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Activitats d’estiu
i Festa Major,
les propostes
més refrescants

Sant Just reprèn les
inversions amb més
de 16 M de ¤ pels
propers quatre anys

Al setembre es tancarà el
carrer Bonavista als vehicles
en el marc de la Setmana
Europea de la Mobilitat
Sostenible

El 5 de setembre comença
la presentació de sol·licituds
per la nova promoció
d’habitatge públic

50 ACCIONS PER A SANT JUST

El Govern presenta el Pla
d’inversions 2016-2020
Es destinaran 16,5 M de ¤ a millores en la via pública, equipaments
i serveis públics, eficiència energètica, preservació del medi ambient
i accions per promoure l’habitatge de lloguer públic
El govern municipal ha presentat el
document de treball que servirà per
executar les inversions fins a l’any
2020. Aquest pla d’inversions del període 2016-2020, amb una cinquantena d’actuacions, es planteja amb un
pressupost estimat de 16,5 milions
d’euros, que s’aniran incloent en els
pressuposts anuals. Són inversions
que abasten diferents àmbits i que
estan repartides per tot el territori.
Aquesta planificació és possible
després d’uns anys en què la crisi
econòmica no ha facilitat poder destinar recursos a la inversió pública.
Algunes d’aquestes actuacions ja es
preveia executar-les abans que comencés la crisi, però van quedar paralitzades perquè, en aquell context,
l’equip de govern va voler garantir
l’atenció a les persones per damunt
d’altres actuacions. “Es va renunciar
a fer algunes inversions, tot i que això
suposava posposar temporalment el
compromís adquirit amb el veïnat,
per no endeutar-nos més en temps
d’incertesa econòmica”, explica el
regidor de Planificació Territorial,
Joan Basagañas.
Una certa millora de l’activitat
econòmica, la progressiva recuperació de les aportacions que fan
les entitats supramunicipals als
ajuntaments i l’acurada i planificada gestió del territori fan que ara
s’estigui en disposició de recuperar algunes de les inversions que
havien quedat ajornades i fer-ne
d’altres. Per executar-les es preveu
destinar-hi en els quatre anys, 16,5
milions de ¤. El 80% de les accions
tenen el finançament garantit (13
milions de ¤) i el 20% restant és
el que provindrà de subvencions
i aportacions d’altres administra-
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cions supramunicipals, d’operacions urbanístiques privades, del
que es destini a finançament–...
“En cap cas és un document tancat
i inamovible. És una previsió que
pot patir –i que de ben segur patirà– variacions i que pot i ha de ser
enriquit per la ciutadania; de fet,
amb el Pla d’Actuació Municipal,
el PAM, són els documents marc
de gestió política. Es tracta, conseqüentment, d’un pla dinàmic”,
destaca el regidor.
A banda de la recuperació de projectes ja compromesos, també hi ha
recursos que es destinen a manteniment general del carrer i els espais
públics: senyalització i mobilitat, accessibilitat, seguretat i connectivitat
entre barris. Les inversions en equipaments escolars, com ara al Montseny i al Canigó, i a les instal·lacions
esportives, com les que es preveuen

La pavimentació i el clavegueram
del carrer Anselm Clavé, una de les
actuacions que es duran a terme

El govern ja disposa
de dos documents
estratègics pel
mandat: el Pla
d’Actuació Municipal
(PAM) i el Pla
d’inversions

al Camp de Futbol formen part de
la previsió d’aquests propers anys.
També hi ha actuacions per millorar
l’eficiència energètica i continuar
preservant l’entorn natural. Aquest
Pla d’inversions també preveu ampliar l’actual fons del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per destinar més recursos a la construcció
d’habitatge públic, prioritàriament
de lloguer.
Les primeres actuacions previstes
en el Pla són la reurbanització dels

carrers Font i Balmes, la climatització de l’Escola Bressol Municipal
Marrecs, la construcció de dues
noves rotondes (Can Mèlich i av. de
la Riera), una escala d’evacuació al
Complex Esportiu de la Bonaigua,
i la remodelació de la pista i nous
vestidors a l’escola Montseny.
El Pla d’Actuació Municipal (PAM)
i el Pla d’Inversions són dos dels documents de gestió que estableixen les
prioritats d’aquest mandat a partir
del pacte de govern acordat.

Més informació del
Pla d’Inversions 20162020 al portal de la
transparència, al qual
es pot accedir des de

santjust.cat

ACTUACIONS EN VIA PÚBLICA
• Reurbanització, remodelació o millores als carrers: Font, Balmes, Pont (de Monfalcone al c. Perdius), Til·lers, Anselm Clavé,
Ateneu (entre Major i Creu), Electricitat, Bonavista (entre Creu i Freixes), Raval de la Creu, Cervantes i Ponce de León
• 2 noves rotondes a Can Mèlich i av. de la Riera
• Obertura d'un corredor verd entre la ctra. Reial (Torreblanca) i Collserola
• Construcció d'un camí de servei que uneixi Can Candeler i Can Biosca
• Creació d'aparcament i/o espai de joc al solar de Rambla-Major
• Pavimentació de l’aparcament de Can Padroseta
• Pavimentació del tram pendent del camí de la Muntanya (fins a Can Carbonell)
• Supressió dels contenidors soterrats
• Legalització dels quadres d’enllumenat
• Millores de seguretat viària
• Urbanització del Parc de Can Freixes. Fase 1
• Pavimentació de la zona d’aparcament de la ctra. Reial - Consell Comarcal
• Actuacions de millora i/o manteniment de la via pública i les urbanitzacions
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ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS
I SERVEIS PÚBLICS
• Actuacions a la pista i construcció de vestidors a l’Escola Montseny
• Ampliació de l’espai per a entitats al CC Joan Maragall
• Rehabilitació de la coberta de l’Escola Canigó
• Actuacions al Mercat Municipal
• Millora de la climatització de l’Escola Bressol Municipal Marrecs
• Rehabilitació del refugi antiaeri
• Mesures de seguretat al CEM La Bonaigua 			
(nova escala d’emergència)
• Mesures d’adaptació a Can Ginestar i rehabilitació 			
de la construcció annexa
• Millores al Camp de Fútbol (substitució de la gespa 			
i millores al camp de sauló)
• Nou circuit d’educació viària al Parc Ciclista
• Altres actuacions de millora i/o manteniment en equipaments 		
i serveis públics

ACTUACIONS D’ADQUISICIÓ
DE SOLARS, EQUIPAMENTS,
EDIFICIS ¡ ALTRES

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ
DE L’HABITATGE DE LLOGUER
• Accions de promoció de l’Habitatge de lloguer

• Rehabilitació Sala Municipal Ateneu. Fase 1
• Adquisició d’equipaments i solars
• Despeses de gestió de Promunsa en relació			
a l’expropiació del Pont Reixat

ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA 		
I DE PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
• Millores d’eficiència energètica a les escoles Montseny,
Montserrat, Canigó i altres equipaments públics

ACTUACIONS DEL PLA DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ
• Millora i actualització d’aplicatius informàtics
• Actuació i manteniment d’equips informàtics
(inclou llicències)

• Substitució de l’enllumenat públic. Fase 2
• Creació d'un vial verd que uneixi Mas Lluí i l‘av. Riera
• Millores del carril bici actual, als trams de la Ctra. Reial
(de La Rambla a l’av. del Dr. Ribalta) i a Miquel Reverter
(de l’av. Indústria a l’11 de setembre)
• Creació d'un nou carril bici a l‘av. Baix Llobregat
• Construcció d’una nova deixalleria i dipòsit de vehicles
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EQUIP DE GOVERN

TORNEN LES INVERSIONS
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

El creixement de l’activitat econòmica, la millora
de les aportacions econòmiques de les entitats
supramunicipals i la gestió del territori han fet
possible que tornem a plantejar-nos inversions
significatives al municipi.
És cert que no són, ni de lluny, els plans d’inversions aprovats abans de la crisi econòmica,
però sí que podem dir, amb contundència, que
som capaços d’afrontar inversions, en diferents àmbits, amb compromisos concrets i amb
disposició de ser finançats.
El 2007, el pressupost municipal era de 37
milions d’euros i avui és de 21 milions. Durant els
anys de crisi, vàrem prioritzar que els recursos
econòmics i humans es destinessin, principalment,
a les persones i a cobrir el màxim de necessitats
dels col·lectius més vulnerables. La via pública
va ser la gran damnificada.

No debades, l’espai públic i els equipaments
han patit de valent aquesta reducció pressupostària. Us demano disculpes per no haver
respost amb la celeritat que calia. Crec, sincerament, que la majoria de vosaltres hauríeu pres la
mateixa decisió. No vàrem voler ni endeutar-nos
més ni apujar significativament els impostos, sinó
prioritzar la persona sobre els carrers i explicar
el perquè de les decisions.
Ara podem fer compatibles totes dues
coses, seguir destinant recursos a les necessitats
socials i iniciar un pla d’inversions important de
més de 16 milions d’euros.
Recuperarem els vells projectes que es van
quedar en el calaix per manca de pressupost.
Cal destacar les actuacions previstes als carrers
Font, Balmes, Anselm Clavé, Cervantes i Pont,
entre d’altres. Però també existeixen partides

importants per al manteniment general, senyalització, mobilitat, accessibilitat i millores en els
equipaments públics.
Les inversions en equipaments són també molt
significatives, així com en la millora d’eficiència
energètica i en la preservació de l’entorn natural.
Finalment, destaco la voluntat de destinar recursos econòmics a fer possibles operacions
d’habitatge de lloguer, tan difícils avui per la
manca d’accés a crèdits de les entitats bancàries
i la manca de subvencions de la Generalitat de
Catalunya.
En les planes interiors d’aquest butlletí i en el
portal de la transparència, hi teniu informació més
detallada d’aquest Pla d’inversions. Esperem que
puguem consolidar aquesta tendència i, lentament,
deixar enrere aquest malson que és la crisi econòmica actual i que està perjudicant tant la ciutadania.

QUID PRO QUO

COLLSEROLA:
UNA SORT I UNA
RESPONSABILITAT

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Presentar un Pla d’actuació municipal i demanar la implicació de la ciutadania per a prioritzar-ne les accions és una aposta ferma i decidida i, al
mateix temps, valenta.
Elaborar un Pla d’inversions per al mandat (2016-2019) amb un 80%
del finançament assegurat i “només” haver de cercar-ne un 20% consolida
un model de funcionament.
Debatre i acordar amb tots els grups municipals un procés de pressupost
participatiu que, a partir del mes de setembre, donarà veu, de nou, a la
ciutadania perquè prioritzi l’acció de govern és un camí real, necessari,
saludable i imprescindible.
Fer realitat el projecte de regidor de Proximitat és voler apropar encara
més la política municipal a la ciutadania, posar-la a l’epicentre de la presa
de decisions. El Butlletí explica amb detall diferents serveis públics amb
informació sobre on i com sol·licitar-los; a quines persones van dirigits;
les dades estadístiques de les persones usuàries; dóna taules i gràfiques
de despesa i un llarg etcètera.
No podem demanar participació i implicació si per part nostra no fem tot
el que és a les nostres mans per obrir el màxim de canals de comunicació
bidireccional Ajuntament–ciutadania. Ho fem tot perquè la ciutadania
disposi del màxim d’informació perquè creiem que només tenint tota la
informació disponible és com es poden prendre les millors decisions. La
nostra feina ha d’anar encaminada a assolir aquest repte.

Tenim la sort i la responsabilitat de tenir una part important del municipi dins el parc natural de Collserola. És una sort poder gaudir d’aquest
espai natural privilegiat i hem d’aprofitar-ho, incentivant-ne el seu coneixement i els seus valors. Però al mateix temps tenim una gran responsabilitat: com ajudar a preservar aquest espai de les agressions?
En primer lloc cal ser conscients que els usos han de ser compatibles
amb l’entorn. Ni les quantitats ni les intensitats són gaire amigues dels
espais naturals. Sobre aquest punt els diversos municipis que tenim part
del nostre terme en el Parc Natural hi estem treballant. En segon lloc
cal establir un mosaic d’usos que ens ajudin a definir la transició entre
l’espai urbà i el natural/forestal, impulsant activitats agrícoles i ramaderes de caràcter productiu, social i paisatgístic, en coordinació amb el
Consorci del Parc de Collserola. Finalment cal que Sant Just assumeixi
un context d’intensitat urbanística restringida i decreixent a mesura que
s’acosten als terrenys de la muntanya, per evitar pressionar l’espai.
Durant aquest mandat tenim l’oportunitat d’avançar de manera significativa en aquest sentit, en aquest binomi de difusió-protecció que
és tan necessari com (a vegades) aparentment contradictori i difícil de
gestionar.
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L’ENTREVISTA: ROGER GRIMAU GRAGERA, VEÍ I EX JUGADOR PROFESSIONAL DE BÀSQUET

“Faig molta vida al poble i, per això, em fa
especial il·lusió fer el pregó de Festa Major”
El Roger Grimau va néixer a Barcelona el 14 de juliol de 1978. Li agrada fer vida de poble, passejar pels
carrers, anar al mercat i descobrir
espais nous. Enguany, serà la persona que farà el pregó de Festa Major, en el qual també col·laborarà el
Club de Bàsquet Sant Just amb motiu del seu 60è aniversari.
Des de quan vius a Sant Just
Desvern?
Fa uns quatre anys que hi vivim.
Anteriorment, ens estàvem a Sant
Joan Despí, però el meu fill i la
meva filla venien al “col·le” a Sant
Just i, per motius logístics, però
també perquè ens agradava el poble, vam decidir traslladar-nos-hi. I
el cert és que estem molt contents,
perquè és un lloc tranquil, que convida a passejar, però que també té
vida. Tant la meva dona com jo som
urbanites, no ens agrada viure aïllats, i aquí tenim tot això, som a
prop del centre i podem anar caminant a tot arreu.
Això vol dir que fas força vida al
poble?
Sí, faig mercat sempre que puc, i
també m’agrada descobrir espais
nous, comerços nous... A més, els
meus fills van a escola i practiquen
esport a Sant Just, concretament
futbol, el nen, i hoquei patins, la
nena. A més a més, l’any passat vaig
treure’m el títol d’entrenador superior i vaig contactar amb el Club

Què et sembla que t’hagin proposat
ser el pregoner de la Festa Major
2016?
M’ha sorprès molt, perquè fa relativament poc que visc al poble,
però el cert és que m’ha fet molta
il·lusió, amb les pors normals de no
fer-ho bé, però amb moltes ganes.
Quins són els teus plans de futur?
Aquesta pròxima temporada ja faré
de primer entrenador a la lliga EBA
amb l’equip JAC de Sants que, curiosament, és l’equip en el qual jo
vaig començar a jugar a bàsquet a
10 anys. És un equip amateur, però
sóc conscient que estic en procés
d’aterratge, que m’he de formar per
estar el màxim de preparat possible
i, en això, hi posaré especial dedicació.
A més a més, he fet un màster
d’acompanyament, perquè és un
àmbit que m’agrada molt i en el
qual m’agradaria treballar.

de Bàsquet Sant Just per poder-hi
fer les pràctiques obligatòries per
acreditar-les al títol.
I com ha anat l’experiència?
Molt bé, he fet d’ajudant del Quique,
l’entrenador del primer equip del
club santjustenc durant la temporada
2015-2016, i han estat uns mesos molt
enriquidors, durant els quals he après
molt, perquè tot i que gairebé tota
la vida he jugat a bàsquet, fer d’entrenador és quelcom molt diferent.

Algun consell per als nois i noies que
practiquen el teu esport favorit?
Sempre que em pregunten dic el
mateix: gaudir al màxim amb els
companys, passar-s’ho bé i divertir-se! Cal aprofitar l’excel·lent plataforma que és l’esport per mostrar
els valors que tots duem dintre.
Més endavant, ja veurem si hi ha
capacitats o no per dedicar-s’hi,
però fins i tot si arriba el cas, mai
s’ha de deixar de gaudir amb l’esport!

19 anys a l’elit del bàsquet professional
Va començar al JAC Sants i el seu salt a la lliga professional va ser de
la mà del Joventut. Amb 1,96 metres d’alçada ha jugat, habitualment
en posició d’escolta, a diferents equips: Joventut, Lleida, Barça, Bilbao i
Manresa. El juliol de 2015 es va retirar després de 19 anys temporades
a la lliga ACB.
Internacional absolut amb la Selecció Espanyola, Grimau va participar
en la consecució de la medalla de plata a l’Eurobasket de 2003 celebrat
a Suècia, i en la medalla d’or aconseguida en els Jocs del Mediterrari
de 2001.
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HABITATGE PÚBLIC

El 5 de setembre comença la presentació de sol·licituds
per optar a la nova promoció de Promunsa
Les persones interessades en la nova
promoció pública que Promunsa
construirà a Mas Lluí poden presentar la sol·licitud del 5 de setembre al
7 d’octubre. Es faran 36 habitatges
de protecció oficial de règim general de venda al c. Violeta Parra 8-10.
Tindran entre 55 i 90m2 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.
Les bases es poden consultar al web
de Promunsa.

Informació i bases
de la promoció a
promunsa.cat i atenció
al públic a partir
de l’1 de setembre
Pel que fa a l’enquesta ciutadana per conèixer les necessitats i la
demanda de la ciutadania sobre la
tipologia d’habitatges, finalment
l’han emplenat 280 persones. En
aquests moments Promunsa està

Imatge virtual dels habitatges públics que es faran a Mas Lluí

analitzant el contingut de les enquestes per poder conèixer quina
és la demanda.
FONS D’HABITATGE DE LLOGUER

El Govern Municipal ha constituït
aquest mes de juliol un grup de treball per estudiar la possibilitat de
crear un fons destinat a proporcionar habitatge municipal de lloguer a
la ciutadania de Sant Just. La voluntat, segons la regidora d’Habitatge,

Dolors Leyva, és “aconseguir promoure l’habitatge de lloguer asequible a Sant Just i així evitar que ninguna persona del nostre poble hagi
de veure’s obligada a marxar a viure
a altres poblacions”. Aquest objectiu queda reflectit com una de les
prioritats del Pla d’Acció Municipal
(PAM), concretament en l’Eix Qualitat de Vida i garant de la vida digne
de les persones. Més informació a
santjust.cat.

En marxa 10 nous plans d’ocupació
Aquest juliol han començat a treballar a l’Ajuntament 10 persones en el
marc del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport
a la integració social de la Diputació de Barcelona, dins el Pla Xarxa de
Govern Locals 2016-2019. Tenen un contracte, fora de plantilla, d’una
durada aproximada de 7 mesos. Els llocs que ocuparan són de suport
al compliment del funcionament del complex de La Bonaigua, a la consergeria en equipaments municipals, a entitats, peons forestals, suport
administratiu a la Brigada, peó de pintor a la brigada i neteja de parcs
i jardins.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern és capdavanter en dignificar el
sou de les persones que participen en plans d’ocupació, tal i com es
demana a la moció de suport a la creació de la garantia +55 presentada
per la UGT on s’aposta per un sou mínim interprofessional de 1.000 euros per 37,5 hores de treball setmanals. També està previst que puguin
sorgir oportunitats de formacions, pràctiques i/o experiències laborals

per a persones joves fins a 30 anys i, presumiblement, serà requisit
estar inscrit en el programa de garantia juvenil a través del Servei de
Promoció Econòmica.
NOVES EMPRESES S’ACULLEN AL POFI
Un cop finalitzat el període de sol·licituds de subvencions a empreses dins el Programa d’Orientació, Formació i Inserció Laboral per a
empreses (POFI)., han optat 4 empreses. A través d’aquest programa
l’Ajuntament de Sant Just Desvern subvenciona el 33% de les despeses
salarials a les empreses i/o entitats sense ànim de lucre que contractin
a persones de Sant Just Desvern en situació d’atur. L’import màxim de la
subvenció és de 1.800 ¤ per empreses i de 2.000 ¤ per entitats sense
ànim de lucre per contractes de, com a mínim, sis mesos.
L’objectiu d’aquest programa és crear ocupació estable i de qualitat,
incentivant l’empresariat.
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NOTÍCIES BREUS
APUNT HISTÒRIC
Tornen a l’Ateneu dos documents que eren a l’arxiu de Salamanca.
Corresponen a la liquidació d’ingressos i despeses que va fer-se després d’un
festival benèfic el 13 de juny de 1937. La recaptació va ser de 1.131,80 pessetes i les
despeses, de 372,25 (dues actrius, director del Cor lo Pom de Flors, perruqueria,
decorats, sastreria, etc.). Uns números que varen suposar poder destinar a algun
ajut social la quantitat de 753,55 pessetes, una quantitat molt important 		
en plena guerra.
El lliurament dels papers es va dur a terme a l’Arxiu Nacional de Catalunya de
Sant Cugat del Vallès per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. A l’acte van retornar-se 30 fons procedents de l’Arxiu de Salamanca
(Centro Documental de la Memòria Històrica del Ministeri de Cultura) i 47 grups
de documents. Amb aquest acte s’han retornat ja el 95’6% del total rebut en el seu
moment per la Generalitat.
A l’acte van assistir-hi el president de l’Ateneu, Albert Macià, l’alcalde Josep
Perpinyà i el regidor de Cultura i Patrimoni, Sergi Seguí.

MÉS DE 1000
PERSONES JA S’HAN
DESCARREGAT L’APP
SANTJUSTCAT
Després de dos anys de la seva posada en marxa,
ja són 1.010 persones les que s’han descarregat
l’aplicació mòbil gratuïta santjustcat, que permet,
entre d’altres, rebre informació de totes les activitats d’agenda que es fan al municipi.
Els àmbits més consultats són l’agenda d’activitats i el servei de notificacions
push, mitjançant el qual les persones usuàries que vulguin poden rebre avisos de
les activitats que es fan al municipi, triades prèviament segons les temàtiques.
L’app santjustcat també ofereix la possibilitat de consultar les notes informatives
publicades per l’Ajuntament, veure imatges i vídeos de Sant Just al canal de Youtube,
consultar els perfils oficials de Twitter i Instagram i, fins i tot, escoltar Ràdio Desvern
en directe.

RECONEIXEMENT A LA FIDELITAT
DE SOCIS I SÒCIES DE LA BONAIGUA
132 persones que es van abonar al complex l’any 2000, i
que encara hi segueixen com a socis i sòcies, han rebut un
reconeixement a la seva fidelitat per part de l’equipament.
Actualment, La Bonaigua compta amb 1911 abonats, en
concret, 995 dones i 916 homes, i la franja d’edat majoritària
és de 30 a 45 anys.
La Bonaigua fa 16 anys que funciona, tot i que la piscina es
va inaugurar 12 anys abans, el 1988. En tots aquests anys,
s’han anat fent actuacions per optimitzar-ne els serveis i
l’ús que en fan les persones usuàries.
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INSCRIPCIONS PER ALS CURSOS
DE CATALÀ AL SETEMBRE
Inici de les classes: 26 i 27 de setembre
Nivells adaptats al Marc europeu comú de referència
(MECR): bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2),
suficiència (C1), superior (C2), cursos de reforç d’ortografia,
escriptura eficaç, voluntariat lingüístic i Club de Lectura Fàcil
entre altres activitats.
Tests de nivells i inscripcions:
del 13 al 22 de setembre de 10 a 12 h i de 17 a 19 h a Les Escoles,
carrer de Montserrat, 2, 1r pis (Aula de Català, núm. 3).
Informació: Servei Local de Català de Sant Just Desvern.
Telèfon: 93 480 48 00 (Ajuntament) o 93 473 44 76 (Aula)
santjustdesvern@cpnl.cat
www.cpnl.cat

NOTÍCIES BREUS
PREMI
CURTMETRATGE
El curtmetratge A l’ombra de la
Muntanya, que té com a protagonistes
un actor i una actriu santjustencs,
Damià Plensa i Montse Ribadellas, ha
estat guardonat amb el Premi al millor
Curtmetratge de les Terres de Lleida.
Aquest projecte es va produir a Sant Just i va
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Es tracta d’un trhiller psicològic, escrit i dirigit
per Neith Sentis, inspirat en la problemàtica que
tenen molts pobles amb el relleu generacional.
Ha estat presentat a diferents festivals
internacionals.

CALENDARI DE FESTIVITATS DE 2017
6 de gener
13 d’abril
14 d’abril
17 d’abril
1 de maig
5 de juny
24 de juny
15 d’agost
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

Reis
Dijous Sant (Festa local)
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
Dilluns de Pasqua Granada (Festa local)
Sant Joan
l’Assumpció
Diada Nacional de Catalunya
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
la Immaculada
Nadal
Sant Esteve

* Els 4 dies de lliure disposició dels centres escolars per al curs 2016-2017, aprovats 		
pel Consell Escolar, són: 31 d’octubre de 2016 (dilluns), 9 de desembre de 2016 (divendres),
27 de febrer (dilluns) i 17 de març (divendres).

APROVAT EL 100%
D’ALUMNAT DE
L’INSTITUT QUE HA FET
LES PAU
Els 41 nois i noies de l’Institut Sant Just que
s’han presentat a les Proves d’Accés a la
Universitat han aprovat. La nota mitjana ha
estat de 6,75.
A més, l’alumne Pau Ariño Luque, amb
un 9,7, és una de les 5 persones que han
aconseguit la segona millor nota a Catalunya,
i té previst estudiar un doble grau de Direcció
i Administració d’Empreses o Economia i Dret.
Per ser un dels estudiants que està entre les 20
millors qualificacions de la selectivitat, ha estat
premiat amb una Business Experience que s’ha
fet al juliol a les empreses capdavanteres de
Catalunya.

PROP DE 70 PERSONES
SOL·LICITEN LA SUBVENCIÓ
DE L’IBI
67 persones han lliurat la
documentació necessària
per optar a la subvenció
de l’Impost de Béns
Immobles, l’IBI, de 2015. Aquest és el quart
any consecutiu que l’Ajuntament ha obert
la convocatòria per atorgar aquests ajuts a
persones i a famílies que viuen una situació
desfavorable.
Amb aquestes, prop de 250 persones s’han
beneficiat d’aquests ajuts fins la data.

SOPAR DEL
BARRI CENTRE
Unes 250 persones es van donar cita
al carrer Bonavista per celebrar el
tradicional sopar del barri, , en el qual van
actuar Alejandra Perroni i Aleix Cuevas.
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EDUCACIÓ

PEL SETEMBRE 1.800 INFANTS I JOVES
REPRENEN LES CLASSES
El 12 de setembre comença el nou
escolar 2016-2017 amb prop de 1.200
nenes i nens a educació infantil i primària als centres públics –Canigó,
Montserrat i Montseny– i al concertat
Madre Sacramento. També començaran el curs prop de 600 alumnes
de secundària a l’Institut i al centre
Madre Sacramento. A causa de les
sol·licituds d’escolarització de P-5,
finalment, enguany, l’escola Montserrat comptarà amb una nova línia
d’aquesta franja d’edat.
El dia de la conferència inaugural
s’està acabant de concretar.

El proper curs l’escola
Montserrat tindrà una
nova línia de P-3
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D’altra banda, el 6 de setembre,
la Xarxa 0-6 reprèn la
seva activitat amb la V
Jornada de Treball,
que es farà de 9 a
13h, a la Vagoneta,
i en la qual s’ha
convidat l’escola
perquè expliqui la
seva experiència
i les singularitats
educatives del
centre.
A partir del setembre, també es
podrà accedir a una
nova edició de la Guia
d’Activitats Educatives,
que inclou un ventall d’activitats que s’ofereixen als centres
i a la comunitat educativa, amb les
novetats per al curs vinent.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT

Els dies 22, 23 i 24 de setembre
es tancarà al trànsit la zona davant
del Mercat i s’hi faran activitats
lúdiques i de sensibilització
Sant Just s’adhereix un any més a
la Setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible i Segura que se celebra
al setembre. Enguany, a més, es recupera el Dia sense Cotxes i, com a
principal acció, del 22 al 24 de setembre, es tancarà al trànsit el tram
del c. Bonavista entre c. del Marquès
de Monistrol i c. Freixes i Creu del
Raval que serà d’ús exclusiu per a
vianants.
La pacificació d’aquestes vies aniran acompanyades d’activitats ciutadanes que normalment no es fan en
l’espai public ocupat per vehicles,
com un punt de bicicletes elèctriques i un programa especial de Ràdio
Desvern, i en les quals es vol implicar
comerços, entitats i les escoles.
Segons el regidor de Transports,
Mobilitat i Seguretat Viària, Jordi
Porta, “la voluntat no és aturar el
trànsit motoritzat, sinó sensibilitzar

la ciutadania que un altre model de
ciutat és possible, amb una mobilitat
més saludable i respectuosa amb el
medi ambient, i que permetria fer del
carrer un espai de espai per estar-s’hi
i no només de pas”.
Una altra de les accions a la qual
se suma Sant Just és la BaixCicletada, la passejada en bicicleta que

diferents municipis de la comarca
organitzen des de fa 12 anys i que
ha esdevingut un referent en l’àmbit català. Aquesta activitat es du a
terme de forma conjunta per a Sant
Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant
Feliu de Llobregat, L’Hospitalet de
Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat i Cornellà de
Llobregat, la qual cosa dóna una idea
de les possibilitats que té la bicicleta com a mitjà de desplaçament no
només en un entorn urbà sinó també
interurbà. La bicicletada culmina any
rere any amb una gran festa al Parc
de Torreblanca. Enguany, tindrà lloc
el 25 de setembre de 2016.
Escollir el transport públic o compartir cotxe per anar a la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar
de compres... són canvis d’hàbits que
ajuden a protegir el medi ambient i
que alhora són saludables.
NOVES SUBVENCIONS PER A BICIS
ELÈCTRIQUES

L’AMB ha obert una nova tanda de
subvencions de 250 euros per comprar 500 bicicletes elèctriques per
a la ciutadania de l’Àrea Metropolitana. La subvenció està disponible
per a bicicletes amb un preu màxim
de 1.350 ¤. Més informació a www.
amb.cat.

Accions per millorar
la mobilitat a Sant Just
En aquesta línia, l’Ajuntament ha intensificat darrerament les actuacions per millorar la
mobilitat al municipi i també perquè aquesta sigui més segura.
• Ampliació de més de 40 places més per estacionar bicicletes
• Millora de la visibilitat de més de 15 passos de vianants, la seguretat de cruïlles
com la de la Rambla amb c. Major o la del c. Hereter amb Ctra. Reial i el canvi
semafòric de Rambla.
• El parc Maragall ha passat a ser d’ús exclusiu per a vianants totes les tardes, caps
de setmana i l’estiu.
• Habilitació de 30 noves zones d’estacionament per a motocicletes a la calçada
Pel que fa al transport públic, els busos 63 i 157 també tenen parada a Miquel Reverter,
i s’han fet zones d’espera al Parador. També està en marxa el canvi de la parada,
origen i final del 157. Passa de Cardenal Reig a Riera Blanca, amb la qual cosa canvia
el seu recorregut i recupera la parada de Travessera de les Corts, on també paren les
línies L50 i L62 que també donen servei aSant Just Desvern.
Altres accions que s’estan treballant o iniciant són el II Pla de mobilitat urbana Es
tracta de la renovació del Pla de mobilitat urbana i el projecte del carril bici que unirà
Esplugues amb Barcelona, el carril bici que unirà Sant Just Desvern amb Esplugues per
la Carretera Reial i Laureà Miró, i el carril bici que unirà l’avinguda de la Indústria amb
el Complex de la Bonaigua.
EL BUTLLETÍ AGOST-SETEMBRE 2016 11

SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

UNITAT RÀPIDA DE SANT JUST DESVERN:
MÉS DE 1.500 ACTUACIONS FETES EN ELS ÚLTIMS TRES ANYS
La Unitat Ràpida té per objectiu mantenir la via pública del municipi en bones condicions,
duent a terme tant actuacions planificades com resolent urgentment les incidències que
es puguin produir.
Al llarg dels tres anys que fa que es va posar en marxa el servei, ha dut a terme més
de 1.500 actuacions: ha arranjat 4.437m2 de vorera, i ha asfaltat 3.132 m2, entre d’altres
actuacions. Amb aquestes xifres, l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, S.A, del grup
Sorigué, vetlla per donar una atenció de qualitat a la ciutadania amb plena coordinació
amb els serveis municipals.

La Unitat Ràpida
actua allà on és
necessari, millorant
les condicions de
l’espai públic i prioritzant les
actuacions que incideixen en
la seguretat: des d’un panot
aixecat o un esvoranc, fins el
manteniment integral
dels vials

FITXA DEL SERVEI
Descripció
Manteniment preventiu i correctiu
de la via pública de Sant Just Desvern.
Adscripció
Àrea de Planificació Territorial, Habitatge
i Medi Ambient, regidoria de Via Pública
i Serveis.
Gestió
La gestió és compartida amb l’empresa
Acsa Obras e Infraestructuras, S.A. sota la
supervisió del serveis municipals

La Unitat Ràpida arranjant la vorera del passeig de Can Sagrera.

HORARI
24h
365 dies l’any

EQUIP
1 cap d’obra
4 operaris

1.542
ACTUACIONS
En els tres anys
de funcionament
del servei

VORERES
4.437 m2

VEHICLES
Pick-Up
Furgoneta gran
capacitat

Principals dades econòmiques:
Recursos municipals que s’hi destinen:
255.165,2 ¤ anuals

ASFALT
3.123 m2

SUPERFÍCIE EXECUTADA
JUNY
2016
ASFALT

2015

VORERES

2014
0

500
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1.000

1.500

2.000

2.500

Vehicles que utilitza el servei

TOTAL = 1.542 ACTUACIONS
DIVERSOS
819 (53 %)

VORERES
565 (43 %)

ASFALT
58 (4 %)

ACTUACIONS REALITZADES

Voreres

Asfalt

Diversos

Total

1. Barri Nord
33
1
52
86
2. Barri Sud
187
17
258
462
3. Barri Centre
115
17
188
320
4. Basses de Sant Pere / Can Modolell / Carretera
70
3
69
142
5. Can Sagrera
86
0
8
94
6. Bellsoleig/ La Plana
52
4
95
151
7. La Miranda
59
2
63
124
8. Polígon Industrial del Sud-oest
44
12
63
119
9. Polígon Industrial del Pont Reixat
0
1
1
2
10. Sant Just Diagonal
19
0
1
20
11. Mas Lluí
0
1
21
22
				
Total
665
58
819
1542

Actuació realitzada a l’av. de la Generalitat de Catalunya, 3. Arranjament de vorera i escocell
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ACOMPANYAMENT AL JOVENT

Servei Enllaç, un any d’atenció personalitzada a una
cinquantena de nois i noies i a les seves famílies
Va començar a funcionar el setembre de 2015 i en aquest any 36 nois i
14 noies del poble l’han utilitzat. El
servei Enllaç assessora i acompanya
el jovent en la seva presa de decisions
personals, acadèmiques i professionals, a través d’una professional, la
Sara Molina, que els atén individualment per fer front i resoldre dubtes o
dificultats que puguin trobar.
Molina destaca que moltes de les
dades reflecteixen que la franja dels
15 als 20 anys és una de les més complicades, perquè és un moment de
transicions i reubicació en el món
adult, en el que es poden sentir més
perduts. Comencen a sospitar que
si no treballen ni estudien, alguna
cosa els deu estar passant. “Alguns
joves contacten amb mi perquè han
vist publicitat del servei i d’altres, a
través de la Comissió d’Èxit Escolar,
on cada centre aporta aquells casos
en els quals han detectat dificultats i
els donen el telèfon del servei”.
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El que sempre s’intenta, segons
Molina, “és que sigui el o la jove qui
faci el primer contacte”. Després, la
feina de la professional és d’acollida,
orientació i atenció molt personalitzada.“En funció de la demanda o la
necessitat, els ajudo a prendre consciència del que va passant, elaborar
projectes per al present i futur més
immediat, i els poso en contacte amb
altres serveis públics perquè puguin
fer cursos, matricular-se en centres,
trobar feina, etc.”.
Molina valora positivament aquest
any de servei amb un alt grau d’assoliment d’objectius, ja que el jovent que
ha passat per l’Enllaç ha aconseguit
desencallar la seva situació de partida i
empoderar-se per iniciar o reorientar el
seu projecte personal i/o professional:
n’hi ha que han decidit continuar estudiant o reprendre els estudis, altres han
trobat feina i altres estan en programes
de garantia juvenil. Telèfon Enllaç:
654 33 15 28.

DADES DEL PRIMER ANY
DEL SERVEI
Persones usuàries: 36 nois i 14 noies
Edats: 15-17 anys (16 persones), 18-20 anys
(20), 21-25 anys (14)
Itineraris formatius: abandonament
ESO (17), cursant ESO (9), amb l’ESO
acabada però no han continuat estudiant
(12), estudis postobligatoris finalitzats o en
procés (9), estudis universitaris acabats o
en procés (3)
Situació de partida: Sense estudiar ni
treballar (30), treballant (2), cursant estudis
(18), estudiant i treballant (1).
Tipologia de demandes:
• Projecte personal-professional (45)
• Està escolaritzat però amb dificultats (4)
• Dificultats relacionals (parella, amics) (1)
Perfil: majoritàriament nois (72%), entre 15
i 20 anys (72%) que han abandonat l’ESO,
l’estan cursant o l’han finalitzat però no
continuaran estudiant (76%)

FESTA MAJOR

Concerts, espectacles infantils i prop de
cinquanta activitats més a la #fmsantjust
Del diumenge 31 de juliol al dissabte
6 d’agost, Sant Just Desvern celebra
la seva Festa Major amb un programa d’activitats que neix de les ganes
de fer de les entitats i col·lectius del
poble. Fruit d’aquesta implicació, en
els últims cinc anys aquesta festa ha
anat augmentant el nombre d’activitats com d’entitats col·laboradores i,
com a conseqüència d’això, també la
participació ciutadana.
Aquests darrers mesos, El Nucli,
diferents entitats i l’Ajuntament han
treballat perfilant activitats que puguin satisfer a les diferents franges
d’edat i els interessos diversos. Amb
aquesta voluntat, hi ha previstes una
cinquantena de propostes distribuïdes
al llarg dels 7 dies de festa i que es
duran a terme en més d’una dotzena
d’espais.
PREGÓ, CINEMA, PASSEJADA LITERÀRIA, BARRAQUES I MOLT MÉS

El pregó d’enguany anirà a càrrec

de Roger Grimau, veí i exjugador
professional de bàsquet, en el qual
col·laborarà el Club de Bàsquet Sant
Just amb motiu del seu 60è aniversari.
Abans però, l’Esplai Ara Mateix
ja haurà començat a escalfar l’ambient amb proves i jocs a la plaça
Verdaguer.
I a partir del dia 1 d’agost, activitats de tota mena: Festa de l’Aigua,
cinema, festa de l’escuma, jocs de
fusta, titelles, circ, ballada gegantera, pícnic reggaetronic, activitats al
Casal, molts concerts, el Quinabarra!, la botifarrada, la passejada literària, l’espectacle de foc i pirotècnia, la sardinada popular, el vermut
solidari, la ballada de sardanes i el
sopar de Festa Major, entre moltes
altres.
La Festa Major no només es viurà als carrers i als espais públics del
poble, sinó que també serà molt activa a Ràdio Desvern i a les xarxes
socials.

POTS CO
ACTIVITA NSULTAR LES
TS A
QUE S’HA L PROGRAMA
FET
A TOTES L ARRIBAR
A LA WEB ES LLARS,
SA
I A L’APP S NTJUST.CAT
ANTJUSCA
T
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EN FLAIX
EXPOSICIÓ DE JORDI
SALVANY A CAN GINESTAR
El Celler acull fins el 6 d’agost
una mostra de frases fetes
amb serigrafia. L’artista i
veí representa gràficament
què volen dir una vintena
d’expressions des d’una
perspectiva irònica i curiosa.

BONS RESULTATS DEL CLUB TAEKWONDO A
DIFERENTS CAMPIONATS
El Francesc Cañamares i el Marc Segovia, alumnes del
club santjustenc i integrants de la selecció catalana
de Taekwondo, van ser convocats per participar amb
la selecció a l’OPEN DE BASAURI,
al País Basc en categoria Junior.
El Marc va guanyar la medalla de
plata i el Francesc la de bronze en
els seus respectius pesos. I en
el Campionat de Catalunya
Infantil, on es van reunir
1200 competidors de tot el
territori, el club va obtenir
4 pòdiums: Alejandro
Cascajosa (plata), Jordi
Puig (plata), Diana Claver
(bronze), Heidi Cascajosa
(bronze).
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EL VEÏNAT GAUDEIX
DE MÚSICA A LA FRESCA
A LES ESCOLES
El cicle “Les nits de música”
que organitza els Tallers de
Música és una proposta que
compta amb un públic fidel.
Són tres dijous del mes de juliol
amb bona música i en un espai
molt agradable. Enguany, s’ha
pogut escoltar música cubana
de la mà del grup EchaPaká
–a la imatge–, rumba , soul
mediterrani, jazz i swing de
New Orleans

EN FLAIX
CASALS D’ESTIU, LA PROPOSTA MÉS REFRESCANT
Prop de 600 infants participen en els casals i activitats impulsades per l’Ajuntament
i per les entitats. La Bonaigua també ofereix activitat d’estiu a principi de setembre
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RECUPEREM
LES INVERSIONS

ELS PROJECTES
IMPORTANTS,
EN OBERT

ENS HI
POSEM?

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal de
Convergència

Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal
d’ERC

Després d’haver passat alguns anys de contenció en el
capítol de despeses, especialment en el d’inversions,
enguany l’Ajuntament de Sant Just Desvern en podrà
començar algunes que estaven previstes abans de la
crisi i que havien quedat paralitzades un cop aquesta
va esclatar.
Aquest ajuntament sempre ha estat molt prudent
a l’hora de fer els pressupostos. I quan els ingressos
van davallar, l’equip de govern va preferir renunciar a
executar algunes inversions –i aguantar l’empipada
justificada d’alguns veïns– abans de recórrer a un
creixement de l’endeutament en temps d’incertesa
financera. Erròniament o encertadament, aquesta és
la decisió que adoptà el govern, una decisió que des
del grup municipal socialista compartim plenament.
Un cop el pitjor moment de la tempesta sembla
que ja ha passat, l’Ajuntament està en disposició
de recuperar algunes d’aquelles actuacions que
havien quedat al calaix i s’atreveix a posar en el calendari aquelles que enguany no es podran executar.
D’aquí a finals d’any, es duran a terme diferents
actuacions de millora de la via pública: reurbanització
dels carrers Balmes i Font, la construcció d’una rotonda
a la cruïlla av. Riera – c. Bullidors (polígon Sud Oest),
una altra a davant de Can Mèlic i la construcció d’un
parc a la cruïlla dels carrers Onze de Setembre i Sagrera. A més, es faran diferents millores pel que fa a
la seguretat viària en diferents punts del municipi. A
més a més, s’invertirà en diferents equipaments. Així,
a l’Escola Montseny s’arranjarà la pista exterior i els
vestidors, al complex de la Bonaigua es construirà una
escala exterior per a millorar la seguretat del recinte
i al Centre Cívic Joan Maragall s’adaptarà l’antic bar
per a encabir-hi noves entitats.
Les pròximes inversions que es realitzaran, totes
amb el finançament ja garantit i només pendents
que s’acabi la redacció del projecte –ja que aquest
prové de subvencions ja concedides per la Diputació de
Barcelona o l’AMB–, són la reurbanització dels carrers
Pont i Anselm Clavé, la rehabilitació de la coberta de
l’Escola Canigó i millores al Mercat Municipal, al camp
de futbol i en diferents carrils bici. Òbviament, noves
inversions s’incorporaran en el pressupost de
2017, algunes de les quals ens agradaria que fossin
fruit de processos participatius que volem engegar
en un futur no gaire llunyà.

El passat mes de juny, en Junta General, Promunsa
va aprovar la construcció de 36 nous habitatges de
protecció oficial, en règim de venda. Feia temps que
Promunsa no podia engegar cap construcció nova. I,
sent un projecte important per al poble, a nosaltres,
un cop més, ens informen amb 2 dies d’antelació.
Nosaltres ens vam abstenir, perquè considerem
que avui en dia el que es necessita és fer habitatges
públics de lloguer. D’aquesta manera, podem ajudar
els joves a independitzar-se o bé ajudar persones amb
dificultats temporals a tenir un habitatge sense haver
de marxar de Sant Just, més encara si tenim en compte
que els últims pisos de venda de protecció oficial no
van tenir prou demanda a Sant Just i es van acabar
adjudicant a persones d’altres pobles.
En aquest cas, l’equip de govern ens va dir que
era necessari fer aquesta promoció per solucionar les
dificultats financeres de Promunsa. En un exercici de
responsabilitat, no vàrem votar-hi en contra i, com ja
hem dit reiterades vegades, en comptes d’anar posant
pedaços, s’ha de fer una auditoria patrimonial, una
anàlisi seriosa i un pla de viabilitat per Promunsa, per
tal que sigui una eina eficaç per a la política urbanística en comptes de ser una càrrega, com ara mateix.
Nosaltres ens oferim a treballar conjuntament amb
l’equip de govern en aquesta línia.
També ens oferim, tal com ens van explicar, a treballar de manera activa i no pas passiva, fent propostes i
atenent les demandes que ens arriben, en l’elaboració
d’un pla de l’habitatge de lloguer social per Sant Just,
tal com ens van explicar que es faria.
De la mateixa manera, ens vàrem oferir per consensuar i treballar conjuntament amb l’equip de govern
en la resta de problemes que causen preocupació al
poble, com la regulació de les associacions de cànnabis
o el malestar laboral dels treballadors de l’Ajuntament.
Hi ha qüestions que transcendeixen més enllà dels
mandats de 4 anys i s’han de tractar i consensuar amb
la majoria dels grups polítics. I per això cal tenir cultura
participativa i oberta. De moment, esperem.
Visca Sant Just i visca Catalunya!

L’any 2022, és a dir, d’aquí a quatre dies, el Mercat
Municipal de Sant Just celebrarà el seu centenari.
A partir de la construcció del Mercat, es va generar
molta més activitat comercial. La gent anava a plaça a
comprar productes frescos i aprofitava per fer la resta
de compres als comerços i botigues del voltant. D’aquell
Mercat inicial de fa gairebé un segle, en queden encara
moltes coses, a banda dels murs i les parets que van
acollir l’activitat comercial.
Queda la venda del producte fresc i del dia; queda
el servei i l’atenció personalitzada per al client i queda,
sobretot, el Mercat com a espai i eix vertebrador de
la vida del barri. És el Barri Centre, però en realitat
és el barri del Mercat, perquè el Mercat és el cor de
tot: de la vida comercial i del veïnat.
És ben cert, però, que en els darrers anys aquesta
realitat s’ha anat diluint i la plaça, el Mercat, ha perdut
part d’aquesta força vertebradora i d’unió entre el
veïnatge i el comerç.
Per aquest motiu, pensem que hauríem de revertir
aquesta situació i que caldria fer-ho entre tots plegats
pensant i aplicant mesures de tot tipus.
Els assentadors del mercat, entenent que els hàbits
de compra de les famílies han canviat per diversos
motius (entrada al món laboral de les dones, construcció
de grans superfícies, compra per Internet i un llarg
etcètera), han de treballar per facilitar els horaris i
les opcions de compra.
Als comerciants i botiguers del voltant els interessa
un mercat fort i atractiu que faci venir més clientela, perquè, de retruc, això també els beneficiarà. Han
de considerar el Mercat com el seu gran aliat.
El veïnat també és part interessada perquè el Mercat
és un espai de compra, però també de convivència
i de relacions humanes.
I nosaltres, l’Ajuntament, considerem que dotar la
planta de dalt del Mercat amb una activitat econòmica
potent, innovadora i dinamitzadora, serà un reclam
que cohesionarà comerç i veïnat i posarà Sant Just al
mapa comercial i turístic de la comarca. Això suposarà
reorganitzar el trànsit de la zona Bonavista i Raval de
la Creu, i fer de l’espai al voltant del Mercat un espai
amable, agradable i segur per a tothom.
Si tots ens hi posem, segur que d’aquí a uns anys
estarem orgullosos d’haver fet el pas.
Posem-nos-hi.

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

MEMÒRIA,
OBLITS
I SILENCIS

EL TIEMPO
DE LAS CUENTAS

GRACIAS POR
LA CONFIANZA

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

El passat 18 de juliol va fer 80 anys de l’aixecament
feixista contra el govern de la República. Va ser
l’inici d’una guerra devastadora i d’una cruel i sistemàtica repressió posterior, de conseqüències i ferides
encara visibles avui. Els tres anys de guerra van suposar
la destrucció efectiva del país, de les infraestructures i
de la gent (mai abans una guerra s’havia acarnissat tant
sobre la població civil) i la repressió franquista intensa
i extensa en els anys va deixar clara la seva voluntat
d’aniquilació de qualsevol petit intent de recuperació
de les llibertats democràtiques.
La Guerra Civil i el franquisme són monstres que no
hem aconseguit vèncer com a societat. La “modèlica”
transició democràtica espanyola es va sustentar en
dos pilars poc sòlids i profundament injustos: l’oblit
i el silenci.
En aquest entorn ple de ferides profundes és on les
polítiques de memòria, de justícia i de restitució
poden tenir un paper principal. Cal que l’Estat demani
perdó a les víctimes, cal que se’n restitueixi la memòria,
cal que s’intensifiquin les tasques d’excavació de fosses
per identificar les persones assassinades (130.000
desaparegudes encara estan enterrades en fosses
comunes), cal que es facin polítiques de restitució
als col·lectius afectats i cal invertir més que mai
en polítiques de memòria democràtica.
A Sant Just, l’Ajuntament i el Centre d’Estudis
Santjustencs han treballat de valent aquesta darrera
dècada per restituir la memòria de les persones
mortes i represaliades, així com d’aquelles persones, homes i dones, que van ser protagonistes de la
lluita antifranquista. És una tasca ingent que hem de
seguir impulsant des de les administracions i des de
la societat civil.
Només així podrem fer front als corrents negacionistes, relativistes, de l’oblit, que envaeixen televisions
(públiques i privades), llibres de text, tertúlies radiofòniques i columnes de diaris, corrents sorprenentment
mobilitzades i actives, en contraposició a les polítiques
de memorial democràtic erràtiques dels darrers anys.
Cal que lluitem perquè els que van guanyar la guerra i
la transició no guanyin la batalla de l’oblit i el silenci.

En España hemos tenido muchos meses de campaña
y elecciones y ahora tenemos por delante un tiempo
de cuentas. Deberíamos tener también un tiempo de
regeneración y reformas pero si no tenemos presupuestos en ninguna Administración Pública lo que
habrá será el caos.
Un Gobierno en funciones no puede presentar
ningún proyecto de ley, ni tampoco de presupuestos
necesarios para fijar lo que se conoce como techo
de gasto y, como consecuencia no se pueden aprobar los presupuestos de Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.
No tenemos un panorama económico como para
permitirnos no tener presupuestos ni política económica. Tenemos buenos datos de crecimiento económico que no se está traduciendo en una mejora de la
recaudación que se debe a la caída del impuesto de
IRPF y Sociedades.
Tenemos un problema estructural en las finanzas públicas: los sucesivos gobiernos del PSOE
y el PP han incumplido el objetivo de déficit 8 años
seguidos. En este periodo la deuda pública ha crecido
desde el 35% del PIB hasta el 100% de todo lo que
producimos en un año.
España necesita recortar gasto superfluo y conseguir más ingresos públicos. Un punto imprescindible
es mejorar la lucha contra el fraude fiscal, pero
también es necesario mejorar la normativa fiscal.
No podemos permitirnos que mientras la bases del
impuesto de sociedades, los beneficios a efectos
fiscales, crecen un 11%, la recaudación caiga un 48%.
Tenemos por delante un escenario económico
internacional preocupante pues el Brexit reducirá el
comercio y los movimientos financieros en la UE, y los
países emergentes como Brasil están en crisis, y otros
como China tienen perspectivas negativas.
En estas condiciones, pese a la ayuda del BCE,
España no se puede permitir seguir en un bucle infinito
de campañas, elecciones y fracasos en investiduras.
Eso sería suicida, no sólo políticamente sino también
desde un punto de vista económico. Necesitamos
presupuestos y política económica que no van a ser
fáciles porque tienen que adaptarse a la realidad y a
los tiempos y cumplirlos. Pero la realidad también
es que ningún partido puede imponer en solitario la
política presupuestaria y económica que le gustaría.
Es tiempo de dejar atrás la campaña. Es tiempo de
las cuentas y de los acuerdos.

En las pasadas elecciones generales muchos vecinos de
Sant Just Desvern decidieron mediante su voto dar su
confianza para poder formar gobierno al Partido Popular.
Y es de destacar que lo hicieron muchas más personas que en las anteriores elecciones generales,
esas que se celebraron no hace cuatro años como hubiera
sido lo deseable, si no de las de tan solo hace escasos
seis meses.
Escasos según se mire, claro está, ya que seis meses
de duración para una legislatura es realmente muy poco
tiempo, pero si lo que decimos es que hemos estado seis
meses con un gobierno en funciones, sin poder tomar
decisiones trascendentales e imprescindibles para el buen
funcionamiento y consolidación en materia de desarrollo
económico que venia dándose en los últimos trimestres,
resultan una eternidad sin ningún género de duda.
Y quizás sea este el motivo, o la motivación extra que
han tenido muchos vecinos del municipio a la hora de
respaldar un proyecto que ya da sus frutos y que sitúa
a la nación en los primeros puestos de crecimiento de
la zona euro.
Tal vez también haya influido el hecho de que el resto
de formaciones políticas han puesto de manifiesto una
incapacidad absoluta de ponerse de acuerdo y una
incapacidad absoluta de poder desatascar una situación,
que no ayudaba para nada a tantas personas que buscan
de forma acuciante un empleo que les ayude a subsistir. Y
lo que no es menos importante, que les ayude a sentirse
activas y útiles.
Es totalmente cierto aquello de que el trabajo nos
dignifica.
En cualquier caso deciros a todos/as que seguís confiando en el partido popular, gracias.
Y a todos/as personas que lo habéis hecho por primera
vez, gracias igualmente.
Personalmente deseo que estas si sean las elecciones
definitivas y que el resto de partidos reconozcan la
legitimidad del resultado en cuanto a la voluntad de
los españoles se refiere y que es al partido popular a
quien corresponde la responsabilidad de formar
gobierno.
Y para que esto ocurra necesitamos el voto de apoyo
de C,s o y la abstención del PSOE.
Espero y deseo que este sea el escenario que se nos
dibuje a todos los españoles por el buen funcionamiento
del país, independientemente de nuestras posiciones
políticas.
Como reflexión final os digo que el hacer bien las cosas
no corresponde a la derecha ni a la izquierda, simplemente
hay quien las hace bien y quién no.

@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 AGOST-SETEMBRE 2016. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES US ANIMEM A...
PARTICIPAR DE CURSOS I TALLERS
PREVISTOS PER A TOTHOM
EL PROPER “CURS” 2016-2017
Després de l’estiu, qui no
s’ha proposat alguna vegada aprendre anglès, començar a ballar, fer zumba, començar a pintar o
fer alguna activitat plàstica,... En definitiva, tornar a la rutina després de
les vacances no ha de ser
gens avorrit perquè hi ha
una gran oferta en tots els
àmbits per aprendre, formar-nos, fer amistats i passar-ho d’allò més bé.
Us convidem a fer una ullada i a que trieu el curs que més us agradi:
PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES
• Centre Cívic Joan Maragall Humanitats, expressió i creativitat, noves
tecnologies, idiomes, salut i creixement personal, cursos monogràfics
de cuina, relats breus i fotografia. www.ccjoanmaragall.cat
• Can Ginestar Cursos d’Arts Plàstiques variats com pintura, alabastre,
aquarel·la, ceràmica, escultura, dibuix, modelatge, gravat, història
de l’art, retaule, torn, vitralls i més específics. www.santjust.cat
• Les Escoles Cursos de català, diferents nivells. Inscripcions a partir
del 13 de setembre
Tallers de Música per a infants, joves i persones adultes. Informació
a www.tallersdemusica.com
• La Vagoneta Tallers de plàstica al Carrau Blau per a infants i joves
de 2 a 16 anys. www.santjust.org/carraublau
• Casal de Joves Cursos i tallers per a joves. www.casaldejoves.com
• Centre Social El Mil·lenari Cursos adreçats a la gent gran. Per a més
informació, adreceu-vos al Centre Social.
• La Bonaigua Escoles esportives, cursos de natació i activitats dirigides. www.labonaigua.com i www.santjust.cat
• Ateneu Cursos de música de l’Escola de Música de l’Ateneu. Matrícules
obertes. Tant per si et vols preparar per entrar el conservatori, com si
només vols passar-t’ho bé amb la música. Tel. 93 371 31 15
• Biblioteca Joan Margarit Clubs de lectura i novel·la negra. Per a més
informació, adreceu-vos a la biblioteca.
• També hi ha una àmplia oferta a Sant Just Desvern de cursos i tallers
de dansa, idiomes, esportius...
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
SALUT I ESPORT

Després de
l’estiu tornem
als bons hàbits:
salut i esport
Cada dimecres les persones més
grans de 60 anys tenen una cita
amb l’esport i la salut. Des del Parc
del Parador (10.30 h) s’inicien les
activitats esportives dirigides per
una persona monitora especialista
del CEM La Bonaigua.
Es combinen tot tipus d’activitats
dirigides, natació i passejades que
ens fan moure el cos per millorar la
nostra salut física i mental. Podeu
anar sempre que vulgueu sense
inscripció prèvia.
Està demostrat que portar una
alimentació sana i natural com
binada amb una pràctica mo
derada de l’esport , millora molt la
nostra qualitat de vida i per això
és important fomentar l’esport
des de que som infants. Per tant,
recordeu l’oferta esportiva que teniu
al vostre abast així com les escoles
esportives i d’entitats adreçades
als infants durant el curs escolar.

US PROPOSEM...
US PROPOSEM
CONÈIXER
LA TASCA
DE LA XARXA
0-6

QUI POT PARTICIPAR-HI?
És una xarxa oberta que es va construint, que fomenta la participació.
S’organitza articulant formes de trobada per potenciar el contacte directe
entre els seus membres, per tal de
compartir criteris educatius, valors,
preocupacions i projectes, en benefici dels infants i llurs famílies. Pot
participar tothom a qui li interessi el
món dels infants i la seva educació:
famílies, professionals de l’educació...

QUÈ ÉS LA XARXA?

PROJECTES ACTUALS

Constitueix un teixit social format
per professionals, famílies i voluntariat que comparteixen una mirada i
uns valors que permeten fer visible
el potencial dels infants i contribueixen a que els contextos de vida els
siguin favorables per tal de créixer i
desenvolupar-se.
Va iniciar el seu recorregut l’any
2011, vinculada al PEC (Projecte Educatiu de Ciutat).

Activitat “Divendres als Parcs”, programa a Ràdio Desvern “La Xarxa
a les ones”, projecte “Aprenem plegats”, jornades de treball, projectes
entre serveis i el blog de la Xarxa.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
Potenciar el benestar i el desenvolupament dels infants del poble com a
persones sanes, lliures, responsables
i felices, comptant amb la seva participació activa.

PROPERES ACTIVITATS
DE LA XARXA
V Jornada de Treball de la Xarxa
0-6: Escoltem els infants.
Experiències educatives amb l’escola
Martinet de Ripollet.
Dimarts 6 de setembre, de 9 h a 13 h,
a La Vagoneta.
És un acte obert a professionals de
l’educació i també a les famílies, per això
s’ha previst un servei d’acolliment per a
infants a partir de 2 anys.
APRENEM PLEGATS
Grups d’aprenentatge compartit de
mares i pares amb fills i filles de 6 a 12
anys i adolescents de 12 a 16 anys
Inscripcions: xarxa06santjust@gmail.
com

Més informació:
www.santjust.cat i vídeo
“Una vida per créixer”
(apartat El gust d’aprendre, capítol 6).
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ENTITATS
LITERATURA

CURSA
JOVES SOLIDÀRIA

Tast de poesia i nova novel·la
per reemprendre els actes literaris
Cal Llibreter, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu i la col·laboració del Celler
de Can Mata fan un tàndem molt especial per apropar la poesia i gaudir de
la literatura combinada amb el vi. Aquest mes de setembre ens proposen:
Tast de poesia i vi amb Muntsa Prat que presenta Els secrets de les paraules
Divendres 16 de setembre, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu
Presentació de la novel·la La mecànica de l’aigua, de Silvana Vogt 		
Dijous 22 de setembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I NO US OBLIDEU...
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
11 setembre,
Parc de Pau Casals
• 12 h Ballada sardanes
• 13 h Ofrena institucional
i d’entitats i cantada de
l’Orfeó Enric Morera
Prèviament, a les 10.30 h
hi haurà una xocolatada i
l’ofrena floral organitzada
per ERC

22 EL BUTLLETÍ AGOST-SETEMBRE 2016

MERCAT DE PAGÈS

Els diumenges, de 10.30 h a 14 h.
Parc de Torreblanca

CINEMA

El Documental
del Mes: A
good american,
del director
Friedrich
Moser
Preu: 5 ¤
(socis/es: 3 ¤)
Divendres 23
de setembre, a
les 20 h. Ateneu

SANT JUST DESVERN
AMB SANT JOAN DE DÉU

VINE!

CURSA SOLIDÀRIA
Aquest any ja celebrem la 3a Cursa
Solidària de Sant Just Desvern amb
Sant Joan de Déu. Enguany amb
més il·lusió si cap per part del Club
d’Atletisme Sant Just que demana
una gran participació per una causa
solidària. Tindrà un recorregut de 5
km, és de caràcter urbana i sortirà
des de la Pl. de Camoapa. Hi haurà
diverses categories i cursa infantil.
Animeu-vos a participar!
Dissabte 24 de setembre,
a les 17 h. Des de la Pl. de Camoapa.
Inscripció: www. championchip.cat

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició d’Òmnium Cultural
Al CIM de Can Ginestar, del 6 al 20 de setembre

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Exposició Ainde Art
Al Celler de Can Ginestar, del 8 de setembre al 9 d’octubre
Inauguració 8 de setembre, a les 19.30 h
Exposició: Bellsoleig
Al CIM de Can Ginestar, del 22 de setembre al 6 d’octubre

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a Internet durant el darrer mes (8.136 clics)
1. Un alumne de l’Institut de Sant Just treu la segona millor nota a les
Proves d’Accés a la Universitat.
2. A partir del setembre de l’any que ve serà més fàcil anar en bicicleta des de Sant Just fins a l’avinguda Diagonal de Barcelona
3. L’Ajuntament de Sant Just obre la convocatòria de subvencions per
a empreses que contractin persones aturades del poble

ALTRES
Punt d’informació del jaciment iber i medieval
de la Penya del Moro
Dissabte 3 de setembre, de 10 h a 14 h

instagram #santjust

SANT JUST ENS AGRADA

Sopar de Motxilla de la SEAS
Dissabte 17 de setembre, a les 21 h. Pati del Roure 		
de l’Ateneu

martimercader#santjust

Excursió de la SEAS al cir d’Ulldeter
Diumenge 25 de setembre, a les 7 h

#santjustdesvern
#barcelona
#persianisme
#igers #igersbcn
#instaphoto #instacool
#martimercader
#martimercaderfotos
#catalonia #catalunya

Excursió i dinar per a la gent gran
Dimarts 27 de setembre, a les 8.30 h, 		
des del Parc del Parador
Es farà la visita a la Casa Museu de Pau Casals
(El Vendrell) i ciutadella ibèrica de Calafell. 		
Dinar a l’Hotel Antiga de Calafell
Inscripcions del 5 al 16 de setembre, 		
al Centre Social El Mil·lenari. Preu: 20 ¤

AVANÇ D’OCTUBRE
FESTES DE TARDOR
LA NIT DE SANT JUST AL CARRER 22 D’OCTUBRE
(Trobada d’entitats, Nit de Tapes i Shopping Night)
SANT JUST AL CARRER 23 D’OCTUBRE
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Servei de Comunicació
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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 OCTUBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
9 de setembre.

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2016)
@santjustcat

Joana@JOANA_MUSA
Jul 1
@santjustcat Cruïlla perillosa al c/Música amb c/Onze
Setembre: CAL PAS DE VIANANTS! Força transitat i cotxes
circulen massa ràpid#santjust
santjustcat@santjustcat
Jul 4
@JOANA_MUSA Previst posar pas vianants i carril bici.
Farà reduir velocitat. No és punt perillós, però sí que
millorarà mobilitat#santjust
francesc tataret Quan plogui una mica
a@santjustcat, potser les flors no ens
semblaran tan boniques. Potser...
14d
santjustcat@santjustcat
Jul 5
@cesc_tataret Passa x la caiguda de flors aquests dies.
Els serveis tècnics fan el manteniment necessari x evitar
embussos x pluja. Gràcies.
Sílvia Casorrán@silviacasorran
Jul 9
@Don_RamonBCN @mvidal80 La relació
@ajesplugues @santjustcat amb el #poblenou
#besos @Bcn_SantMarti és de les pitjors en
@transportpublic
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DIADA
NACIONAL
DE CATALUNYA
11 de setembre
Parc de Pau Casals,
davant de l’estàtua
commemorativa
de l’11 de setembre
ACTE INSTITUCIONAL
»12 h
Ballada de sardanes amb la
Cobla Juvenil de Solsona
»13 h
Ofrena floral institucional
i d’entitats
Cantada de l’Orfeó
Enric Morera
Hi col·laboren:
Agrupació Sardanista
Sant Just i Orfeó Enric Morera

*Estàtua commemorativa creada per l’escultora
Concepció Gómez Bori en homenatge a la Diada
Nacional de Catalunya i que està situada al Parc de Pau
Casals (c. Onze de Setembre).

