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Diferents generacions celebren
el 60è aniversari del CB Sant Just
130 equips practiquen esport, salut i valors a Sant Just

DIFERENTS CITES ESPORTIVES COINCIDEIXEN DURANT EL MES DE JUNY

Sant Just respira esport

L

es temporades esportives
entren a la recta final i
els diferents equips
s’esforcen i lluiten
per aconseguir la millor
classificació possible.
Les properes setmanes
també seran de trobada
per a les famílies, amb
les activitats i sopars
que posen punt final a
la temporada, així com
reunions de juntes i personal tècnic per començar
a preparar la nova. També
finalitzen les Escoles Esportives Municipals, una proposta de
la qual gaudeix la canalla, adquireix
hàbits sans i en comparteix èxits i
derrotes, sense oblidar les relacions
que sorgeixen entre les famílies que
s’impliquen en l’organització i desenvolupament d’aquestes iniciatives.
Però lligat amb el període de vacances arriben les activitats d’estiu: els
casals i els campus impulsats per
l’Ajuntament i per les entitats, en els
quals participen al voltant de 600
nens i nenes cada any. L’oferta es

FESTA DE L’ESPORT:
JUGUEM AMB VALORS
Es farà el 19 de juny. L’objectiu és que sigui
una jornada de trobada de les diferents entitats
esportives i empreses del sector i oberta a la
ciutadania. Sota el lema “Juguem amb valors”
s’oferirà un tastet dels diferents esports a
infants i jovent d’entre 4 i 15 anys.

pot consultar a santjust.cat.
Aquesta és la rutina esportiva que
marca la vida diària del poble, però
cal sumar-hi altres cites esporàdiques
que van sorgint. Per això el juny és
un dels millors mesos per copsar el
dinamisme del municipi en l’àmbit
esportiu. Hi coincideixen propostes
com diferents campionats, la Volta
dels Turons i la Festa de l’Esport.

Segons dades
de l’estudi ”Esport
i gènere” realitzat
a Sant Just un
32 % de les persones
inscrites en entitats
i clubs esportius
són dones i el 68 %,
homes

QUÈ OPINEN…
CARRASUMADA SERRANO
Regidora d’Esports

“L’ACTIVITAT FÍSICA
ÉS SALUDABLE EN
TOTES LES EDATS
PERÒ, A MÉS,
L’ESPORT PERMET
FOMENTAR ENTRE LA
GENT JOVE UN CONJUNT DE VALORS IMPRESCINDIBLES PER A NAVEGAR PEL MÓN.
CONTINUAREM TREBALLANT PER AJUDAR
LES ENTITATS ESPORTIVES PERQUÈ L’ESPORT
S’ESDEVINGUI UN INSTRUMENT DE VIDA,
ESPECIALMENT ENTRE EL JOVENT”
2 EL BUTLLETÍ JUNY 2016

SERGI BASTARDES
Jugador i monitor de l’Hoquei Club

“VAIG COMENÇAR
A JUGAR AL CLUB
QUAN TENIA 3
ANYS AMB UN
ENTRENADOR QUE
ES DEIA RODOLFO. ELL
EM VA ENSENYAR A GAUDIR D’AQUEST
ESPORT. I ARA QUE, DES D’AQUESTA
TEMPORADA, A BANDA DE JUGAR TAMBÉ
FAIG DE MONITOR, SÓC JO QUI INTENTO
TRANSMETRE AQUEST MATEIX SENTIMENT ALS MÉS PETITS”

JORDI ESTRADÉ
President de l’Associació
d’Entitats Esportives

“L’ACTIVITAT D’ESPORT DE BASE AL
NOSTRE MUNICIPI
ÉS TAN POTENT
COM DIVERSIFICADA I,
DES DE L’ASSOCIACIÓ CONTINUAREM TREBALLANT PER SEGUIR DOTANT
ELS NOSTRES ESPORTISTES I CLUBS D’INFRAESTRUCTURES I RECURSOS ADIENTS...
L’ESPORT ÉS SALUT, POTENCIEM-LO!”

11a VOLTA DELS TURONS
L’Agrupació Ciclista té una de les seves cites
més consolidades el 12 de juny. L’any passat
es van inscriure 200 persones, que van fer un
recorregut de 33,4 km de dificultat mitja-alta
per Collserola.

3R TRIATLÓ INFANTIL
El 22 de maig el Club Natació Sant Just i la
seva secció de Triatló Infantil L3scola van organitzar el 3r Triatló Infantil d’Atletisme amb
la col·laboració de l’Ajuntament i diferents
patrocinadors. Enguany hi han participat 160
nens i nenes d’entre 6 i 15 anys. És una prova
que combina natació, bicicleta i cursa a peu.
La novetat d’enguany era una categoria de
triatló per equips.

En aquests moments, a Sant
Just Desvern s’hi poden practicar
unes setze disciplines diferents,
una diversificació que és fruit de
l’ampli ventall d’entitats i clubs esportius que hi ha al poble. Des de
l’Ajuntament se’ls posen a l’abast
subvencions i equipaments on poder desenvolupar les activitats; altres clubs privats tenen les seves
pròpies instal·lacions, però també
compten amb el suport dels serveis
municipals.
Reflex de la bona salut dels clubs
esportius són els aniversaris de
tres: el Club de Bàsquet Sant Just,
que bufa 60 espelmes i que ha preparat un acte pel 4 de juny; el Club
de Taekwondo, que enguany celebra el seu 35è aniversari i que va fer
una exhibició a la Sala de l’Ateneu, i
els Karts de Coixinets que pel novembre faran la 40a Cursa.

ELS CLUBS MÉS FEMINITZATS SÓN EL VOLEIBOL, EL PATINATGE ARTÍSTIC
I LA GIMNÀSTICA RÍTMICA, AMB EL 100%; SEGUITS PEL D’ATLETISME, AMB EL 60%
DE NOIES INSCRITES, I EL DE BÀSQUET, EL DE TAEKWONDO I EL DE NATACIÓ AMB EL 40%
RETRANSMISSIONS
ESPORTIVES EN DIRECTE
PER RÀDIO DESVERN
L’Eric Brull, el Sebastià Elias, el Marc
Romero i l’Adrià Vilà són quatre joves
col·laboradors de l’emissora municipal
Ràdio Desvern. Els dilluns fan el programa
“Juguem a casa” i, recentment, el caps
de setmana han incorporat les retransmissions en directe d’alguns dels partits
de les diferents disciplines existents que
es disputen al poble.

ESPAIS PER FER ESPORT
La Bonaigua i el Camp de Futbol són els
equipaments referents en l’àmbit esportiu
a Sant Just, però l’oferta és molt més àmplia: el Parc Ciclista mancomunat, el Pàdel
Sant Just, el Frontó i les instal·lacions privades. A això cal sumar nombrosos espais
de relació ciutadana en diferents punts
del municipi que permeten la pràctica de
l’esport a l’aire lliure. És el cas de les pistes
de les escoles, els Jocs Jovenívols, el c.
Indústria, el parc Maragall, les Basses de
Sant Pere, el frontó del c. Salvador Espriu
(horari de 16 a 20 h), els carrils bici o els
elements per fer exercicis a la plaça de la
Pau, entre d’altres.

CURSA SOLIDÀRIA
AL MES DE SETEMBR

E

El Club d’Atletisme Sa
nt
entrenaments setman Just farà
als oberts a la
ciutadania durant els
me
Dimarts i dijous: a pa sos de juliol.
rtir de les 18.15 h.
Lloc de trobada: plaça
Camoapa
Informació: Club d’A
tletisme Sant Just
93 449 08 64
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PROP DE 2.000 PERSONES INSCRITES EN 16 ENTITATS ESPORTIVES
16 entitats, 130 equips i 1.973 persones inscrites (612 de les quals noies) són números que donen compte del ric teixit esportiu que hi ha
a Sant Just Desvern. Però darrera les xifres hi ha molt més, entrenadores i entrenadors, personal tècnic i a les juntes i moltes famílies que
acompanyen dia a dia jugadors i jugadores.

CLUB DE BÀSQUET SANT JUST

CLUB ATLETISME SANT JUST

• 206 jugadors/es
• Subvenció: 8.103 ¤
• www.cbsantjust.com

• 145 atletes
• Subvenció: 4.609 ¤
• atletismesantjust@gmail.com

FUTBOL SALA SANT JUST

CLUB ESPORTIU BARNA

• 108 jugadors
• Subvenció: 7.257 ¤
• futsalsantjust@hotmail.com

• 102 gimnastes
• Subvenció: 3.277 ¤
• www.clubesportiubarna.com

CLUB DE FUTBOL SANT JUST

CLUB D’HANDBOL SANT JUST

• 188 jugadors
• Subvenció: 8.128 ¤
• www.cfsantjust.com/

• 15 jugadors
• Subvenció: 311 ¤
• www.handbolsantjust@santjust.org

VOLEIBOL SANT JUST

ASSOCIACIÓ DE VETERANS
SANT JUST

• 137 jugadores
• Subvenció: 5.706 ¤
• www.voleibolsantjust.com

HOQUEI CLUB SANT JUST
• 132 jugadors/es
• Subvenció: 7.220 ¤
• www.club@hcsantjust.net

PATINATGE ARTÍSTIC SANT JUST
• 86 patinadores
• Subvenció: 4.745 ¤
• info@pasantjust.net

CLUB DE NATACIÓ SANT JUST
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• 22 jugadors
• Subvenció: 348 ¤
• cangiland@hotmail.com

TAEKWONDO SANT JUST
• 15 esportistes
• Subvenció: 1.278 ¤
• taekwondosantjust@gmail.com

AGRUPACIÓ CICLISTA SANT JUST
• 100 ciclistes
• Subvenció: 1.731 ¤
• www.acsantjust.com

• 71 nedadors/es
• Subvenció: 3.355 ¤
• cnsantjust@hotmail.com

CLUB DE KARTS DE COIXINETS

ATLÈTIC SANT JUST CLUB DE FUTBOL

TRIBANDA TRIATLÓ

• 396 jugadors
• Subvenció: 12.636 ¤
• www.atsantjustfc.com

• 10 esportistes
• Subvenció: 400 ¤
• tribanda_triatlo@hotmail.com

• 240 participants
• Subvenció: 5.300 ¤

EQUIP DE GOVERN

“JUGUEM AMB VALORS”
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Aquest és el lema que s’ha escollit per a la Festa de l’Esport d’aquest any. No és una elecció
a la lleugera. La pràctica de l’esport que fa el
nostre jovent implica valors essencials per al
desenvolupament de la persona, com el respecte, el treball en equip, la disciplina, l’esforç,
l’aprenentatge, la solidaritat, el foment de la
salut i l’ètica, entre d’altres.
Des de ben petits, els infants s’inicien en
la pràctica d’un esport i comencen a aprendre tots aquests valors ja sigui en els entrenaments o a les competicions. De vegades, al
camp de joc, hi ha comportaments que s’allunyen d’aquests valors i no s’han de permetre.
Cal utilitzar tots els instruments que tinguem
al nostre abast per recuperar el joc net i el
respecte, i intentar donar exemple en tot mo-

ment. Un missatge adreçat tant a l’equip com
a l’afició esportiva.
A Sant Just, gaudim d’una elevada taxa de
pràctica esportiva i el nostre jovent pot triar
entre un ampli ventall de disciplines. Segons
una enquesta recent adreçada al jovent del
poble, l’esport és la principal activitat extraescolar, per davant de l’aprenentatge d’idiomes,
i el complex de La Bonaigua és l’equipament
municipal que més utilitzen. Tenim una bona
base i cal seguir treballant en aquesta direcció,
al costat dels clubs locals i de la seva gent.
Tenim molts reptes davant. Un és la millora dels equipaments esportius, una inversió necessària que ha quedat aturada en els
darrers anys a causa de l’impacte de la crisi
en les finances locals. En som conscients i tot

just ara podrem començar a fer les primeres
inversions de millora.
Un altre repte és fomentar l’esport inclusiu al nostre municipi. Per aquest motiu, hem
decidit acollir els Special Olympics a Sant
Just, sota l’assessorament de la Federació
Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics
–ACELL. Estem treballant en la celebració
d’una jornada Special durant la primavera de
l’any vinent, en la qual es desenvoluparan tres
modalitats esportives. Prop de mil persones
s’aplegaran a Sant Just per veure com valors com el respecte, la integració, el treball
en equip i l’esforç personal triomfen. Comptem amb els clubs locals per fer-ho possible. Comptem amb vosaltres per fer realitat
aquests valors. Gràcies per endavant.

ELS AJUNTAMENTS,
SEMPRE AL PEU
DEL CANÓ

BEVERLY HILLS,
08960

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Les darreres setmanes hem hagut de veure, impotents, com el Tribunal
Constitucional tombava i suspenia, de nou, diferents lleis procedents del Parlament de Catalunya. Lleis que afecten drets bàsics de la
ciutadania, com la de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica. Una Llei que sorgeix d’una ILP i que
s’aprova per unanimitat al Parlament.
La suspensió d’aquestes normatives acaba afectant directament aquelles
persones que estan patint més els efectes de la crisi econòmica i que es
troben en situació d’emergència social.
El món local, com a administració més propera a la ciutadania, té un
paper clau en la resposta que necessiten les persones que es troben en
aquest tipus de situacions. I sense el desplegament normatiu i reglamentari necessari ens quedem desemparats. Però no ens aturem. Des dels
ajuntaments seguirem impulsant accions per evitar desnonaments per
impagament d’hipoteca o de lloguer i buscarem mecanismes de segona
oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. Continuarem assumint les despeses de consums energètics de les famílies que
no es poden pagar la calefacció a l’hivern o l’aigua o l’electricitat. Perquè
és la nostra feina, seguirem dignificant la vida de les persones.

Mentre donava voltes a la temàtica sobre la qual escriuria l’article mensual,
em va sorprendre un missatge d’un conegut que amb certa sornegueria
deia “Ep! Els de Sant Just sou els segons més rics de Catalunya! L’enhorabona!”. L’IDESCAT publicava a mitjans de la setmana passada un informe
sobre la renda familiar disponible bruta (RFDB) per Municipis que situava
Sant Just com el segon municipi amb un índex més alt, just per
darrere de Sant Cugat del Vallès.
No és que els vents de la Vall de Sant Just inspirin les audàcies econòmiques dels habitants del poble (potser sí, en algun cas). Fonamentalment,
es deu al fet que existeix un moviment d’atracció de persones que cerquen
un espai tranquil on viure i un entorn social concret (i poden pagar-s’ho). Però aquest moviment també té la seva cara B en la sortida
sistemàtica del municipi de gent amb pocs recursos, que es veu “expulsada” per motius econòmics. I aquest moviment ha estat molt menor
del que hauria estat gràcies a una política de fons per contrarestar-lo. Un
poble com el nostre, que vulgui conservar la seva equitat i la seva cohesió
social, cal que continuï generant polítiques compensatòries amb molta
intensitat. Polítiques que permetin a tothom poder desenvolupar el seu
projecte vital al poble que els ha vist néixer i/o créixer. No ens relaxem!
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L’ENTREVISTA: FRANCISCO ARRABAL, PRESIDENT DEL CLUB DE BÀSQUET SANT JUST

“Cuidar el bàsquet d’iniciació i fomentar
la igualtat de sexes són les nostres prioritats”
60 anys d’història es mereixen una
gran celebració...
Sí, i el que hem previst és una cloenda ludicoesportiva el 4 de juny a La
Bonaigua que volem que sigui molt
participativa. Hi haurà exhibició
dels equips més petits per implicar
les famíies per fer pinya i germanor.
I a partir de la categoria cadet fins
a sènior, farem torneig entre nosaltres, amb equips mixtos i combinats
de diferents edats; també d’entrenadors i famílies. Serà una festa al
voltant del bàsquet, a la qual hem
convidat totes les persones que han
estat a la presidència del club, i finalitzarem amb un dinar a la pista
exterior del Complex.
Per a l’ocasió també hem fet una
crida a les famílies perquè ens envïin fotografies de jugadores i jugadors vinculats al club al llarg
d’aquests 60 anys. Algunes d’elles
surten a la portada d’aquest Butlletí, i amb totes les que arribin es farà
un gran mural.
També tenim pensat fer un sopar
de cloenda cap a final d’any durant
el qual es lliuraran distincions i en
el qual pretenem que hi hagi una
àmplia representació generacional.
Es pot dit que el club es troba en un
moment dolç?
El cert és que sí. Tenim 14 equips
federats –8 masculins i 6 femenins–
i tres més mixtes d’escoleta (que
no competeixen). Això suposa un
moviment de 224 jugadors/es. I del
que ens sentim més orgullosos és

de fomentar la igualtat entre sexes.
Tenim autèntica fal·lera per impulsar el bàsquet femení i ens està
donant moltes alegries. Els nostres
equips femenins tenen àngel.
Com s’aconsegueix tenir tants
equips en un poble on hi ha tantes
disciplines?
Perquè al darrera hi ha una feina
constant. Li donem molt importància a l’escoleta, oferim una iniciació
al bàsquet lúdica, amb monitoratge
preparat per a això i incidim molt
en els valors que ens representen
–com el treball en equip, respectar
al contrari i jugar net–, de manera que sigui un aprenentatge prou
atractiu.
En categories superiors patim la
pressió de l’entorn, amb municipis que tenen equips en categories
més competitives que nosaltres,
però el nostre objectiu no és portar

gent de fora. Estem molt contents
que el treball previ que es fa acaba
cristal·litant en equips força sòlids
i que tenen grans resultats. De fet,
al sènior masculí A, 5 jugadors són
del planter, un dels quals mai ha
canviat de club. Això és molt difícil
d’aconseguir.
La nostra política no és captar jugadors/es de fora, i a més tenim com
a obstacles el fet de no poder disposar de més hores de pista i que La
Bonaigua no està especialment ben
ubicada per a gent d’altres pobles;
però quan vénen la veritat és que
acaben trobant-s’hi molt bé.
Els equips han fet una bona
campanya?
Els preminis masculins i femenins
han estat campió de lliga i subcampió, respectivament. L’infantil
femení també ha sigut campió, i el
Cadet groc masculí i el júnior masculí han fet una gran temporada. El
Sènior A masculí ha estat a punt de
pujar de categoria. Menció a part
mereix el treball fet pels dos sèniors femenins. Independentment
del que acabi passant en l’últim
moment –ja que pot pujar de categoria el Sènior A i de rebot també el
B– ambdós han fet una temporada
èpica.
Hi ha una base de jugadores que
ja porten un parell d’anys jugant,
estan molt unides i això es reflecteix en el camp. És una conjunció
de joventut i experiència fantàstica
que està donant molt bons fruits.

President amb data de caducitat
La història del Francisco Arrabal amb el Club de Bàsquet va començar l’any
2005, quan el seu fill gran va començar a jugar-hi. El juny de 2010 va entrar a
formar part de la Junta Directiva i des de març de l’any passat és el president
de l’entitat però, com ell diu, va ser de rebot, perquè l’anterior president va
haver de marxar per motius de feina. El seu objectiu és convocar eleccions
a final de 2016 per endreçar-ho i deixar-ho tot ben lligat perquè el mandat
sigui de quatre anys; i després marxar per tal que hi hagi relleu generacional
i entri una persona nova amb la il·lusió intacta i idees fresques.
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CAMPANYA DE CIVISME

“La caca és del gos.
La cagada és de qui no la recull”
Veure excrements d’animals a la via
pública no és nou, així com tampoc
les accions per informar les persones propietàries de l’obligació i la
necessitat de recollir-los. S’esmercen
molts recursos econòmics, humans i
tècnics per aconseguir un Sant Just
Desvern més net i lliure de caques
de gossos, però costa molt.
Tot i que bona part de la ciutadania
actua de forma cívica i responsable,
encara hi ha persones que se salten
les regles més fonamentals de la
convivència veïnal. És per això, per
arribar a aquestes persones i aconseguir canviar el seu comportament
incívic, que l’Ajuntament s’ha propo-

sat atacar el problema amb diferents
accions, principalment informatives
i de sensibilització, però també incidint en la imposició de sancions quan
s’incompleixi l’ordenança de tinença
responsable d’animals de companyia.
En aquest sentit, s’impulsa la campanya: “La caca és del gos. La cagada
és de qui no la recull”, ideada per un
grup de noies i nois de 4t d’ESO de
l’INS Sant Just en un dels projectes
d’Aprenentatge i Servei (APS) del
curs escolar 2015/2016. Un missatge
directe que vol fer reflexionar sobre
els actes i actituds d’una problemàtica que té fàcil solució si tots i totes
ens impliquem.

PER ARRIBAR AL PÚBLIC
OBJECTE D’AQUESTA CAMPANYA
ES FAN DIFERENTS ACCIONS:

Deures i obligacions
de les persones
propietàries d’animals
de companyia
• Identifica el teu animal de companyia
amb microxip i amb placa d’identificació
• Censa’l al registre d’animals de companyia del municipi o al registre ANICOM
de la Generalitat
• Recull els excrements del teu gos/ssa i
evita que orini a les façanes dels edificis
i al mobiliari urbà. Intenta rentar amb
aigua l’orina de l’animal.
• Treu-lo a passejar i porta’l lligat per la
via pública.
• Els gossos de raça potencialment perillosa han de tenir la llicència de conducció
administrativa, anar lligats i amb morrió
per la via pública i mai poden ser conduïts per persones menors d’edat
• Es prohibeix la presència dels animals
en els parcs infantils

Distribució d’enquestes sobre civisme
i tinença responsable d’animals (cens,
xip, vacunacions, necessitats dels
animals...) que han estat elaborades
pel grup d’APS i que s’han fet arribar a
famílies de l’institut i a peu de carrer.
Han fet més de 200 enquestes.

• Es prohibeix donar de menjar als animals
o rentar-los a la via pública

Repartiment de fulletons amb els drets
i les obligacions de les persones propietàries d’animals de companyia a peu de
carrer per un agent de bones pràctiques.

• Has de tenir la cartilla sanitària de l’animal i procura que rebi l’atenció veterinària que cal per garantir la seva salut

Elements visibles que es clavaran directament als excrements per “denunciar”
davant la resta de la ciutadania, els actes
d’incivisme. Hi ha una coordinació amb
el servei de neteja perquè després es
retiri.

• Comunica a l’Ajuntament la pèrdua o
desaparició d’animals de companyia, i si
porta xip, hi ha la possibilitat de trobar-lo
més ràpidament
• No abandonis els teus animals

Augment de la vigilància per part de la
Policia Local així com de la imposició
de multes, que poden ser de fins a
400 ¤ per no recollir els excrements.

• En aplicació del text refós de la Llei de
protecció dels animals, decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, i de l’Ordenança
reguladora de protecció i tinença d’animals, de 26 de novembre de 2012 i en l’incompliment de les obligacions anteriors,
les persones podran ser SANCIONADES.
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NOTÍCIES BREUS
L’11 DE JUNY OBRE
LA PISCINA EXTERIOR
DE LA BONAIGUA
La temporada d’estiu de la piscina anirà de l’11 de juny a l’11 de
setembre. L’horari variarà en funció dels mesos: podeu consultar-los a www.bonaigua.com.

DINAMITZACIÓ
DELS PARCS AMB
ACTIVITATS PER A
TOTA LA FAMÍLIA
Durant el mes de maig s’ha dut a terme una nova edició
dels Divendres al parc, una iniciativa impulsada per
l’Ajuntament i per la Xarxa 0-6, que ofereix una proposta de
joc diferent a l’aire lliure, adreçada als infants i a les seves
famílies. Aquest és el cinquè que s’ha organitzat. Al voltant
de la plaça de la Pau es fan tallers, jocs i racó de contes.

BENVINGUDA CIVIL
A UN INFANT
L’alcalde ha celebrat al mes de maig
la primera cerimònia civil per donar la
benvinguda a un infant al municipi. A la
fotografia, en un moment de l’acte a la sala
Isidor Cònsul i Giribet, després d’haver
compartit un acte en el qual se celebrava
que el Jaume, que tot just ha complert un
any, forma part de la comunitat veïnal de
Sant Just Desvern.

AULA D’ESTUDI A LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT
FINS AL 15 DE JUNY
Amb aquest servei es vol donar resposta a les necessitats de l’alumnat de
trobar un espai òptim on poder estudiar. L’horari establert és divendres de
20.15 a 24 h, dissabtes de 16 a 24 h i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
Del 15 de juny fins al darrer cap de setmana de juny també estarà obert els
dissabtes de 10 a 13.30 h.
La setmana del 6 al 13 de juny, coincidint amb l’època per preparar les
PAAU, hi ha un servei d’Aula d’Estudi més ampliat: també de dilluns a
dijous de 20.15 a 24 h.
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NOTÍCIES BREUS
VEÏNAT CENTENARI
L’alcalde i la regidora d’Acció Social van felicitat personalment la veïna Manuela
Navarro, que el 27 d’abril va fer
100 anys. Manuela viu a la
residència Vitàlia.

8 EDIFICIS DE CENTRES ESCOLARS PÚBLICS
OBTENEN LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
Els resultats dels estudis fets amb el suport de la Diputació de Barcelona situen la major part
d’aquests edificis amb una qualificació B o C, clarament per sobre de la qualificació energètica
mitjana. Aquests edificis tenen un consum energètic i unes emissions de CO2 inferiors a les que
tindria un edifici de característiques semblants. Els certificats també inclouen la proposta de
millores per poder reduir la demanda energètica de l’edifici i incrementar algun grau en l’escala de
qualificació energètica en properes certificacions.

PROJECTES
EDUCATIUS PER A
L’ÈXIT ESCOLAR
Aquest mes es duen a
terme les cloendes de
tres projectes educatius

De l’altra, els projectes APS (Aprenentatge i
Servei). Més de 100 noies i nois també de 4t
d’ESO de l’Institut Sant Just han rebut el diploma
de reconeixement per haver participat en els
diferents APS. Es tracta de projectes comunitaris,
on els l’alumnat realitza unes 10 hores en una
entitat o servei del municipi en diferents àmbits
amb la voluntat que experimentin i protagonitzin
accions de compromís cívic i aprenguin fent
servei a la comunitat.

Enguany l’English Day ha celebrat el 10è
aniversari amb una exposició al CIM. Al maig
també es va fer la cloenda del projecte, en el qual
participen totes les escoles públiques del municipi, la concertada Madre Sacramento i l’Institut
Sant Just. Al llarg del curs fan diferents activitats
per millorar el coneixement de la llengua anglesa
d’una forma divertida i compartida.

D’una banda el Connecta, gràcies al qual una
dotzena de nois i noies de 4t d’ESO realitzen
pràctiques en serveis i empreses col·laboradores.
L’objectiu d’aquest programa és afavorir que
l’alumnat assoleixi les competències bàsiques de
l’ESO i que pugui obtenir el graduat en educació
secundària, motivar-lo per assolir aquest objectiu
i possibilitar que conegui el funcionament d’una
empresa de l’àmbit del seu interès.
Les empreses i serveis municipals on ha estat els
estudiants són Ràdio Desvern, Hospital Moisès
Broggi, restaurant El Mirador, restaurant L’Ateneu,
Tallers Bonavista, Intecma, Autoinsitu.
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PLA JOVE 2016-2019

Volem conèixer les inquietuds del jovent.
Participeu a l’enquesta i a la sessió al Casal
L’Ajuntament continua recopilant
informació per elaborar el Pla Local
de Joventut, un document que servirà
per desenvolupar
els objectius i les accions que es duran
a terme per donar
resposta a les necessitats i demandes del
jovent del municipi.
Els eixos de Pla, són
quatre: participació, cultura, oci i espai públic. També
es treballaran temes com l’ocupació i la formació.
Actualment s’està fent la fase de diagnosi del Pla, per
la qual cosa s’ha fet una enquesta a la franja d’edat de
16 a 30 en línia i a la qual es pot accedir a través de
santjust.cat i al QR de la imatge.
L’enquesta estarà disponible durant tot el mes de
juny i, des de l’Ajuntament, es demana una alta participació perquè la diagnosi sigui el més acurada possible,
i poder recollir com més propostes millor.
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ACCIONS FETES
• 400 enquestes als nois i noies d’ESO de l’IES I l’Escola Madre
Sacramento.
• 30 enquestes per a jovent de 16-30 anys durant la celebració
del cabaret artístic.
• Activitat d’acampada nocturna al Casal, en la qual el Club
d’Esplai Ara Mateix i l’Agrupament Martin Luther King, van
participar en una sèrie de jocs i debats sobre els eixos del Pla.

ACCIONS FUTURES
• S’estan fent enquestes a peu de carrer per a jovent de 16 		
a 30 anys.
• Trobada participativa al Casal de joves: el 18 de juny es farà
un debat-vermut obert adreçat a jovent de 18-30 anys per
tal d’aprofundir en els eixos del Pla.
MÉS INFORMACIÓ DEL PLA JOVE A SANTJUST.CAT I
AL CASAL DE JOVES AL TELÈFON: 93 371 02 52.

RECOLLIDA DE RESIDUS

Un nou repte per a Sant Just
Sant Just té un dels millors percentatges de recollida selectiva de residus en contenidors, però els darrers
anys s’ha produït un estancament i
una tendència clara a la baixa. L’any
2015 la recollida selectiva (cada residu al lloc que li correspon) va ser
d’un 51%.
L’objectiu de Catalunya està fixat
en el 60% per l’any 2020 i el d’Europa, en el 70% per 2030. Cal la im-

Cal replantejar el
sistema de recollida
actual?

plicació de tothom per augmentar
la quantitat de recollida selectiva i
assolir aquests índexs que són de
compliment obligat.
El 9 de juny s’iniciarà el procés amb
un Fòrum, obert a tothom, per a debatre i proposar accions per millorar
la separació dels residus a Sant Just.

Com podem implicar
les famílies que
encara no separen
els residus?

S’haurien de posar
sancions a les persones
que no separen els
residus correctament?

Com podem reduir
l’ús del contenidor
gris (resta)?

VINE, INFORMA’T
I DÓNA LA TEVA OPINIÓ
FÒRUM RESIDUS
9 DE JUNY A LES 18.30 h
A L’AJUNTAMENT
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SERVEIS APÚBLICS
L’ABASTALDETEU
TOTHOM
ABAST…

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA
DE LES PERSONES A CASA SEVA
L’Atenció Domiciliaria és un conjunt de serveis que es presten dins del
domicili de les persones que ho necessiten per tal de millorar la qualitat de vida
de les persones i donar-les una atenció digna i integral.

A QUI VA ADREÇADA?
A persones dependents de qualsevol edat que tinguin reconeguda la seva dependència per la Generalitat de Catalunya (SAD
Dependència) o l’Ajuntament així ho determini (SAD Social).

Són persones dependents aquelles
que per raons, físiques, psíquiques,
sensorials i/o socials necessiten ajuda i
suport per fer les tasques quotidianes
del dia a dia

QUINS SERVEIS HI HA DINS L’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA A SANT JUST?
SERVEI BÀSIC D’AJUDA A DOMICILI

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIES

Conjunt d’actuacions de caràcter personal
(higiene personal, alimentació...) i de caràcter
domèstic (neteja de la llar) amb la finalitat
d’atendre les necessitats de la vida diària. Actualment, aquest servei el presta l’empresa CLECE i
està en període de licitació.

És per a persones grans que viuen soles o
persones amb discapacitat. Permet demanar
ajuda des del mateix domicili en cas d’urgència.

Aquest conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis poden ser prestats de forma conjunta o separada segons
siguin les necessitats de les persones usuàries. S’orienten a
resoldre els problemes o limitacions d’autonomia personal que
pateixen.
L’objectiu del servei, a més de l’atenció assistencial, és promoure l’autonomia personal i evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que, degut a
mancances de tipus físic, psíquic, sensorial o social no puguin
continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport, i sense
que això representi un risc per a elles.
Servei d’Atenció Domiciliària
Persones ateses
Núm. d’hores realitzades
Núm. neteges de xoc

(diògenes, deteriorament llar...)

Despesa directa del servei
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2013

2014

2015

116

140

157

11.546

12.123

15.304

2

3

2

168.003 ¤

183.814 ¤

189.378 ¤

La teleassistència és un
polsador que la persona
beneficiària porta i amb la
qual està connectada 24 hores
al dia/365 dies a l’any a una
centraleta telefònica que li
donarà resposta
Servei de Teleassistència

2013

2014

2015

276

282

272

0

2

3

Despesa directa del servei 26.197,75 ¤

30.247,00 ¤

26.988 ¤

Persones ateses
Persones en espera

ALTRES AJUDES DE SUPORT 		
(AJUDES TÈCNIQUES)

SERVEI DE CONVALESCÈNCIA
És una varietat del servei bàsic d’ajuda a domicili.
Es presta en col·laboració amb l’Hospital Moisès
Broggi i permet que les persones hospitalitzades
sense suport familiar, gaudeixin en el mateix
moment de la seva arribada al domicili, d’atenció
de suport personal.

Servei de Convalescència
Persones beneficiades

Són recursos destinats a les persones amb dificultats de mobilitat.
Es va iniciar a l’any 2014 i els més rellevants són:
Detector de fum: és una alarma que es dispara en situacions
de fum per raons diverses com pot ser deixar el foc encès en la
preparació d’aliments.

2013

2014

2015

10

5

2

Núm. de persones usuàries
de Serveis Socials de Sant Just

2

1

cap

Núm. d’hores totals realitzades

61

37

15

Despesa directa anual del servei

987,31 ¤

556,46 ¤

360 ¤

Detector de mobilitat: està dissenyat per detectar l’absència
de moviment en l’habitatge i, per tant, qualsevol circumstància que impedeixi el moviment a la persona usuària, com ara
caigudes, crisis, etc...
Ajuts tècnics

2014

2015

Detectors de fums

8

6

Detectors de mobilitat

4

3

ON I COM SOL·LICITAR
AQUESTS SERVEIS
Tots els serveis d’Atenció Domiciliaria han de sol·licitar-se al Servei d’Acollida de
l’Ajuntament.
Aquest servei es presta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i és d’accés lliure.
Està adreçat a tota la població i no cal demanar hora.
A partir de la demanda es fa una valoració de les necessitats pel personal tècnic
de referència a partir de les normatives aprovades i també del grau de necessitats.

A Sant Just tots aquests serveis
són gratuïts per a les persones
beneficiàries

QUINA ADMINISTRACIÓ
TÉ LES COMPETÈNCIES
EN AQUESTS SERVEIS
En el cas de les persones amb dependència és la Generalitat de Catalunya qui
atorga el dret a rebre les prestacions. Tot i això és l’Ajuntament qui té la competència de donar el servei a les persones que tinguin reconeguda la dependència.
Aquesta modalitat és diu SAD DEPENDÈNCIA.
En el cas de SAD SOCIAL la competència de reconeixement de la necessitat i
de l’atorgament de les prestacions necessàries correspon a l’Ajuntament.

FITXA DEL SERVEI
Descripció
Conjunt integrat, organitzat i coordinat
d’accions i serveis que es presten dins
els domicilis de les persones beneficiàries per resoldre els problemes o
limitacions d’autonomia personal que
pateixen.
Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona, Regidoria
d’Acció Social. L’equip de professionals
està format per cinc persones.
Persones destinatàries
Persones dependents de qualsevol edat
que per raons, físiques, psíquiques,
sensorials i/o socials necessiten ajuda i
suport per fer les tasques quotidianes
del dia a dia.
Gestió:
La gestió és compartida. L’Ajuntament
realitza el control i el seguiment de la
prestació del servei per garantir-ne la
qualitat, i els serveis són prestats per les
empreses contractades.
Principals dades econòmiques:
Recursos municipals que s’hi destinen:
216.366 ¤
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COMUNITAT INNOLAB

Alumnat de l’escola Algueró
i ASPROSEAT participen
en un projecte comarcal
d’innovació que promou
el talent creatiu
L’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró i el Centre Pilot
ASPROSEAT han participat en el projecte Innolab Challenge Generator, una iniciativa de la Comunitat d’Innovació
Innolab per promoure el talent creatiu i la innovació entre
l’alumnat del Baix Llobregat, amb la voluntat que aquest
territori sigui més innovador i guanyi competitivitat. En
la primera sessió van treballar-hi conjuntament professorat, personal tècnic d’ajuntaments i empresariat per
tal de definir els reptes que posteriorment ha hagut de
resoldre l’alumnat.
A través d’aquests reptes, els nois i noies han generat
idees i han creat prototipus amb l’ajuda d’Innobaix i de
l’equip de consultoria i tutors. Finalment, les empreses i
ajuntaments participants en aquestes dues sessions han
valorat i han donat suport a la millora de les idees aportades
DINÀMIQUES DE TREBALL I DIÀLEG

En el següent pas, els millors projectes de cada centre
del Baix Llobragt han participat primer en l’acceleradora dels projectes, que consisteix en 3 dies de feina
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intensos per perfeccionar i accelerar els projectes i, finalment, les presentacions finals del producte. L’equip
guanyador viatjarà a Berlín per visitar empreses innovadores i acceleradores empresarials.
En aquest projecte hi participen instituts, empreses
i ajuntaments de la comarca, que han compartit tallers amb la voluntat de crear diàleg entre els diferents
agents del territori, l’administració, el món educatiu i
les empreses.
Els reptes que ha treballat l’alumnat de l’Escola Algueró i d’ASPROSEAT, conjuntament, han estat: d’una
banda “com reduir les deixalles generades en les festes populars”, plantejat pel servei de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Aquest grup
ha arribat a la final. I de l’altra, “com millorar la comunicació amb el personal empleat de l’hotel”, exposat per
l’Hotel Hesperia.

LA TAXA D’ATUR
La Unió Europea dóna llum verda BAIXA A NIVELLS
a un projecte de promoció
DE L’ANY 2009
que beneficiarà Sant Just
El mes d’abril, la taxa d’atur de Sant
PROJECTE RUTES SINGULARS

Just Desvern s’ha situat, per primera
vegada des de 2009, en el 8%, 5 punts
per sota de la mitja de la comarca,
amb un total de 574 persones aturades al munipi, 316 de les quals són
dones i 258, són homes.
L’any 2016 va començar amb una taxa
d’atur del 9,1. El nombre absolut de
persones aturades de Sant Just Desvern no baixava per sota de les 600
persones des del mes de febrer de
2009 en què hi havia comptabilitzades 593 persones en situació d’atur.
EVOLUCIÓ ANY 2016

400

Sant Just participarà en el projecte
europeu “Rutes singulars”, mitjançant el qual es duran a terme diferents accions de promoció del municipi com ajudes a emprenedors/
es artístics i creatius, intercanvis
d’accions culturals i de promoció
del patrimoni artístic i cultural entre ciutats, entre d’altres. El projecte, coordinat des de la Regidoria
d’Ocupació i Empresa, compta amb
una subvenció del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
i es durà a terme durant tres anys.
L’aprovació d’aquest projecte per
part del comité de programació del

Programa Operatiu de Cooperació
Territorial Espanya França Andorra,
suposarà per a Sant Just l’entrada
de gairebé 300.000 ¤. La subvenció
global és de 1.438.801 ¤.
Les ciutats implicades en el projecte són Tournefeuille, Foix, Barakaldo, Irún, Sant Just Desvern, i
també participa la Fundació Kreanta
de Barcelona.
La presentació oficial es farà el
17 de juny a la localitat francesa de
Tournefeuille, que lidera el projecte,
a la qual hi assistiran l’alcalde, Josep
Perpinyà, i la regidora d’Ocupació i
Empresa, Carrasumada Serrano.

350

300

250
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

Al Baix Llobregat, l’atur registrat a
l’abril s’ha situat en 51.708 persones, i
ha disminuït respecte al mes anterior
en 1.827 persones (-3,4%) la qual cosa
situa la taxa d’atur registrat al 13,7%.

ELECCIONS GENERALS: 26 DE JUNY
El 3 de maig va sortir publicat al BOE el decret d’ eleccions generals pel
diumenge 26 de juny. Així s’inicia tot el procés electoral. Des del mateix dia
de la publicació del Reial Decret, la ciutadania que ho desitgi pot demanar
el vot per correu. La sol·licitud està disponible a les oficines de Correus i
cal emplenar-la i lliurar-la personalment acreditant la identificació amb
el DNI, passaport o carnet de conduir. A Sant Just estan cridades a votar
aquell dia 12.368 persones. El cens es va tancar l’ 1 de març de 2016.
Per incidències amb el cens el mateix dia de les eleccions, es pot trucar
al telèfon de l’Ajuntament: 93 480 48 00.
La campanya electoral durarà 15 dies, des de les 0 hores del divendres
10 de juny fins les 24 h del divendres 24 de juny. El dia 25 de juny serà
la jornada de reflexió.

Col·legis electorals a Sant Just Desvern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

Horari col·legis: de 9 a 20 hores
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EN FLAIX
SANT JUST AMB EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DANSA
L’Espai de Dansa Marta Roig, Tutuguri, l’Escola de
Dansa Renata Ramos París i els tallers del Casal
de Joves van fer demostració de danses i balls en
l’acte commemoratiu que es va celebrar a la plaça
Antoni Malaret i Amigó.

CONVERSA AMB EL MÚSIC
VÍCTOR PUERTAS
El santjustenc ha estat el protagonista d’una nova conversa d’El
Món Il·lustrat, juntament amb la
Big Mama Montse Pratdesaba. A
la sala Isidor Cònsul i Giribet van
parlar dels seus inicis i van oferir
una actuació musical.

EL FESTIVAL DE CANNES PREMIA
LA PEL·LÍCULA ON PARTICIPA LA
VEÏNA I BALLARINA LALI AYGUADÉ
El film, que ha rebut La Palma d’Or al
millor curtmetratge, explica, a través
de la dansa, la història d’amor entre
dos guardes de seguretat d’un pàrquing. El ballarí, Nicolas Ricchini i la
santjustenca, són els protagonistes.

AUDICIONS DELS TALLERS
DE MÚSICA
El grup “The Dixieland Preachers”
ha ofert dues audicions musicals per
l’alumnat de les tres escoles públiques
a la sala Municipal de l’Ateneu. Els
nois i noies de 5è i 6è curs de primària van poder escoltar i conèixer com
s’organitza i es reparteixen les veus
de la formació convidada.
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CABARET ARTÍSTIC
AMB UNA VINTENA
D’ESPECTACLES
El Casal de Joves va tornar
a ser escenari de diferents
modalitats artístiques de temàtica oberta, enguany ambientades en l’infern. És una
oportunitat perquè el veïnat
pugui mostrar les seves habilitats, ja sigui a través de la
màgia, els monòlegs, els malabars, el circ, cançons o lectura
de poemes, entre altres.

EN FLAIX

EL MURAL DE SUPORT A LA POBLACIÓ REFUGIADA DE LA FESTA
DE LA PAU VIATJARÀ FINS AL CAMP GREC D’ EKO STATION
L’Ajuntament també farà arribar els 1.700 ¤ que es van recollir a la botifarrada
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UN SÍ
PEL CANVI

PODEM MILLORAR
EL NOSTRE
POBLE?

UN ANY
DE GOVERN
MUNICIPAL

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal
del PSC

Joan Asmarats
i Gallart
Grup Municipal de
Convergència

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Per primera vegada en la història, pel juny viurem una
“segona volta electoral” a Espanya. Malgrat la gran
demanda social de canvi, les formacions polítiques
que van aconseguir representació al Congrés i al Senat el passat 20 de desembre han estat incapaces
de conformar un nou Govern. El candidat socialista
Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha intentat fins al darrer
moment aconseguir un pacte de govern, però no ha
estat possible. Cal valorar l’esforç que ha realitzat per
aconseguir un canvi polític a Espanya, però ha mancat
lideratge d’estat i ha sobrat estratègia política de curta
mirada. Per la ciutadania, no n’hi ha prou quan la realitat
reclama tantes solucions i reformes.
Els nous temps requereixen una nova transició a tot
l’Estat, com la que es va viure a l’inici de la democràcia.
Aconseguir un pacte d’estat amb el màxim suport polític
ens permetria tirar endavant una autèntica reforma
social, econòmica i jurídica. Els personalismes o les
sigles no tenen justificació. Prou demores.
Aquests dies tornarem a viure una nova campanya
electoral. Des del PSC de Sant Just, ja avancem
que deixarem la via pública neta de propaganda
electoral. No col·locarem cartells ni pancartes al carrer
en aquesta “segona volta electoral”. Tothom coneix
les diferents opcions de govern, i exercir el dret a vot
és essencial per aconseguir un canvi i acabar amb
l’immobilisme actual. Els problemes s’eternitzen amb
el Govern del PP i aires de renovació han de sacsejar
la Moncloa, el Congrés i el Senat.
El socialisme necessita més força que mai a
les urnes per canviar el Govern actual, ja que
Espanya ha de recuperar les polítiques progressistes, federalistes i de marcat accent social. Dues
dones catalanes lideren àmbits de gran rellevància per
al futur: és el cas de Núria Parlón i Gil, responsable de
les polítiques socials, i Meritxell Batet i Lamaña, amb
la responsabilitat del projecte federal.
La implicació ciutadana és molt important, donat
que el desànim i la frase fàcil de “tots són iguals” no
serveix. No resol res. Actuar i fer propostes de canvi,
això sí que articula noves majories, noves respostes i
noves dinàmiques de diàleg i acord polític. El projecte
socialista us necessita per afrontar les necessitats
socials i les reformes polítiques que requereix Catalunya i Espanya.

Hi ha moltes coses que es poden millorar del nostre
poble
Parlem dels nostres vials.
Tenim molts carrers del nostre poble en condicions
precàries, amb un estat lamentable de les voreres i
greus deficiències d’enllumenat, així com una cada
cop més elevada circulació al municipi, que fa que hi
hagi punts dels nostres carrers que s’hagin convertit
en una aventura tant per circular-hi amb cotxe com
per caminar-hi. Per no parlar de molts vials que tenen
tres o quatre canvis de direcció i senyals que més que
pacificar la circulació causen confusió als usuaris dels
vehicles, a més d’apartar-los del centre del poble.
Les zones de vianants o mixtes, vés a saber que
són: es converteixen en un pelegrinatge per part dels
soferts vianants i dels intrèpids turismes, que han
d’esquivar obstacles com tanques provisionals, camions
de tonatge prohibit circulant i aparcant a on els convé
i carregant-se tot allò que troben, elements urbans
innecessaris o sense cap aprofitament, jardineres
arcaiques i sense manteniment, motos envaint zones
de vianants, contenidors que un dia hi són i l’altre no,
molts en unes condicions d’higiene deplorables, gossos
deslligats que van fent les seves necessitats allà on
els sembla, amb el vistiplau dels amos, és clar. I fins
i tot a les zones enjardinades que en teoria són per a
l’esbarjo dels nostres petits i que al final es converteixen
en territori pipican.
Això a part d’afectar la convivència diària dels
sanjustencs, ja que no són fets puntuals, sinó que
s’han convertit en habituals, suposen un cost afegit
a causa del manteniment que suposa reparar tots
els danys que s’ocasionen: replantar gespa, reposar
voreres, neteges extraordinàries, reposicions d’arbrat
i d’elements urbans…
Amb els recursos que, en principi, té el nostre ajuntament, s’hauria d’actuar d’una manera eficaç, començant
per fer complir les ordenances i solucionar d’una vegada
per totes tots aquests problemes domèstics que, si bé
no són d’estat, sí que farien que millorés el dia a dia
de la gent del nostre poble.

El 24 de maig es complia un any de les últimes eleccions
municipals i el 13 de juny farà un any, també, del Ple
de Constitució del nostre Ajuntament. No cal recordar
que, per a ERC, varen ser les millors eleccions pel
que fa als resultats, amb 1.315 vots, traduïts en tres
regidories. La suma de factors va fer que entréssim a
formar part d’un govern municipal progressista, amb
el PSC i Movem Sant Just.
En un any de feina, el Govern municipal, des de les
diferents àrees i amb l’esforç i complicitat de tothom, ha
fet realitat molts dels seus compromisos plasmats
al document de Pacte de Govern:
-Ens hem adherit a l’Associació de Municipis per la
Independència.
-Hem elaborat un Pla d’Actuació Municipal amb 6 eixos
de treball, 20 objectius operatius i 70 accions. És un
full de ruta que ajudarà tant el Govern, a complir els
seus compromisos, com la ciutadania, a demanar-ne
responsabilitats.
-Seguim garantint la cobertura de les necessitats
bàsiques de les persones i atenem les situacions
d’emergències socials que es detecten.
-Estem treballant per elaborar un procés participatiu
de cara a una part del pressupost de l’any 2017.
-Hem acabat de perfilar el projecte de regidor/a de
proximitat i volem implantar-lo abans que finalitzi
l’any 2016.
-El Ple municipal, per unanimitat, va aprovar demanar
a l’ATM i a la Generalitat les inversions necessàries per
fer realitat la connexió del Trambaix entre la plaça de
Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat i la Rambla
de Sant Just Desvern.
-S’ha millorat la visibilitat de molts passos de vianants
del municipi amb actuacions senzilles i de baix cost.
-Es treballa constantment per millorar el transport
públic, en coordinació amb les entitats supramunicipals
corresponents.
-S’han aplicat accions per al foment i millora de les
condicions tant del Mercat Municipal com del mercat
ambulant dels dimecres a la pl. Camoapa.
-Hem col·laborat activament amb les associacions de
botiguers i comerciants, existents i de nova creació, en
l’organització de fires i altres activitats de promoció
del comerç del municipi.
-Potenciem amb diferents accions el concepte de “Sant
Just, ciutat educadora”.
-Seguim fomentant, potenciant i donant el suport
necessari tant al teixit associatiu del municipi com
a actors bàsics de la cohesió social i la integració.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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@lflotats
@CortesPep
@pebocus
@jasmarats

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust

DARRERA
LA PORTA
BLINDADA

EDUCACIÓN,
REGENERACIÓN,
CLASE MEDIA

ELECCIONES

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

A les dependències del Parlament Europeu, a Brussel·les,
envoltada de fortes mesures de seguretat i de fortes
restriccions d’accés, s’hi amaga la documentació avui
disponible sobre els acords del TTIP (acrònim anglès de
l’ Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió). És un acord
de liberalització de comerç i inversions que prioritza
l’interès comercial de les empreses transnacionals per
sobre de l’interès general. Les negociacions del TTIP es
porten en secret, sense que hi hagi l’imprescindible control democràtic ni la informació suficient a la ciutadania.
El TTIP suposa un retrocés en matèria de drets. En
primer lloc, suposarà una cooperació UE-EUA en matèria
de regulació, rebaixarà els estàndards en matèries com
la protecció mediambiental, sanitària i alimentària.
D’altra banda, suposarà una enorme liberalització dels
serveis, que implicarà que grans multinacionals entrin
en sectors que ara tenim blindats com a públics. Finalment, es perdran drets en matèria de justícia, ja que els
conflictes derivats de la competència estaran resolts
per tribunals arbitrals que afavoreixen els interessos
de les multinacionals en contra dels estats.
En les darreres setmanes, Greenpeace Holanda ha
filtrat documentació relacionada amb el TTIP que ha
fet saltar totes les alarmes. Es tracta d’un document
que estableix les bases del que ha de ser la futura
regulació comercial. Podeu trobar-lo a http://www.
ttip-leaks.com .
En un moment en què des de la ciutadania ens estem
plantejant com podem recuperar qualitat democràtica,
el TTIP no deixa de ser l’atemptat més gran en molts
anys contra el control democràtic dels afers comuns.
La dependència absoluta de les nacions i els estats
dels interessos econòmics de les multinacionals és
sobre la taula. Estem davant la consagració definitiva
d’un ordre mundial que situa el capitalisme com a eix
central de les nostres vides i l’enriquiment de les grans
corporacions com a objectiu al servei del qual hem de
doblegar-nos.
En l’àmbit europeu són molts els municipis que
comencen a posicionar-se contra el TTIP i desenvolupen una xarxa capaç d’articular una campanya activa
a escala europea i d’emprendre accions en defensa
dels drets socials, laborals i mediambientals, entre
altres. I és que amb l’entrada en vigor del TTIP, els
municipis i les regions perdrien bona part de la seva
capacitat d’autogestionar-se. Creiem que Sant Just
hauria de posicionar-se en aquest aspecte i per això,
en els propers mesos, el grup municipal de Movem
Sant Just propiciarem una sèrie d’accions informatives i
presentarem una moció perquè el Ple de l’Ajuntament
declari el nostre poble com a municipi lliure de TTIP.

Afrontamos una nueva etapa en la que se necesitará
diálogo para formar un nuevo gobierno. Ciudadanos
es la garantía de que ese futuro Ejecutivo que lleve
a cabo las reformas que España necesita en regeneración democrática y lucha contra la corrupción,
modernización de la economía y para garantizar la
igualdad y la unión de todos los españoles. Nuestra
primera medida será impulsar un gran pacto por la
educación. Llevamos más de tres décadas de incapacidad manifiesta para lo que debería ser la principal
política: construir un sistema educativo moderno que
otorgue a los docentes la importancia que tienen y
que permita a nuestros hijos poder ganar el futuro y
tener una formación comparable a la que ofrecen los
países más avanzados. Si la economía del futuro
es la economía del conocimiento, no podemos
permitirnos suspender en educación.
Otra prioridad será poner en marcha las
políticas económicas y sociales necesarias para
recuperar a la clase media y trabajadora. Más de tres
millones de españoles han dejado de ser clase media
como consecuencia de la crisis. Ciudadanos no dejará
a nadie atrás. Hay que apoyar a autónomos y a emprendedores, ayudar (complemento salarial) para
que los trabajadores tengan sueldos dignos y crear un
nuevo modelo laboral más dinámico y estable, para
que los trabajadores tengan una carrera profesional y
capacidad de mejora dentro de las empresas. También
es urgente una apuesta decidida por la regeneración democrática y contra la corrupción.
España no se merece un Gobierno chantajeado
por los compañeros corruptos de su propio partido.
Ciudadanos ha demostrado que se puede luchar contra
esta lacra. Y si los españoles nos dan la responsabilidad
de formar parte de un nuevo Gobierno, haremos todo
lo que esté a nuestro alcance para que la sociedad
vuelva a confiar en la política y en nuestras instituciones
para que prime el interés general del conjunto de los
ciudadanos por encima de las filias o fobias ideológicas
y del sectarismo partidista que por desgracia aún
presente en la política española.

Dos meses viendo como las diferentes fuerzas políticas
que estaban destinadas a materializar el cambio en
España eran incapaces de ponerse de acuerdo ya que
no había sillas suficientes.
Y digo yo.....a que cambio se refieren?
Porque el espectáculo ofrecido poco o nada tiene
que ver con una regeneración política sino más bien
obedece al interés partidista y personal de unos cuantos
y que para nada tiene que ver con el interés colectivo
ya que de haber sido así y sin lugar a dudas habrían
sido capaces, las conocidas fuerzas de IZQUIERDAS,
DE PODER LLEGAR A UN ACUERDO DE GOBIERNO.
y es que quizás la voluntad del pueblo Español no
esta tan clara, o peor todavía, nadie ha sido capaz de
interpretar la voluntad popular que pedía una unión de
fuerzas , enterrando las diferencias y poniendo en valor
los puntos de cohesión.
Una coalición entre fuerzas constitucionalistas que
pudieran rescatar lo mejor de los partidos integrantes
del acuerdo, y que serviría para poder seguir en esa línea
ascendente en lo que a economía se refiere y poniendo
encima de la mesa reformas y políticas que eliminaran
las diferencias sociales y potenciara las políticas que nos
han reportado éxitos para el conjunto de la ciudadanía
española. Deben seguir poniéndose en práctica para
consolidar nuestra situación potencialmente buena
respecto al resto de los países de la zona euro.
Pues bien, no ha podido ser.
Espero y deseo que después de esta segunda vuelta
electoral, no se dibuje un escenario político que resulte
igual porcentualmente o muy similar al resultado alcanzado en las pasadas elecciones, con la consiguiente
y claramente manifestada incapacidad de doblegar
posturas políticas que supondría un nuevo fracaso y
una pérdida de tiempo que a estas alturas del partido,
podría convertirse en un carísimo peaje que para nada se
merece la sociedad española, y que para nada conviene a
un tejido empresarial que empieza a manifestar inquietud
y cautela a la hora de escenificar resultados productivos.
Seamos capaces de construir un futuro mejor para
todos. Pongámonos a trabajar..........YA.

@movemsantjust
www.movemsantjust.wordpress.com/
www.facebook.com/movemsantjust

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS JUNY 2016. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
4t JUNY FOTOGRÀFIC: PASSIÓ PER
LA FOTOGRAFIA. DEL 2 AL 30 DE JUNY
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just organitza aquest
esdeveniment fotogràfic que cada cop es fa més gran i
prestigiós. Recentment, l’entitat va rebre el Premi Nacional Millor Entitat al 2015 per part de la Confederación Española de Fotografía, renovant així la il·lusió
per impulsar activitats com aquesta que comporten
una gran feina i coordinació.
Més de 800 m2 ocupats per fotografies, exposicions, xerrades i
activitats ho demostren. Podem dir que Sant Just Desvern s’omple
de fotografia. L’Agrupació Fotogràfica Sant Just ha aconseguit reunir professionals de la fotografia d’arreu amb l’objectiu de promoure aquest art al municipi i també convertir Sant Just Desvern en un
referent dins dels circuits fotogràfics. Enguany s’ha aconseguit una
gran fita: al Concurs Internacional de Fotografia s’han presentat 390
fotògrafs, de 46 països diferents amb un total de 3.915 fotografies.
• INAUGURACIÓ. Dijous 2 de juny, a les 20 h. Jardins de Can Ginestar
• Taller de fotografia amb Eva van der Berg, redactora de National
Geographic. Dissabte 4 de juny. Can Ginestar
• Shottings amb més de 75 fotògrafs. Dissabte 18 de juny, al matí. Can
Ginestar.
• Documenta d’Ignasi Marroyo: La calle en un instante. Dilluns 13 de
juny, a les 19 h. Can Ginestar
MÉS INFORMACIÓ A WWW.AFSANTJUST.COM I WWW.JUNYFOTOGRAFIC.CAT

1a FESTA DE LA PERCUSSIÓ

Ballem a ritme de batucada
a la 1a Festa de la Percussió a Sant Just
Anoteu-vos l’11 de juny a les vostres
agendes perquè no us podeu perdre la
gran festa de la percussió a Sant Just.
Està prevista una gran rua de batucada en la qual no hi faltaran els Bandandarà, els Diablets de Sant Just, els
Dimonis Apagallums de Camablanca i el Rifenyo, el Drac de Sant Just i
unes quantes colles convidades més.
Després de la rua hi haurà una actuació final amb el grup Always Drinking Marching Band, un grup referent en la música de carrer i la fanfàrria com a ells els hi agrada definir-se. Música divertida i alegre que ens
assegura la festa i la gresca.
Dissabte 11 de juny, a les 18 h. Casal de Joves i rodalia.
Si voleu saber més de Bandandarà consulteu:
www.facebook.com/bandandarà
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
ENTITATS

TROBADA
GEGANTERA
Cada dos anys se celebra a Sant
Just Desvern la Trobada Gegantera.
Tenim l’oportunitat de veure els
gegants de Sant Just, Gentil i Flor de
Neu, a més de les colles geganteres
que són convidades a la trobada.
Com a novetat, aquest any està
previst que se celebri la 1a Cursa
Internacional de Gegants.
Es farà la plantada de gegants i
posteriorment un cercavila des del
Parc de Joan Maragall fins a la Pl.
Verdaguer, on es lliuraran els premis
als guanyadors/es de la cursa.
Finalment es farà la presentació
dels gegants i la ballada conjunta.
Qui vulgui també podrà assistir
al sopar i ball que es farà a Can
Ginestar com a festa final.
TROBADA GEGANTERA.
Dissabte 4 de juny, a les 17 h. Parc
de Joan Maragall
Venda de tiquets del sopar a l’Antiga Granja Carbonell i a Can Ginestar.
Si us agrada la cultura tradicional i
popular i voleu formar part de la Colla
Gegantera Sant Just podeu posarvos en contacte: www.santjust.org/
geganters

FESTES

Acompanyem la flama del Canigó
I celebrem les revetlles
El 23 de juny, a Catalunya celebrem la revetlla de Sant
Joan i també el solstici d’estiu, així com l’arribada de
la Flama del Canigó. De fet, la flama és encesa des de
bon matí al cim del Canigó, als Pirineus, i culmina el seu
recorregut en les fogueres que s’encenen arreu de Catalunya. Perquè això sigui possible, grups de persones
voluntàries reparteixen el foc en torxes per tot el país.
A Sant Just, un grup de persones voluntàries s’apropen a la pl. Sant Jaume de Barcelona a recollir la flama
per portar-la i fer el recorregut pels carrers de Sant Just
fins al Parc del Canigó on està tot preparat per encendre
la foguera de Sant Joan. Enguany, però, volem que sigui
encara més participativa i per això fem una crida a les
entitats i a la ciutadania per tal d’acompanyar la flama
en el seu recorregut. L’esperarem a Pl. Antoni Malaret
(20.45 h) i cada entitat amb la seva torxa i tothom qui
vulgui pujarem fins al Parc del Canigó on es llegirà el
Manifest i s’encendrà la foguera (21.45 h).

Avanç-Revetlla Sant Joan amb la
Coral Harmonia. Divendres 17 de juny, a les
17.30 h. Centre Social El
Mil·lenari
Revetlla per a gent
gran. Dimarts 21 de juny,
a les 18 h. Centre Social El
Mil·lenari
Revetlla Casa Regional Extremadura. Dijous
23 de juny, a les 23 h.

VOLEU ACOMPANYAR LA
FLAMA DEL CANIGÓ
EN EL SEU RECORREGUT?
Reserveu la vostra torxa,
abans del 17 de juny,
a ajuntament@santjust.cat
Recomanacions foc:
Gaudiu de les revetlles amb
precaució!
www.gencat.cat/revetlles

US PROPOSEM...
MÚSICA

CINEMA

VEÏNATGE

Audicions dels Tallers de Música
Dissabte 4 de juny, matí i tarda,
al Casal de Joves

El Documental del Mes: Síria, una
història d’amor, del director Sean
McAllister
Divendres 10 de juny, a les 20 h.
Ateneu

Mercat de 2a mà del Walden-7
Roba, joguines, collarets, llibres,
mobles...
Dissabte 4 de juny, a les 10 h.
Walden-7

Documental: Igloolik, a real tale
Reportatge social sobre les
poblacions àrtiques del Canadà.
Dijous 16 de juny, a les 20.30 h.
Ateneu

XXXII Festa d’Estiu de l’Associació
Veïnal La Plana Padrosa-Bellsoleig
Amb coca, cava i ball
Dissabte 18 de juny, a les 23 h.
Parc de la Plana Padrosa

PLA JOVE

Sessió participativa i
informativa PAM 2015-2019
Convocatòria ciutadana per
explicar què és el Pla d’Acció
Municipal de mandat.
Dimecres 29 de juny, a les 19.30 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Concert de Primavera amb el Grup
de Cant Gregorià de l’Ateneu
Diumenge 5 de juny, a les 19 h,
a l’Església dels sants Just i Pastor
Concert de final de curs de
l’alumnat de l’Escola de Música de
l’Ateneu
Dimecres 15 de juny, a les 18.30 h,
a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Concert d’Estiu de l’Orfeó Enric
Morera
Divendres 17 de juny, a les 19 h,
a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Vermut i debat per a joves de 16
a 35 anys. Jornada participativa
del Pla Jove
Dissabte 18 de juny, a les 12 h.
Casal de Joves

PAM
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MÚSICA A LA FRESCA

DANSA

Arriba l’estiu amb bona música
a la terrassa d’El Mil·lenari
L’estiu és sinònim de compartir estones amb amics i/o familiars al vespre, a
l’aire lliure i si pot ser acompanyats de bona música, doncs millor.
Per això, us convidem a participar de la proposta de la terrassa d’El Mil·lenari que juntament amb els Tallers de Música ens ofereixen l’oportunitat
de passar una estona agradable i a prop de casa.
Dijous 16 de juny, a les 22 h. Joana Gomila, veu, i Iago Aguado, guitarra
amb artistes convidats.
Dijous 30 de juny, a les 22 h. Bru Ferri, veu i piano amb artistes convidats.

I NO US PERDEU...
JORNADES DE LA VINYA
I EL VI A COLLSEROLA

Passejada guiada de 6,3 km per la
riera de Sant Just fins a Can Baró
i visita de la masia. Després anirem pel corriol dels Ametllers fins
a la Font de la Beca on farem un
tastet de vi de Can Coll i pa amb vi
i sucre. Dinar de carmanyola i a la
tornada passarem per Can Biosca,
Can Cortès i Can Candeler.
Inscripcions gratuïtes al tel. 93 480
48 00, de 9 h a 14 h,
de dilluns a divendres. Diumenge
12 de juny, a les
10 h.
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AULA DE CUINA

Omega 3. Ecologia dels aliments. Taller de peix blau:
receptes i idees. Maridatge amb
el Celler de Can Mata
Preu: 10,30 €. Inscripció prèvia.
Dimarts 7 de juny, a les
18.30 h. Restaurant El Brot
(El Mil·lenari)

ITINERARI DE CIUTAT
AMB OLEGUER BIETE

Les botigues antigues i amb
encant de Ciutat Vella
Dissabte 18 de juny, a les
10.30 h. Parada metro Jaume I
(sortida Pl. de l’Àngel).
Preu: 10 ¤. Cal inscripció prèvia.

FESTIVALS DE FI DE CURS

LES ESCOLES DE DANSA
Les escoles de dansa ens mostren en
què han estat treballant darrerament
i com a colofó de final de curs, fan les
seves exhibicions i mostres de dansa
a la Sala Municipal de l’Ateneu. No
us perdeu l’espectacle!
TUTUGURI
Divendres 10 de juny, a les 19 h
Espectacle El viatge
ESCOLA DE DANSA
RENATA RAMOS PARÍS
Diumenge 12 de juny
• 18 h, grup infantil
• 21 h, grup de persones adultes
ESPAI DE DANSA MARTA ROIG
• Divendres 17 de juny			
21 h, espectacle Somnis
• Dissabte 18 de juny		
21.30 h, espectacle Canvi climàtic

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Mostra dels treballs dels Cursos Municipals
d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, del 16 de juny al 10 de juliol
Inauguració el 16 de juny, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a
internet durant el darrer mes (5.653 clics).
1. Policia Local i Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir dissabte
al camp de futbol durant el partit entre el Sènior A de l’Atlètic i el
Tibidabo Torre Romeu.

ALTRES

2. Aquest matí hi ha hagut un incendi al pati de l’Institut.

Festa de final de curs de l’Escola Canigó
Festa de l’escuma, música i tallers de globus i xapes.
Dimarts 21 de juny, a les 17 h. Parc del Canigó

3. Prop d’una vintena d’entitats santjustenques participaran a La Festa
de la Pau.

Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat
i l’Agrupació Sardanista Sant Just
Divendres 24 de juny, a les 19 h. Parc del Mil·lenari

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Excursions, conferències i audiovisual sobre muntanya
de la SEAS
Consulteu www.santjust.org/seas
aavvmaslluistjt
AAVV Mas Llui Sant Just
www.maslluisantjust.org
aavvmaslluistjt
Guerra de gomets a la
sessió de risoteràpia!! amb
@essenciaidivulgacio
#risoterapia #risas #gomets
#juegos #fueraestres
#relajacion #ejercicio
#actividades #actividad
#masllui #maslluisantjust
#aavvmaslluistjust ...

RECORDEU:
FESTA MAJOR
Del 31 de juliol
al 6 d’agost
SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2016)
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AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

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),
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA JULIOL:
Màxim dia per comunicar
les activitats: 10 de juny.

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@santjustcat

francesc tataret @cesc_tataret
Ha plogut molt! No es veu bé, però fa gairebé 10 cm
de diàmetre i si fa no fa d’alçada. Un parterre a
@santjustcat
Alex Nieto Malonda@santjustcat on puc trobar les transcripcions
dels plens? Només trobo l’audio, no sé si n’hi ha de redactades.
Moltes gràcies #plesantjust
santjustcat@alexnieto13 Les actes de ple, un cop aprovades, es
poden consultar a santjust.cat (seu electrònica) ow.ly/4numiQ
Alex Nieto Malonda @alexnieto13
@santjustcat És exactament el que buscava, moltíssimes gràcies
JUAN MANUEL ABIA@santjustcat ¿por qué el Ajuntament de
SantJust expone a diario a sus ciudadanos al control de radar móvil?
Dos policías dentro de un coche
santjustcat@JMABIA Aquests controls de radar #santjust són
mòbils i no es fan a diari. Es fan coordinadament amb el Servei Català
del Trànsit.
Ana Camión de basura q arrasa con todo el cableado de teléfono e
internet en@santjustcat (y parte un árbol)...
santjustcat@Anamangas72 El camió d’escombraries de #santjust
va topar amb un cablejat de @Telefonica instal·lat massa baix i en
precàries condicions.
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LA CACA
ÉS DEL GOS
LA CAGADA
ÉS DE QUI
NO LA RECULL
Campanya de sensibilització ideada i treballada per un grup de noies i nois de 4t d’ESO
de l’INS Sant Just en un dels projectes d’Aprenentatge i Servei del curs escolar 2015/16

