

buscarem la més idònia. Impulsar enquestes de valoració dels serveis 
públics també serà una altra eina per escoltar l’opinió de la població i 
adoptar les mesures que corresponguin. Tot això està en marxa i és una 
nova manera de governar al costat de la ciutadania.

 Precisament, en aquest Butlletí, veureu canvis en el disseny i els 
continguts amb la voluntat d’acostar els serveis públics al conjunt de 
la població i oferir una informació millor del que succeeix en el nostre 
municipi.

En definitiva, si volem fer un Sant Just millor, tothom ha d’apor-
tar les seves opinions a través d’espais existents com els consells mu-
nicipals, els perfils 2.0 o bé entrevistes personals, així com de nous canals 
per consensuar en els pròxims mesos.

Darrerament hem hagut de viure amb tristor el tancament de diversos 
comerços del nostre municipi. Analitzades les causes, ens adonem que 
aquestes són diverses i variades. Des de l’Administració cal posar tots els 
esforços a crear estructures suficientment sòlides com per capgirar la 
situació. Però l’Ajuntament no ha de ser l’únic fonament de l’estructura, que 
ha de ser triple. Han de treballar units i coordinats l’Administració, 
els comerciants i botiguers i la ciutadania.

Fidelitzar la clientela no és fàcil, però és necessari. Cal aconseguir que la 
primera opció de la ciutadania siguin negocis del nostre poble, que tenen 
en la proximitat el seu màxim valor afegit i que, al mateix temps, 
ofereixen activitats complementàries.

A Sant Just existeixen diferents espais amb aquest valor afegit. Des de 
l’escola Tutuguri i l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret fins a la nova 
Cal Llibreter, passant pel Celler de Can Mata, la Trini’s, Essència, Ressenya, 
Flors Loreto o L’Escrivà, entre molts d’altres establiments, amb persones al 
capdavant que han apostat per la proximitat com a reclam. Així han acon-
seguit posicionar-se. El camí que planteja el binomi proximitat + cultura 
pot servir com a guia de bona pràctica per als comerços del poble.

Aquest mes de gener, hem tingut dues bones notícies que són un premi 
a una tasca constant i sostinguda. D’una banda, Sant Just ha entrat a 
formar part de la comissió de seguiment de la Xarxa Estatal de 
Ciutats Educadores (RECE), i ho ha fet gràcies a l’aval que moltes 
ciutats han fet de la seva participació als diferents grups de treball durant 
els darrers vuit anys. Sant Just tindrà el privilegi de compartir i aportar 
criteris per la qualitat global de la xarxa els propers dos anys. D’altra banda, 
la Fundació Fòrum Ambiental ha atorgat a Sant Just el premi de 
Ciutat Sostenible en la categoria d’eficiència i estalvi energètic. 
El nostre municipi ha experimentat una autèntica revolució els darrers 
anys que l’ha convertit en un referent i l’ha situat en una posició òptima 
per afrontar els reptes del canvi climàtic. I això ha estat gràcies a la feina 
que tota la casa ha realitzat els darrers anys. Només 5 ciutats han estat 
reconegudes en les diferents modalitats. Des de l’Ajuntament, estem 
treballant en molts fronts amb la voluntat de transformar el nostre entorn 
i els reconeixements ens ajuden a continuar en aquesta línia. Bona feina 
i, aquest cop, reconeguda.

GARANTINT I MILLORANT 
ELS SERVEIS PÚBLICS
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero 
2n tinent d’alcalde

BONA FEINA, 
RECONEGUDA 

EL NOSTRE 
VALOR AFEGIT
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PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2016-17
Visites als centres 
públics. Reunió informativa 
(en el mateix centre)

ESCOLA CANIGÓ 
Dimecres 17 de febrer, a les 9.15 h. 
Dijous 18 de febrer, a les 16 h

ESCOLA MONTSENY
Dilluns 7 de març, a les 16 h.
Dimecres 9 de març, a les 9.30 h

ESCOLA MONTSERRAT
Dimarts 1 de març, a les 16 h.
Dimecres 2 de març, a les 9.30 h

INS SANT JUST
Dijous 3 de març, a les 18.15 h

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
MARRECS
Dimarts 19 d’abril, a les 9.30 h.
Dijous 21 d’abril, a les 17 h

Les famílies podran visitar les 
instal·lacions acompanyades per 
personal del centre

NOVETATS DEL SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Estrenen club de lectura  
fàcil i perfil de Facebook
El Servei Local de Català de Sant Just 
Desvern ha començat l’any amb nous 
projectes: el Club de Lectura Fàcil i un 
perfil de Facebook. El Club s’adreça 
a persones amb un nivell de llengua 
entre el bàsic i l’elemental, tant si són 
alumnat de català com si no, i consis-
teix a llegir un llibre de Lectura Fàcil 
d’acord amb el nivell de llengua de 
l’alumnat. Setmanalment hi ha una 
trobada del Club on es comenta el 
llibre i es plantegen activitats. Aquest 
mes el llibre triat és De Chamartín a 
Collbató, de M. Àngels Sellés. Ins-
cripcions a santjustdesvern@cpnl.
cat o al tel. 93 480 48 00.

I des de fa unes setmanes, el Servei 
també compta amb Facebook, una 
nova eina per dinamitzar i informar 
la ciutadania de tot allò que fa. Se’n 
pot consultar la pàgina a l’adreça ht-
tps://www.facebook.com/SLCsant-
justdesvern/  

Les trobades són els 
dimarts de 12 a 13.30 h 
a Les Escoles
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Què és la FP dual a Alemanya?
Un sistema altament 

reconegut en l’àmbit in-
ternacional que combi-
na l’aprenentatge pràc-
tic en empreses amb els 
estudis teòrics en insti-
tuts de formació pro-
fessional. Les empreses 
inverteixen en jovent amb 
ambicions per assegurar-ne 
la competitivitat i el creixement 
a llarg termini. A diferència d’altres 
països, l’FP a Alemanya no es paga: 
es remunera, per la qual cosa tam-
bé es cotitza a la seguretat social 
alemanya. 

Això garanteix un futur estable? 
Sí, perquè les empreses inver-

teixen en aprenentatge amb l’objec-
tiu d’aconseguir persones professio-
nals qualificades i especialitzades. 
Per tant, t’asseguren una bona fei-
na estable amb un sou considerable 
després d’obtenir el títol oficial. 

Com funciona?
És un curs in-

tensiu de 450 
hores d’alemany 
a Catalunya i el 
trasllat a Ale-
manya, i es ga-

ranteix un sou 
mínim per poder 

afrontar el cost de 
vida de cada persona 

còmodament mentre es-
tudia en aquell país. No es requereix 
un mínim de nivell de llengua ale-
manya per inscriure’s.
 
Quines professions s’hi poden aprendre?

Hi ha professions tècniques-in-
dustrials (mecànica, electrònica, 
eines, metall, plàstics, pintures, 
motlles, disseny de productes, en-
tre d’altres), professions artesanals 
(mecatrònica de vehicles, mecànica 
de calefacció, electrònica, d’edificis, 
fusteria, perruqueria, forneria, jardi-
neria i paisatgisme...), professions del 

sector sociosanitari (cura de perso-
nes grans), així com professions del 
sector de l’hostaleria i restauració. 

Si tens entre 16 i 30 anys i vols 
conèixer totes les opcions i detalls 
d’aquesta oportunitat laboral i forma-
tiva apunta’t a la sessió informativa 
(places limitades): www.b4m.cat/
sant-just-desvern 

SI TENS ENTRE 16 I 30 ANYS

SESSIÓ 
INFORMATIVA 

DIMARTS, 
9 DE FEBRER, 
A LES 11 h A 

LES ESCOLES

Formació professional dual  
remunerada a Alemanya 

Una vintena de parades 
al mercat ambulant 
dels dimecres
 Al mercat setmanal ambulant, on s’instal·len cada 
dimecres una vintena de paradistes, s’hi poden trobar 
productes frescos i altres relacionats amb la roba i 
els regals. És un servei públic regulat i les persones 
titulars de cada parada tenen l’autorització municipal 
corresponent.

S’hi poden comprar productes alimentaris, com ara 
verdures i fruita de temporada, productes ecològics, 
formatges i embotit, rostisseria, flor de temporada, 
roba, complements, petit electrodomèstic i parament 
de la llar... 

Els dimecres de 8 a 15 h 
a l’Illa Walden
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EN FLAIX

30è CURSET 
D’ENSENYAMENT 
DE SARDANES 
Els dissabtes fins al 5 
de març al Centre Cívic 
Joan Maragall. Ins-
cripcions: al telèfon 93 
372 04 89 de 8 a 9 del 
vespre. 

EXPOSICIÓ DE JOVES 
ARTISTES AL CELLER
La sala El Celler de Can Gines-
tar acull fins el 28 de febrer la 
mostra “Persona” amb obres de 
diferents artistes joves del poble. 

CICLE DE CONVERSES 
AMB VEÏNAT DEL POBLE
El Món Il·lustrat ha iniciat 
un nou cicle de converses. 
La primera activitat ha comp-
tat amb el Joan González, 
docuactivista, i el Josep M. 
Aragonés, director artístic i 
tècnic de cinema

LA FESTA DELS TRES 
TOMBS 
Esmorzar per als cavallers, mis-
sa, benedicció dels animals i els 
tradicionals Tres Tombs. 

7è CONCURS 
INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just, 
la Unió de Botiguers i Comerciants 
i els Assentadors del Mercat Mu-
nicipal organitzen el concurs, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. 
El termini per lliurar les obres fi-
nalitza el 17 d’abril. 



EN FLAIX

RECITAL AMB HELGA 
SIMON I CLARA AGUILAR
L’Espai de Lliure Creació Car-
me Malaret ha acollit el reci-
tal “Amb els peus descalços”, 
amb poemes d’Helga Simon, 
acompanyats amb el piano de 
Clara Aguilar. Ambdues són 
veïnes de Sant Just.  

2.742 € PER LA MARATÓ DE TV3 
L’Associació Santjustenca per la Marató de TV3 
agraeix la generositat i la participació del veïnat 
i d’entitats locals en el matí d’activitats solidàries 
que van organitzar al desembre. Es van recaptar 
2.742,61 €, el doble que l’any anterior, que es des-
tinen íntegrament a la la gala solidària que impulsa 
la televisió catalana i que, enguany, es dedica a la 
diabetis i l’obesitat.

NADAL A SANT JUST 2015
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NOTÍCIES BREUS

AULA D’ESTUDI, UN SERVEI 
MOLT UTILITZAT
El primer cap de setmana d’obertura, l’Aula 
d’Estudi de la Biblioteca Joan Margarit ja 
va registrar prop de 400 usos i la tendència ha 
anat en augment.  Aquest servei s’ha posat en 
marxa, coincidint amb l’època d’exàments, 
del 8 al 31 de gener, amb la voluntat de donar 
resposta a les necessitats de l’alumnat per 
disposar d’un espai òptim per poder estudiar. 
L’Aula d’Estudi habitualment es fa durant els 
mesos de maig-juny i, ara, per primera vegada, 
també s’ha obert al mes de gener.

LA UNITAT RÀPIDA HA FET 
MÉS DE 900 ACTUACIONS DE 
MILLORA A LA VIA PÚBLICA 
DURANT EL 2015

Al llarg d’aquests dos anys, la Unitat 
Ràpida d’Intervenció (UR) ha dut a terme 
més de 900 actuacions, mitjançant 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’es-
tablia al contracte i donat el bon servei, 
l’Ajuntament ha apostat per prorrogar el 
contracte dos anys més. 
Per dur a terme aquestes tasques hi 
ha dues unitats ràpides amb dedicació 
exclusiva, que actuen ràpidament allà 
on és necessari, i eviten així el dete-
riorament de l’espai 
públic, des d’un panot 
aixecat per una arrel 
fins al manteni-
ment integral dels 
vials. 

CAIXES NIU PER A OCELLS INSECTÍVORS 
PER AFAVORIR LA BIODIVERSITAT

L’Ajuntament ha instal·lat 24 caixes niu 
específiques per a ocells insectívors en 
diferents zones verdes del poble. Aquest 
tipus d’ocells, com ara les mallerengues, 
són espècies protegides per la seva 
especial contribució en el control de les 
poblacions d’insectes que en molts casos 
poden ser perjudicials per a les persones, 
els animals o els cultius i plantacions.
L’actuació permet fer un registre per 
fer-ne el control d’ocupació. Personal 
especialitzat del Centre Mediambiental 
L’Arrel en fa el seguiment i el manteni-
ment. Es preveu la possibilitat d’anellar 
els polls de les diferents espècies que les 
ocupin per identificar les espècies i fer-ne 
el seguiment. També s’ha previst que les 
persones interessades puguin participar 
en una de les visites de seguiment de la 
nidificació de les caixes a la primavera.

ACTIVITATS ESPORTIVES 
SETMANALS I GRATUÏTES 

El programa Salut i Esport, adreçat a persones 
majors de 60 anys,  reprèn la seva activitat. Es 
fa tots els dimecres fins al mes de juny. És una 
activitats que ofereixen el Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua i l’Ajuntament per facilitar 
la pràctica esportiva i millorar la salut d’aquest 
col·lectiu i, alhora, passar una bona estona. 
Es combinen passejades, natació i altres 
activitats esportives dirigides a La Bonaigua per 
personal qualificat. Es recomana portar calçat i 
roba còmoda. Més informació: Centre Social El 
Mil·lenari. 
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SANT JUST FA COSTAT A L’EMPRENEDORIA 
I A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL NOVELL

MÉS D’UNA TRENTENA 
DE FAMÍLIES HAN REBUT 
AJUTS PER FER FRONT 
AL PAGAMENT DE 
SUBMINISTRAMENTS

L’Ajuntament ha contribuït que 33 famílies de 
Sant Just Desvern puguin fer front al pagament 
de rebuts de subministraments i lloguer d’habi-
tatge durant el 2015. El nombre total de rebuts 
pagats ha estat de 74. Això  ha suposat una 
despesa de 19.774,81 ¤, 14.500 dels quals s’han 
destinat al pagament de lloguers. 
Segons els acords presos pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Just el dia 27 de novembre de 2014, 
trimestralment es publiquen al web santjust.cat 
les ajudes econòmiques d’urgència assumides 
per l’Ajuntament de Sant Just Desvern destinades 
al pagament de subministraments.

ES REACTIVA 
LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGES 
A MAS LLUÍ
Ha començat la construcció de nous habitatges 
al barri de Mas Lluí, entre els carrers Rosa 
Luxemburg, Emilia Guàrdia, Francesca Cortès 
i Maria Cinta Amigó. Són 117 habitatges en 
quatre edificis. 
L’Ajuntament va aprovar recentment la 
reparcel·lació econòmica d’aquest sector i 
això ha permès que la iniciativa privada pugui 
començar a construir. 

SANT JUST TREBALLA EN UN PLA 
DE GESTIÓ DE L’ARBRAT
 
S’està fent un  pla de gestió dels 9.000 arbres que hi ha a Sant Just, amb  un protocol de treball 
que garanteixi la gestió adequada del risc associat a l’arbrat. 
Els criteris que se segueixen per talar els arbres són:
-Per aixecament de voreres i impediment de pas a les personens vianants.  És el cas 
dels oms que hi havia als carrers Tudona, Major i passeig Muntanya Són arbres de creixement 
molt ràpid i les seves arrels causen molts danys en voreres i a serveis d’aigua i gas.
-Per  risc: els lledoners de la Rambla que s’han tallat presentaven un risc de caiguda 
elevat, s’ha realitzat un estudi i seguiment des de l’any 2000 i s’actua en 
alguns exemplars que presenten podridures: es talen i se n’esporguen algunes 
branques, si cal. A la Rambla, es van substituint els que van morint. Es planten 5 
unitats noves durant el febrer de 2016.
-Per malalties: els pollancres grans  tenen barrinadors al tronc. Exterior-
ment no es veuen els forats que causen aquests insectes a l’interior del 
tronc, però provoquen el perill que les branques caiguin o es trenqui 
el tronc.

DOS RESTAURANTS DE SANT JUST DINS 
EL COL·LECTIU “SABORS DE L’HORTA”

El Brot i El Mirador, són els dos restaurants de Sant Just Desvern que enguany formen part del Col·lectiu Sabors de 
l’Horta del Baix Llobregat, que recull l’oferta gastronòmica que ofereixen els restaurants de la comarca que treballen 
el producte KM0 del Parc Agrari. Això vol dir que són establiments que fan àpats basats en un producte local, de proxi-
mitat i de temporada. El col·lectiu està integrat per una quarantena de restaurants de tot el Baix Llobregat. 

L’actriu i l’actor santjustencs, Montse Ribas i 
Damià Plensa, han participat al curtmetratge 
“A l’ombra de la Muntanya”. Es va gravar al juliol 
de 2014, i es va produir a Sant Just, i va comptar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Es tracta d’un trhiller psicològic, escrit i dirigit 
per Neith Sentis, inspirat en la problemàtica que 
tenen molts pobles amb el relleu generacional. 
Presentat ja a Moscú, Londres, al Som Cinema 
i al Festival Internacional Filmets de Badalona, 
ara recorrerà els circuits de festivals de cinema 
internacionals.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

Amb aquest número, el primer de 2016, 
l’Ajuntament canvia la imatge del Butlletí 
Municipal que s’envia mensualment a totes 
les llars i comerços del municipi. Amb aquest 
nou disseny, s’incorporen 4 pàgines més (24 
en total) a les que hi havia fins ara per poder 
fer un tractament de la informació més modern 
i atractiu, i donar prioritat a la infografia, als 
destacats i a les fotografies. El nou butlletí 
canvia després de 14 anys de mantenir el ma-
teix disseny i incorpora un nou paper, també 
100% reciclat i més blanc que l’anterior per 
fer-lo més atractiu. Aquest canvi de paper 
incrementa en 1.000 ¤ anuals la despesa en 
la impressió.
El nou butlletí aposta per un nou format d’agen-
da, amb l’objectiu de millorar la visibilitat de 
les activitats que organitzen les entitats, 
equipaments i el mateix Ajuntament. Totes 
les activitats, ordenades cronològicament, es 
podran continuar consultant a l’agenda web.

DIFERENTS CANALS DE COMUNICACIÓ 
PER INFORMAR A LA CIUTADANIA

El disseny, la impressió 
i el repartiment d’un 
exemplar d’El Butlletí 
té un cost per habitant 
de 0,36 ¤

Un centenar de persones col·laboradores fan 
possible 12 hores diàries de programació prò-
pia. L’emissora compta, actualment, amb una 
nova web i una aplicació mòbil renovada que 
permeten oferir tots els continguts radiofònics 
emesos pel 98.1 FM, també, a través d’Inter-
net: notícies, entrevistes, programes a la carta, 
emissió en directe...

Imatge del 1r número del 
butlletí editat de 2002 a 2015

EL NOU BUTLLETÍ I L’AGENDA D’ACTIVITATS

LA SEU.CAT I EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

RÀDIO DESVERN

SANTJUST.CAT

LES NOTÍCIES DE 
RÀDIO DESVERN 
HAN REBUT MÉS DE 
100.000 CONSULTES 
DURANT EL 2015

 

Pics de consulta, 
durant el 2015: 

A banda del web municipal santjust.cat, l’Ajuntament de 
Sant Just ofereix l’accés oficial a la informació pública a 
través de la seu.cat i del nou Portal de la Transparència. 
En aquesta web les consultes que reben més visites són 
les d’oferta pública d’ocupació, l’accés a formularis oficials 
i les ordenances municipals.  Al desembre es va posar en 
marxa el nou Portal de la Transparència que, actualment, 
ofereix més del 70% dels ítems de transparència d’acord 
amb la llei catalana i estatal sobre aquesta matèria, així 
com l’InfoParticipa de la UAB i l’Índex de Transparència 
Internacional (ITA).

Des de 2015, la 
ciutadania pot 
sol·licitar qualsevol 
informació pública 
a través d’un 
formulari específic

L’actualització del web municipal permet oferir 
els continguts adaptats als diferents dispositius 
mòbils. L’accés al web municipal, a través de la 
pàgina principal, va comptabilitzar 111.000 
visites durant el 2015. Els continguts més 
consultats són l’agenda, les festes oficials, la 
corporació municipal, els telèfons d’interès, 
educació, equipaments i transport.

@radiodesvern té també

Festes 
de Tardor 
(622)

Eleccions 
(1337)

Festa Major 
(1022) Nit de Reis 

(986)
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Descripció
Canals principals que l’Ajuntament posa 
a l’abast de la ciutadania per informar-la.

Adscripció
Àrea d’Alcaldia-Presidència; Regidoria de 
Comunicació i Transparència i Regidoria 
de Participació, Proximitat i Comunitat 
2.0; Servei de Comunicació.

Persones destinatàries
Tota la ciutadania. Diferents canals per 
intentar arribar a tots els col·lectius

Gestió
La gestió és directa. 4 persones de 
l’Àrea d’Alcaldia-Presidència s’encarre-
guen, entre altres tasques, de gestionar 
aquests canals amb el suport d’empreses 
de serveis externes (disseny, impressió, 
repartiment, ràdio, webs, aplicacions...).

Principals dades econòmiques 
anuals 2016 (IVA inclòs):
Contracte per a la prestació d’una part de 
serveis de comunicació (Ràdio Desvern, 
santjust.cat, santjust.org, agenda en línia, 
plens en línia i servidors): 
117.448,17 ¤

Disseny, impressió i repartiment del But-
lletí Municipal amb l’Agenda d’Activitats: 
62.342,00 ¤

La gestió dels diferents contractes d’ex-
plotació publicitària que es gestionen des 
del servei de comunicació van aportar 
el 2015 uns ingressos de 60.000 ¤ a 
l’Ajuntament.

APLICACIONS MÒBILS: SANTJUSTCAT / SEGURETAT CIUTADANA / AJUNTAMENT

PLENS EN LÍNIA NOTES INFORMATIVES (RSS)

L’Ajuntament també disposa del servei de 
notes informatives, notícies del consistori  
que es consideren d’interès ciutadà, que s’en-
vien individualment a les persones que ho han 
sol·licitat en el mateix moment que es pengen 
a internet per ser vistes o consultades des del 
web o l’app Santjustcat. 

Aquest canal permet, des de 2013, escoltar 
les sessions de Ple (separades pels punts de 
l’ordre del dia) que tenen lloc a la Casa de la 
Vila, amb l’objectiu d’apropar l’acció del Govern 
a la ciutadana. Compta amb 250 escoltes per 
sessió i s’hi pot accedir des del web santjust.
cat. Les sessions plenàries amb més consultes 
durant el 2015 han estat, coincidint amb la 
finalització de mandat, les del mes de juny, 
amb 1628 escoltes, i la del mes de maig, amb 
1070 escoltes.  

FITXA DEL SERVEI

Després d’un any i mig de funciona-
ment, l’app Santjustcat, destina-
da a oferir informació de les ac-
tivitats d’agenda del municipi a 
través dels dispositius mòbils, a 
banda d’altres continguts, comp-
ta amb 880 descàrregues. A banda 
de comunicar, via push, la informació de 
les activitats programades a l’agenda, discri-
minades segons les preferències de les per-
sones usuàries, també es poden visualitzar 
altres continguts d’informació d’actualitat 
que difon l’Ajuntament a través d’altres ser-
veis o canals com el de notes informatives, 
xarxes socials, agenda web, canal Youtube, 
Flickr... i fins i tot escoltar, en directe, Ràdio 
Desvern.

L’app Seguretat Ciutadana, ges-
tionada per la Policia Local, té 80 

persones registrades. Dóna ser-
veis de seguretat a la ciutadania, 
al comerç local i especialment a 

determinats col·lectius de risc, com 
el cas de dones amb risc de patir vi-

olència de gènere. En aquest sentit, dues 
alertes d’aquest tipus han sigut útils per a 
les dones afectades i fins i tot una d’elles ha 
servit a la Policia Local per dur a terme la 
detenció d’un pressumpte agressor.

L’app de l’Ajuntament ofereix la possibilitat 
de sol·licitar cita prèvia per a determinats ser-
veis municipals i consultar un apartat de l’Arxiu 
Històric Municipal. Està previst anar ampliant 
més continguts adreçats a la ciutadania.

Les apps es poden 
descarregar, 
gratuïtament, 
des de Google Play 
i Apple Store

AQUEST 2015 ES 
VAN GENERAR MÉS 
DE 200 NOTES, 
A RAÓ D’UNES 20 
MENSUALS

ELS SERVEIS PÚBLICS A LES XARXES SOCIALS I APPS

AJUNTAMENT  ✔	 ✔	 ✔	 ✔
POLICIA LOCAL     ✔
RÀDIO DESVERN ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔
CASAL DE JOVES ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
LA BONAIGUA ✔	 	 	 	 	
EL MIL·LENARI ✔	 	 	 	 	
SERVEI DE CATALÀ ✔	 	 	 	
BIBLIOTECA ✔
CAN GINESTAR ✔	 ✔
CC. JOAN MARGALL	 ✔	 ✔
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Sant Just rep un premi estatal 
d’eficiència energètica
L’Ajuntament obté el 
Premio Ciudad Sos-
tenible 2015 en la 
categoria d’estalvi i 
eficiència energètica, 
en reconeixement a 
les actuacions del Pla 
d’Eficiència Energèti-
ca Municipal que s’han 
fet entre els anys 2011 
i 2015.

Aquest Pla inclou ac-
tuacions en tres àmbits 
de treball: millores de 
la gestió energètica municipal, me-
sures d’estalvi energètic i inversions 
de millora de l’eficiència energètica 
d’instal·lacions i un procés d’apre-
nentatge organitzacional. Pel que fa 
als resultats, durant els anys 2013 i 
2014 s’ha aconseguit una reducció del 
consum energètic (electricitat i gas 
natural d’equipaments i enllumenat) 
d’un 15 % respecte l’any 2012, el que 

RESULTATS ELECCIONS 
AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS 20-D
Participació: 76,73%

En Comú Podem 2006 vots

Democràcia i Llibertat 1857 vots

ERC 1685 vots

Ciutadans 1310 vots

PSC 1086 vots

PP 1064 vots

Unió 256 vots

Altres 148 vots

comporta un estalvi d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle de 420 to-
nes. Les actuacions continuen amb 
l’objectiu de reduir un 25 % el con-
sum energètic al període 2015-2019.   

La 13a edició dels premis, que 
atorga la Fundació Forum Ambien-
tal, s’ha fet  a l’auditori del Ministe-
ri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

 21,2%

19,63%

17,81%

13,85%

11,48%

11,25%

2,71%

1,57%
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El passat 29 de novembre les gimnas-
tes benjamines de nivell 4 del Club 
Esportiu Barna-Sant Just Desvern 
van disputar la fase final de la Copa 
Catalana que va tenir lloc a Lleida, 
amb un magnífic exercici. Un error 
durant la competició no va permetre 
recollir la copa el dia de la celebració. 
Va ser més tard quan el Club Esportiu 

Barna i les integrants benjamines van 
saber que s’havien classificat en un 
meritori 2n lloc i van poder recupe-
rar la copa que havien guanyat. Per 
tot això, des d’aquest mitjà, ens hem 
volgut sumar a aquest reconeixement 
esportiu local. Aprofitem per felicitar 
les gimnastes, famílies i l’equip tècnic 
per la magnífica temporada.

EXCEL·LENTS     
RESULTATS DEL 
CLUB TAEKWONDO
SANT JUST
El Club Taekwondo Sant Just ha 
aconseguit pòdiums en els cam-
pionats absoluts de Catalunya, els 
més importants de les diferents 
categories per edats, que es van 
fer al desembre. 

Al Campionat Infantil (8-14 
anys), el Francisco Garcia va 
aconseguir la 2a posició i medalla 
de plata; al Campionat Junior 
(15-17 anys) el Marc Segovia  la 
2a posició i medalla de plata; i 
l’Alex Bert va quedar 3r i medalla 
de bronze al Campionat  Senior 
(més de 16 anys).

El Club destaca que els bons 
resultats són la recompensa 
després d’una gran preparació 
perquè això els dóna punts per 
participar en campionats d’Es-
panya i els preseleccionen per 
anar a entrenar al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat amb 
la Selecció Catalana.

CLUB ESPORTIU BARNA-SANT JUST

Les gimnastes benjamines, 
segones a la Copa Catalana

És una de millores que s’han fet per oferir un millor servei a les persones abonades. 
Aquesta actuació ha comportat també la remodelació de l’oficina d’entitats i s’ha guanyat 
espai per les sales de fitnes i spinning.

LA BONAIGUA ESTRENA NOVA SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES
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L’ENTREVISTA: MARIA ANGUERA DE SOJO PERICAS, COOPERANT INTERNACIONAL 

“El trauma de la població afectada per la guerra 
a Síria i a l’Iraq és brutal, perquè la base econòmica 
i social de la qual parteixen és força alta”

És fotògrafa de professió, tot i 
que treballa des de fa dotze 
anys en cooperació inter-
nacional. Actualment és co-

ordinadora nacional del sector de la 
seguretat alimentària en la resposta 
a la emergència a l’Iraq. Afincada a 
Bagdad, és un testimoni privilegiat 
per explicar, des de la seva experiència 
personal, quina és la situació en paï-
sos en conflicte com Síria i l’Iraq, així 
com les circumstàncies de la població 
refugiada o desplaçada per la guerra. 
Al gener va participar en una xerrada, 
organitzada per Justícia i Pau a Sant 
Just, població que es la seva base a 
Catalunya des que va marxar a Nova 
York fa 24 anys, i on continua tenint 
vincles familiars. 

Des de la teva experiència personal, quina 
és la situació actual a Síria i a l’Iraq?

El problema en aquesta zona no és 
només l’Estat Islàmic. De fet, l’ISIS 
ha pogut créixer perquè hi havia un 
buit de poder en aquests dos països. 
Síria, concretament,  ja estava en guer-
ra abans de l’escissió entre l’ISIS i 
Al Qaeda, un conflicte en el qual es 
calcula que han perdut la vida unes 
250.000 persones des que va comen-
çar i en el qual les forces de Bashar 
són responsables de més del 75% de 
les morts civils aquest 2015. Pel que 
fa a l’Iraq, era un país completament 
desestabilitzat després de la invasió 

DE FOTÒGRAFA A COOPERANT 
INTERNACIONAL 
Va néixer a Barcelona l’any 1968. El 1993 va marxar a Nova York per formar-
se com a fotògrafa de periodisme i documentació. També va fer un màster en 
Diplomacia i Relacions Internacionals i va treballar com a fotògrafa centrada 
en temes de “submón” urbà, àrees afectades per guerrilles a centreamèrica.

Ha publicat en diaris nacionals i internacionals i ha exposat en països 
de tot el món. Des de 2010 treballa per les Nacions Unides, primer amb 
l’Organització Mundial de la Salut i, des de 2012, pel programa d’Alimentació 
Mundial de les Nacions Unides.

Població refugiada al cap de Lesbos, a Grècia. 

l’any 2003. A això cal afegir l’aug-
ment de les tensions entre fraccions 
sunnites i xiïtes.

Un dels problemes més seriosos, 
a banda de la situació humanitària 
–que òbviament és terrible–, és què 
passarà quan el conflicte s’acabi: les 
comunitats a ambdós països s’han 
destruit, persones que abans con-
vivien ara són enemigues, hi ha una 
generació de nenes i nens perduda 
que han viscut una brutalitat indes-
criptible, que no han estat escola-
ritzats i que, en els cas de les nenes, 
han estat casades per força i, en el 
cas dels nens, reclutats de ben petits 

per fer la guerra. La meva opinió per-
sonal és que encara que desaparegui 
l’ISIS, les tensions entre sunnites i 
xiïtes i en l’àmbit tribal a l’Iraq, i els 
conflictes entre rebels i les diverses 
faccions armades a Síria, seran molt 
difícils de superar. 

Quina és la tasca que desenvolupes  
a la zona?

La resposta humanitària a emer-
gències actualment es divideix en 
sectors per assegurar una millor co-
ordinació, coherència en la resposta 
i la utilització possible dels recursos 
existents. La meva feina és coordinar 
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totes les organitzacions que treballen 
en la resposta humanitària alimen-
tària a l’Iraq, i garantir, en la mesura 
de les possibilitats que tothom rebi la 
mateixa assistència de forma digna. 
També tenim en compte qüestions 
de gènere i de protecció, i parem 
atenció en com la guerra afecta de 
forma diferent nenes, nens, dones i 
homes. Una altra part de la feina molt 
important és difondre i traspassar 
els coneixements i les metodologies 
a les ONG locals, per minimitzar la 
dependència d’ajuda externa.

Aquest Nadal, Sant Just ha enviat ma-
terial al camp de població refugiada de 
Calais, a França. Tot i que la situació és 
desesperada, perquè no pot intervenir 
l’ONU? 

En general, si un estat no demana 
ajuda a les agències humanitàries de 
l’ONU, no podem intervenir, perquè 
interferiríem en la seva sobirania. De 
totes maneres, França és un país amb 
capacitat per ocupar-se de les 5.000 
persones que hi ha a Calais. Si no ho 
fan, deu ser per raons sociopolítiques. 
Tot i la situació denigrant en aquest 
camp, cal recordar que hi ha milers 
de persones en condicions similars 
o pitjors per exemple a Grècia, un 
país que ja té prou dificultats per 

cuidar-se de la seva pròpia gent.  
És important també diferenciar 

entre població refugiada i desplaçada, 
que molt sovint està en una pitjor si-
tuació que els primers, perquè acaben 
aixecant camps “espontanis” i allà 
l’assistència és molt més complicada.

Com és el dia a dia de la població   
refugiada? 

Per mi, una de les coses més du-
res de les persones als camps és que, 
a banda del drama que han passat 
fins arribar allà, també han perdut 
el rol que tenien a la societat i a la 
família.  Són persones com nosal-
tres, acostumades a anar a treballar, 
a estudiar, a viure en un habitatge, a 
tenir un cotxe i que, de cop i volta, 
ho perden tot i han de viure en una 
tenda, dormir pràcticament a terra, 

i fer servir lavabos i dutxes comuni-
tàries. El trauma és brutal, perquè la 
base de la qual parteixen és molt més 
alta en termes de benestar econòmic 
i social comparada amb emergències 
en altres llocs del món. 

Tu també tens un xoc cultural quan tor-
nes a després de tot el que veus?

Quan vinc comparteixo el mateix 
idioma, valors i formes de fer simi-
lars, em moc lliurement sense cotxes 
blindats, ni ràdios, i això no sé si és 
un xoc, però si que et remou. Per mi, 
el més difícil quan torno a Sant Just, 
és veure que he estat lluny dedicada 
a prestar ajut a qualsevol racó del 
món, però, en canvi, no he pogut es-
tar aquí quan la meva tribu, la meva 
família, els amics han passat per un 
moment difícil. A Sant Just, la meva 
mare també treballa amb persones 
que tenen dificultats, tot i que d’una 
forma més propera que jo, perquè 
les coneix una per una. Ella em fa 
recordar que les dificultats són a tot 
arreu, en un àmbit o altre. És clar 
que a zones com l’Iraq, Síria o Iemen 
aquestes dificultats s’expressen de 
forma més punyent i massiva, però 
al capdavall, tots som éssers humans 
i tenim dificultats, dubtes i insegu-
retats.

SOLIDARITAT

Sant Just envía 1.500 quilos 
de material per a la població 
refugiada al camp de Calais
Portar els 1.500 quilos de material 
que es van recollir a Sant Just aquest 
Nadal al camp de població refugia-
da de la ciutat francesa de Calais ha 
estat la primera acció directa del 
Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació de l’Ajuntament.

El Joan Poll, de Justícia i Pau, el 
Joan Mora, d’Acció Solidària i Lo-
gística, i la Mònica Parra, de l’Àrea 
del Servei d’Atenció a les Persones 
de l’Ajuntament, han estat les tres 
persones que han viatjat fins a Ca-
lais per fer el lliurament i han estat 
testimonis de la crua situació en què 
viuen les més de 5.000 persones que 

hi ha en el camp, principalment pro-
vinents de Síria, Iran, Iraq, Eritrea, 
Egipte, Kurdistan i Afganistan.

La manca d’aigua i de llum també 
és una de les coses que més impres-
siona. Darrerament, el govern fran-
cès ha habilitat al costat del camp 
una zona on dormen un centenar 
d’infants i dones perquè estiguin 
més protegits, ja que majoritària-
ment al camp hi viuen homes, des-
taca Poll. El menjar que arriba és 
gràcies a l’aportació d’entitats vo-
luntàries  i de persones particulars.

“La sensació que ens va quedar en 
marxar del camp”, explica Poll,  “és 

que el govern francès no fa gairebé 
res per  solucionar aquesta situa-
ció emergència i la nostra intenció 
era aconseguir una entrevista amb 
el Consolat Francès de Barcelona, 
amb la finalitat de rebre una res-
posta oficial als dubtes que ens han 
quedat després de la nostra visita”. 
“Justament, aquests dies, segons 
la premsa, sembla que hi ha mol-
ta activitat al camp i ens preocupa 
molt quin és el destí de les persones 
que es troben en aquesta situació. 
Aquests darrers fets  encara fan més 
important aconseguir aquesta en-
trevista”, afegeix.

Joan Poll
Justícia i Pau

“Dins el camp hi ha molta brutícia, no hi ha contenidors 
i les deixalles s’acumulen al costat de les tendes, on els 

excrements humans es barregen amb el fang de la pluja 
habitual a la zona i amb les rates”.



18    EL BUTLLETÍ   FEBRER 2016

santjustdesvern@esquerra.org
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
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 El passat 20 de desembre es van celebrar eleccions 
per a escollir els nostres representants al Congrés 
dels Diputats i al Senat. La jornada va transcórrer amb 
normalitat a Sant Just, sense incidents i amb una bona 
participació. Els guanyadors al nostre municipi van ser 
els companys de Podem En Comú, als quals volem 
reiterar les nostres felicitacions.

Els resultats electorals han deixat el Congrés 
dels Diputats més fragmentat de la història re-
cent d’Espanya. Aquest nou escenari, al qual molts 
parlaments autonòmics com el català i el basc, ja fa 
temps que estan avesats, obliga a l’entesa entre 
formacions que van competir en les darreres eleccions. 

Des de l’agrupació local del PSC, creiem que en 
les darreres eleccions els ciutadans espanyols varen 
demanar canviar el govern del PP. És veritat que la 
candidatura de Rajoy va ser la més votada, però no 
és menys cert que va quedar molt lluny de la majoria 
absoluta i amb la impossibilitat real d’arribar a acords 
amb els seus aliats naturals. El fet que Podemos i IU 
no anessin en coalició i que el vot progressista es 
fragmentés notablement va impedir que la nit electoral 
es visualitzés un Congrés dels Diputats amb majoria 
d’esquerres. Aquest fet obliga, al nostre parer, a ex-
plorar fórmules de govern que passin o bé per una 
entesa de PSOE i Podemos amb els partits nacionalistes 
o per una entesa d’aquests dos partits amb Ciutadans.

A tots aquests partits ens uneix el convenciment que 
l’anterior legislatura va ser negativa per al país. És cert 
que al PP li va tocar governar en un context econòmic 
complicat, però aquesta situació no pot servir com a 
excusa per a justificar la nul·la activitat en abordar 
problemes que estan fent molt mal al país, com la 
corrupció, l’allunyament entre polítics i ciutadans, el 
creixement de les desigualtats socials, el deteriorament 
d’alguns serveis públics bàsics o la qüestió territorial 
(en especial, el cas català). Ara no tenen cap mena de 
credibilitat les promeses de reformes del PP quan en 
4 anys amb majoria absoluta no n’han abordat cap. 
Els nous temps polítics requereixen governants 
amatents als problemes de la gent, amb sensi-
bilitat i coratge per a afrontar els grans reptes que 
afronta el país. Esperem generositat per part de tots 
aquells actors que han de fer el canvi possible. 

S’ha aprovat un altre pressupost caspós. La novetat 
d’aquest serà que quasi tot l’import destinat a inversions 
serà per pagar una part de l’expropiació de Pont Reixat. 
I l’any vinent sembla que tornarà a passar el mateix. Per 
tant, tranquils, que en els pròxims dos anys, no cal que 
patiu perquè us arreglin els carrers, ja que la prioritat 
és una altra. I hem dit casposos, ja que el tripartit els ha 
fet com fa trenta anys. Nosaltres proposem fer política 
del segle XXI. I es concreta en dos punts:

- Quantitatiu: fer pressupost participatiu, de manera 
que els veïns puguin escollir-ne una part, deixant que 
l’equip de govern pugui garantir les obres, com arreglar 
unes clavegueres. D’aquesta manera podem combatre 
la desafecció en la política local. No pot ser que de les 
tres eleccions d’aquest any, a les municipals hi hagi 
anat a votar un 50% i a les altres, més d’un 80%. 
Cal incentivar la participació i els sentiment de ser 
de Sant Just. 

-Qualitatiu: incloure al Portal de la Transparència un 
llistat amb totes les obres previstes, indicar-ne l’import, 
l’ordre de prioritat i la justificació. Així podreu saber 
si està previst (o no) arreglar el vostre carrer o un 
determinat servei i saber quan. També servirà perquè la 
gent pugui votar projectes en el pressupost participatiu 
i canviar la prioritat si hi ha més veïns que ho volen. En 
aquest cas, el més important és explicar la prioritat. 
Tot sabem que no hi ha diners per a tot i per això és 
més necessari que mai que puguem saber el motiu 
pel qual no s’arregla la nostra vorera, per on no passa 
ni un cotxet, i per què s’arregla la que és més nova. 

Esperem que per l’any vinent sigui possible. Si nó, 
ho continuarem exigint. 

 
I mentrestant a Catalunya...

...No podem sinó agrair al President Mas la seva 
determinació i generositat. No li ha tremolat el pols 
davant tots els atacs rebuts, tant del país com personals, 
i ara, tampoc ha dubtat a fer el que el país necessitava. 
Gràcies president!

 I aprofitant que han tornat els somriures del 27-S, 
volem que quedi clar que estarem al costat del president 
Puigdemont i del govern de Junts pel Sí. No us fallarem!

Som més a prop de tenir un estat independent. Hem 
assolit un acord històric que evidencia la transversalitat 
i la diversitat del país al servei de la causa comuna de la 
justícia social. Unes eleccions al març no haurien ajudat 
a ningú: ni els partits polítics, ni els seus representants 
ni, sobretot i per damunt de tot, la ciutadania del país.

 Des d’ERC estem plenament satisfets: persistir i 
exigir que ningú s’aixequés de la taula de negociació 
ha donat el seu fruit. Ha resultat dur, perquè han estat 
100 dies de converses, de negociacions que han acabat 
amb l’assoliment d’un acord que ens apropa més a la 
materialització d’un país lliure.

 Amb l’acord sota el braç, el millor és mirar endavant, 
oblidar els retrets, marcar i assolir objectius i treballar 
per tirar endavant el mandat democràtic del 27S i la 
declaració inicial d’independència del 9N, així com el 
Pla de xoc social anunciat. Al mateix temps, també 
garanteix l’estabilitat parlamentària per construir un 
govern sòlid de transició real cap a un futur de llibertat 
i justícia social.

 Seguim necessitant a tothom, res no ha canviat 
en aquest sentit. Tenim una feinada per fer el Procés 
Constituent cap a la República Catalana. No podem 
oblidar que hem de seguir treballant per eixamplar 
la base social en favor de la independència i en la 
materialització d’un país nou, transparent i just. Totes 
les forces polítiques i socials tenim l’oportunitat de 
sumar-nos a un procés que va  de baix a dalt, per fer 
néixer la República Catalana. Una tasca en la qual tots 
i totes som necessaris i  imprescindibles, la ciutadania, 
la societat civil, els agents socials i econòmics. Volem 
que totes les forces de progrés partidàries del dret a 
decidir i l’autodeterminació s’impliquin en la definició de 
la nova Constitució catalana i no defugin la construcció 
republicana d’un nou estat del benestar al servei de les 
classes populars, mitjanes i treballadores.

 El nou Govern de Catalunya, el darrer autonòmic, 
és netament independentista i garantirà el trànsit cap 
a una nova etapa de drets i llibertats.

 Desitgem tota la sort del món al Molt Honorable 
President Puigdemont i al primer Govern plenament 
independentista de la nostra història.

Josep Maria Cortès
Grup Municipal 
de CiU

Sergi Seguí 
Esteve
Grup Municipal 
d’ERC

Joan Basagañas  
Camps
Grup  Municipal 
del PSC

PANORAMA 
INCERT

AMB AQUEST 
ACORD FAREM LA 
INDEPENDÈNCIA

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD

NOVES IDEES 
I MANERA DE FER, 
UNA MANERA 
DE SER

@lflotats 
@CortesPep 
@pebocus 
@jasmarats
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@movemsantjust
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Acabamos de dejar atrás el año 2015, un año muy intenso 
y lleno de cambios políticos. Ahora ya hace más de 6 
meses que C´s obtuvimos representación municipal por 
primera vez. Durante este tiempo hemos ido trabajando 
por y para nuestros vecinos, donde hemos presentado 
un total de 12 mociones, 2 ruegos y 6 preguntas en 
los plenos a más de las enmiendas presentadas al 
presupuesto municipal del 2016, al código ético de 
conducta y al plan estratégico de subvenciones. Las 
mociones presentadas por C´s han sido las siguientes: 

-Regulación e introducción de estufas en terrazas 
de bares y restaurantes.

-Seguimiento y transparencia sobre las mociones 
aprobadas por el pleno.

-Declaración del municipio de Sant Just como mu-
nicipio no independentista. 

-Protocolo Educativo contra la transfobia y acoso 
escolar por identidad de género.

-Instar a la Generalitat el pago de las deudas con 
las farmacias.

-Solicitud de la gratuidad de los libros de texto en 
Educación Primaria y ESO.

-Defensa del Orden Constitucional ante la resolución 
1/XI del Parlament de Catalunya.

-Defensa de una Atención Sanitaria pública de calidad 
ante los recortes en hospitales y centros de atención 
primaria del Baix Llobregat.  

-Creación de una App de participación ciudadana y 
servicios municipales. 

-Un nuevo sistema que permita sancionar a los dueños 
de los perros que no recogen los excrementos a través 
del análisis del ADN.

-Cumplimiento de la Ley de Banderas en los edificios 
públicos.

C´s se sumó también a la mociones presentadas por 
PSC, ERC y Movem instando a la Generalitat el cumpli-
miento del acuerdo del “Pacte per la infancia” para 
que ningún niño se quedara sin beca comedor, y a la 
moción de soporte a la acogida de la población 
refugiada víctima de los conflictos armados en la 
mediterránea en la que presentamos propuestas a la 
adopción de acuerdos. Nuestro trabajo todavía continúa 
y esto es solo una pequeña muestra de que puede hacer 
C´s por ti con responsabilidad, esfuerzo y trabajo. ¡Os 
deseo a todos un feliz 2016 y seguimos en contacto 
en la calle y en redes sociales!

“Juventud, divino tesoro”, deia Rubén Darío en el seu 
poema “Canción de Otoño en Primavera”. I així és. La 
joventut és un tresor, el futur de la nostra societat que 
ja és present. La podem definir com l’etapa de transició 
entre la infantesa i la vida adulta, on es prenen decisions 
importants i et defineixes en molts aspectes. 

És per això que existeixen les polítiques de joventut, 
perquè entenem aquesta època vital com una etapa 
de transició, d’emancipació per emprendre un projecte 
de vida autònom, una etapa fràgil que cal acompanyar. 
Per poder-ho fer de la millor manera, coneixent les 
necessitats existents i els recursos disponibles, cal 
redactar un document que ens serveixi per planificar 
estratègicament les polítiques de joventut. 

Aquí entra en joc el Pla Jove, el document marc 
que ens ajudarà a conèixer sobre què es vol intervenir, 
decidir a partir d’aquest coneixement i dirigir d’acord 
amb les decisions preses. 

Per tant, primer de tot, voldrem fer una bona diag-
nosi del que s’està fent en polítiques de joventut, quins 
problemes i necessitats tenim actualment al poble i 
a partir d’aquestes dues anàlisis obtenir mancances i 
potencialitats per treballar en els pròxims quatre anys. 
A partir d’aquestes premisses caldrà establir una sèrie 
de mecanismes que, de manera eficaç, transformin la 
realitat del jovent santjustenc en matèries tan impor-
tants com educació, cultura, oci, ocupació, habitatge, 
salut... Tenint sempre com a centre del treball el mateix 
jove. I és que en aquest Pla Jove, tan important és el 
què com el com. Volem que la participació activa sigui 
l’element clau, l’element impulsor, tant de la redacció 
del Pla com de les polítiques que se’n desprenguin. I 
apoderar el jove, educar-lo en cultura política, com-
prometre’l i corresponsabilitar-lo, per aconseguir així 
unes polítiques de joventut de qualitat, integrals, 
participatives i transformadores.

Aprofito per animar a tot el jovent a participar 
d’aquesta oportunitat. I acabo tal com he començat, 
amb una cita de Joan Fuster: “la política te la fas o 
te la fan”.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

Este articulo lo divido en tres bloques. El primero de 
ellos es para hacer referencia a los presupuestos muni-
cipales que se han aprobado recientemente y que han 
contado con el apoyo del partido popular de Sant Just 
mediante la abstención en el pleno correspondiente. Y 
es que desde nuestro partido queremos dar un voto de 
confianza al equipo de gobierno por estar en inicio de 
mandato y haber incrementado las partidas de carácter 
social. Sí que me gustaría poner de manifiesto que 
prácticamente el 50 % del apartado de gastos es para 
atender salarios de personal municipal. O lo que es lo 
mismo, de cada dos euros que paga el contribuyente, 
uno es para salarios. Que cada uno saque sus propias 
conclusiones.

El segundo bloque lo destino a comentar el reciente 
nombramiento del president de la Generalitat, y es 
que a gran parte de la clase política catalana se le ha 
olvidado que están en las instituciones para beneficiar  
y ayudar a toda la sociedad catalana independiente-
mente de su poción política, racial, social o sexual. Pues 
bien, el señor Carles Puigdemont comienza su camino 
omitiendo a como mínimo la mitad de los catalanes, 
como si no existieran para opinar pero sí para pagar 
y haciendo bandera del proceso independentista, 
cobrando subvenciones de dinero público (de todos) 
para defender la causa, con nombramientos a dedo 
y de buen comienzo haciendo promesas que sabe 
perfectamente, no va a cumplir.

Como he dicho antes, que cada uno saque sus 
propias conclusiones. 

Y por ultimo hacer hincapié en la importancia de 
poder formar un gobierno fuerte a nivel nacional. Se 
vuelve a dibujar un escenario político similar al que 
sufrimos en las pasadas elecciones municipales, donde 
pudimos comprobar como en muchos ayuntamientos 
se formaban coaliciones al margen de los resultados 
obtenidos en las urnas. Quisiera pensar que no ocurrirá 
lo mismo ya que el ganador de las elecciones generales 
ha sido el partido popular y es a él a quien corresponde 
formar gobierno. Las elecciones se ganan enlas urnas 
y no en los despachos.

PLANS 
DE FUTUR

ILUSIÓN, 
COMPROMISO 
Y TRABAJO

francesmg@santjust.cat
santjust.desvern@ciudadanos-cs.org 
Facebook: Ciutadans Sant Just Desvern
@grances86
@Cs_Santjust

ppsantjust@gmail.com

PRESUPUESTOS, 
NOU PRESIDENT 
Y NUEVO GOBIERNO 
CENTRAL
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat

i també a l’app sant just
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  FEBRER 2016. SANT JUST DESVERN 

Jazz amb Sergi 
Felipe Trio
Aquest mes On 
Air Series i l’Ate-
neu ens presen-
ten una altra 
nit de jazz, en 
aquesta ocasió, 
amb Sergi Felipe 
Trio i convidats.

El saxo tenor Sergi Felipe, el con-
trabaix de Gianpaolo Laurentaci i la 
bateria d’Òscar Domenech amenitza-
ran una vetllada jazzística en aquest 
cicle que organitza l’Ateneu cada mes.

El preu amb consumició inclosa 
és de 10 ¤ (8 ¤ per a persones sòcies 
i 6 per a menors de 30 anys).

Divendres 5 de febrer, 22 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu 

A MÉS, SI US AGRADA LA MÚSICA, 
TAMBÉ PODEU ASSISTIR A:

Curs: Òpera per a tothom,   
amb Armand Grèbol
Dimecres 10, 17 i 24 de febrer, 19 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar
Audició de l’alumnat dels Tallers  
de Música
Dissabte 27 de febrer, durant tot el 
dia. Casal de Joves
Rondalles d’Orfeu, amb el grup 
Puiggraciós
Amb la direcció artística de Joan Fi-
gueres ens presenten un concert en 
forma de rondalla que explica el mite 
d’Orfeu, que meravella persones, ani-
mals i plantes amb la seva música.
Diumenge 28 de febrer, 19 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu

AQUEST MES DESTAQUEM...  
CARNAVAL 2016
• Taller de disfresses per a infants de l’AV Mas Lluí   

Inscripció prèvia a info@maslluisantjust.org   
Dimecres 3 de febrer, 18 h. Espai Mas Lluí

DISSABTE DIA 6 DE FEBRER

• 17 h – Parc de Joan Maragall      
Concentració i valoració de les disfresses del Carnaval 2016* 
Animació, salutació i pregó del Rei Carnestoltes acompanyat  
del seu seguici i la Millor Comparsa Escolar del 2015

• 18.30 h – Del Parc Joan Maragall fins al Casal de Joves  
GRAN RUA DE CARNAVAL amb percussió de Bandandarà

• Posteriorment – Casal de Joves     
Xocolatada, ball i animació i lliurament de premis  

• 23 h – Casal de Joves       
Festa de disfresses temàtica amb Loud Music   
Per a majors de 16 anys.

*En cas de pluja, el concurs de disfresses i la resta d’activitats es faran al CEM 
La Bonaigua i quedaria suspesa la Gran Rua. La valoració del jurat es faria 
a les 18 h.

• Dimecres de Cendra: animació infantil i cremada   
del Rei Carnestoltes
Dimecres 10 de febrer, 17.30 h. Plaça de la Pau

FOTOGRAFIAEXCURSIONS 

MÚSICA

Excursions de la SEAS
Aquest mes anem al Puig de la Mola (Garraf ), al Matagalls i al Puig de la 
Creu (Vallès Occidental). Més informació: www.santjust.org/seas

Excursió i calçotada a l’Alt Camp amb la Casa Regional d’Extremadura
Diumenge 21 de febrer, a les 8 h. Des de la seu de l’entitat

Coneguem el nostre patrimoni pujant a la Penya del Moro per visitar   
el jaciment iber i medieval
Diumenge 14 de febrer, de 10 h a 14 h, hi ha visita guiada
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VII Concurs 
de fotografia 
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just 
organitza el que ja serà el VII con-
curs de fotografia, que té rellevància 
internacional i que malgrat la seva 
joventut s’ha convertit en un dels 
més importants del país i amb més 
participació.

És una entitat molt activa que 
aquest mes ens proposa un munt 
d’activitats fotogràfiques:

VII Concurs Internacional de 
Fotografia de Sant Just Desvern
Bases i informació: http://concurs.
afsantjust.com i http://afsantjust.com
Data límit de presentació de fotogra-
fies: 17 d’abril de 2016

Taller pràctic: Enfocament selectiu i 
profunditat de camp, amb Joan Elias
Dilluns 1 de febrer, 19 h. La Vagoneta

Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà
Diumenge 7 de febrer, 12 h. Parc de Parador

FOTOGRAFIA

SARDANES

Fototertúlia: crítica sobre fotografies 
de la Lliga Social i les que aportin les 
persones assistents.
Dilluns 15 de febrer, 19 h. La Vagoneta

Màster Class de Photoshop 
amb Víctor Murillo
Dilluns 22 de febrer, 19 h.   
La Vagoneta

Curs bàsic de fotografia 
amb Joan Elias
Del 26 de febrer al 15 de març (6 

sessions). Horari a convenir. La Va-
goneta. Preu: 75 ¤ (socis/es: 50 ¤). 
Informació info@afsantjust.com
Sessió informativa dijous 18 de febrer, 
19 h. La Vagoneta

Proper curs de Photoshop
Sessió informativa divendres 26 
de febrer, 17 h. La Vagoneta

Fototertúlia amb un fotògraf 
convidat
Dilluns 29 de febrer, 19 h. La Vagoneta

VOLS APRENDRE 
A BALLAR SARDANES?
Vine al Curs d’Ensenyament de Sardanes per a 
infants a partir de 6 anys. Fa 30 anys que l’Agrupació 
Sardanista organitza aquest curs, que és gratuït, i 
que es fa tots els dissabtes fins al 5 de març, a les 
18.30 h, al CC Joan Maragall
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DOCUMENTAL DEL MES: 
COM CANVIAR EL MÓN,
del director Jerry Rothwell
Documental canadenc-anglès 
realitzat al 
2014.
Preu: 5 ¤ (so-
cis/es: 3 ¤)
Divendres 
26 de febrer, 
20 h. Sala 
Cinquantenari 
de l’Ateneu

PER A INFANTS I FAMÍLIES
Baby Contes: Què t’explico bebè?, 
amb Gina Clotet
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 3 de febrer, 17.30 h. Sala 
Isidor Cònsul i Giribet de Can Gi-
nestar

L’Hora del Conte: La petita Glu-Glu-
Glu, amb Fes-t’ho com vulguis
Per a infants a partir de 3 anys.
Dimecres 17 de febrer, 17.30 h. Sala 
Isidor Cònsul i Giribet de Can Gi-
nestar

Mercat de pagès i jugatecambiental
 al Parc de Torreblanca
Adquiriu productes ecològics i 
de proximitat a la vegada que us 
divertiu jugant i aprenent amb les 
propostes de la Jugatecambiental.
Tots els diumenges, 11 h. Taller 
infantil el 28 de febrer per fer jo-
guines recicla-
des.

I NO US PERDEU.. .

US PROPOSEM

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES

Hi ha un seguit d’activitats 
previstes per commemorar 
aquest dia, però per ara us 
avancem:
 
Sopar-ball de les Dones
Divendres 11 de març, 21 h. Restaurant El Brot 
(Àngel Guimera, 1 El Mil·lenari)
Preu: 25 ¤. Venda de tiquets fins al 3 de 
març, a Justdones (CC Salvador Espriu - 
dimecres de 18 h a 20.30 h) i al Centre Social 
El Mil·lenari (dilluns a divendres, 
matí i tarda).
 
Teatre: Marits i Mullers, d’Àlex Rigola
Dissabte 12 de març, 20 h. Sortida en autocar 
des del Parc del Parador per anar l’Àtrium de 
Viladecans
Preu d’entrada i autocar: 20 ¤. Venda del 17 
de febrer al 9 de març, a Justdones  
(CC Salvador Espriu – dimecres de 18 h 
a 20.30 h).

CONVERSES EL MÓN 
IL·LUSTRAT
Anna Bofill, arquitecta i compo-
sitora, i Gabriel Brncic, compo-
sitor
Dilluns 8 de febrer, 20 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet 
de Can Ginestar

EXPOSICIONS 
Imatges per pensar en la 
representació de les dones en els 
mitjans de comunicació
Al CIM de Can Ginestar, del 23 de 
febrer fins al 9 de març
Dins del programa d’actes previstos per 
la commemoració del 8 de març,  
Dia Internacional de les Dones
Inauguració dimarts 23 de febrer

Persona, del Col·lectiu d’Artistes 
Joves de Sant Just
Al Celler de Can Ginestar, fins al 28 
de febrer
Diferents formats i estils al voltant del 
concepte de persona

ALTRES
Programa Panorama Municipal amb 
els portaveus dels grups municipals
Dijous 11 de febrer, 21.30 h. En directe des 
d’ETV Llobregat

Conferència de la SEAS: Herbes 
remeieres a la tradició caputxina, 
amb Fra Valentí Serra
Divendres 12 de febrer, 20 h. Sala Piquet 
de l’Ateneu

Tertúlia de l’Ateneu: La població a 
Catalunya. Present i reptes futurs, 
amb Anna Cabré, catedràtica de Demo-
grafia de la UAB
Divendres 19 de febrer, 20 h. Sala Piquet 
de l’Ateneu

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG

DIMARTS 9 DE 
FEBRER, 16.30 H. 
CASAL DE JOVES

AVANÇ D’ACTIVITATS MARÇ
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ATENCIÓ CIUTADANA (GRATUÏT) ...........................................................900 102 658
Ajuntament ..............................................................................................................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, Centre Social ..................................................................................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, Complex Esportiu Municipal ....................................................93 372 92 73
Marrecs (Escola Bressol Municipal) ................................................................93 371 46 47
Mercat Municipal ..................................................................................................93 473 47 90
Oficina d’Entitats 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 (Esplugues) ...............................................................93 372 34 00
Residència-Centre de Dia Vitàlia ......................................................................93 480 95 23
Tanatori/Cementiri ................................................................................................93 372 90 82
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
Escola Bressol Municipal Marrecs ....................................................................93 371 46 47
Hopital Sant Joan de Déu (CDIAP - Centre de Desenvolupament 
Infantil I Atenció Precoç )....................................................................................93 480 90 90
Hospital Sant Joan de Déu ..................................................................................93 253 21 00
PROMUNSA Habitatges per a la Gent Gran ..................................................93 473 49 06
Servei de Català (Les Escoles) ...........................................................................93 473 44 76
Serveis Funeraris, 24 hores .................................................................................93 652 60 20
OTG-SOC Esplugues de Llobregat (INEM) ....................................................93 470 58 42
Seguretat Social Esplugues de Llobregat .......................................................93 371 91 25
ITV (concertar visita)............................................................................................902  12 76 00
ITV Sant Just Desvern ..........................................................................................93 473 57 55
Notaria Sant Just Desvern ...................................................................................93 372 72 61

CLICKS NOTÍCIES RÀDIO 

SANTJUSTCAT A INTERNETTELÈFONS D’INTERÈS 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a sant-
just.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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Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

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), 

@gpalmodovar
@santjustcat quan es comença a actuar contra la 
#processionària? Al parc del #masllui els pins estan plagats! Es 
un perill. #santjust

@santjustcat
@gpalmodovar Hem fet tractaments al setembre (el millor 
moment per atacar-la) i el dijous passat. Ara vigilem i actuem quan 
baixi del niu.

@cesc_tataret
Aquest matí, a la meva petita li ha semblat que veia els reis per Sant 
Pere Màrtir (petiiits). Ara, anem a la cavalcada de @santjustcat

@KomunicaPress
A punto de lanzar nuestra 3 cabecera con 20.000 Periódicos en @
AjSJDespi @ajesplugues @santjustcat @ajsantfeliu

@Cal_Llibreter
@AteneuSantJust @santjustcat @claranarvion @Sergi_Segui 
CAL LLIBRETER ON TWITTER. Ens seguiu? Ens difoneu? 1.000 
gràcies 
 

ernest85bcn#walden 
Walden7 -  770 M’agrada

No es lo mismo decir que 
hacer

#ig_catalonia_arquitectura
#walden7#ricardobofill 
#santjustdesvern #santjust

(gener 2016) 
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