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Obertes les inscripcions
per la Cursa de Karts de Coixinets
Imatge històrica de la primera cursa
al c. Freixes, ara fa 40 anys

Participació de
jovent en projectes
de cooperació a
Camoapa i Senegal

S’intensifica l’activitat
de construcció
d’habitatge públic i
privat a Mas Lluí

Prop de 500
persones
participen a la
Cursa Solidària
Sant Just
Desvern per Sant
Joan de Déu

KARTS DE COIXINETS

40 curses fent vibrar la ciutadania amb
l’espectacle i la velocitat sobre coixinets
La cursa, prevista els dies 12 i 13 de novembre, aplega més de 4.000 persones
a l’entorn els carrers Freixes i Creu del Pedró

S

i Sant Just Desvern té una
activitat exclusiva aquesta
és, sens dubte, la Cursa de
Karts de Coixinets. No en va
és l’únic municipi de Catalunya que
organitza quelcom semblant. Quan
aquests singulars vehicles baixen
pels carrer Freixes i Creu del Pedró,
tothom espera veure espectacle i
velocitat. El disseny és fonamental
per aconseguir estar entre els millors, però també hi compten l’enginy, l’habilitat i l’experiència de
pilots i copilots. El factor sort fa la
resta.
Tot i ser una cursa en la qual participen majoritàriament homes, en
els últims anys hi ha hagut un augment de la participació femenina, la
qual cosa la comissió que organitza
la cursa valora molt positivament.
Aquest any es fa la 40a cursa, un
número rodó que acumula èpoques
d’alta participació amb d’altres molt

El circuit urbà té
una llargada de 600
metres, dos revolts
força tancats i un
pendent de 7,48 %,
això fa que els karts
arribin a agafar una
velocitat de 60 km/h
més fluixes, on fins i tot semblava
trontollar la continuïtat de l’entitat
per manca de persones implicades en
l’organització. Tot i així, el Club Karts
de Coixinets ha mostrat any rere any
la seva capacitat de resistència. Ara,
al capdavant hi ha una desena de persones que estan molt il·lusionades

en aquesta pròxima baixada. L’Óscar
García, una de les persones que porta
més temps al “nucli dur” de l’organització, explica que “no és gaire feina
si es pot repartir. Però als que hi som
des de fa ja molts anys ens agradaria
comptar amb reforços”.
Està prevista pels dies 12 i 13 de
novembre i hi ha algunes novetats,
com una baixada nocturna i un sopar a la plaça de l’Ajuntament, entre
altres sorpreses. Les inscripcions
en línia s’obren el dia 20 d’octubre
i es poden fer fins al 27 d’octubre, i
de forma presencial el dia 27 d’octubre a partir de les 19 h al Casal de
Joves.
MESURES DE SEGURETAT

La cursa compta amb importants
mesures de seguretat: Creu Roja (mínim de tres ambulàncies, protecció
civil, policia i aproximadament unes
35 persones en l’organització encar-

QUÈ OPINEN…
ÀLEX PORTAS
Veterà de la cursa

CARRASUMADA SERRANO
Regidora d’Esports

DANIELA JAUMOT LLUCH
23 ANYS

“HE PARTICIPAT 38
VEGADES, I N’HEM
GUANYAT 17. TOT
I QUE TINC 49
ANYS I EL MEU PILOT 51 DONEM GUERRA
A GENT MOLT MÉS JOVE. I ÉS QUE L’EXPERIÈNCIA I DISPOSAR D’UN BON KART SÓN
CLAUS EN AQUESTA CURSA. LES PRIMERES
LES VAIG BAIXAR COM A PILOT PERÒ DESPRÉS VAIG PASSAR A SER COPILOT PERQUÈ
CREC QUE TÉ UN PAPER MÉS ACTIU”.

“L’A JUNTAMENT
NO NOMÉS DESTINA RECURSOS
ECONÒMICS A LA
CURSA DE KARTS,
SINÓ TAMBÉ HUMANS
I LOGÍSTICS PERQUÈ ÉS UNA ACTIVITAT
MOLT SINGULAR I QUE EN UN MOMENT
PUNTUAL PRECISA MOLTA COL·LABORACIÓ
I ESFORÇOS PERQUÈ ES DESENVOLUPI
AMB NORMALITAT I AMB TOTES LES
GARANTIES”.

“HE PARTICIPAT
EN NOU CURSES
I AQUEST ANY
TORNARÉ A BAIXAR.
CREC QUE ÉS UNA
DE LES ACTIVITATS MÉS
DIVERTIDES QUE FAN A SANT JUST. PERSONALMENT M’ENCANTA EL CAP DE SETMANA DELS KARTS; ÉS FELICITAT, ALEGRIA I
ADRENALINA. RECOMANO L’EXPERIÈNCIA A
QUALSEVOL PERSONA JA QUE UN COP HO
PROVES NO POTS DEIXAR-HO”
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regades del control del circuit. I
s’utilitzen unes 700 bales de palla.
L’Ajuntament destina a aquesta activitat recursos per valor de 20.000 ¤.
L’Òscar destaca que les mesures
de seguretat han anat en augment i
cada vegada hi ha menys accidents
i revesteixen menys gravetat.
Els primers anys els karts eren
més espectaculars pel que fa a l’aspecte exterior. Actualment la cursa
sembla pràcticament professional i
les persones que fabriquen els karts
ara dediquen més esforços a la tècnica que al disseny.
Les categories són 8: cinc generals (alevins, infantils, cadets, júniors i sèniors/màsters) i 3 especials
(veterans, fèmines i mixta), amb la
qual cosa hi participen persones de
totes les edats.
Hi ha gent que fa molts anys que
baixa amb el seu vehicle i, fins i tot,
hi ha alguns participants que han
pujat al pòdium en diverses ocasions. Això, segons l’organització,
prova que l’experiència és un grau
en aquest cursa. Fins i tot, hi ha persones que any rere any hi participen
amb el mateix kart, i el perfeccionen per aconseguir millors resultats.
També hi ha membres de diferents
generacions d’una mateixa famíia
que baixen plegats.

QUÈ ÉS UN KART?
És un vehicle sense motor, construït artesanalment, que es fa baixar per un
fort pendent i que utilitza coixinets per al seu desplaçament. Com a estructura
principal disposa d’un xassís que es recolza sobre dos eixos; l’un fix, situat
al darrere, i l’altre movible, situat al davant, que fa la funció de direcció. Tots
aquests elements es construeixen amb fusta.
El kart és conduït per dues persones: el pilot, que va assegut i condueix el
kart utilitzant un sistema de cordes fixades a l’eix de la direcció, i el copilot,
que va dret al darrere i empeny el kart. Per a l’impuls, el copilot fa servir unes
barres de ferro fixades a la part del darrera del xassís. Els karts que no superen
la verificació tècnica no poden fer cap baixada fins que solucionin tots els
problemes.

HISTÒRIA
La cursa va néixer l’any 1976, quan un grup
de nois i noies de l’Agrupament Escolta
Martin Luther King de Sant Just Desvern
van decidir crear un nou joc per divertirse. Van començar a construir uns vehicles
artesanals molt senzills, amb quatre
travessers i quatre coixinets, amb els quals
baixaven pel carrer Freixes.
Les primeres curses van començar com
un joc, amb la participació de pocs karts.
Es va ampliar el circuit amb el carrer de la
Creu del Pedró. La primera competició es
va disputar la tardor de 1977, organitzada
en col·laboració amb alguns pares de
l’Agrupament. Hi van prendre part 8 karts.
L’any següent ja en van ser 24, i es van
incloure les primeres mesures de seguretat.
La tercera edició ja va tenir una participació
de 61 vehicles.
Vist l’èxit i el ressò i amb la voluntat
de dur a terme una organització acurada
i planificada de la cursa, l’any 1983 es
va crear una comissió organitzadora
independent. Des d’aleshores, aquesta
comissió és l’encarregada dels preparatius
de la cursa.

Evolució de la participació en els últims anys
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VEÏNATGE

AV de Sant Just Desvern: 40 anys de
reivindicació, lluita i servei a la comunitat
Les primeres referències a l’Associació de Veïns de Sant Just Desvern són
de l’any 1975. La cita es troba en un
escrit que la Comissió de Cultura de
l’Ateneu adreça a l’Ajuntament arran
de l’aprovació del Pla Comarcal i la
possible instal·lació de l’Hospital Clínic a Sant Pere Màrtir. Les protestes
van provocar la constitució d’una
Comissió d’Urbanisme de Sant Just
i a les seves reunions es parlava de
la necessitat de crear una associació
de veïns al poble.
La revisió del Pla Comarcal, la
millora sanitària, els espais per al
jovent i “la qüestió de les comunicacions” es posaven com a exemple dels
problemes que podria resoldre una
associació veïnal. Finalment, el 30
de gener de 1976 es van presentar al
públic els estatuts de la nova entitat.
Entre els seus objectius destacaven
la creació de guarderies, la millora
dels serveis públics, cooperar amb
el professorat i millorar la neteja.
Ha plogut molt des d’aleshores i
l’entitat ha estat testimoni i part activa en moltes de les reivindicacions
i transformacions que ha viscut el
municipi en aquests 40 anys.

Ofrena floral que va fer l’associació el passat
11 de setembre

L’AV de Sant Just ha estat al darrere
de lluites tan importants com la campanya contra els impostos de l’aigua,
amb ressò a tot el Baix LLobregat, i
sumar-se a les diferents Iniciatives
Legislatives Populars que s’han fet.
A banda d’això, també s’implica en
les festes populars i altres activitats
que es fan al poble, però, tal i com destaca Montserrat Eixarch, secretària
de l’associació, “el nostre objectiu
no és organitzar festes, sinó vetllar
per la qualitat de vida del municipi,
reivindicar millores i prestar un bon
servei a les persones associades i a la
comunitat”.

El nombre de socis i sòcies és molt
estable, “ara en som 384 i el cert és que
no en perdem d’un any a l’altre perquè,
suposem, se’ls presta un bon servei i
veuen que els diners els invertim en beneficis per a la gent”, afegeix Eixarch.
Estar dins de la Federació Comarcal d’Associacions Veïnals del Baix
Llobregat i dins la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya també els dota de força i d’una
informació molt valuosa per tirar
endavant protestes, reivindicacions
i campanyes.
Segons la secretària l’existència
de l’AV de Sant Just “no ha perillat
en cap moment ni està renyida amb
l’aparició de les AV dels diferents
barris perquè la nostra és una tasca diferent, tenim bona relació amb
totes però el nostre àmbit d’actuació
és més ampli i de visió de conjunt”.
La junta està integrada per 10
persones que treballen en diferents
comissions. Continuen havent-hi
ganes i il·lusió però, com en d’altres
entitats, explica Eixarch, “el nostre
problema és que tots tenim força
edat i ens agradaria comptar amb
gent jove”.

SERVEIS I AVANTATGES QUE OFEREIX L’ENTITAT
PER A LES PERSONES ASSOCIADES
• Gestió integral de comunitats veïnals i d’enterraments a preus
molt competitius
• Servei d’orientació jurídica
• Centre d’estudis i recursos veïnals
• Suport davant l’administració i serveis públics per diferents
problemàtiques
• Iniciació a la informàtica
EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
• Assistència als plens mensuals, reunions per escoltar i opinar
sobre els pressupostos anuals i la fiscalitat municipal,
• Reclamacions de millora del transport públic
• Assistència a les reunions dels diferents Consells Municipals
• Col·laboració amb festes populars
• Atenció a les persones nouvingudes
• Al·legacions a problemes de barri
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• Reunions amb els regidors i les regidores
• Reunions per temes puntuals com el cadastre, l’IPC i l’IBI
• Informació i comunicació amb el butlletí “La pancarta veïnal”,
facebook, twitter i youtube. Espai propi a Ràdio Desvern i a
Esplugues Televisió
• Activitats com ara xerrades, excursions, etc.
LIDERATGE DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS
AMB DOBLE FINALITAT: SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
Fins al moment s’han recollit 8.000 quilos i s’han lliurat a la fundació
SEUR.
Contacte:
Atenció personalitzada els dijous de 17 a 20h 			
al Centre Cívic Joan Maragall.
Telèfon: 93 470 03 30
www.santjust.org/avvdesantjust/

EQUIP DE GOVERN

ACTUACIONS PER GARANTIR EL DRET
A UN HABITATGE DIGNE
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

D’acord amb el Pla d’Acció Municipal, contribuir a
garantir l’accés a l’habitatge és un dels objectius
del Govern per aquest mandat. Fa anys que l’Ajuntament de Sant Just Desvern vetlla per complir
aquest objectiu, però en els darrers anys, la crisi
havia impedit avançar en aquesta fita.
Afortunadament, aquest 2016, s’ha pogut
fer la primera promoció pública d’habitatge
després de 6 anys d’aturada. Aquesta primera
recuperació s’ha centrat en la venda d’habitatges
a preus assequibles, però ja es treballa per generar una oferta de pisos de lloguer a mitjà i
llarg termini. De fet, es prioritzarà que el fons del
Patrimoni Municipal del Sòl es destini a finançar la
futura construcció d’aquest habitatge de lloguer.
PROMUNSA, sanejada econòmicament igual
que l’Ajuntament, ha pogut impulsar aquesta

promoció de 36 pisos de venda a Mas Lluí i la
resposta de la ciutadania ha estat molt positiva.
El ritme de presentació de sol·licituds ha estat
elevada i encara queden dies per presentar la
documentació. Històricament, Sant Just s’ha
destacat per ser un dels municipis amb major
nombre de pisos de promoció oficial i volem
ser al capdavant en aquest àmbit.
A banda d’aquesta ampliació de l’oferta
pública d’habitatge, l’Ajuntament també està
ampliant el parc de pisos de lloguer social, en el qual la persona adjudicatària rep una
subvenció d’entre el 30% i el 80% del preu total
del lloguer. Durant el mandat, està previst incorporar-hi fins a 15 habitatges. La convocatòria
serà pública i s’hi accedirà d’acord amb criteris
socials i econòmics. Així mateix, quan famílies

de Sant Just tinguin dificultats per pagar el
cost mensual del seu habitatge o dels consums
d’aquest pis també s’articulen ajudes per garantir-ne la permanència en el domicili.
Per afavorir el manteniment de l’habitatge, hi
ha altres accions en marxa, com les bonificacions
de l’IBI adreçades a diferents col·lectius com gent
gran, persones aturades, famílies monoparentals,
etc. I la proposta d’ordenances fiscals preveu una
ampliació de la bonificació de la plusvàlua
i arribar al 95%, tenint en compte el nivell d’ingressos del nucli familiar sol·licitant.
Com a Govern, tenim més mesures plantejades i en estudi perquè garantir el dret a un
habitatge digne és un objectiu i un compromís
d’aquesta corporació. Seguirem treballant i intentant arribar tant lluny com puguem.

I COM HO FEM
PERQUÈ NO ENS
ESQUITXIN?

MÉS QUE MAI,
APRENDRE
I COMPARTIR

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Que la ciutadania confia poc o gens en els polítics és un fet. Que la política
està totalment desacreditada no és cap secret. Ni que aquells que ens
hi dediquem, totalment o parcialment, cada cop som més mal vistos.
Les regidores i els regidors de l’Equip de Govern treballem incansablement per millorar la qualitat de vida del veïnat. Els regidors
i regidores dels grups a l’oposició inverteixen bona part del seu temps
lliure a qüestionar, en el bon sentit de la paraula, les actuacions del govern
municipal.
Llavors, si això és així, si pensem en el bé comú, cadascú des de la seva
ideologia, per què existeix aquesta distància tan gran entre la política i
la ciutadania? Les notícies manen i veure polítics i polítiques esquitxats
per trames de finançament il·legal, entrant i sortint dels jutjats, fugint de
les seves obligacions de retre comptes a la societat, portes giratòries,
posicionaments personals o partidistes per sobre del bé comú...
Generalitzar no és bo, però tothom ho fa. Tot plegat no ens ajuda a una
classe política, la de l’àmbit local, que està al peu del canó, que es preocupa
per conèixer i intentar solucionar les necessitats de la ciutadania. Per cada pas
endavant que fem els “petits”, els “grans” ens en fan fer 3 enrere.
A Sant Just fem tot el que està a les nostres mans per apropar-nos
i explicar l’acció de govern. Es pot compartir o no la filosofia, però el
que no es pot negar és que ho fem amb visió de conjunt i amb voluntat de
màxima transparència, proximitat, implicació i participació.

Les administracions locals han passat els darrers anys per unes dificultats
molt grans per dur a terme moltes de les polítiques públiques que la ciutadania espera i necessita. Les modificacions legislatives, l’escanyament
pressupostari i la reducció efectiva del marge de maniobra han estat
veritables lloses en la capacitat de gestió i desenvolupament de projectes.
Paral·lelament han proliferat nombroses experiències i bones pràctiques
que, aplicades a les particularitats de cada ajuntament, han sabut trobar
camins molt interessants per superar aquestes dificultats. Però cal
conèixer-les i cal veure com es podrien adaptar i implantar a Sant Just.
D’aquí la necessitat, més que mai, de compartir amb altres municipis,
d’aprendre dels seus encerts i errors i de participar en fòrums de debat.
Durant aquest primer tram del mandat, el govern ha intensificat
la seva participació en nombrosos espais que han permès conèixer
bones pràctiques de gestió i atenció ciutadana, reptes educatius en clau
de ciutat, experiències de dinamització i creació cultural, casos d’èxit en
mobilitat, gestió de residus, entre d’altres.
Som un municipi referent en moltes coses, però també hem de reconèixer que hi ha iniciatives fantàstiques que no hem sabut implementar i
que ens donen pistes de com aplicar de manera eficient millors polítiques
públiques per a tothom. De la mateixa manera, a cada trobada, a cada
coneixement nou que incorporem, ens omplim d’ambició i de compromís. Seguirem treballant en aquesta direcció.
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L’ENTREVISTA: NEUS BERMEJO I GIL, MODEL INTERNACIONAL

“En el món de la moda mai has d’abaixar el cap
i has de confiar en les teves possibilitats”
La Neus Bermejo és una de les poquíssimes catalanes que desfila a
les millors passarel·les de moda del
món. Fa tres anys, en aquest Butlletí vam recollir els inicis d’aquesta
jove santjustenca i vam pronosticar
que entrava trepitjant fort... I no ha
defraudat!

les quals comparteixo passarel·les
internacionalment.

Quins canvis has viscut en aquests
últims anys?
He passat més temps a Nova York i
he tingut l’oportunitat de conèixer
més la ciutat i treballar amb nous
clients americans. He crescut molt
com a professional i persona ja que,
en aquest món, t’has de buscar les
castanyes sola.
El fet de participar a les passarel·les
més importants suposa que t’has
consolidat com a model internacional?
Sí, en el moment que participes diferents temporades en passarel·les
internacionals com París, Londres,
Nova York o Milà passes a ser considerada model internacional.
Quins són els dissenyadors/es amb
qui més treballes? En tens algun de
preferit?
Quan vaig començar el dissenyador
amb qui més treballava era Armani
i sempre li estaré agraïda, ja que em
va ajudar molt a agafar experiència
i confiança en el món del modelatge. Ara, a Nova York, treballo molt
fent looks d’Hermes. A Espanya,
marques com Uterque i Desigual

confien molt en mi per fer el comerç electrònic, que són les fotos
que veus quan compres on line.
Què suposa el teu salt a desfilar a
Nova York?
És una de les ciutats pioneres de la
moda i desfilar-hi allà és molt important en la carrera de tota model,
és un pas important per ser més reconeguda.
Ets una de les poques catalanes o
espanyoles que desfila a aquests
nivells?
Catalanes crec que només hi ha una
altra, Steffi Argelich, i espanyoles
hi ha Blanca Padilla, Mayka Merino, Mar González i Afrodita, amb

Què és el que més ha canviat en la
teva vida professional i personal en
els últims temps?
He après a ser independent i a
confiar en mi mateixa, perquè en
aquest món et diuen molt que no i
has d’estar convençuda que hi ha
moltes oportunitats i clients, per la
qual cosa si no li agrades a un, potser sí li agradis al següent. Mai has
d’abaixar el cap i has de confiar en
les teves possibilitats.
En l’àmbit professional he crescut
moltíssim. És molt important l’actitud davant la càmera i amb l’experiència a cada sessió de fotos ets millor.
I a la passarel·la igual, cada model té
el seu estil caminant i jo he trobat el
meu i la confiança per donar-ho tot
cada cop que camino.
Enyores Sant Just Desvern?
Sempre trobo a faltar Sant Just. A
banda de la meva família, hi tinc les
amigues de tota la vida i els bars i
llocs de sempre, que em fan sentir
com enlloc.
Quins projectes a curt i llarg termini
tens entre mans?
Acabo de participar a Madrid a la
MBFWM (a la imatge, amb un disseny de Juanjo Oliva), on desfilen
els millors dissenyadors espanyols.
I ara poso rumb cap a Eivisa a disparar una campanya de bikinis i banyadors.

A cavall entre Sant Just i Nova York
Neus Bermejo (20 anys) s’ha catapultat com una de les models catalanes amb més projecció
internacional. Viatja amunt i avall, desfila a les millors passarel·les del món. Passa molt temps a
Nova York per motius professionals, però Sant Just Desvern continua sent casa seva.
La seva irrupció en aquest món va ser per casualitat: amb només 15 anys va ser descoberta per
uns dissenyadors mentre anava en el tren. Li van proposar fer-li proves i, des d’aleshores, no
ha parat de posar i desfilar per dissenyadors tan prestigiosos com Jean Paul Gaultier, Armani
Prive o Stephan Rolland. Ha estat imatge d’El Corte Inglés, el perfum 212 de Carolina Herrera,
Uterque, Oysho i Desigual, entre d’altres.
Entre els seus interessos hi ha la música i fer esport, especialment spinning.
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Últims dies per presentar sol·licituds
a la nova promoció pública
L’activitat de construcció ha arrencat
novament a Mas Lluí. Després d’uns
anys sense gairebé moviment a causa
de la crisi econòmica, l’Ajuntament ha
impulsat una nova promoció pública,
però diferents promotores privades
també han demanat llicències per
començar a construir-hi.
El 7 d’octubre finalitza el termini
per presentar les sol·licituds per optar
als nous habitatges públics de Promunsa. Són 36 habitatges de protecció
oficial de règim general de venda al

UN CENTENAR
DE PERSONES
FAN APORTACIONS
AL PAM
Durant el mes de juliol s’han recollit
els formularis en els quals la ciutadania podia prioritzar les accions per
millorar el municipi en els propers
anys i que estan previstes en el Pla
d’Acció Municipal (PAM). La participació ha estat baixa, d’un centenar
de persones.
En el quadre es poden veure les
accions que hi han destacat en primera posició per a cada objectiu les
persones que hi han participat, les
quals ja s’han incorporat al document inicial.
En els formularis també hi havia aportacions, que s’han agrupat
per àmbits i en les quals es treballarà per tal de donar-los resposta.
Tant l’ordre de priorització com les
aportacions ja es poden consultar al
portal de la transparència de santjust.cat.
A partir d’aquí l’Ajuntament comença a treballar per assolir els
objectius previstos, i incideix en les
accions que el veïnat considera més
urgents o prioritàries, sota uns paràmetres i indicadors que permetin
fer el seguiment del grau d’execució.

c. Violeta Parra 8-10. Tindran entre 55
i 90 m2 i tindran de 2,3 i 4 habitacions.
El preu oscil·larà entre els 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. L’empresa
té previstes dues promocions més al
barri, i l’Ajuntament està treballant
perquè es faci promoció en règim de
lloguer públic. D’altra banda, per part
de promotors privats ja s’estan cons-

truint també a Mas Lluí prop de 300
habitatges aquest mes de setembre, i
la Junta de Govern ha aprovat 3 llicències municipals d’obres que suposaran
la construcció de 250 habitatges més
de diferents tipologies.

ACCIONS PRIORITZADES PER ÀMBITS
EIX A. Aposta innovadora i reactivació econòmica
• Acompanyament a la persona aturada i millora de les competències professionals
• Obtenció de línies de finançament i cooperació amb altres administracions –catalanes,
estatals i europees– i fundacions
• Implementació d’accions que fomentin l’smart city –ciutat intel·ligent– i aplicació progressiva
de tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
EIX B. Creixement sostenible i equilibrat; seguretat viària
• Potenciació del transport públic urbà i interurbà; estudi de les opcions per millorar la
connectivitat, amb línia d’autobús, amb l’estació de trens de Sant Feliu de Llobregat
• Implementació d’accions destinades a pacificar la via pública, vorera i calçada (regulació
de l’estacionament de cotxes, motos ...)
• Implementació d’accions destinades a la restauració de La Vall (camins, riera...)
EIX C. Impuls educador, creador i artístic
• Impuls d’espais per a la creació artística (espais creatius...)
• Elaboració del nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
• Creació de programes de suport a les famílies en l’acompanyament a l’educació i l’aprenentatge
• Creació de nous canals i formats d’espais participatius per a joves
EIX D. Pròxim i obert
• Elaboració de processos participatius (pressupost municipal, recollida de residus...)
• Revisió i simplicació de la tramitació dels processos administratius
• Publicació de Dades Obertes
• Manteniment del model de fiscalitat moderada
EIX E. Qualitat de vida i garant de la vida digna de les persones
• Implementació del II Pla municipal de gènere
• Millora de la seguretat a tot el territori
• Creació de nou habitatge de lloguer i de propietat per incorporar-lo al parc públic d’habitatges
i estudi per a la implantació de nous models per accedir a l’habitatge públic
• Incorporació de millores al servei d’atenció domiciliària
EIX F. Sostenible i respectuós amb el medi ambient
• Accions que garanteixin l’estalvi energètic a l’espai i als edificis públics
• Potenciació de l’ús d’energies renovables per reduir emissions de CO2
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NOTÍCIES BREUS
INICI DEL NOU CURS ESCOLAR

1.800 alumnes han començat amb normalitat el curs 20162017 a Sant Just, 1.200 dels quals a infantil i primària a
les escoles públiques –Canigó, Montseny i Montserrat, i a
la concertada Madre Sacramento. La resta, prop de 600
estudiants, fan educació secundària a l’Institut de Sant Just i
a Madre Sacramento. Com a novetat, l’escola Montserrat
compta amb dues noves línies a P-5. Per poder acollir tots
els infants, s’han adaptat les aules i s’han renovat els patis.

PROJECTE EUROPEU “RUTES SINGULARS”
Aquest mes de setembre, Sant Just ha acollit la reunió
de treball dels 6 socis (5 municipis i la Fundació
Kreanta) que participen en el projecte europeu
en el marc del Programa Inter-reg-POCTEFA
“Rutes singulars”. Mitjançant cofinançament
europeu (fons FEDER), aquest projecte
permetrà dur a terme accions per crear
i promocionar itineraris turístics i
donar suport a la indústria creativa amb
l’objectiu comú de “reforçar el poder d’atracció de
ciutats petites i mitjanes del territori transfronterer
mitjançant la cooperació ciutat-ciutat i l’establiment
d’estratègies innovadores en l’àmbit del desenvolupament cultural i econòmic
sostenible.
En aquesta trobada s’han enunciat els principals projectes que desenvoluparà
cadascun del municipis que hi participen (Tournefeuille, Foix, Barakaldo, Irún, Sant
Just Desvern, i també la Fundació Kreanta de Barcelona) i s’ha establert el marc comú
d’actuació. Durant l’estada, les persones representants de cada poble van visitar punts
d’interès de Sant Just com La Vagoneta (Carrau Blau) o Can Ginestar.

RENOVACIÓ DE LA XARXA
DE SANEJAMENT INTERIOR
DE L’ESCOLA BRESSOL
Durant aquest estiu s’han substituït els tubs de formigó
originals de la xarxa de sanejament de la part antiga de
l’equpiament. Alhora, s’han redirigit totes les aigües brutes
a una nova escomesa per la part del carrer Salvador Espriu.
També s’han fet nous accessos pel manteniment de la xarxa
de sanejament a la part inferior de l’escola, i s’han desviat
les aigües pluvials del pati de l’escola a una escomesa
individual.

VEÏNA CENTENÀRIA
El 2 d’agost la veïna Angeles Ayala Rincón va fer
100 anys. L’alcalde, Josep Perpinyà, i la regidora d’Acció
Social, Gina Pol, van anar a felicitar-la personalment a la
residència on hi viu.
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NOTÍCIES BREUS
BONA ACOLLIDA DE LES
ACCIONS DE RESTRICCIÓ DE
TRÀNSIT AL CENTRE
Sant Just s’ha sumat al Dia sense Cotxes amb el tancament del trànsit
de la zona davant del Mercat. La pacificació d’aquests trams ha anat
acompanyada d’activitats ciutadanes que normalment no es fan en l’espai
públic ocupat per vehicles, com un punt per provar bicicletes elèctriques,
un programa especial de Ràdio Desvern, espectacle infantil, etc. L’acollida
per part de la ciutadania ha estat molt positiva, per la qual cosa alguns
dels elements com els bancs i les jardineres es mantindran i es desplaçarà
l’aparcament de motocicletes de forma permanent.
Una altra acció a la qual s’ha sumat Sant Just, en el marc de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura, ha estat la Baixcicletada, la passejada en
bicicleta que diferents municipis de la comarca organitzen des de fa 12 anys.

Enguany a la bicicletada han participat unes 800 persones

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI
El Centre d’Estudis Santjustencs ha participat un any més en les Jornades Europees del
Patrimoni. En aquesta ocasió amb una conferència sobre la protecció del patrimoni i una
visita a la Ruta Jujol de Sant Joan Despí. Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren
cada any durant un cap de setmana per posar en valor el patrimoni cultural d’Europa.
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SOLIDARITAT

Sant Just se suma a la campanya contra el racisme
i la xenofòbia contra la població refugiada
L’Ajuntament s’ha sumat a la campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia #refugeeswelcome a petició del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació, la qual
recull una desena de consells perquè
la ciutadania es protegeixi del contagi
xenòfob.
Entre les accions per difondre
aquests consells hi ha la distribució
d’octavetes en els equipaments públics, la contraportada d’aquest butlletí i més informació a santjust.cat
Paral·lelament, coincidint amb les
Festes de Tardor, Sant Just acollirà
l’exposició “El fang d’Europa”, del
col·lectiu Ruido Photo. Es tracta de
quatre estructures de 2x2 metres que
utilitzen la fotografia com a base de
denúncia de la situació que pateix
la població refugiada en diferents
camps. S’instal·larà a l’esplanada de
Can Ginestar –entre el molí i el mur.
El Consell de Solidaritat i Cooperació està integrat per les entitats
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sirianes havien aconseguit arribar a
Europa, xifra que representa el 0,1%
de la població europea.
Europa no està sobrecarregada;
tenint en compte la seva població i
nivell econòmic, la seva resposta és
totalment inadequada i inhumana.

Quima Giménez
Regidora de
Solidaritat i
Cooperació “

locals Sant Just Solidari, Acció Solidària i Logística, Justícia i Pau, la
Fuerza de una sonrisa, ONG l’Arrel
i l’Ajuntament.
A Síria, dels 12 milions de persones desplaçades, gairebé 8 milions
es queden dins del país, al voltant
de 4,5 milions de persones es refugien als països veïns, i fins a finals de
2015, potser mig milió de persones

“Moltes persones
estan arriscant la
vida en el seu intent
d’arribar a Europa per escapar de guerres i pobresa. Davant d’això
s’està estenent un brot perillós de racisme.
Totes les administracions tenim l’obligació
d’aturar això i treballar perquè la ciutadania tingui una visió real i no esbiaxiada del
que està passant”.

A l’esquerra, el grup que ha participat en el projecte a Camoapa, i a la dreta el jovent que ha estat a Senegal

EXPERIÈNCIES INOBLIDABLES PER A JOVENT
DEL POBLE A CAMOAPA I A SENEGAL
Un grup de 5 noies integrat per la
Júlia Barberà, la Clara Muntaner, la
Carla Poll, la Mar Català i la Bruna Català, han anat aquest estiu a
Camoapa com a voluntàries en un
projecte de cooperació a través
de Sant Just Solidari. Amb motiu
del 25è aniversari de l’agermanament entre Sant Just i el municipi
nicaragüenc, l’ONG local ha volgut
implicar el jovent a través d’aquest
projecte que tenia com a reptes donar
a conèixer i enfortir l’aprenentatge
en el lleure i entrellaçar una nova
generació de jovent nicaragüenc i
santjustenc.
“Hem fet formacions sobre diferents temes –gènere, contes, emocions, natura, teatre..– i hem pogut
treballar amb infants per tal de poder
aplicar els coneixements apresos en
les formacions. També hem compartit moments més distesos amb la gent
d’allà mentre coneixíem la cultura i el
poble nicaragüenc”, explica el grup.
“Ha estat una molt bona experiència per a totes. Ens hem sentit molt
ben acollides per la gent d’allà, tant
per les famílies que ens han acollit
a casa seva com per altres persones
que hem conegut al llarg de l’estada.
I ha estat molt interessant treballar
amb gent de cultura i tradicions molt
diferents a les nostres”, afegeixen.
Personalment coincideixen que
han quedat enamorades de la relació
que han aconseguit establir amb les
persones amb les quals s’han relacio-

nat: “Ens vam poder compenetrar i
parlar de tot el que necessitàvem, i
durant el projecte es van fer valoracions en comú en les quals tant ells
com nosaltres podíem expressar el
que pensàvem dels progressos”.
Pel que fa a l’experiència viscuda, les joves destaquen que hi ha
molts moments enriquidors i de
molts tipus: “Les formacions productives, els moments d’activitats
amb infants en les quals vèiem el
fruit de la feina feta, moments distesos en què podíem parlar de tot
i més... I també ens quedem molt
amb l’hospitalitat amb què ens han
rebut. Realment, ens han deixat
una petjada molt important”.
Un grup més nombrós (14 persones) de l’Agrupament Escolta
Martin Luther King ha fet una
immersió cultural en un poble del
sud de Senegal, Thionck Essyl,
acompanyats sempre per tres guies
d’allà. Durant 20 dies, han col·laborat amb l’escola d’allà, pintant les
aules i organitzant jocs pels infants.
També van endur-se material escolar que prèviament havíen recollit
amb el suport de les escoles de Sant
Just Desvern. “El que hem fet no és
ben bé un projecte, perquè considerem que per fer voluntariat cal molt
més temps, sinó una estada que ens
ha permès conèixer la gent, els seus
costums i ajudar-los en tot allò que
ens ha estat possible”, expliquen.
“Per a cadascun de nosaltres, les

Ambdós grups
destaquen la bona
acollida per part de
les comunitats que
han visitat
impressions són totalment diferents
però tots i totes coincideixen en l’impacte que els ha produït la solidaritat
de la gent, la seva alegria, els colors,
les olors, la calma “africana” i, sobretot, el bon tracte que hem rebut
per part seva . Ens hem sentit com si
estiguéssim a casa nostra”, afegeixen.
A banda de la convivència, el grup
també ha visitat equipaments com
l’hospital i la maternitat, l’escola i
l’Ajuntament. “Hem assistit a festes
de pobles dels voltants que celebraven rituals d’iniciació per als nois que
passaven a ser adults, una illa on van
poder veure un dels últims poblats
animistes i tenir contacte amb les
persones que hi viuen. Ens van ensenyar un dels seus arbres sagrats i
un bosc on hi havia moltes plantes
medicinals”.
Preguntats sobre la valoració del
que han aportat ells com a grup a
aquesta comunitat africana no tenen
dubtes a respondre que la balança es
tomba més cap al costat del que ells
s’han endut i han après.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES:
VARIETAT, PRESTIGI I ADAPTACIÓ A DIFERENTS
NIVELLS I EDATS
Els Cursos Municipals d’Arts Plàstiques es van iniciar fa més
de 25 anys. Al llarg d’aquest temps han anat variant i s’han adaptat
a les inquietuds i necessitats artístiques de l’alumnat, oferint
tècniques i cursos innovadors, buscant els millors professionals
per donar les classes i proposant activitats complementàries. Així,
mica en mica, s’han forjat un reconeixement i un prestigi dins i
fora del municipi.
S’ofereixen fins a 19 cursos —tot i que es necessita un mínim de
6 persones perquè es puguin obrir— i estan adreçats a gent jove
a partir de 14 anys i persones adultes. La quantitat d’alumnes
anual oscil·la entre 230 i 240. El període d’inscripcions comença
al setembre però estan obertes al llarg de tot el curs.
A banda de les classes també es fan sortides relacionades amb la
temàtica proposada en cada curs, com exposicions, visites a tallers
d’artistes, conferències, etc. Quan s’acaba el curs es fa una exposició
al Celler de Can Ginestar amb algunes de les obres que l’alumnat
ha fet durant el curs. I a l’estiu es fan sessions monogràfiques
diferents de les programades de forma estable.
La Puri Martín és la coordinadora dels cursos i anima la gent
jove del poble a provar-los. “A Sant Just Desvern tenim persones
creatives i amb talent que participen als cursos, però ens costa
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molt arribar al col·lectiu de jovent entre els 14 i els 25 anys. Com
a responsable i professora, m’agradaria molt poder comptar amb
ells i elles i els vull recordar que en el seu mateix poble tenen la
possibilitat de fer cursos de gran qualitat i amb bons professionals”.
Una gran quantitat de persones que s’han format als cursos
municipals ara són artistes professionals i semiprofessionals.
Alguns i algunes han rebut la seva oportunitat en col·lectives,
reben premis o fan exposicions individuals. “A tot el professorat
ens satisfà enormement saber que hem posat el nostre gra de
sorra per fer-ho realitat i això fa que sentim que fem bé la nostra
feina”, destaca Martín.
Puri Martín

Coordinadora dels cursos

“L’art té un paper fonamental
en la descoberta i desenvolupament del
màxim potencial de cada persona, ens
allunya del que és quotidià i ens connecta
amb el que sentim mitjançant l’expressió
plàstica”

NOVETATS CURS 2016-2017
COLOR PROFESSIONAL I COLORIMETRIA
Dilluns (11 a 13 h) (18 a 20 h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica
d’INDESIGN—PHOTOSHOP on
es treballa la colorimetria, les
referències professionals del color
i les especificacions tècniques per a
la presentació i realització d’artworks
de projectes. També s’investiga el
color com a creació contemporània.
Sistema PBL /Project Based Learning,
mètodes i habilitats de presentació i valoració grupal.
Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, de l’estilisme, el disseny i de la
comunicació. Es demana l’ús del portàtil.

APUNTS DE MODEL MASCULÍ I FEMENÍ DEL NATURAL:
Dimecres (11 h a 12.30 h) (17.45 h a 19.15 h)
Sense professor
Aquest curs està enfocat a persones que ja tenen domini
del dibuix i volen aprofundir i agafar fluïdesa en el domini
del traç i de la memòria visual buscant un ritme propi amb
la pràctica del dibuix amb el model masculí i femení.
Cada persona haurà d’establir la seva manera d’afrontar
les poses per agafar soltura i rapidesa al dibuixar, utilitzant
diferents tècniques com el llapis, el carbó, la tinta, sanquines...
Les poses seran de 15, 10, 5 i 3 minuts. El temps el
controlarà el model segons ell/a ho cregui oportú.
ÉS UNA GRAN OPORTUNITAT PODER FER CLASSES
AL TEU MATEIX POBLE AMB MODEL AL NATURAL I
AMB UN NOMBRE REDUÏT DE GENT

CURS THE POSTER
Dijous (11 a 13 h) (18 a 20 h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica
d’INDESIGN—PHOTOSHOP on
s’exploren les possibilitats de
comunicació gràfica aplicada al
póster.
Analitza també la seva inclusió
a l’entorn urbà. Sistema PBL /
Project Based Learning, mètodes i habilitats de presentació i
valoració grupal. Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, el disseny i
de la comunicació. Es demana l’ús del portàtil.

OFERTA DE CURSOS 2016-2017
• Alabastre: dilluns: (10 a 12 h) (18 a 20 h). Professora: Janira Romero
• Aquarel·la: dimecres (11 a 13 h) (19.30 a 21.30 h). Professor: Nil Nebot
• Ceràmica: dilluns (10 a 12 h) (16 a 18 h) (18 a 20 h) Professora: Carme Malaret
• Modelatge amb pasta de paper: dilluns (16 a 18 h). Professora: Puri Martín
• Dibuix: dijous (10.30 a 12.30 h) (18.15 a 20.15 h). Professor: Jordi Fandos
• Escultura: dimecres: (10 a 12 h) (18.15 a 20,15 h). Professora: Carme Malaret
• Experiència plàstica: dimarts (18.15 a 20.15 h). Professor: Jordi Fandos
• Gravat: Dilluns (18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Història de l’art: dilluns (17 a 18.30 h) i de (18.30 a 20 h). Professor: Xesco Ramos
• Investigació d’esmalts aplicats al torn: dimarts (19.30 a 21.30 h). 		
Professora: Carme Malaret
• Pintura: dimarts: (11-13 h) (16 -18 h) (18 -20 h) i dijous (11 a 13 h) (16 a 18 h) 		
(18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Pràctiques de torn: dimecres (10 a 12 h) (18.15 a 20.15 h). Professora: Carme Malaret
• Art del retaule: dimecres (11 a 13 h) (16 a 18 h) (18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Torn: dimarts (10.30 a 12 h) (18h a 19.30 h). Professora: Carme Malaret
• Vitralls: dijous (11 a 13 h) (18 a 20 h). Professora: Manuela Blanco
• Taller obert de pràctiques de ceràmica i escultura: dimarts (10 a 12 h)

FITXA DEL SERVEI
Descripció:

Cursos d’aprenentatge i
perfeccionament de diferents
disciplines d’arts plàstiques
Persones destinatàries:

Jovent, a partir dels 14 anys, 		
i persones adultes
Adscripció:

Àrea de Serveis a la Persona,
regidoria de Cultura
Gestió:

La gestió és indirecta a través de
l’empresa concessionària Crean art
Principals dades econòmiques:

L’Ajuntament hi destina 19.139,95 ¤
més col·laboracions
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TRANSPARÈNCIA

Més proximitat amb la ciutadania i nova acció
de transparència de l’activitat pública de la corporació
A partir de l’octubre, les regidores
i els regidors de l’Equip de Govern
municipal atendran també personalment, en equipaments o espais
públics, els suggeriments, queixes
i propostes de la ciutadania en els
diferents barris, sense que s’hagi de
programar la cita prèviament.
La finalitat d’aquesta nova acció que es coordinarà a través de
la regidoria de Participació Ciutadana és contribuir a fomentar la

proximitat entre l’administració i la
ciutadania a través del diàleg, així
com impulsar la col·laboració amb
les associacions per millorar l’espai
públic, la convivència i el civisme.
En aquest sentit, el veïnat pot participar activament en els assumptes
col·lectius del territori, una de les
prioritats que es recull en els acords
programàtics de l’equip de govern
municipal, i en la millora del dia a
dia.

CALENDARI PEL 4t TRIMESTRE DE 2016
Els mesos d’octubre, novembre i desembre (excepte els dies festius), l’Equip de Govern
estarà representat amb dos regidors/res:
• El primer dissabte de cada mes, de 17 a 19 h, al Casal de Joves
• El segon dilluns de cada mes, de 19 a 20 h, a l’aula Carme Pérez Verdú de Les Escoles
i al Centre cívic Joan Maragall
• El tercer dijous del mes, de 19 a 20 h a l’Espai Mas Lluí
Aquesta primera experiència s’analitzarà per si cal ampliar-la a altres zones del municipi.
Informació actualitzada a santjust.cat
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CONSULTA LES AGENDES
INSTITUCIONALS

L’agenda de les regidores i els regidors és pública i ja es pot consultar a través del Portal de la Transparència del web municipal.
L’Ajuntament avança en el seu
compromís de la transparència i
la ciutadania amb l’accés públic a
l’agenda institucional de les regidores i els regidors del consistori.
Hi figuren les activitats derivades
de l’ exercici del seu càrrec públic:
actes institucionals, reunions de
treball...
La publicació de les agendes és
una mesura encaminada a facilitar
la transparència en l’activitat de
tots els membres del consistori, i
per aquest motiu l’aplicació amb la
qual s’ha fet possible s’ha posat a
disposició de tots els regidors i regidores de la Corporació.

FESTES DE TARDOR

Entitats, cultura, comerç i gastronomia, plats forts
d’unes festes que es viuran de nit i de dia
Del 13 al 23 d’octubre, Sant Just tornarà a viure una nova edició de les
Festes de Tardor, un dels esdeveniments més participatius i concorreguts del municipi. Durant deu dies es
duran a terme activitats adreçades a
tot tipus de públic.
Després de l’èxit d’afluència de
l’any passat, es tornarà a fer la Nit
de Sant Just al Carrer (dissabte 22
d’octubre) amb les Tapes al Mercat,
totes les botigues de la zona -Bonavista, Creu, Malaret i Mil·lenari- obertes
fins a les 12 de la nit amb venda i ofertes de productes i actuacions per tots
aquests espais. L’objectiu continua
sent el mateix: dinamitzar el comerç
i que s’apropi al veïnat en un ambient
festiu al costat dels assentadors del
Mercat i les entitats Dona i Empresa
i l’Associació de Comerciants.
Com a novetat, el 22 d‘octubre
arrencarà amb la Trobada d’entitats
–que tradicionalment s’havia fet en
Festa Major–, i a la qual ara se li dóna

un nou impuls. I ja a la nit hi haurà
dos concerts: un per al públic adolescent –sense begudes alcohòliques– al
Casal de Joves, i un altre per a un
públic més adult a La Bonaigua.
L’endemà al matí serà el torn de
Sant Just al Carrer, una jornada que,
any rere any, és multitudinària gràcies
a la participació de moltes entitats,
escoles, col·lectius, artesans/es i famílies. A banda de les tradicionals
paradetes també es faran activitats
diverses, castellers i el dinar popular
als jardins de Can Ginestar.
Les entitats locals són les principals
dinamitzadores d’aquestes festes que
comencen el 13 d’octubre amb dues

Trobada d’entitats, botigues
obertes fins les 12 de la nit,
tapes al mercat i actuacions
per la nit de sant just al
carrer

exposicions i tallers gastronòmics. El
cap de setmana del 15 i 16 d’octubre
està reservat gairebé exclusivament
per les activitats del Correllenga.
El programa d’activitats arribarà a
totes les llars els propers dies. També
es podrà consultar a santjust.cat
Podeu viure, seguir i dinamitzar les
festes a través de l’etiqueta #santjust.
cat
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EN FLAIX
EMPAT DE LES COLLES A LA FESTA MAJOR 2016

Enguany, les colles groga i blava han empatat en les proves d’una Festa Major que va tornar a tenir una
alta participació en bona part de les activitats previstes, com ara els laberints de contes als jardins de
Can Ginestar, les carpes del Camp de Futbol, els espectacles infantils, el Quinabarra o el correfoc, entre
d’altres. El pregoner, Roger Grimau, es va fer un selfie des del balcó de l’Ajuntament i es va publicar en el
seu compte d’Instagram.

OFRENA FLORAL I MÚSICA
A LA DIADA
L’acte de la Diada a Sant Just Desvern
va començar amb una ballada de
sardanes amb la Cobla Juvenil de
Solsona al parc Pau Casals i, tot
seguit, l’ofrena floral de partits
polítics, entitats i persones a títol
individual. L’Orfeó Enric Morera
també hi va participar. Prèviament,
una representació de l’Ajuntament
va assistir al matí a
l’ofrena davant la
tomba de Rafael
Casanova a Sant
Boi de Llobregat.
Esquerra
Republicana
de Catalunya
va fer la seva
particular ofrena
floral hores abans
de la convocatòria
instucional.
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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA AL CELLER
La sala d’exposicions El Celler de Can
Ginestar aculll fins al 9 d’octubre la mostra
“Migracions”, amb una cinquantena d’obres
de quatre artistes –Isabel Ribas, Inés Rabanal,
Carme Perea i Teresa Diego–, realitzades amb
diferents tècniques: mixta, aquarel·la, olis,
pintura digital i fotografia.
LA XARXA 0-6 INICIA L’ACTIVITAT
La Xarxa 0-6 va reprendre l’activitat amb la V Jornada de
Treball, adreçada a les famílies i professionals de l’educació.
Enguany s’ha convidat l’escola Martinet de Ripollet perquè
expliqués la seva experiència i les singularitats educatives
del centre, com ara que no hi ha aules convencionals,
sinó espais per experimentar els diferents coneixements i
elements (sorra, aigua...).
També va participar en la jornada en Josep Prats, músic
i director de la Cantània –en la qual també participen les
escoles de Sant Just–, el qual va animar les persones
assistens a cantar cançons tradicionals amb diferents ritmes
i veus.

EN FLAIX
CAMPIONA INFANTIL DE TRIATLÓ
DE CATALUNYA
La santjustenca Abril Estradé Moragas
va guanyar el Campionat Infantil de
Triatló de Catalunya, que es va celebrar
a Banyoles, en la categoria alevina. És
el segon any que l’Abril puja al podi
en aquesta prova. La resta del grup
de triatletes de la secció de Triatló
L’3scola del Club Natació Sant Just
que van participar van fer molts bons
temps.

ALTA PARTICIPACIÓ A LA CURSA
SOLIDÀRIA
Prop de 500 persones han participat
enguany a la Cursa Solidària per
Sant Joan de Déu que lidera el Club
d’Atletisme Sant Just. És una activitat
oberta a tothom, infants i persones
adultes, de 5 quilòmetres per a les
categories superiors, i més curta per
als més petits. El 60% de la quantitat
recaptada a través de les inscripcions
es destinarà a l’Obra Social Sant
Joan de Déu per a la investigació de
malalties infantils.

TORNEIG DE VOLEIBOL A LA BONAIGUA
55 equips de voleibol de tot Catalunya han participat en el 6è
Torneig Tornada al Vòlei que organitza el Voleibol Sant Just. En total,
més de 650 jugadores de diferents categories han disputat aquest
campionat que s’ha fet al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua.

PRESÈNCIA SANTJUSTENCA
A LA BIENNAL DE CERÀMICA
D’ESPLUGUES
La peça El Rebost, que va ser
seleccionada entre les 232 obres
que es van presentar a la 18ª
Biennal Internacional de ceràmica
Angelina Alós d’Esplugues de
Llobregat, es pot veure al museu
Can Tinturé d’Esplugues fins
al 6 de novembre. És el treball
conjunt de l’alumnat del curs
d’investigació d’esmalts i torn
dels Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques i és una peça que
aglutina múltiples
intencions.

NOVES ACTIVITATS
DE L’AULA DE TEATRE
Tamboret, l’aula de teatre de l’Ateneu,
reprèn la seva activitat amb novetats:
un nou grup de joves (a partir de
3r d’ESO). Continuen els cursos
per a persones adultes, i a l’octubre
i novembre es farà un curs de 7
sessions de gest i humor (gestos,
ganyotes i posturetes) amb en Joan
Faneca, ex Vol-Ras; i al novembre
i desembre un de 4 sessions de
maquillatge artístistic amb Laura
Pont.
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SOM UNA SOCIETAT
D’ACOLLIDA?

PER FI, EL PLA
D’INVERSIONS
ÉS PÚBLIC

HO TENIM
A TOCAR

Quima Giménez
i González
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal de
Convergència

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Actualment sentim a parlar de codis ètics i guies de
bones pràctiques, però en tenim respecte a nosaltres mateixos i les persones que ens envolten? Si reflexionem sobre la resposta que ens ve al cap, potser
és ”no sempre”.
La manca de respecte pot ser font de conflictes a
casa, a l’escola, a la feina…
En les relacions humanes, el respecte es manifesta en la forma de tractar i de mirar els altres. La
persona respectuosa és atenta i s’apropa als altres,
però hi manté una certa distància, sense envair-la.
Vivim en una societat diversa, rica i intercultural i
cal defensar el diàleg com a forma de respecte.
La crisi de refugiats ha fet que 12 milions de persones s’hagin desplaçat del seu país perquè estan
escapant de la guerra i de la pobresa i això, en alguns moments, ha fet reaparèixer un brot racista o
xenòfob i s’ha sentit la frase “primer els de casa” o
“abans d’acollir refugiats, hauríem d’atendre la gent
de casa”.
El nostre poble s’ha caracteritzat sempre per la
bona acollida de tota persona que arribi, per la facilitat integradora perquè se senti com a casa. No
deixem que aquestes frases ens canviïn i ens minin.
Des de les diferents regidories liderades pel grup
municipal socialista, tenim clar que els valors de la
convivència, el respecte, la tolerància i la integració
de la diversitat s’han de prioritzar. Som un partit integrador que condemna la xenofòbia i fa front als
rumors amb informació, transparència i respecte a la
persona nouvinguda.
Aquest mes de setembre, el PSC ha presentat
l’Informe Social 2015 de la Fundació Rafael Campalans i constata que la desigualtat ha anat creixent
amb la crisi fins a arribar a “nivells insuportables”.
Això afecta dones, joves, famílies monoparentals i
persones nouvingudes. Seguirem treballant i lluitant
perquè aquestes diferències no hi siguin.

Al butlletí de juliol vàrem posar de manifest com
l’equip de govern va distribuir els 3,5 millions d’euros
de romanent del 2015 de pressa i amb secretisme,
sense permetre la participació dels altres grups ni
dels veïns i veïnes en la decisió de les inversions.
Fruit de la nostra acció i propostes, i del suport
que ens heu donat, l’equip de govern s’ha vist obligat
a reaccionar i ha accedit a una demanda que des del
grup de PDC fèiem des de fa mesos: que es fes públic el Pla d’inversions.
A finals de Juliol passat, just abans de les vacances (no hi havia un moment millor!), es va presentar
al Ple el Pla d’inversions del mandat 2015-2019. És
una llàstima que s’hagin quedat a mig camí, ja que
no s’estableix la prioritat de les actuacions i no es
comunica quines es faran primer.
Ara bé, almenys tenim un document públic, que
ens ha de servir per, entre tots, poder participar per
millorar-lo, mitjançant les nostres preguntes, suggeriments, requeriments o crítiques a les inversions
projectades.
Per començar, plantejo un primer tema. A Mas
Lluí, no s’hi ha previst cap inversió per fer front a
l’augment de la població del barri: ni la del pont ni
cap altra inversió de connexió amb el poble. Ara que
s’ha renovat el conveni amb TMB, tampoc no s’ha
previst cap línia nova que uneixi Mas Lluí amb el nucli del poble. Cal tenir present que en un parell d’anys
hi tindrem vivint unes 400 famílies més. Doncs bé,
en el Pla d’inversions no es recull cap actuació específica en aquest barri. Ens preocupa aquesta falta de
previsió de l’equip de govern.
Convido a tots els veïns i veïnes que mirin el
Pla d’inversions i comencin a dir-hi la seva: que feu
preguntes, propostes i suggeriments. Que s’iniciï un
debat públic sobre aquest tema tan important.
Des del PDC ens posem a la vostra disposició per
recollir les vostres opinions i, amb la vostra implicació i participació, construïm entre tots i totes un Sant
Just millor!
Visca Sant Just i Visca Catalunya!

La nostra voluntat de ser lliures s’ha forjat en infinitat de
derrotes. Els catalans i catalanes som un poble que ha
estat reiteradament vençut, atacat, i que fins i tot s’ha
hagut d’exiliar. Han perseguit, i encara ara persegueixen,
la nostra llengua. Han intentat manllevar-nos els drets
socials i aniquilar la nostra cultura. Ens neguen i trossegen la nostra nació. Però si cap rei ni cap dictador ni
cap exèrcit han pogut doblegar-nos, encara menys ho
podran fer ara els tribunals polítics d’un Estat espanyol
corcat fins als fonaments.
La mobilització ciutadana durant els actes de la Diada,
que es concentren el 10 de setembre al vespre i durant
tot el dia 11, va tornar a ser espectacular, com ho ha sigut
des del 2012 de manera ininterrompuda. Famílies senceres sortint al carrer cinc anys seguits demostren que
el poble és el veritable motor del procés i que existeix
una majoria social que empeny la classe política a tirar
endavant el full de ruta i assolir la República Catalana.
Hem demostrat novament al món que som un poble
pacífic, perseverant i, sobretot, unit en la nostra lluita.
Unit perquè no posem barreres segons l’origen de les
persones, sinó que ens centrem en la voluntat col·lectiva
de construir un futur millor. El progrés nacional només
l’assolirem si treballem intensament per assolir progrés
social per a tota la ciutadania.
És el moment que l’acció política i les institucions
estiguem a l’altura del repte. La ciutadania reclama que
fem la feina i que, sobretot, la fem ben feta. Mentre l’Estat
espanyol i les seves institucions fa temps que han desconnectat de la societat catalana i actuen clarament en contra
dels interessos i de les necessitats econòmiques i socials
de tots els ciutadans de Catalunya, nosaltres plantegem
l’única resposta possible: la via política i democràtica,
permetre que tots els ciutadans i ciutadanes decideixin el
futur amb el seu vot. El procés va començar i ha d’acabar
a les urnes. El full de ruta està definit i és ben clar, però
resta obert a aquelles aportacions que puguin millorar-lo,
sempre que no suposin una renúncia a posar les urnes, a
celebrar un referèndum, una eina neta, clara i inequívoca
a l’hora de comptar. Aquest referèndum, però, no pot
esdevenir mai un nou 9N, perquè això ja ho hem passat.
Avui som més a prop que ahir però més lluny que demà
d’aconseguir un país nou amb un futur més digne per a
tothom, intransigent en la defensa dels drets col·lectius.
Amb determinació, amb generositat, amb confiança
continuarem fins a la victòria, esperonats per les veus
dels qui tant van lluitar i ja no hi són i pels somriures
d’aquells a qui deixarem un futur millor. Sense demanar
permís. Guanyarem

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

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

“RIVERA,
EL HOMBRE ÚTIL”

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Ens deveu haver sentit sovint a parlar de la importància de la
participació ciutadana. Pot semblar, a vegades, una expressió
buida, un recurs còmode, però el cert és que hi hem apostat
molt fort i ho seguirem fent durant tot el mandat.
Però, per què ho fem?
En primer lloc, perquè no volem caure en la dinàmica
client-proveïdor que darrerament ha proliferat en les relacions entre les administracions i la ciutadania. Des de fa
uns anys, va creixent la demanda i la necessitat d’establir
uns mecanismes que permetin superar aquesta tendència
establint ponts d’interacció i diàleg que, per una banda,
ajudin a aprofundir en el control democràtic de la ciutadania
i, per altra, que permetin generar respostes més eficients i
adaptades a la realitat i a les necessitats.
En segon lloc, perquè és una oportunitat d’explicar-se i
d’informar. Sense informació no hi ha participació. De manera
progressiva, l’Ajuntament incorpora a la seva tasca habitual la
generació d’informació que d’una manera clara, sintètica i amb
qualitat pugui arribar a la ciutadania a través dels diversos
canals dels quals disposa. No és aquesta una part fàcil. Molt
sovint, els processos participatius s’obren al voltant de temes
complexos i la tasca comunicativa és essencial per ajudar a
comprendre’ls. El mateix procés participatiu comporta un
augment del coneixement mutu que cal no desaprofitar.
Una ciutat que participa és una ciutat que educa i s’educa.
En tercer lloc, perquè és útil. És útil perquè de la interacció i el diàleg, del contrast i la discussió, és probable
que en surtin no només respostes de més qualitat, sinó
preguntes més adequades. Això obliga a plantejar escenaris
de participació que sàpiguen nedar entre dues aigües: no es
poden generar espais excessivament tancats (que porten a
participació merament formal amb uns resultats previsibles i
poc interessants, en els quals les persones que hi prenen part
es troben sovint “enganyades” o sense capacitat d’aportar
res), ni espais excessivament oberts (perquè es perden els
objectius que persegueix l’acció i molt sovint la participació
mai s’acaba de concretar en uns resultats reconeixibles i
tangibles), ni espais on no es consensuïn o no quedin clares
des del primer moment les normes i els límits, és a dir, les
regles del joc.
I quins resultats tenim?
Aquest mandat hi ha un esforç col·lectiu per obrir processos de qualitat en aquesta línia: el Pla d’Acció Municipal,
primeres passes cap a pressupostos participatius, el Fòrum
dels Residus, amb la posterior participació en referèndum,
l’inici d’experiències de govern de proximitat, l’inici del
Projecte Educatiu de Ciutat i la redacció del Pla Jove, entre
molts altres. Si avaluem els resultats per la participació en
les trobades i les enquestes el balanç és encara pobre, però
hem aconseguit que des del govern i des de l’Ajuntament en
general s’hagi interioritzat aquesta dinàmica que ens obliga a
explicar-nos i a escoltar. Seguirem explorant aquesta manera
de fer, que ha vingut per quedar-se.

Cuando se anunció el acuerdo con el PP, Rivera volvió
a manifestar que prefiere ser útil a ser importante. Eso
lo ha demostrado alcanzando pactos con PSOE y PP
pero siempre poniendo encima de la mesa negociadora el programa electoral de C´s y sus propuestas
de regeneración para España, hecho sin el cual no se
hubiese podido alcanzar en ninguna de las 2 ocasiones el pacto. Por cierto, pactos al cual no se pidieron
sillones a cambio como ya ocurrió en los pactos de
Investidura de la Comunidad Andaluza (PSOE) o de
la Comunidad de Madrid (PP). El equipo negociador
de C´s, que no Rivera, fue el encargado de llevar a
cabo esta negociación en ambos casos donde se ha
demostrado que C´s no es solo Rivera. Este equipo
negociador está compuesto por diputados, diputados
autonómicos y concejales donde mis compañeros de
Cataluña están haciendo una gran labor desde hace 10
años defendiendo la Constitución en un ambiente hostil.
Les recuerdo a todos los que menosprecian la labor
de C´s, que somos gente corriente haciendo cosas
extraordinarias. Somos ciudadanos de la sociedad
civil, profesionales, autónomos, estudiantes, etc que
hemos decidido dar el paso y no nos conformamos que
todo siga igual. Los resultados electorales se pueden
interpretar de distintas formas pero manifestar de
empequeñecimiento la pérdida de 0,83% de voto es
manipular la realidad. Otra cosa es que por la Ley Electoral está perdida de votos suponga perder 8 diputados.
Muchos desconocen aún después de 2 elecciones
que es C´s y en que espectro político nos encontramos. C´s es un partido de centro liberal, reformista,
constitucionalista y europeísta. Creemos en la libertad
individual del ciudadano, dentro de un estado que
respete la separación de poderes. Ese liberalismo
moderno que ha impulsado en la segunda mitad del
siglo XX y principios del XXI las mayores cuotas de
bienestar a la sociedad, ese liberalismo moderno que
abrazado la socialdemocracia en su 3ª Vía, o la derecha
para dulcificar propuestas y poder ganar elecciones.
La primera fuerza que dirige el mundo es la mentira y
está claro que esta influye en la opinión de las personas,
pero a pesar de ello, los hechos demuestran que Rivera
es el hombre útil de la política española.

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

CARRAU BLAU
2016-2017
ACTIVITATS I FORMACIÓ ARTÍSTICA
Pintura, dibuix i gravat, modelat,
escultura, experimentació amb materials,
observació i recreació de la natura.
Estimulació de la percepció visual i
plàstica entorn de l’art i la cultura.
Exposicions i mostres de treballs.
Sessions de treball d’un dia a la setmana
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
dilluns, dimarts, dimecres o dijous
de 17 a 18.30 h
Per a nens i nenes de 8 a 15 anys
dilluns, dimarts, dimecres o dijous
de 18.30 a 20 h
PETIT CARRAU
Espai familiar per a nens i nenes de 2 i 3
anys dimecres de 17.30 a 18.30 h
PREU
CARRAU BLAU: 85 ¤ / trimestre
PETIT CARRAU: 50 ¤ / trimestre
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Carrau Blau, Taller de Plàstica Municipal
La Vagoneta (Pl. de la Pau s/n; Sant Just
Desvern)
A partir r del mes d’octubre, de dilluns
a dijous, de17 a 20 h

GUARDA LES
SABATES QUE
NO UTILITZIS
Al novembre podràs pintar-les
de vermell com a símbol contra
la violència masclista.
Participa-hi

francesmg@santjust.cat
santjust.desvern@ciudadanos-cs.org
Facebook: Ciutadans Sant Just Desvern
@grances86
@Cs_Santjust
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS OCTUBRE 2016. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
FESTES DE TARDOR, DEL 13 AL 23
D’OCTUBRE I ESCALFEM MOTORS
PER A LA 40a CURSA DE KARTS

VOLS POSAR
UNA PARADETA
SANT JUST AL CA A
RRER?
Term

Més informació a www.santjust.cat / www.kartsdecoixinets.org

XERRADES

NOVES I INTERESSANTS XERRADES
PER A LA GENT GRAN
Les xerrades i conferències que organitzen
des de l’Aula Universitària per a la Gent
Gran són de temes diversos i sempre interessants. Aconsegueixen que persones
i experts de primer nivell facin xerrades
que interessen, i molt, a un sector de la
població, la gent gran, que encara té ganes
d’aprendre i compartir experiències i saviesa a l’Aula Universitària per a la Gent Gran.
Són cada dijous, a les 18 h, a l’Auditori de
la Residència La Mallola d’Esplugues:
Dijous 6. Inauguració 6è curs de xerrades amb la conferència 		
del cantant Jaume Arnella, 50 anys de cançó popular.
Dijous 13. Col·loqui amb José María Mena, exfiscal en cap del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i l’advocada Magda Gómez
Dijous 20. Extremisme i democràcia, amb Xavier Casals, historiador
Dijous 27. Cercant una nova terra, amb Ignasi Ribas, astrofísic
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ENTITATS

ini de sol·li
del 26 de setembr cituds
e al 14 d'octu
Bases i sol·licitud a bre.
www.santjust.cat

Les Festes de Tardor són unes festes esperades,
de retrobament amb les amistats i el veïnat tot passejant per Sant Just al Carrer. I ara també durant La Nit
prèvia a Sant Just al Carrer, al vespre, la Nit de Tapes al Mercat, el
Shopping Night i les activitats que es desenvolupen al centre de Sant
Just han despertat l’interès i s’han convertit en un èxit que esperem
que enguany es consolidi. A més, altres activitats com el Correllengua, concerts, xerrades, activitats infantils... conformen una oferta molt complerta adreçada a totes les edats. Rebreu el programa
d’activitats a casa on podreu veure amb detall quines són les activitats que més us interessen.
Aviat, també, celebrarem la 40a cursa de karts de coixinets pels
carrers Creu del Padró i Freixes. Ja s’està treballant conjuntament
amb el Club de Karts de Coixinets per celebrar-ho com es mereix.
Una tradició arrelada, singular i genuïnament santjustenca que hem
de viure-la com mai.
Ja ho sabeu, a Sant Just hi ha molt per viure i molt per descobrir...

Info: www.augge.esplugues.ppe.entitats.diba.cat

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

La SEAS fa 20 anys que
ens apropa a Collserola
Serà el diumenge 2 d’octubre,
amb sortida des del Molí Fariner
a les 9 del matí.
Cada any amb l’inici de la nova
temporada d’excursions, la SEAS
ens proposa acostar-nos a una joia
mediambiental que tenim al costat
de casa: Collserola. Ja fa 20 anys que
el primer cap de setmana d’octubre,
la SEAS convida famílies, excursionistes i a tothom que vulgui a fer una
passejada pel parc natural i descobrir uns paratges magnífics verds
i envoltats d’aigua que és el que la
SEAS ens vol descobrir aquest any.
Les inscripcions per a la 20a
cursa es poden fer mitjançant la
web i també els dies 27, 28 i 29 de
setembre, de 20 h a 21 h, al local
de la SEAS. A més, també hi ha
altres activitats previstes per a
aquest mes d’octubre:
Diumenges 9, 16 i 23 d’octubre
Excursions a diversos indrets 		
arreu de Catalunya
Divendres 14 d’octubre, a les 20 h,
a la Sala Piquet de l’Ateneu
Conferència: Verdaguer 		
i Barcelona, amb M. Àngels 		
Verdaguer
Info: www.santjust.org/seas

DESTAQUEM...

Aules de cuina d’alimentació
saludable i tast de cerveses

El Tamboret, nou espai
per fer teatre a l’Ateneu

Taller teoricopràctic
d’alimentació
saludable
Dies 4, 11, 18 i 25
d’octubre, a les
10.15 h
Centre Cívic Joan
Maragall

Properes activitats 4t trimestre
de 2016
Nou grup de teatre per a joves
(a partir de 3r d’ESO). Dilluns
de 16.30 h a 18 h
Cursos per a persones adultes
(a partir de 16 anys). Dilluns 		
de 18.30 h a 20 h

Tast de cerveses
Dies 21 d’octubre,
4 i 18 de novembre
i 2 de desembre,
a les 19 h
Centre Cívic Joan
Maragall

Curs de Gest i Humor (gestos,
ganyotes i posturetes) amb Joan Faneca, 		
ex de Vol-Ras
Curs de Maquillatge Artístic amb Laura Pont
Info: tel. 630 933 499 i tamboret.santjust.mail.com

US PROPOSEM...
PER A LA GENT +60 ANYS
Activitats esportives
Els dimecres, a les 10.30 h. 		
Des del Parc del Parador

de l’Escola Waldorf-Steiner “El
Til·ler” de Bellaterra
Dissabte 22 d’octubre, a les 12 h
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar

Balls Gent Gran
Dies 2, 9 i 30 d’octubre, a les
17.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu

PER A TOTHOM

PER A INFANTS...
Baby Contes amb Sandra Rossi
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 5 d’octubre, 17.30 h. Sala
Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar

... I PER A MARES I PARES
Presentació i xerrada organitzada
per la Biblioteca Joan Margarit
sobre què és l’escola WaldorfSteiner, amb Lídia Lluís, mestra

Itinerari de ciutat: La sorprenent
Vila Olímpica, amb Oleguer Biete
Dissabte 8 d’octubre, a les 10.30 h.
Info: CC Joan Maragall. Preu: 10 ¤
Itinerari de ciutat: La Barcelona
Romana, amb Xesco Ramos
Dissabte 22 d’octubre, a les 10.30 h.
Info: CC Joan Maragall. Preu: 10 ¤
Conferència: Grans actrius de
l’època daurada del cinema italià.
Bellíssima
Dilluns 24 d’octubre, a les 18.30 h.
Info: Can Ginestar

Documental
del mes: Sonita,
de Rokhsareh
Ghaemmaghami
Divendres 28
d’octubre, a
les 20 h. Sala
Cinquantenari
de l’Ateneu
Preu: 5 ¤ (socis/
es: 3 ¤).

RECORDEU:
PUNT D’INFORMACIÓ DEL
JACIMENT IBER I MEDIEVAL
A LA PENYA DEL MORO
DIUMENGE 9 D’OCTUBRE,
DE 10 A 14 H
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FOTOGRAFIA

ENTITATS

Noves activitats fotogràfiques
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just no s’atura. Aquest mes d’octubre comença
amb nous cursos, excursions i activitats. Aquí us en presentem unes quantes:
Dissabte 15 d’octubre, sortida a la Festa del Modernisme de la Colònia Güell
Dilluns 24 d’octubre, visita a les exposicions Tierra de Sueños 		
i Sorpréndeme, de Caixafòrum
Dijous 27 d’octubre, sortida fotogràfica al Zoo
Nou curs de Fotografia Digital. Informació, dijous 13 d’octubre, 		
a les 19 h, a La Vagoneta.
Info: www.afsantjust.com

I NO US PERDEU...
JAZZ: LINA LEÓN
PROJECT

Continua el cicle de jazz que organitza On Air Series i l’Ateneu
i que un cop al mes ens endinsa
en el món jazzístic amb artistes
de primer nivell com és el cas
ara de la Lina León.
Preus amb consumició inclosa:
10 ¤ general, socis/es 8 ¤ i menors de 30 anys 6 ¤.
Divendres 7 d’octubre,
a les 22 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu.
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EL BOMBARDEIG DE SANT JUST

Amb motiu del 80è aniversari de la
Guerra Civil, el Centre d’Estudis Santjustencs organitza una passejada guiada per Juli Ochoa, que ens explica els
indrets i els detalls del bombardeig que
el 8 d’octubre de 1938 va ocórrer a Sant
Just. A més veurem una filmació del
refugi que hi ha a sota de Les Escoles
i que va servir perquè moltes persones
s’amaguessin durant la guerra.
Dissabte 8 d’octubre, a les 10 h,
des del Parc de Joan Maragall

EXTREMADURA MÉS
APROP DE SANT JUST
La tindrem més a prop si participem en les activitats que la Casa
Regional d’Extremadura ha organitzat per celebrar la Setmana Cultural. Coneguem una mica més la
cultura extremenya i les seves tradicions.
Activitats diverses des del 22 al
31 d’octubre. Actuacions, degustacions de productes extremenys i
catalans, concursos i diversos actes
que culminaran, enguany, amb la
celebració de la tradicional castanyada.
Teniu els actes més detallats al
web. Info: www.santjust.cat

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Migracions
d’Isabel Ribas, Inés Rabanal, Carme Pere i Teresa Diego
Al Celler de Can Ginestar, fins al 9 d’octubre

RÀDIO DESVERN 98.1 FM

Entre pobles
Al Celler de Can Ginestar, del 13 d’octubre al 13 de novembre

Notícies més llegides en el darrer mes
a Ràdio Desvern

30è aniversari de l’Agrupació Sardanista Sant Just
Al CIM de Can Ginestar, del 13 al 28 d’octubre

14 de setembre de 2016
Les fortes pluges d’aquesta nit i matinada a Sant Just han provocat
diverses afectacions a la via pública

El fang d’Europa
Als Jardins de Can Ginestar, del 22 d’octubre a l’1 		
de novembre
50 dones de Sant Just
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 17 d’octubre al 15 		
de novembre

JUGATECA AMBIENTAL

Els diumenges, a les 11 h. Parc de Torreblanca

13 de setembre de 2016
Seguir potenciant la base de l’hoquei i que el Nacional Catalana pugi
de categoria són dos dels objectius de l’Hoquei Club Sant Just aquesta
temporada
15 de setembre de 2016
El llibre de poemes “Els secrets de les paraules”, de Muntsa Prat, es
presentarà demà a l’Ateneu

instagram #santjust

SANT JUST ENS AGRADA

Què és la mobilitat sostenible?, amb 3/4 de 15
Diumenge 2 d’octubre
elisenda_vives

La salut ambiental en moviment, amb Lavola
Diumenge 16 d’octubre

Sant Just Desvern

35 M’agrada

Fem un herbari, amb els Amics de les Roses
Diumenge 23 d’octubre

#arcdesantmarti #rainingday
#rain #rainbow #pluja
#santjust #walden
#instagammers #insta
#instagramm #instagramers
#instagram #shot
#igerscatalunya #igers
#igersdaily #beautiful …

Fem panellets freds, amb 3/4 de 15
Diumenge 30 d’octubre
MERCAT DE PAGÈS cada diumenge!

AVANÇ D’ACTIVITATS DE NOVEMBRE
40a CURSA DE KARTS DE COIXINETS
12 i 13 de novembre
Inscripcions 27 d’octubre, a les 20 h,
al Casal de Joves.
També online al web
www.kartsdecoixinets.org
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 NOVEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 d’octubre

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2016)

@santjustcat

Roger Grimau@Rogergrimau
Jul 31
Pregó fet! Un honor,orgullós d’haver-lo fet!Gràcies @
santjustcatper la confiança
Marc Moliner@MrMolra
Aug 6
Cal tenir #Superpoders per aixecar a @santjustcat una nit
d’agost.@sidonie_ ho va aconseguir ahir
LaSoler@noembusqueu
Porto repel.lent de tota mena de bitxos, sobretot vespes. Lo normal
per anar a la piscina de @santjustcat si no fumigueu.
santjustcat@noembusqueu Tot i així la piscina està ubicada en
un entorn d vegetació q fa impossible eliminar insectes. Xrò es fan
controls regulars.
LaSoler@noembusqueu
Aug 30
@santjustcat Gràcies per la resposta. Però el tema vespes és
perillós i com a d’altres indrets comporta problemes. Calen més
actuacions.
Juguem a casa@juguemcasa
Sep 12
Avui tornen els esports a @radiodesvern A partir de les 19:30 tota
l’actualitat esportiva de @santjustcat
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