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REVETLLA DE LA GENT GRAN

Tret de sortida
a les activitats
d’estiu
La ciutadania pot votar
i prioritzar les accions
recollides en el Pla
d’Actuació Municipal

15 entitats esportives
i més de 200 infants fan
gran la Festa de l’Esport

Nova
promoció
de 36
habitatges
públics
a Mas Lluí

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019

Tria les accions que et semblen
prioritàries per millorar Sant Just

D

urant tot el mes de juliol,
la ciutadania pot escollir i
prioritzar les accions que
li semblen més importants
per assolir els objectius estratègics
que s’ha marcat l’Equip de Govern
en el Pla d’Actuació Municipal.

Es pot votar a través
d’una enquesta virtual
a santjust.cat o bé
amb el document
que es bustiarà
a totes les llars

QUÈ ÉS EL PAM?

És el document on l’Ajuntament
de Sant Just Desvern estableix les
prioritats d’aquest mandat, a partir
dels programes electorals, dels plans
sectorials i del pacte de govern. En
l’elaboració hi han pres part tots els
regidors i regidores del govern municipal (PSC-ERC-MOVEM) i es fa
públic, en resposta al compromís
polític de transparència i rendició
de comptes. Durant aquests mesos
la Diputació de Barcelona ha acompanyat diferents ajuntament en l’elaboració dels seus PAM. En el cas de
Sant Just, hem comptat amb la seva
orientació i assessorament.

PER A QUÈ SERVEIX?

Per fer explícits, davant la ciutadania,
els compromisos de les persones responsables municipals per al mandat
actual. Mitjançant el PAM, l’Ajuntament explica els seus objectius i
actuacions prioritàries a partir de 6
eixos estratègics, per tal que tothom
conegui els projectes que es volen dur
a terme, en pugui valorar l’adequació
i el grau de compliment i hi pugui
fer propostes per tal de millorar-lo.
Cada acció tindrà uns indicadors de
seguiment.

El PAM permet que tota l’estructura municipal tingui clar quins són
els objectius prioritaris i quines són
les accions a realitzar per tal d’assolir-los. Gràcies a aquesta priorització,
tots els serveis municipals coneixen
quines són les fites que s’hauran d’haver assolit quan el mandat s’acabi,
l’any 2019. El PAM també facilita el
treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents àrees
i/o serveis i garanteix que tothom
treballi amb uns objectius comuns.

ESPEREM LA TEVA OPINIÓ COM HI POTS PARTICIPAR
Podeu dir-hi la vostra
durant tot el mes de juliol

JULIOL

• Per internet, a través d’una
enquesta virtual que trobareu a
www.santjust.cat

santjust.cat

• Personalment, retornant el
document que arribarà a cadascuna
de les llars a l’Ajuntament o als
equipaments següents: Can
Ginestar, Centre Social El Mil·lenari,
Centre Cívic Joan Maragall, L’espai
Mas Lluí i Casal de Joves
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1. Prioritzeu les accions de cada
objectiu. Escriviu un 1 dins
la casella de l’acció
que considereu
prioritària, un 2 en la que
l’hauria de seguir i així,
successivament, fins a
esgotar les diferents accions
previstes en cada objectiu
2. Escriviu les accions globals que
heu trobat a faltar en el document
Més informació:
www.santjust.cat

70 ACCIONS CONCENTRADES EN 6 EIXOS
Pel Govern els 6 eixos tenen el mateix grau d’importància.
Les accions es poden consultar a santjust.cat i al portal de la transparència
EIX A. APOSTA INNOVADORA I REACTIVACIÓ ECONÒMICA.

Aquest eix té tres objectius: fomentar l’emprenedoria i l’ocupabilitat, mitjançant el servei d’acompanyament a
les PIMES i foment de la dinamització, l’assesorament a les persones aturades i a les iniciatives d’emprenedoria,
entre d’altres; reforçar les relacions institucionals i empresarials per tal d’obtenir més sinergies per al municipi per
mitjà d’obtenció de línies de finançament i cooperació amb altres administracions; i reforçar el desenvolupament
social i econòmic metropolità, així com contribuir-hi.

EIX B. CREIXEMENT SOSTENIBLE I EQUILIBRAT; SEGURETAT VIÀRIA.

Els tres objectius per assolir-ho són preservar el creixement sostingut i millorar la connectivitat entre municipis;
pacificar la via pública i millorar la mobilitat i la seguretat viària; i destacar el patrimoni arquitectònic i natural
del municipi. Aquests objectius es despleguen en 16 accions diferenciades.

EIX C. IMPULS EDUCADOR, CREADOR I ARTÍSTIC.

Fomentar l’accés a l’art i a la cultura, construir una ciutat educadora i contribuir a garantir processos d’aprenentatge
permanent al llarg de la vida i reconèixer les inquietuds i necessitats del jovent i fomentar-ne les capacitats,
amb accions com l’elaboració del Pla d’acció cultural 2016-2019 i del nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC),
l’impuls d’espais per a la creació artística, o la creació de nous canals i formats d’espais participatius per a joves.

EIX D. PRÒXIM I OBERT.

Aquest eix té com a objectius incrementar la implicació de les entitats i de la ciutadania en l’acció de govern,
mitjançant la dinamització, els processos participatius i les eines 2.0; facilitar la simplificació de processos i
l’accés a la informació i la resolució de demandes per afavorir les condicions de col·laboració de les persones que
treballen a l’administració local; millorar el nivell de transparència i la visibilitat de l’acció municipal potenciant
la transparència de dades; i gestionar eficientment els recursos públics.

EIX E. QUALITAT DE VIDA I GARANT DE LA VIDA
DIGNA DE LES PERSONES.

4 objectius: Contribuir a l’equitat de gènere, fomentar un municipi inclusiu amb valors i bones pràctiques de
civisme i convivència, contribuir a garantir l’accés a l’habitatge i garantir uns serveis universals i integrals, que
sumen 17 accions a desenvolupar.

EIX F. SOSTENIBLE I RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT.

Millorar la recollida de residus i fomentar la producció i l’ús d’energies renovables netes i millorar la qualitat són
els dos objectius principals d’aquest eix, amb accions com l’estudi per a la ubicació d’una nova deixalleria, dur a
terme accions que garanteixin l’estalvi energètic a l’espai i als edificis públics, la potenciació de l’ús d’energies
renovables i la pacificació de determinats carrers.
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Tret de sortida al nou repte a Sant Just
Per la separació incorrecta de residus el municipi deixa d’ingressar 300.000 ¤ 		
i multiplica el seu impacte en emissions de gasos d’efecte hivernacle
Aquest mes de juny va tenir lloc el
Fòrum de residus, obert a la ciutadania, que ha donat el tret de sortida al
nou repte que, des de l’Ajuntament,
es vol impulsar al municipi: separar
més i millor els residus per reduir
la generació de tones de CO2 a l’atmosfera.
La trentena de persones que van
assistir al Fòrum van poder conèixer
de primera mà les dades actuals sobre
la recollida de residus a Sant Just
Desvern, a l’Àrea Metropolitana i
a Catalunya. També es van donar a
conèixer dades sobre l’impacte mediambiental que suposa no separar,
correctament, els residus que generem i els costos econòmics que té per
a Sant Just:
L’Ajuntament deixa d’ingressar uns
300.000 ¤ anuals per fer front al cost
que suposa que una part important
de la ciutadania encara no separa
correctament els residus. Diners
que, si separéssim millor, podrien
destinar-se a altres finalitats.
Per tal de fer arribar el màxim d’informació a la ciutadania, aquests dies
s’està repartint a totes les llars una
Guia de Residus editada per l’Ajuntament. A l’octubre està previst conti-

ESCENARI ACTUAL

51%

DE RECOLLIDA
SELECTIVA

49%
DE RESTA

El municipi ingressa 188.659 ¤ per les
diferents fraccions (orgànica, papercartró, envasos i vidre) que portem a
les plantes de reciclatge, i els costos
estimats del tractament dels nostres
residus a l’Ecoparc és de gairebé
mig milió d’¤.
nuar amb aquest procés participatiu
amb l’objectiu d’informar, debatre
i valorar quines accions s’haurien
d’emprendre a Sant Just per afrontar
el repte dels residus.

ESCENARI 2

75%

DE RECOLLIDA
SELECTIVA

25%
DE RESTA

Si el poble arribés a recollir el 75%
dels seus residus de forma selectiva,
els ingressos gairebé es triplicarien
(486.583 ¤) i i els costos estimats del
tractament a l’Ecoparc disminuirien en
més de 100.000 ¤

“El camí fet aquests anys per la
ciutadania ens pot servir, ara,
com a palanca perquè Sant Just
Desvern assoleixi els objectius de
recollida marcats per Europa. Cal
preservar el medi ambient i per
fer-ho cal ser conscients, responsables i intel·ligents”
Lluís Monfort i Peligero
Regidor de Gestió de Residus

Finalitza la fase de diagnosi per elaborar el Pla Jove
Amb l’activitat del vermut i debat
per a joves de 16 a 35 anys que s’ha
fet al juny al Casal de Joves es dóna
per finalitzada la fase de diagnosi
prèvia a l’elaboració del Pla Jove
2016-2019.
D’altra banda, ja es tenen els resultats de les enquestes que es van
fer als nois i noies de 12 a 18 anys
de l’Institut i de l’escola Madre Sacramento que van participar en la
sessió participativa al Casal el passat mes d’abril. De les dades, que
es poden consultar a les webs del
Casal i d’ambdós centres educatius, se n’extreu que La Bonaigua,
el Casal de Joves i Can Ginestar són
els equipaments més utilitzats per
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aquest col·lectiu. Pel que fa als espais públics, la plaça de la Pau és,
amb diferència, el més concorregut
pel jovent, seguit del parc Maragall, el bar de Can Ginestar i els Jocs
Jovenívols. De les 399 persones que
han fet l’enquesta, el 61% ha expressat que li agradaria tenir un espai on
opinar sobre activitats i interessos
juvenils.
En aquests moments també s’estan analitzant les enquestes que el
jovent de 18 a 30 anys ha pogut fer a
través d’internet.
Un cop es tigui tota la informació,
les dades i les propostes, s’iniciarà
la segona fase amb la redacció del
pla i la priorització d’accions.

EQUIP DE GOVERN
NO FACILITAREM LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
EN EL SECTOR DE LA BÒBILA I PRESERVEM COLLSEROLA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Darrerament, al·legant inviabilitat econòmica,
una promotora privada ha sol·licitat a l’Ajuntament un canvi d’ubicació per poder construir 110
habitatges privats al sector de La Bonaigua (sector de la Bòbila). Tot i que el planejament vigent
permet la urbanització, el Govern (PSC, ERC i
Movem) vol deixar molt clar que, mentre depengui de nosaltres, no facilitarem la construcció
d’habitatges en aquest sector. Aquest govern
progressista i d’esquerres segueix amb la idea de
preservar la Vall, més enllà dels límits als quals
ens vàrem comprometre fa uns anys.
Per a nosaltres, que Sant Just sigui un poble verd no té preu. Tot i que la construcció
d’habitatges en aquesta zona privilegiada del
municipi podria aportar uns ingressos extres

a l’Ajuntament, des del Govern apostem per
fer un Sant Just encara més verd i sostenible.
És per això que ja hem encarregat un dels projectes més importants per als pròxims anys:
dissenyar la nova porta d’accés a Collserola.
Amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola, s’està treballant en un
projecte que permeti crear un corredor verd des
de la part baixa del parc de Torreblanca (darrera
parada del tramvia) fins al Complex Esportiu
Municipal de La Bonaigua, que travessaria tot
el polígon Sud-oest.
Aquesta idea permetria obrir una nova
entrada al Parc Natural i dignificar la zona
de la Riera de Sant Just que travessa el po-

lígon, la part baixa de Can Gelabert i Can Roldan i també la zona del pont de l’11 de Setembre i el futur Parc de La Bonaigua. Així, Sant
Just guanyaria un important espai de transició,
amb una zona més amable per al passeig per
la natura de persones i bicicletes.
L’Ajuntament ha decidit, doncs, no canviar els terrenys de la seva propietat pels que
actualment té la promotora privada, tal com
aquesta demana. D’aquesta manera no se’ls
facilitarà el canvi d’ubicació sol·licitat que permetria una operació immobiliària privada més
favorable econòmicament per a la promotora.
Així, impedint la construcció d’aquests 110 habitatges a la zona de La Bonaigua, apostem
definitivament per la natura.

RECUPERAR
L’ESPAI PÚBLIC

MUNICIPALISME
EN TEMPS
DE CANVIS

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Una persona que recull una ampolla de plàstic de terra i la llença al contenidor corresponent; una persona que passeja al seu gos, lligat, i en recull els
excrements; una altra que s’adona que dins de la bossa d’envasos se li ha
“colat” un paper, el separa i el diposita al contenidor blau després d’haver
llençat els envasos al groc... Aquestes són actituds que, malauradament en
els darrers anys, hem anat perdent, a poc a poc, segurament, sense adonarnos-en i arrossegats pel corrent generalitzat de la societat. Per desgràcia,
el que és habitual és trobar pintades a les parets, restes de deposicions de
gossos al mig del carrer, escombraries fora dels contenidors...
Cada cop tenim menys cura d’allò que és públic, d’allò que ens
és comú. Vivim tancats en l’individualisme i no valorem suficient la
comunitat que ens envolta i de la qual formem part. Sovint s’oblida que
les nostres places i carrers són passat, present i futur dels santjustencs i
santjustenques.
Podrem començar a revertir aquestes actituds quan es torni a entendre
l’espai públic urbà com un espai de memòria, com un punt de trobada
per a la ciutadania. Aquí, l’Administració hi tenim molt a dir. Una manera
de fer-ho és fomentant i promovent la participació i el debat de la
ciutadania en el manteniment i els processos de transformació de l’espai
públic. Així podrem aconseguir que la ciutadania es comprometi, respecti,
cuidi i mantingui l’espai públic i el reconegui com a propi.

Els ajuntaments hem de tenir una actitud proactiva en la transició cap
a un nou municipalisme del segle XXI. Les polítiques del futur s’han
d’articular sobre diversos pilars. D’una banda, la promoció d’una economia
cooperativa, arrelada al món local i oberta al món, una economia del
talent i el coneixement, generadora d’ocupació i salaris dignes. També
cal centrar-se en la dimensió social de les polítiques públiques:
polítiques per a una vida digna, participativa, i polítiques d’inclusió i
equitat, educatives i culturals, en clau comunitària, polítiques d’habitatge
de lloguer. I, és clar, també hi ha una dimensió territorial: el nostre
creixement té un límit, un límit físic i un límit ambiental. En aquest sentit,
hem de gestionar sabent que aquest és un patrimoni finit i delicat, i que
requereix solucions sovint radicals.
Crec que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que hem elaborat des
del Govern és un primer pas important i ferm cap a la bona direcció per
afrontar aquests reptes.
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L’ENTREVISTA

Premis per a projectes artístics
en què participa jovent del poble

CLARA AGUILAR I GUILLEM ALBERICH,
INTEGRANTS DEL GRUP MUSICAL BOÏRA
Guillem Alberich, 28 anys. És guitarrista i membre fundador de Böira,
juntament amb l’Aleix i el Marc. Ha estat sempre vinculat a diferents entitats
del poble, on actualment hi treballa i hi viu.
Clara Aguilar, 24 anys. Es va incorporar un any més tard a la banda per
afegir-hi un piano i tecles. Va estudiar a l’Orfeó Enric Morera i als Tallers de
Música de Sant Just i de Barcelona, i actualment fa classes de música a l’Escola
Montseny.
Llorenç Puig Doménech, 32 anys. Bateria autodidacta i un llarg recorregut
musical. Va néixer a Barcelona però viu a Sant Just des de fa dos anys.
Aleix Archs, 31 anys. És l’altre guitarra i tècnic de Böira. El primer disc del
grup, ‘Si de la runa naixés’ es va gravar al seu estudi Bloq Estudi. Va estudiar
música a Folch i Torres d’Esplugues, on hi va créixer. Viu a Sant Just des de fa
4 anys.
Marc Rios, 33 anys. Va començar a tocar el baix fa uns anys i Böira és el seu
segon projecte musical. També és el dissenyador de la imatge del grup.
Böira va néixer a finals del 2012 i quatre dels seus integrants –el Guillem, la
Clara, l’Aleix i el Llorenç– són o viuen a Sant Just Desvern. Mica en mica han
anat fent camí amb el seu particular estil. El cop de gràcia definitiu, però, ha
estat guanyar el concurs “Bala Perduda”, dinamitzat per la Sala de Apolo de
Barcelona, i en el qual competien amb 18 bandes de les prop de 200 que s’hi
van presentar. “Estem molt satisfets perquè en aquest concurs comptaven, a parts iguals, les votacions del públic i del jurat”.
Això els hi ha suposat poder tocar al Festival Primavera Sound 2016, a
l’escenari NightPro del Parc del Fòrum de Barcelona. “Una experiència total
perquè passes a formar part d’una història de la qual fins ara havies
gaudit des de l’altra banda, com a públic”, expliquen. Però el premi no
s’acaba aquí, també gravaran un disc amb l’estudi Aclam Records i participaran
al programa Feeel TV de BTV. “A més, ara estem fent la música d’un documental sobre les conseqüències del terratrèmol al Nepal, hem participat en el rodatge de la pel·lícula “A girl fom the song” i continuem amb
les nostres actuacions. De fet, hem tingut una primavera molt atrafegada, hem
tocat a País Basc, a Madrid i a diferents indrets de Barcelona”.
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LALI AYGUADÉ, BALLARINA
Protagonista femenina del curt “Timecode”,
de Juanjo Giménez, premiat amb la Palma d’Or
al Festival de Canes
Lali Ayguadé és una de les ballarines catalanes amb
més projecció internacional. Va néixer l’any 1980 i els
seus inicis en el món de la dansa els trobem a l’escola
Tutuguri i a l’Espai de Dansa Marta Roig. Es va formar
en música al Liceu i al Conservatori de Barcelona i en
dansa a l’Institut del Teatre i a l’escola PARTS, de Anne
Teresa De Leersmaeker. Ha rodat pel món amb els gran
noms de la dansa europea, com Akram Khan, Hofesh
Shechter o Marcos Morau de La Veronal. Després de més
de deu anys instal·lada a Londres, fa quatre va tornar per
desenvolupar la seva carrera com a coreògrafa, creant les
seves pròpies peces. Viajta per tot el món amb els seus
projectes i fent col·laboracions, però Sant Just Desvern
continua sent la seva base d’operacions.
“El director em va veure en un documental a la
tele, va fer una recerca del meu nom i va veure
que tenia un duet amb el també ballarí i coreògraf
Nicolás Ricchini, i és així com ens va descobrir.
Cap dels dos tenim experiència com a actors, però
hi ha molt feeling entre nosaltres perquè fa tres
anys que ballem junts. El curt mostra la relació inesperada que sorgeix entre dos vigilants nocturns
d’un pàrquing que es creuen només uns minuts
cada dia, quan acaba la jornada de l’un i comença
la de l’altre. Una relació que no s’expressa en
paraules sinó a través d’una passió compartida que
descobreixen per atzar. Crec que el film va ser tota
una sorpresa a Canes, perquè les altres propostes
eren molt serioses i la nostra, a banda de tenir una
història de rerafons també té humor”

ECONOMIA

El superàvit de l’Ajuntament permet afrontar
la reurbanització dels carrers Balmes i Font
QUÈ ÉS
EL SUPERÀVIT?
És l’excedent que podem
reinvertir, segons la
legislació vigent,
bàsicament en:
• REDUIR I/O LIQUIDAR ELS DEUTES DE
LA CORPORACIÓ (CRÈDITS, DEUTES
AMB PROVEÏDORS PENDENTS DE
L’ANY ANTERIOR, ETC).

La imatge el carrer Balmes, una de les vies on s’actuarà

El Ple del mes de maig va aprovar,
amb el vot a favor de l’Equip de
Govern, l’abstenció de Ciutadans
i PP, i el vot en contra de Convergència, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb
superàvit resultant de la liquidació
del pressupost de 2015. Això permet
finançar inversions financerament
sostenibles per import de 565.659
¤. En aquest cas, es durà a terme
la reurbanització dels c. Font i Bal-

mes (248.000 i 273.000, respectivament), actuacions de millora i
accesibilitat als barris Sud i Centre
(34.659 ¤) i la climatització de l’escola bressol (10.000 ¤).
A part d’aquestes inversions, el
superàvit de l’exercici 2015, de 2,4
milions d’¤, també permet fer el pagament de factures pendents per un
import total de 698.891 ¤, i amortitzar deute –tal i com marca la llei–
per valor d’1.209.803 ¤.

• INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES DEFINIDES EN EL REAL
DECRET 2/2014

L’any 2015, un cop feta la liquidació del
pressupost per l’interventor, el romanent
líquid de Tresoreria a Sant Just Desvern
ha estat de 3.627.098,99 ¤. D’acord amb
els ajustos previstos l’Ajuntament disposa
finalment de 2.474.354,69 ¤ per reinvertir
aquest 2016 en noves inversions, eixugar
deute tal i com disposa la llei estatal i
a pagar factures pendents que tenien
compromís de pagament degudament
adquirit.

NOU VIAL PER A VIANANTS I CICLISTES
ENTRE BARCELONA I ESPLUGUES

Aquest mes de juliol comencen les obres del nou carril bici que unirà Barcelona i Esplugues. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha projectat
un camí diferenciat per a vianants i per a ciclistes que s’urbanitzarà a la vorera del costat de muntanya de l’últim tram de l’avinguda Diagonal, tot aprofitant
el talús del parc de Cervantes al costat de la B-23. El camí, de 880 metres, transcorrerà per sota de la ronda de Dalt i en els diferents enllaços que hi ha
entre la ronda i la B-23, fins a incorporar-se a la vorera de l’avinguda dels Països Catalans d’Esplugues. L’actuació, que té un termini d’execució de 10 mesos,
generarà un nou espai d’ús ciutadà de 8.283 m2 de superfície. Això, segons el regidor de Mobilitat Jordi Porta, “afavorirà la mobilitat sostenible.
Donada la proximitat amb el nostre municipi, la ciutadania dpodrà anar caminant o en bicicleta fins a Barcelona de forma segura”.
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NOTÍCIES BREUS
RUTA AMB
EL TRAM 2016

Ha començat una nova edició d’aquesta
campanya impulsada pel Consorci de Turisme
del Baix Llobregat amb la col·laboració del
Tramvia Metropolità i els ajuntaments de Sant
Just Desvern, Esplugues, Cornellà, Sant Joan
Despí i Sant Feliu per promocionar la comarca.
Els cartells i material de difusió d’enguany
utilitzen l’edifici Walden 7 com a reclam.
La campanya posa en valors els atractius
turístics d’aquests cinc municipis per on
passa el Trambaix (línies T1, T2 i T3), oferint
descomptes exclusius a restaurants, visites i
activitats. A Sant Just Desvern podem trobar la
visita a Can Ginestar, al mirador de la Xemeneia
i descomptes als restaurants La Torre de
l’Hereu i El Mirador.
Informació a www.rutadeltram.cat.

VOLTA DELS TURONS

MOBILITAT INTERNACIONAL
AL REGNE UNIT
Quatre joves de Sant Just Desvern han participar aquest mes de juny en el projecte de mobilitat
internacional ICYC “I see you see – I city you city” dut a terme a Margate, Regne Unit.
L’organitzador ha estat el Museu d’Art Contemporani Turner Contemporary de la ciutat de Margate i hi
ha participat un grup de 23 joves d’Islàndia, Bèlgica, Rússia, Anglaterra, Alemanya i Espanya.
Durant sis dies han après diversos mètodes per desencadenar un pensament filosòfic en grup al voltant
de l’art i de les exposicions que hi havia al centre Turner Contemporary. “Dividits per nacionalitats
i ajudant-nos amb diferents tècniques artístiques com per exemple el collage, vam parlar dels
estereotips que se’ns acostumaven a assumir pel fet de ser d’un país o d’altre” expliquen.

500 PROGRAMES
RADIOFÒNICS
DE SARDANES
El programa de Ràdio Desvern dedicat al món
de la Sardana, L’Audició, en antena des de l’any
2002, celebra els seus 500 programes amb
Antoni Fuentes al capdavant.

240 persones el nombre màxim de
participants permès, han participat en
la 11a Volta dels turons. L’Agrupació
Ciclista Sant Just organitza aquesta
marxa no competitiva de 33,4 quilòmetres
per Collserola de dificultat mitjana-alta.

NOUS ESPAIS
PER A LES ENTITATS
Els espais que fins ara ocupaven els bars del
Centre Cívic Joan Maragall i de La Vagoneta,
amb concessió municipal, es destinaran a
activitats d’entitats del poble.
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FESTA DE LA GENT GRAN
El 21 de juny, el Centre Social El Mil·lenari va acollir un tastet de les
activitats i cursos que es fan específicament per a les persones de més de
60 anys amb exhibició durant el matí, i la revetlla popular per la tarda.

NOTÍCIES BREUS
PREMI COMARCAL
AL TALENT CREATIU
PER UN GRUP D’ALUMNAT
El grup format per alumnat de l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró i del
Centre Pilot ASPROSEAT ha guanyat la final del projecte Innolab Challenge
Generator defensant el repte –presentat per l’Ajuntament de Sant Just– sobre
reciclatge de residus que genera un àpat a les festes populars. Innolab Challenge
Generator és una iniciativa de la Comunitat d’Innovació Innolab per promoure
el talent creatiu i la innovació entre l’alumnat del Baix Llobregat. Aquesta és la
primera edició en la qual hi participa alumnat d’un centre d’educació especial.

@baixcicletada, NOU PERFIL
A LES XARXES SOCIALS
PER POTENCIAR L’ÚS DE LA
BICICLETA A LA COMARCA
Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament al Baix
llobregat i millorar el format de la Bicicletada –que es fa al setembre– per
passar d’un simple dia festiu a una filosofia de desplaçament. Aquest és
l’objectiu de diferents accions comunicatives que han posat en marxa els
set municipis organitzadors de la Passejada en bicicleta que es fa en el
marc de la Setmana de la Mobilitat.
En aquesta línia s’ha creat el blog La BaixCicletada i els perfils a les
xarxes socials a través dels quals es volen difondre els avantatges de l’ús
diari de la bicicleta. La idea és tenir presència durant tot l’any per motivar
la ciutadania a participar en la Bicicletada del Baix Llobregat, a través de
noves idees com concursos de fotografia i la difusió conjunta de tota la
informació referent a notícies, opinions, novetats, etc.

FLAMA DEL CANIGÓ I REVETLLES
Un grup de persones voluntàries del poble van anar a buscar la
flama –encesa de bon matí al pic del Canigó– a la Plaça de Sant
Jaume de Barcelona, per portar-la amb torxes fins a Sant Just
Desvern. Entitats i ciutadania l’esperaven a la plaça Antoni Malaret
i Amigó per pujar plegats fins al parc del Canigó, on es va llegir el
manifest i es va encendre la foguera.

PANCARTA DE LA FESTA DE LA PAU AL CAMP
DE POBLACIÓ REFUGIADA D’IDOMENI
Imatge de la pancarta que es va fer a la Festa de la Pau i que es va penjar al camp de
població refugiada d’Eko Station, Idomeni. El diners recollits a la botifarrada van utilitzarse per ajudar les famílies més vulnerables i per comprar material com olles, sabates o
medicaments. El 13 de juny el campament d’Eko Station va ser desallotjat i detingudes
les persones voluntàries que ajudavens. Les persones refugiades d’Eko Station van ser
traslladades al camp militar de Vasilikas on es troben actualment en unes condicions
inhumanes i on es nega el pas al voluntariat per poder ajudar-les.
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FESTA DEL COMERÇ

Impuls al teixit comercial

La Festa del Comerç que es va celebrar el primer cap de setmana de
juny al parc Joan Maragall ha estat
la primera activitat organitzada per
l’Associació de Comerciants Sant
Just, recentment creada. Una iniciativa que ja es duia a terme i que la
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nova entitat ha volgut reprendre amb
l’objectiu de dinamitzar el comerç del
poble i apropar-lo a la ciutadania en
una jornada festiva i lúdica. A banda
de la vintena de parades d’establiments comercials, també es van dur
a terme activitats diverses.

Neix l’Associació
de Comerciants
i Empreses
de Sant Just
“En primer lloc, volem agrair a totes
aquelles persones que des dels anys de la
seva fundació fins a la seva disolució han
format part de la UBIC: juntes directives i
comerciants, gràcies per la feina feta tots
aquests anys.
La voluntat és omplir el buit existent
en aquest àmbit al nostre poble, i ampliar
el concepte de l’associació a comerços i
empreses de Sant Just Desvern. També obrim
les portes a tothom perquè hi col·labori.
Necessitem ser molts per assolir l’objectiu
que ens hem marcat: dinamitzar el màxim
possible l’activitat econòmica dels nostres
comerços i empreses.
Aviat realitzarem un porta a porta per
explicar el projecte i poder convèncer prou
gent perquè l’associació esdevingui un eix
vital en la vida quotidiana del nostre poble”
Junta de la nova associació

HABITATGE PÚBLIC

Promunsa reprèn la construcció
d’habitatge públic
Després de 5 anys sense fer habitatge com a conseqüència de la crisi econòmica, l’empresa municipal
Promunsa recupera l’activitat amb
la construcció d’una nova promoció al carrer Violeta Parra del Mas
Lluí. Amb la finalitat de conèixer
les necessitats i la demanda de la
ciutadania sobre la tipologia d’habitatges, fins al 22 de juliol les persones interessades poden emplenar
un formulari que trobaran a l’oficina de Promunsa o a la web, i que
hauran de lliurar directament o per
correu electrònic a l’empresa municipal.
Es preveu un edifici de 36 habitatges d’entre 55 i 90 m2, i de 2, 3
o 4 habitacions. El preu màxim de
venda del metre quadrat útil serà
de 1.875 ¤ (de 130.000 a 200.000
¤ en funció de la superfície útil de
cada habitatge, IVA inclòs)). Els
preus també inclouen plaça d’aparcament, i traster.
L’empresa municipal ha tancat l’exercici 2015 en positiu, en
62.026,76 ¤, per les cinc línies actuals de negoci: el lloguer i la venda
d’habitatges, la venda i lloguer de
places d’aparcament, locals comercials i oficines, la gestió del Centre
Social El Mil·lenari, la producció

elèctrica de les instal·lacions fotovoltaiques, la gestió de l’enllumenat
públic i els aparcaments regulats.
Més informació a:

Ctra. Reial, 106 6-7
(de 9 a 14h).
Telèfon: 93 470 79 30
Correu electrònic:
info@promunsa.cat
www.promunsa.cat

PRESENTACIÓ
DE FORMULARIS:
DEL 28 DE JUNY
AL 22 DE JULIOL

Dolors Leyva,
regidora d’Habitatge

“Paral·lelament a
aquesta nova promoció
de venda, es treballarà
per impulsar l’habitatge de
lloguer. Tot i que hi ha obstacles
importants, com la manca de subvencions per
part de la Generalitat, la falta de crèdit per
part de les entitats bancàries i que, en cas
d’aconseguir el crèdit augmenta l’endeutament de l’Ajuntament perquè es converteix
en l’avalador final, des del govern no volem
renunciar-hi.”

RESULTATS ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS 26-J
20,65%

ERC-CATSÍ

ECP

20,19%

CDC 17,72%
PP

14,66%

C’S 12,07%
PSC-PSOE
1,94%

Esquerra Republicana de Catalunya
1.809
En Comú Podem
1.769
Convergència Democràtica de Catalunya
1.552
Partit Popular
1.284
Ciutadans
1.057
Partit dels Socialistes de Catalunya
1.055
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal 136
Recortes Cero-Grupo Verde
27
Partit Comunista del Poble de Catalunya
7

12,04%

Participació: 71,14%
EL BUTLLETÍ JULIOL 2016 11

SERVEIS APÚBLICS
L’ABASTALDETEU
TOTHOM
ABAST…

ACTIVITATS PER A UNA GENT GRAN
ACTIVA I PARTICIPATIVA
A Sant Just hi viuen 4.431 persones de més de 60 anys, un
25,1% de la població. Es tracta d’un ampli col·lectiu amb
vitalitat i amb ganes de participar en la vida social, cultural
i associativa del poble. Per donar resposta a aquestes
inquietuds, l’Ajuntament i un primer grup promotor d’entitats
i persones a títol individual que treballen per organitzar
activitats per les persones grans, han impulsat el nou projecte de
dinamització Club 60 i +. Aquest grup està integrat pel Centre

CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI
Inscripcions del 12 al 16 de setembre
Cursos organitzats per l’Ajuntament
Telèfon: 93 371 89 87
• Ball modern (dilluns de 16.30 a 18.30 h). Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
• Tai-Txi 1 (dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30 h) Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
• Tai-Txi 2 (dilluns i dimecres de 12.30 a 13.30 h). Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
• Mou-te 1 (dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h) Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
• Mou-te 2 (dimarts i dijous d’11.30 a 12.30 h) Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
• Memòria 1 (dimecres de 15.30 a 17 h) Preu: 30 ¤ per trimestre
• Memòria 2 (dimecres de 17 a 18.30 h) Preu: 30 ¤ per trimestre
• Ball de saló (dimarts de 17 a 18 h) *
• Internet (dilluns d’11 a 13 h)*
• Introducció a la música (dimecres de 10.30 a 11.30 h)*
* Aquests tres cursos són gratuïts gràcies a la feina desinteressada
i voluntària de persones com la Joana Clavero (Balls de saló),
Josep Maria Trias (Internet) i Joan Flix (Introducció a la música)

CENTRE CÍVIC SALVADOR ESPRIU
Inscripcions del 12 al 16 de setembre
al Centre Social El Mil·lenari
Curs organitzat per l’Ajuntament
• Taller de Memòria (dimarts d’11 a 12.30 h). Preu: 30 ¤ 		
per trimestre
Inscripcions al telèfon 696 984 918
• Manteniment (exercicis variats) (dimarts i dijous de 10 a 11 h).
Preu 18 ¤/mes. Activitat organitzada per l’Associació Amics del
Barri Sud.
Inscripcions al telèfon: 696 984 918
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Social El Mil·lenari, l’Associació de la Gent Gran, l’Aula d’Extensió
Universitària, la Casa de Extremadura, el Grup de Balls de Saló, el
Grup de Ball per a la Gent Gran de l’Ateneu, l’Escola de Ball dels
Amics del Barri Sud i La Bonaigua.
Amb la voluntat d’agrupar totes aquestes activitats, aquestes
planes recullen, d’una banda els cursos, tallers i propostes
periòdiques i, de l’altra, un calendari amb les activitats puntuals
organitzades pels últims mesos de 2016.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN
• Coral Harmonia (dijous de 16.30 a 18 h). Gratuita. Activitat
organitzada per l’Associació de Gent Gran Sant Just a El
Mil·lenari
• Excursions i activitats obertes a tothom
• Telèfon: 93 371 89 87

SALA MUNICIPAL
DE L’ATENEU
• Ball Gent Gran. Activitat organitzada
per l’entitat Grup Ball Gent Gran (Josep
Maria Boada). Tots els diumenges de
17.30 a 20 h. Preu: 4 ¤

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
LA BONAIGUA
• Esport i salut: Activitats gratuïtes i variades organitzades
per l’Ajuntament. Tots els dimecres, a les 10.30 h trobada		
a El Parador
• Telèfon: 93 372 92 73

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER A LA GENT GRAN
• Auditori de la Residència La Mallola d’Esplugues.
Activitats gratuïtes
• Tots els dijous, a les 19 h, xerrada col·loqui i també activitats
puntuals com sortides a museus, seminaris de música i
excursions.
• Telèfon: 639 345 441

CAMINA
RUTES SA PER LES
LU
SENYALIT DABLES
ZA
PELS CAR DES
RERS
DEL POBL
E I FES SA
LUT

FESTA MAJOR
Divendres 5 d’agost, 18.30h
Berenar i ball per a la gent gran, al Parc del
Mil·lenari. Preu 3 euros. Venda de tiquets al
Centre Social el Mil·lenari fins al 25 de juliol
• HOMENATGE A LES PARELLES QUE FAN 50
ANYS DE CASADES O DE CONVIVÈNCIA
• HOMENATGE A LES PERSONES DE 100 ANYS
O MÉS QUE VIUEN A SANT JUST

FITXA DEL SERVEI
CLUB 60 i + (ACTIVITATS
PER A GENT GRAN)
Descripció
Conjunt d’activitats preventives i lúdiques
amb formats diferents (tallers, xerrades,
balls, sortides culturals...) impulsades per
l’Ajuntament en col·laboració amb diverses
entitats del municipi i particulars actius que
participen.
Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona, Regidoria
d’Acció Social.
Persones destinatàries
En general per a totes les persones a partir
de 60 anys i específicament aquelles que
volen una vida activa.
Gestió
La gestió es compartida amb PROMUNSA,
empresa gestora del Centre Social El Mil·lenari. A més, hi ha un grup promotor format
per entitats i persones implicades 		
en la realització d’activitats
Principals dades econòmiques:
Aquest any l’Ajuntament ha destinat
7.200 ¤ a aquest programa. També s’ha
enfortit l’aposta pel Centre Social el Mil·lenari
amb un pressupost de 166.069 ¤ per a la
gestió del mateix.

CALENDARI D’ACTIVITATS
SETEMBRE-DESEMBRE 2016
SETEMBRE		
Divendres 16, 17.30 h
		
Divendres 16, 17-20 h
Diumenge 18
Dijous 22, matí
Dimarts 27
		
		

Xerrada-col·loqui a determinar tema
Al centre social El Mil·lenari
Taller gratuït de manualitats al CC Salvador Espriu
Dia d'Extremadura (lloc a determinar)
Visita cultural de mig dia a determinar
Excursió amb dinar
Museu Pau Casals del Vendrell
Visita Ciutadella Iberica de Calafell

OCTUBRE
Dimarts 4, 10.30 h
		
Dijous 6
Dijous 13, 19 h
		
		
Del 15 al 23
Divendres 21, 17.30 h
		
Dijous 27, 19 h
		
		
		
Divendres 28
Dilluns 31, 22 h

Xerrada i esmorzar saludable gratuït
al restaurant El Brot
Excursió tot el dia (lloc a determinar)
Conferència a càrrec de Josep M. Mena:
De oficio fiscal. Auditori de la Residència la Mallola,
Esplugues de Llobregat
Setmana Cultural Casa d'Extremadura
Actuació de la Coral Harmonia
al Centre Social El Mil·lenari
Conferència a càrrec d’Ignasi Ribas
Cercant una nova terra
Auditori de la Residència la Mallola
Esplugues de Llobregat
Dinar de germanor de socis i sòcies
Castanyada i ball a la seu de l’entitat

NOVEMBRE		
Dimarts 1, 12.30 h
		
Dijous 10
Diumenge 13
Dimarts 15, 10.30 h
		
Dijous 17, 19 h
		
		
		
Divendres 18 , 17.30 h
Diumenge 27
		

Audició per Tots Sants de la Coral Harmonia
al cementiri municipal
Visita cultural de migdia (lloc a determinar)
Excursió (lloc a determinar)
Xerrada i esmorzar saludable gratuït
al restaurant El Brot
Conferència per a la gent gran a càrrec
de Josep Perpinyà: Excursionisme
Auditori de la Residència la Mallola
Esplugues de Llobregat
Sessió Poètica de tardor al Centre Social El Mil·lenari
Migas populars a la seu de l’entitat

DESEMBRE
Dijous 1
Dijous 1 , 19 h
		
		
		
Dimarts 13
		
Dijous 15, 19 h.
		
		
Dijous 15
		

Excursió d'un dia (lloc a determinar)
Conferència a càrrec d'Arnau Cònsul
Els millors llibres
Auditori de la Residència la Mallola
Esplugues de Llobregat
Xerrada i esmorzar saludable gratuït
al restaurant a El Brot
Dia de l'Ensenyament. Treballs premiats
Auditori de la Residència la Mallola
Esplugues de Llobregat
Sessió de Nadales a càrrec de la coral
Harmonia al Centre Social.

Centre Social El Mil·lenari
Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern
Associació Amics del barri Sud
Casa Regional d'Extremadura
Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran
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CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES

Mostra de treballs de les diferents
disciplines per cloure el curs
La sala El Celler de Can
Ginestar acull fins al 10 de
juliol la Mostra de treballs
de l’alumnat dels Cursos
Municipals d’Arts Plàstiques. Una exposició que
mostra la feina feta per
l’alumnat de les diferents
disciplines al llarg de tot el
curs.
Enguany, entre els diferents treballs, hi ha dos
retaules que se cediran
a l’església de Sant Just.
Es tracta d’un exercici de
curs en el qual han treballat en equip el grup de
retaule i que ha comptat
amb el suport de Gaudim
CreanArt, que ha facilitat
els materials, i de l’Ajuntament, que n’ha finançat
l’emmarcat. Cadascun dels
retaules està fet amb 16
fustes de contraplacat.
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CONSELLS DE LA POLICIA
LOCAL PER A UNES
VACANCES MÉS SEGURES
• No deixar correspondència acumulada
a la bústia
• És recomanable instal·lar un rellotge
programable de serveis (reg, llums...)
o sensors de llums de jardí, per exemple.
• En cas de tenir una alarma connectada a una
central, comprovar el bon funcionament,
comunicar la nostra absència i deixar-los
un telèfon de contacte.
• Assegurar-nos que les portes i finestres
reuneixen mínimes condicions de seguretat
i no guarda un joc de claus en cap indret
• No donar informació referent a vacances
a ningú que no sigui de confiança.
• Deixar un telèfon de contacte a alguna
persona de confiança perquè pugui revisar
l’habitatge o retirar la correspondència.
• La Policia Local reforça aquests mesos el Pla
especial d’actuació i vigilància. Si detecteu
qualsevol moviment sospitós, comuniqueulo trucant als telèfons 93 473 10 92,
Urgències 061 i Mossos d’Esquadra 088.

JUGUEM AMB VALORS

15 entitats i clubs fan gran la Festa de l’Esport
Una quinzena d’entitats i clubs esportius es van donar cita a la Festa
de l’Esport per mostrar a la ciutadania les activitats que desenvolupen.
Amb el lema “Juguem amb valors”,
enguany s’ha volgut incidir en la importància de l’esport per construir
una societat més cívica i justa. Amb
aquest objectiu, la plaça Camoapa
va esdevenir un espai de trobada on
infants i joves de 4 a 15 anys van poder
gaudir d’activitats de les diferents
modalitats esportives. També es va fer
una activitat de marxa nòrdica, una
exhibició de taekwondo i un sorteig
de regals per cortesia de les empreses
Bikestocks i Wala i l’Ajuntament. Van
participar més de 200 nens i nenes,
majoritàriament de la franja compresa entre els 6 i els 12 anys.
La Festa de l’Esport compta amb el
suport de l’Ajuntament, del Consell
Esportiu del Baix Llobregat i de la
Diputació de Barcelona.
La regidora d’Esports, Carrasumada Serrano, destaca la gran oferta
esportiva existent al municipi i que

des de l’Ajuntament es vol continuar
treballant per donar suport tant a les
entitats com a les diferents iniciatives esportives que vagin sorgint. En
aquest sentit, el repte en el qual ja
s’està treballant és transformar Sant
Just, la primavera vinent, en Territori Special Olympics, amb l’asses-

sorament de la Federació Catalana
d’Esport per a Persones Disminuïdes
Psíquiques –ACELL, l’Special Olympics Catalunya i Asproseat. Aquesta és
una bona manera de fomentar l’esport
inclusiu i valors com el respecte, la
integració, el treball en equip i l’esforç
personal.
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EN FLAIX
FESTIVALS DE DANSA
Les escoles de dansa del poble, Tutuguri,
l’Espai Marta Roig i l’escola Renata Ramos París, han celebrat al juny els seus
festivals de fi de curs a la Sala Municipal de l’Ateneu per mostrar a famílies i
públic el que han treballat durant
el curs.

BALLADA
DEL PROJECTE SARDATIC
L’alumnat de 4t de l’Escola Montseny ha participat
en el projecte Sardatic. Es tracta d’un nou projecte
telemàtic, que es du a terme al llarg del curs, i que
té com a objectiu difondre de manera moderna i
lúdica la sardana i la cobla, la qual cosa afavoreix el
treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d’escoles
mitjançant les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC). A la imatge, cloenda del
projecte.

FESTA DE LA PERCUSSIÓ
El grup Bandandarà, juntament
amb la col·laboració dels
Dimonis Apagallums de
Camablanca, Diablets de Sant
Just i el Drac, ha organitzat la
primera Festa de la Percussió
al poble, amb la participació
d’aquestes 4 colles locals i 4
més de convidades.
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JORNADES DE LA VINYA 			
I EL VI A COLLSEROLA
Sant Just Desvern ha participat en la roda
d’activitats de les VII Jornades de la Vinya i
el Vi a Collserola amb una passejada guiada
per conèixer la riera de Sant Just, Can Baró i
la font de la Beca. Després es va fer un dinar
de carmanyola i un tast de vi. Les jornades
estan impulsades conjuntament per tots els
municipis que formen part del Parc Natural de
la Serra de Collserola.

EN FLAIX
TROBADA GEGANTERA
Una desena de colles van participar en la 16a
Trobada Gegantera que es va dur a terme al
parc de Joan Maragall a principi juny. A banda
de la tradicional plantada de gegants i el sopar
i ball, enguany, com a novetat, es va organitzar
la 1a Cursa Internacional de Gegants.

800 m2 OCUPATS PER EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIA
I UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS I TALLERS
CONSOLIDEN EL JUNY FOTOGRÀFIC
En aquesta edició s’han presentat al
Concurs Internacional 3.915 fotografies de 390 persones provinents de
46 països diferents
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PER ON HA DE
CRÉIXER SANT JUST?

MANCA DE
DEMOCRÀCIA

UN ANY PER
REFLEXIONAR

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
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Sant Just Desvern és un municipi que històricament
s’ha caracteritzat per apostar per un creixement urbanístic molt pausat. La prova més evident és que
mentre els municipis del nostre entorn han viscut durant
les darreres dècades creixements molt importants de
població, a Sant Just, des de l’any 1981, aquesta només
ha crescut en 5.377 habitants.
És cert que s’han construït nous barris, com Can
Modolell o el Mas Lluí (aquest, per cert, obligats per
la Generalitat de Catalunya), però des de l’Ajuntament
sempre s’ha intentat que el ritme de creixement de la
nostra població fos lent, perquè entenem que d’aquesta
forma és més digerible per al municipi pel que fa a mobilitat, necessitats d’equipaments i serveis públics, etc.
Durant els pròxims anys, Sant Just veurà nous
desenvolupaments urbanístics i la creació de
nous barris fruit de la col·locació del sostre que havia
d’anar a La Vall. Des de l’equip de Govern, entenem
que aquests creixements s’han de produir al llarg de
la Carretera Reial i estirar el centre urbà fins al
Parc de Torreblanca, per convertir l’antiga carretera
nacional en una nova rambla per la qual passejar sigui
més agradable. Es tracta de repetir l’experiència del
Walden 7, que va servir per a allargar Sant Just des del
c. Miquel Reverter fins a la Carretera Reial.
En contrapartida, és voluntat d’aquest equip de Govern limitar al màxim els creixements urbanístics
que estaven previstos al voltant de Collserola. En
aquest sentit, des de l’Ajuntament diem no a l’oferta del
promotor Núñez i Navarro de modificar el Pla parcial de
la Bonaigua. Aquesta oferta consistia a portar el sostre
urbanitzable de la Bòbila a les faldes de Can Pedrosa
per, d’aquesta forma, estalviar-se les despeses de
soterrament de la línia elèctrica que creua els terrenys
de la Bòbila. És cert que ningú impedeix al promotor de
construir en aquest terreny, però a ningú se li escapa
que si ha de soterrar la línia elèctrica, l’operació li
resultarà molt menys rendible en termes econòmics.

Des d’aquesta pàgina, haig de denunciar públicament
la manca de cultura democràtica de l’equip de Govern.
Democràcia és diàleg, confrontació d’idees,
possibilitat d’escollir entre diverses opcions. Tot
això només és possible si, a més de govern, hi ha
oposició. Si no hi ha oposició, no hi ha democràcia.
Qui no vol oposició, no vol democràcia.
El govern municipal no vol oposició. No vol que
fem la nostra feina, que estudiem els assumptes, que els
expliquem als veïns i veïnes, que fomentem un diàleg.
Aquest darrer mes hem assistit a dos exemples
d’aquesta manca de cultura democràtica que han
fet vessar el got: l’aprovació d’un pla urbanístic pel
mètode d’urgència i l’aprovació, pel mètode d’urgència
i en un Ple extraordinari, del destí dels 3,5 milions
d’euros de sobrant.
Aprovar per urgència, com en aquest cas i que
s’avisi només 10 minuts abans del Ple, impossibilita que els regidors puguem estudiar el tema. Jo em
pregunto: quina és la urgència que pot tenir un
pla urbanístic?
I tot seguit, també pel mètode d’urgència, se’ns
informa que es vol aprovar, en el Ple extraordinari
de sorteig de les meses electorals, el destí dels 3,5
milions d’euros que van sobrar del pressupost de
2015. En aquest cas, a més de no tenir temps d’estudiar
l’assumpte, el més greu és que al Ple extraordinari
no està prevista l’assistència dels veïns i veïnes
i, per tant, no se’ls hi deixa participar. És a dir,
s’aproven les inversions del poble (quins carrers s’arreglen i quins no, quins equipaments continuen sense
arreglar-se o millorar-se, etc.) amb secretisme i sense
que la ciutadania pugui dir-hi la seva.
Senyores i senyors de l’equip de Govern, tenen la
majoria dels regidors i regidores i poden aprovar el que
vulguin. Poden continuar aplicant el corró, igual
que feia Rajoy. Però això no és veritable democràcia.
I tot això amb la complicitat i la cooperació necessària
de Movem i ERC.
Malgrat tot, gràcies a la difusió que vam poder-ne
fer en 48 h, van poder-hi participar molts veïns i veïnes
i van dir-hi la seva.
Perquè nosaltres sí que estem compromesos
amb la gent i seguirem posant l’Ajuntament al
servei de la ciutadania.
Visca Sant Just i Visca Catalunya!

Com tots sabem, el temps passa de pressa i de vegades
costa aturar-se, analitzar i reconèixer si les coses s’estan
fent com es creu. Ha passat un any des que vam començar
a treballar pel poble, amb el nou projecte de mandat, i
és un bon moment per aturar-se i fer aquesta anàlisi.
Vàrem veure que hi havia molta feina a fer si volíem
assolir els nostres objectius. Creiem que hi hem començat
a treballar de forma clara. Ens hem reunit amb molts veïns
i veïnes i hem pres decisions importants consensuades.
Encara ens queda un llarg camí, sempre amb participació
ciutadana, com, per exemple, el 2n Pla de Mobilitat
Urbana de Sant Just, que esperem engegar aquest mateix
any i en el qual s’ha de debatre quin és el futur que volem
en relació a la mobilitat del nostre poble.
En relació al tramvia, hem desbloquejat l’oposició
constant d’Esplugues i hem fet una moció conjunta promoguda des d’ERC, aprovada per tots els partits d’ambdós
municipis. Hem millorat el transport públic en afegir
una nova parada a Miquel Reverter per al 63 i 157 i també
les zones d’espera, com els bancs del Parador. Hem ampliat
en 40 les places per estacionar bicicletes i millorar
la visibilitat de més de 15 passos de vianants. Hem
millorat la seguretat de cruïlles, com la de la Rambla
amb Major o la d’Hereter amb Carretera Reial. Hem fet
100% de vianants la plaça Maragall totes les tardes,
caps de setmana i l’estiu. Hem creat 30 nous punts
d’estacionament per a motocicletes i hem fet que
les voreres d’aquests punts ara siguin més transitables i
segures. I tot això amb l’objectiu d’aconseguir un municipi
lliure d’accidents i amb una clara aposta per la mobilitat
més inclusiva i menys contaminant.
A part del que ja hem fet, cal explicar-vos en què
estem treballant: continuem treballant pel tramvia directe
per la carretera; per una nova connexió en bus Sant
Just Centre – Mas Lluí – Sant Feliu Renfe; per un nou
inici-final de la línia de bus 157 a Collblanc, per millorar
la intermodalitat; per un nou recorregut més directe de la
línia 63 passant per Zona Universitària; per la línia de
Rodalies Sant Feliu – Sant Cugat – UAB (R7 Ampliada);
per la millora de la Zona Centre, ...
En definitiva, estem en la bona línia per aconseguir
els objectius plantejats, però cal continuar treballant
fort i que cadascú de vosaltres hi digueu la vostra. Les
solucions, com més consensuades amb tots els veïns i
veïnes, més força i sentit tindran. Per això us animem que
no deixeu de participar-hi i de fer arribar els vostres punts
de vista de com creieu que ha de ser el municipi. Entre
totes i tots, farem un Sant Just de primera.

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
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Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans
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Pel juny es va complir un any de l’entrada del nou
govern de coalició a l’Ajuntament del nostre poble,
un primer any de mandat durant el qual s’han començat
a posar els fonaments per impulsar les polítiques a
què, des de Movem Sant Just, ens vam comprometre.
Dies després de les eleccions del 24 de maig, els
tres partits, PSC, ERC i Movem, vam signar un pacte,
en el qual Movem es va sentir còmode, un pacte en
el qual vam poder incloure molts compromisos. Ens
agradaria fer-ne balanç, perquè sabem que s’han fet
avenços significatius en certs aspectes, però també
sabem que tenim altres reptes al davant, reptes
en els quals amb prou feines hem començat a fer els
primers passos i que sabem que no seran fàcils.
Un dels principals objectius era emfatitzar el govern de coalició. Internament, amb la creació del
Comitè Estratègic, una eina de colideratge per marcar
les línies bàsiques de les polítiques públiques, un ens
nou en el qual, a Movem, seguim creient que s’ha de
seguir treballant per tal de millorar–ne l’efectivitat.
També hem tirat endavant el PAM, un document
necessari per mantenir aquesta visió estratègica i
coherent de les polítiques del Govern. Externament,
amb una visualització de la coalició en els mitjans
municipals; el nou butlletí, els programes de ràdio i els
debats televisius o en les tinences d’alcaldia.
Un altre objectiu és la participació ciutadana.
Des de Movem apostem de manera clara per millorar
la qualitat de la participació, ja no s’hi val només d’informar la ciutadania. Volem una ciutadania activa.
És per això que estem impulsant uns pressupostos
participatius pel 2017. És per això que des de les regidories estem impulsant processos participatius, com
en el cas de Joventut, amb el Pla jove, o de la Regidoria
de Medi Ambient, Gestió de Residus i Espai Natural,
amb el Fòrum sobre residus, o la futura elaboració del
PEC, el Projecte Educatiu de Ciutat, impulsat des de
la Regidoria d’Educació.
I encara ens queda molta feina de mandat per fer:
aspectes com l’habitatge, la transparència, la sostenibilitat mediambiental i energètica... Feina que afrontem
com un repte, amb il·lusió, esperança i tenacitat.

Mi objetivo con este texto es tratar de aclarar algunos
de los valores y principios que inspiraron mi decisión y,
con suerte, ayudar al lector interesado en Ciudadanos
a clarificar las suyas.
Los dogmatismos no son buena guía para las
políticas públicas: Los dogmatismos de derecha e
izquierda acostumbran a llevar a un debate estéril.
No creo que un sesgo ideológico pre-fijado a favor
del Estado o del mercado sirva para solucionar los
problemas reales de la gente. Cada caso necesita un
análisis concreto que algunas veces requerirá de un
mayor peso de la iniciativa privada y otras un mayor
intervencionismo. Lo que debemos es preguntarnos
qué tipo de intervención es más efectiva, dónde aplicarla y evaluar sus resultados puesto que no existen
fórmulas mágicas.
Ser libre para hacer reformas: Tener independencia del poder y no cargar con mochilas te permite
enfrentarte a los problemas reales de la gente. En plena
crisis, cuando estás eliminando miles de camas de
hospital, elegir no eliminar diputaciones, por ejemplo,
no responde a ningún razonamiento de eficiencia o
de equidad, sino a un reflejo de intereses partidistas.
La centralidad política es menos sexy, pero
más honesta: Defender la centralidad política no es
fácil y es más sencillo vender maravillosas utopías o
rentas universales. En cambio, ser escéptico y realista,
reconocer las limitaciones de las políticas públicas,
las restricciones que imponen los presupuestos y la
interdependencia con los mercados globales, es más
complicado. Resulta más engorroso probar programas
y políticas piloto, y corregir cuando no funcionan, que
elegir políticas a dedo.
No soy nacionalista: El nacionalismo es una ideología que se basa en la oposición a otro colectivo y que
divide a ciudadanos en categorías identitarias. Creer
en los valores de la Ilustración, igualdad, libertad y
solidaridad significa querer una sociedad articulada
en torno al individuo libre e igual ante la ley; que los
titulares de derechos sean las personas sin ninguna
discriminación y no los entes colectivos como naciones
o pueblos.
No existe política fiscal menos progresista que
la política fiscal irresponsable y la irresponsabilidad
en las cuentas públicas es una receta para el desastre.
C´s representa la 3ª Vía Española, que es al mismo
tiempo liberal y progresista, no-dogmática, libre, reformista, centrista, responsable y europeísta.

Este domingo todos tenemos, una vez más, una cita con
las urnas. Y digo una vez más porque como decía la canción, al final se nos rompió el amor de tanto usarlo. Fuera
bromas, esta vez sí que resulta del todo imprescindible
que hagamos un esfuerzo (uno más), vayamos a votar,
y lo hagamos de una forma responsable.
Y digo responsable porque antes de introducir la
papeleta en la urna debemos analizar qué utilidad va a
tener nuestro voto. Que harán con él, para qué servirá.
En España necesitamos un gobierno fuerte, capaz de
emprender las reformas que necesita la sociedad para
salvaguardar el estado de bienestar, la consolidación de
la recuperación económica y la generación de empleo.
Es por ello que resulta imprescindible no coger ninguna papeleta que represente formaciones políticas
ambiguas, sin ruta fija, sin líneas rojas, sin proyecto
definido, sin tener claro cuáles podrían ser los compañeros de viaje de una hipotética coalición.
No estamos para perder el tiempo en negociaciones
de reparto de sillones ni para saber quién lidera las
izquierdas o las derechas. Estamos para trabajar.
Cada día que estamos sin gobierno la economía se
resiente, las familias en peores circunstancias ven como
su situación se prolonga en el tiempo. Es algo que no
nos podemos permitir. Hay que ponerse a trabajar ya.
¿Y cuál es la formación política que nos va a garantizar
el desarrollo social que precisa España?
Pues aquella que ha liderado la recuperación económica, aquella que nos ha sacado de la crisis, aquella
que ha conseguido pasar de la destrucción de 1.400
puestos de trabajo al día a la generación de 1.200 puestos
de trabajo diarios, aquella que mediante sus políticas
de desarrollo nos ha colocado como el país con más
crecimiento de toda la zona euro.

@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 JULIOL 2016. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
NITS DE MÚSICA A LA FRESCA

TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
COMERÇ

Música cubana, rumba, soul mediterrani, jazz i swing de New Orleans... Ritme,
bona música i bon ambient a la fresca,
en un marc incomparable com ho és el
Claustre de Les Escoles.
Les Nits de Música són un cicle de concerts organitzat pels Tallers de Música
i ara, de la mà de l’Oleguer Masjoan arriben un quants músics i veus que ens
traslladaran a aquesta música que se
sent, que es balla i que ens transmet sensacions, estiu i ens mou el cos i la ment.
Gaudiu de la bona música aquest estiu!
• EchaPaká, música cubana. 			
Dijous 7 de juliol, a les 21 h
• MúChica, música de rumba i soul mediterrani. 			
Dijous 14 de juliol, a les 21 h
• Dixieland Preachers, música de New Orleans, jazz swing. 		
Dijous 21 de juliol, a les 21 h.
Preu: 5 ¤

Mercat de Pagès,
bon producte
al costat de casa
Cada diumenge, al Parc de Tor
reblanca, s’apleguen un bon grup de
pagesos i pageses que ens ofereixen
els seus productes agrícoles, de
proximitat i de temporada perquè
puguem menjar verdura, hortalisses
i fruita fresca.
Amb l’objectiu de mantenir i
promoure una agricultura local
i de temporada, així com un con
sum responsable que eviti la des
pesa d’envasos i altres despeses
innecessàries, la pagesia, a través
del Parc Agrari del Baix Llobregat,
ens ofereix aques espai de trobada
que en moltes ocasions també es
complementa amb activitats i tallers
per als infants que ens familiaritzen
amb el medi ambient i la comarca.
MERCAT DE PAGÈS
Els diumenges, de 10.30 h a 14 h ,
al Parc de Torreblanca.
Més informació:
www.elcampacasa.com

20 EL BUTLLETÍ JULIOL 2016

US PROPOSEM...
EXCURSIONS

CINEMA

SARDANES I CANT GREGORIÀ

Sortida de veterans de la SEAS
al Monteixo (Pallars Sobirà)
Dissabte 2 de juliol, a les 8 h

El Documental del Mes: Tea Time,
de la directora Maite Alberdi
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 22 de juliol, a les 20 h.
Ateneu

Sortida al 10è Aplec Comarcal
Osona al Monestir de Sant Pere
de Casserres i participació de
l’Agrupació Sardanista Sant Just
Diumenge 3 de juliol, a les 8.30 h,
des del Parc del Parador.

Sopar de Lluna Plena al Tibidabo
Dissabte 16 de juliol, a les 19.30 h,
des del Parc del Parador
Excursió a la Vall d’Oriu
(Arieja, Pirineu Francès)
Dissabte 23 de juliol, a les 6 h

Sortida a l’Església de Sant Esteve
de Bagà i concert de Can Gregorià
de l’Ateneu
Diumenge 10 de juliol,
a les 18.30 h

Informació i inscripcions de les
excursions a www.santjust.org/
seas

VEÏNATGE

BICICLETADA I BOTIFARRADA
Bicicletes i esmorzar
amb botifarra. Preu: 8,90 ¤
Diumenge 10 de juliol, a les 9 h,
amb origen i final al Complex
Esportiu Municipal La Bonaigua

Revetlla de Sant Pere
Botifarrada i ball per a tothom
Preu: 3,50 ¤ (botifarra i beguda)
Divendres 1 de juliol, a les 21 h.
Parc de les Basses de Sant Pere
Sopar del Barri Centre
Dissabte 23 de juliol, a les 21 h
Carrer Bonavista
Venda
anticipada
de tiquets
a l’Antiga
Granja
Carbonell,
Bon
Rebost i
Forn de Pa
Vilaseca
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ENTITATS

JOVES

Cinema a la fresca i excursió nocturna
a la Penya de Moro
L’associació veïnal del Mas Lluí ens convida, a travès de les activitats que
organitzen, a visitar aquest barri de Sant Just. Aquest mes ens proposen
gaudir del Parc de Iulia Quieta i a fer veinatge pujant a la Penya del Moro.
Cinema a la fresca: Del revés (Inside Out). Divendres 15 de juliol, a les 22 h.
Parc de Iulia Quieta (Mas Lluí). Servei de bar i crispetes i recomanen portar la
cadira des de casa. Cas de pluja es traslladaria al 29 de juliol.
Excursió nocturna a la Penya del Moro. Dimecres 20 de juliol, a les 20.45 h.
Des de l’Espai Mas Lluí. Porteu calçat còmode, entrepà i llanternes.

I NO US OBLIDEU...
FESTA MAJOR 2016
Del 31 de juliol
al 6 d’agost

SANT JUST POSA’T GUAPO!!

Ets blau o groc? Decora el teu balcó
amb el teu color i envia una foto a
casal@santjust.cat entre el 18 i el 29
de juliol. Anunci persona guanyadora
durant el sopar de Festa Major del 6
d’agost.

RECOLLIDA DE DOMASSOS

A partir del 18 de juliol,
al Casal de Joves
Vine a recollir el teu domàs i llueix
el teu color per Festa Major.
Es lliuraran domassos fin a acabar les
existències.
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ACTIVITATS D’ESTIU JOVES

JOVES!

TENIU UNA CITA
AL CASAL
El Casal de Joves s’adapta a l’estiu
i proposa un munt d’activitats
que refrescaran els dies de juliol.
Animeu-vos a participar!
MONOGRÀFIC DE CUINA
Dilluns 4 de juliol, a les 17 h
Farem un menú amb el cuiner
Sergi Marquès.
FIRA D.O.
Dissabte 9 de juliol, a les 10 h
Podrem comprar, beure i tastar
productes amb denominació d’origen
de Sant Just i d’arreu de la comarca.
LABORATORI D’ART:
Miralls artesans
Dijous 14 de juliol, a les 19.30 h
CINEMA A LA FRESCA:
Deadpool, del director Tim Miller
Dissabte 16 de juliol, a les 23 h
MONOGRÀFIC DE CIRC
Dilluns 18 de juliol, a les 17 h
Pràctica de disciplines
acrobàtiques.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Mostra dels treballs dels Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, fins al 10 de juliol
Exposició de Jordi Salvany: Frases fetes en serigrafia
Al Celler de Can Ginestar, del 14 de juliol al 6 d’agost
Inauguració el 14 de juliol, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a
Internet durant el darrer mes (7.280 clics)
1. El Camp de Futbol comptarà amb gespa nova i un nou camp 		
de gespa artificial de Futbol 7.
2. El Partit Socialista de Sant Just destaca la voluntat del govern 		
de fer créixer Sant Just per la Carretera Reial.

ALTRES

3. La Biblioteca reduirà el seu horari a partir de la segona 		
quinzena del mes.

Acte del PSC: Dia del Militant
Divendres 1 de juliol, a les 19 h. Parc del Parador

SANT JUST ENS AGRADA

Punt d’informació del jaciment iber
i medieval de la Penya del Moro
Dissabte 2 de juliol, de 10 h a 14 h
Festival d’Estiu de Patinatge Artístic:
Vols jugar sobre rodes?
Dissabte 2 de juliol, a les 22 h. Complex Esportiu
Municipal La Bonaigua

expodani Ganes d’estiu
#preparatius #whatisee
#summer #life #people
#outdoor #popular #vespre
#nightout #sharing #urban
#urbanlife #streetphoto
#streetphotography
#postcard #party
#tradicions #lights #santjust
#vsco #vscogrid #vscogood
#vscogram #canginestar

CASALS D’ESTIU
15 anys d’agermanament
HORB AM NECKAR –
SANT JUST DESVERN
Estada de famílies a Sant Just
del 28 al 31 d’octubre.
Persones interessades en
facilitar l’estada, truqueu al
tel. 630 53 49 59

AVANÇ DE SETEMBRE
TROBADA DE LA XARXA 0-6
DIMARTS 6 DE SETEMBRE, AL MATÍ
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

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 AGOST-SETEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
8 de juliol.

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

instagram #santjust

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2016)
HC SANTJUST@hcsantjust
Promocionant L’Escola del nostre Club
a la #festadelesport@santjustcat @
CCdHoqueiPatins @okcatcat @radiodesvern
Innobaix@innobaix
L’Ajuntament de @santjustcat amb els
guanyadors de l’#Innolab16, que han solucionat
el repte de la Nit de Tapes

Ignacio Garriga@santjustcat Ubicado en el parque junto al
Caprabo del Walden supone un peligro para los niños ¡Se mueve y se
caerá!
santjustcat@santjustcat
@Igarrigavaz @gfrances86 @VioletaPrat @lflotats passem
nota als servei corresponent. També podeu fer ús tel. gratuït
incidències 900102658
Xavier Tomàs@xavitomas23
Molt interessant i útil formació rebuda per @ciberteka de@
facebook per empreses. @promodespi @santjustcat @
ajsantfeliu
Ciudadanodescontento@ragaga1978
@santjustcat Moltes gràcies per informar. ‘La cagada ès de qui no la
recull’ Necesitamos un Sant Just + limpio y respetuoso.
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