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La nit i el dia
de Sant Just
al carrer
Accions per recordar
els 80 anys de l’inici
de la Guerra Civil

El 14 de novembre,
sorteig dels
habitatges públics
de Mas Lluí

Sabates vermelles
i llaunes amb missatge,
símbols contra la
violència masclista

80 ANYS DE L’INICI DE LA GUERRA CIVIL

Accions en record de les víctimes
i de recuperació de la memòria històrica
La recerca i la informació de testimonis constaten que el cost humà
de l’aixecament feixista al poble va ser molt superior al que es pensava

E

l 18 de juliol es van complir
80 anys de l’aixecament militar contra el Govern de la
Segona República, que va
iniciar una guerra amb conseqüències nefastes per a la societat. Dècades després els desastres que va
causar el conflicte segueixen presents
per l’escassa presència de polítiques
de reparació.
En el Ple del mes de setembre de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, es
va llegir una declaració institucional
per recordar els fets que van suposar
l’inici de la Guerra Civil espanyola
amb la voluntat de recordar-ne totes les víctimes de la violència i, en
especial, aquelles de Sant Just que
van patir-la de manera directa durant
la guerra o durant els llargs anys de
repressió posterior. En el Ple, es va
posar de manifest la urgència de treballar de manera més decidida per
la reparació i la memòria d’aquestes
víctimes, pel reconeixement a totes

aquelles persones i col·lectius que
van lluitar contra el feixisme i el franquisme i a favor de la recuperació de
la democràcia i les llibertats. També
es va posar de manifest la necessitat
de continuar treballant per desenvolupar polítiques de recuperació

de la memòria democràtica amb la
finalitat d’incorporar els valors intrínsecs de la democràcia, que són
la convivència i el respecte, al relat
de la nostra societat.
Des del principi de la transició, els
ajuntaments democràtics han estat
elements fonamentals per promoure aquests valors democràtics en la
cultura política del país. En aquest
sentit, l’Ajuntament està fermament
compromès amb les polítiques de
memòria democràtica. És per aquest
compromís que s’implica en els projectes que, des de la mateixa Administració o des d’entitats i persones del
poble, principalment el Centre d’Estudis Santjustencs (CES), es duen a
terme. Alguns d’aquests projectes
són l’edició de la Miscel·lània XX.
Sobre la vivència de les dones, hi
ha molts testimonis que reflecteixen
els efectes que la guerra va exercir-hi,
tal com recull la Miscel·lània XIX,
dedicada a les dones de la primera

JAUME GAIG LLAVAYOL
Testimoni del bombardeig de 1938

SERGI SEGUÍ I ESTEVE
Regidor de Cultura i Patrimoni

“...PARTINT DE LES
BANYERES VAN
DEIXAR ANAR
UNES QUANTES
BOMBES, ENTRE
LES QUALS N’HI HAVIA
UNA DE CASA NOSTRA. [...] NO VA CAURE
A LA CASA, VA CAURE AL PATI. [...] VA
TRENCAR TOT EL GALLINER, [...] TOTS ELS
VIDRES DE LA CASA, NO EN VA QUEDAR NI
UN SENCER, VA ESQUERDAR UNA PARET
QUE ENCARA NO S’HA REPARAT”

“NO TINDREM UNA
DEMOCRÀCIA
COMPLETA SENSE
L’IMPERATIU ÈTIC
DEL DEURE I
L’OBLIGACIÓ DE
RESTITUIR LA DIGNITAT I
LA MEMÒRIA DE TOTA AQUELLA GENT QUE
VA DONAR LA SEVA VIDA PER UNS IDEALS
DEMÒCRATES. TENIM UN DEUTE PENDENT
QUE HEM DE SALDAR”.

Foto inèdita de la campana de l’Ajuntament al
terra el 22 de juliol de 1936, cedida a l’Arxiu per
Just Amigó

QUÈ OPINEN…
VICENÇ DURAN SUBIRANA
Membre del Centre d’Estudis
Santjustencs

“SANT JUST TENIA
UN DEUTE AMB
LES VÍCTIMES I LES
SEVES FAMÍLIES
SOBRE AQUEST TEMA,
I LA FEINA DE PARLAR
AMB ELS TESTIMONIS I DEIXAR QUE ENS
EXPLIQUESSIN LA SEVA VERSIÓ DELS FETS
ERA NECESSÀRIA I ESPERADA. HA ESTAT
UNA EXPERIÈNCIA MOLT ENRIQUIDORA DE
CONEIXEMENT DE LA HISTÒRIA LOCAL”
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meitat del s. XX. Per exemple, la Rosa
Julià Armengol recorda que manava
un comitè obrer i que feien sonar les
sirenes: “[...] La Sanson estava classificada com a indústria de guerra i
feia una mica de cosa quan passaven
els avions. [...] I quan hi havia perill
tocaven les sirenes i nosaltres, que
vivíem a la fàbrica, als pisos aquells,
ens n’anàvem al camp”.
Aquest mes també s’ha fet una
passejada guiada pels indrets bombardejats el 8 d’octubre de 1938 a Sant
Just, i pel gener hi ha prevista una
altra per recordar el pas de les tropes
republicanes en retirada i l’arribada
de les franquistes.
L’any 2006, el CES va començar
a analitzar la documentació que hi
havia sobre la Guerra i ràpidament
es va veure que la xifra inicial de
persones mortes de Sant Just quedava molt curta. Però no va ser fins
al 2011 que una comissió formada
per 9 persones de l’entitat i l’Arxiu
Municipal van treballar a fons so-

Passejada pels indrets bombardejats que el CES ha organitzat aquest mes d’octubre

bre aquesta qüestió. “Vam ampliar
la recerca a molts arxius i centres
d’història de diferents llocs i vam fer
una feina molt curosa de recollida de
testimonis orals i digitals”, explica el
Vicenç Duran, membre del CES.
“Després de regirar gairebé tots els
calaixos”, afegeix Duran, “donem per
acabada, tot i que no per tancada, la
investigació sobre el cost humà de
la guerra al nostre poble”.
L’Ajuntament –que col·labora
constantment amb altres administracions, la societat civil i la comunitat
educativa–, porta més d’una dècada
treballant per recuperar la memòria
històrica i per bastir una comunitat que tingui com a pilars bàsics

EL COST HUMÀ DE LA
GUERRA A SANT JUST
Al Sant Just Desvern de, 1936 a 1939, on hi vivien 2.745 persones, 363
homes joves van marxar a la guerra. Gràcies a les investigacions dutes
a terme per la comissió de treball se sap que el cost humà va ser molt
superior al que es creia. El 1987, l’Antoni Malaret –veí que va fer recerca
sobre aquest tema– dóna el nom de 32 veïns, però el treball de recerca
en diferents arxius i la informació de testimonis han permès constatar
que el nombre de persones mortes a la postguerra immediata va ser
de 85. Al front, a la rereguarda i a la tornada van morir 72 persones;
la resta són persones que estaven de pas a Sant Just o que van morir
per altres causes relacionades amb el conflicte.
S’han considerat com a víctimes o desaparegudes persones nascudes
a Sant Just, que vivien al poble, que tenien o havien tingut una vinculació
esporàdica amb el municipi i persones que hi eren de pas.
A aquest cost humà directe cal afegir-hi, com a mínim, una trentena
de persones residents a Sant Just que van exiliar-se a França, entre els
quals hi havia l’alcalde Daniel Cardona i Civit, i els més de 150 veïns
i veïnes retinguts en camps de concentració o enviats a batallons de
treballadors/es.

la cultura de la pau i la construcció
democràtica com a eix de cohesió
social. Projectes liderats per Sant
Just Desvern, com “La memòria de
les ciutats” de la Red de Ciudades
Educadoras, han fet reflexionar sobre
les memòries col·lectives del veïnat,
un capital social enorme que ha estat
tractat amb un enfocament divers i
múltiple.
Un altre dels projectes en els quals
està treballant l’Ajuntament és posar
de manifest i difondre l’únic element
tangible que queda a Sant Just relacionat amb el conflicte bèl·lic: el
refugi que hi ha sota de Les Escoles,
que va servir perquè moltes persones
s’amaguessin durant la guerra.

Les destruccions al municipi es van concentrar en diversos edificis
com l’església parroquial i la rectoria, el Palau de Torreblanca i a diverses
cases a la carretera malmeses pel bombardeig aeri de 1938.
A la imatge, un grup de persones que el setembre de 2013 van ser
presents a la col·locació d’una placa al Memorial de Camposines (La
Fatarella), la qual recull el nom dels cinc veïns de Sant Just morts o
desapareguts a la batalla de l’Ebre: Vicenç Bachero Castells, Joaquim
Piquet Roig, Josep Poll Blay, Josep Poll Obiols i Joan Tubella Fajardo.
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80 ANYS DE L’INICI
DE LA GUERRA CIVIL

El 8 d’octubre de 1938, a les 23.50 h,
Sant Just Desvern va patir un atac
aeri: un avió italià SM81 Savoia-Marchetti va deixar caure sis bombes al
voltant de la carretera Reial.
Coincidint amb el dia, i dins els
actes per recordar l’inici de la Guerra Civil, el CES va organitzar una
passejada pels diferents indrets on
van caure els artefactes. El recorregut va anar a càrrec del Juli Ochoa,
membre del CES i la persona que més
ha investigat i documentat aquest
succés. Aquesta és la segona edició de
la passejada i “totes dues han tingut
molt bona acollida perquè el veïnat té
interès per conèixer el que va passar
realment”, explica Ochoa. També fa
xerrades en el seminari de ciències
socials per a alumnat de l’institut i “el
cert és que els agrada perquè també
els portem a Sant Pere Màrtir i els
ensenyo espais relacionats amb el
bombardeig perquè els sigui més fàcil
imaginar-s’ho i responen molt bé”.
Al treball d’investigació “Aquella
nit d’octubre. 75 anys del bombardeig
de Sant Just Desvern”, del Juli Ochoa,
s’explica amb detall l’atac.
“Al començament de l’atac de
l’aviació italiana, i fruit de la reacció
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EL BOMBARDEIG
DEL 38, TAN FORTUÏT
COM ESFEREÏDOR

Carretera

Reial

Plànol de l’impacte dels artefactes. Font: “Aquella nit d’octubre. 75 anys del bombardeig de Sant Just
Desvern”, de Juli Ochoa González

de la defensa republicana, un dels
avions agressors havia estat tocat, i no
va poder continuar al costat dels seus
companys. Per això els havia hagut
d’abandonar i emprendre en solitari
el camí de tornada, per la qual cosa
va anar a cercar el mateix punt per
on poc abans havia arribat”.
“Tot just iniciat el seu camí de
retorn, la càrrega de bombes que
encara duia li suposava a aquell
avió un doble perill: d’una banda, el
pes dels projectils era un llast innecessari, especialment ara que tenia
problemes al motor. De l’altra, el fet
d’haver d’aterrar avariat i carregat
d’explosius hauria estat una operació
extremadament arriscada. La millor
solució consistia a desfer-se com més
aviat millor d’aquells incòmodes pro-

UN REFUGI QUE VA SALVAR VIDES
Juli Ochoa González és un apassionat de la història local santjustenca i fa molts anys que investiga sobre diferents temes. En el cas del
bombardeig, ha pogut documentar-lo cercant documents als arxius
de Salamanca i als de l’aviació italiana a Roma.
Tot aquest treball li ha permès fer gairebé una anatomia minut a
minut del que va passar. També ha escoltat molts
testimonis, “alguns d’ells esfereïdors” confessa, “com el de dues veïnes que sentien com
s’acostava el reguitzell d’explosions i no sabien si caurien o no a sobre casa seva”. Tot i
això, també reconeix que aquests testimonis
s’han de contrastar molt, perquè amb el pas
del temps es barregen coses o s’idealitzen. “És
el cas de persones que, en primera instància, es
pensava que havien tingut un paper destacat,
per exemple, en la construcció de refugis, i
que després de furgar molt he pogut des-

jectils”. Per això, Ochoa destaca que
“l’atac aeri de Sant Just va ser fortuït
ja que no hi havia cap objectiu militar
mereixedor de ser bombardejat.
Els plans de l’aviació feixista eren
atacar Sant Pere Màrtir –per temes
d’observació– i el Port de Barcelona,
però la defensa antiaèria republicana
va tocar un dels avions i aquest es va
haver de desfer de la sinistra càrrega de camí cap a casa. Les primeres
bombes, les va deixar anar a la Mallola i després a Sant Just”.
D’aquelles sis bombes, dues no
van arribar a explotar. Segons Juli,
“la junta de defensa passiva local va
avisar els artificiers, però que com
no venien, el mateix alcalde d’aleshores, l’Alfred Arís, va destactivar un
d’aquests dos artefactes”.

muntar. Així com posar en valor la tasca d’altres persones el paper de
les quals va ser més important del que hi havia recollit”.
El refugi antiaeri que hi ha sota Les Escoles va servir per protegir
molt veïnat. “La seva construcció va començar pràcticament després
dels terribles bombardeigs sobre Barcelona el març de 1938. Tenia una
de les seves dues boques d’accés al carrer de l’Ateneu i l’altra al pati
de les escoles municipals.
Presentava un recorregut d’uns 160 metres i la seva secció mitjana era d’1,25 a 1,35 metres d’amplada per 2 metres d’alçada”, recull
Ochoa en un altre treball específic sobre aquest refugi. Molt s’ha parlat sobre el tema de si el refugi antiaeri que es va construir a Sant Just
havia arribat o no a fer-se servir durant algun bombardeig i prestar
per tant el servei de protecció per al qual fou construït. Però el Juli
recull en el seu treball diversos testimonis que recorden haver acudit
a l’interior del refugi en sentir tocs d’alarma.
La Catalina Sánchez Rodríguez , a la XIX Miscel·lània, recorda serhi: “Al principi, quan se sentien les sirenes de perill, [la mare] ens portava al pati [...] on teníem un pi molt gran, i ens portava allà sota, però
després, quan la cosa es va posar ja més, més, que anaven arribant
cap aquí, va ser quan vam anar al refugi”.

EQUIP DE GOVERN

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, PER SEMPRE?
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Costa avançar. La societat és molt resistent als
canvis. En 40 anys de feminisme, s’han fet grans
transformacions socials, però els casos de violència masclista encara existeixen. No parlo només
de les dones que moren assassinades a mans
dels seus companys o excompanys, parlo també
d’aquests joves que tenen un concepte de l’amor
totalment erroni i pensen que la dona és de la
seva propietat. També veiem que les dones joves
accepten aquest control “amorós”, pensant que
és positiu per a elles. Si us plau, NO accepteu
aquests rols de parella. Són situacions de
control i d’exigència, preàmbul de la submissió i de la violència física i psicològica.
Al Circuit d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència Masclista de Sant Just, hi ha

dones joves que han trencat aquest tipus de
relació i s’estan allunyant dels seus agressors.
Hi ha altres dones de més edat i amb càrregues
familiars que també han fet aquest pas, però
és cert que no és fàcil. No només per la lluita
psicològica personal que comporta, sinó per la
manca de recursos econòmics, judicials, residencials i ocupacionals, entre d’altres.
L’Ajuntament fa anys que treballa en la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de
les dones que han viscut situacions de violència
masclista. Justament ara, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, s’està millorant el
Circuit actual amb una visió més amplia, més
transversal. Professionals dels serveis municipals com Joventut i Educació han d’entrar amb

més força dins el Circuit, al costat d’altres més
avesats a aquesta realitat, com Serveis Socials,
Salut i els cossos policials.
Malgrat els casos de violència masclista que
continuen existint, malgrat les parelles joves
que segueixen perpetuant els rols masclistes,
malgrat tot això, el canvi a la societat és possible. Fem el que faci falta per part de cadascú
de nosaltres. Amb motiu del 25 de novembre,
l’Ajuntament aposta per denunciar i sensibilitzar.
La Regidoria de Polítiques de Gènere ha escollit el símbol de les sabates vermelles per fer
un crit d’alerta.
Impliquem-nos-hi i promovem el canvi a la
societat que eradicarà la violència masclista.

UNA PLANIFICACIÓ
ACURADA ÉS SINÒNIM
DE BONA PRÀCTICA

EL REPTE DE GESTIONAR
CORRECTAMENT ELS
NOSTRES RESIDUS

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

L’equip de govern hem treballat de valent en l’elaboració d’alguns elements
clau que ens ajudin a planificar millor, com el Pla d’Actuació Municipal o
el Pla d’inversions. Anys enrere, l’Ajuntament no comptava amb aquestes
eines fonamentals per a la gestió pública. Sabem que la planificació dels
recursos de tothom és clau per a realitzar-ne una execució impecable.
La planificació acurada ens permet, recuperar projectes d’inversions pendents i que havien quedat en suspens, com la millora dels
carrers Font, Pont i Balmes. Evidentment, hi ha més elements que necessiten
inversió pública, com el carrer Anselm Clavé, que ja s’està treballant amb
l’AMB, o una bona part de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de reduir el
consum energètic i millorar la il·luminació de l’espai públic.
El municipi és un ésser viu, en constant canvi i evolució ¿Algú creu
que no hem pensat, per exemple, que a Mas Lluí es preveu una crescuda
important de la població, vora 500 habitatges més, la qual cosa suposa més
de 1.000 persones, i que mereix un estudi, ja en marxa, sobre la millora de
la mobilitat al barri, tant en vehicle privat com en transport públic, vianants,
bicicletes i connexions amb altres espais de Sant Just?
Per això aquests plans són oberts, dinàmics, permeables a l’opinió
ciutadana. Com en tota planificació, caldrà estar oberts a adaptar-la a les
necessitats de cada moment. En tenim exemples cada setmana amb les
sessions del programa Regidor i regidora de proximitat, que serveixen
per incorporar idees i suggeriments de la ciutadania i, al mateix temps,
explicar l’acció de govern, massa sovint desconeguda.

L’Ajuntament de Sant Just impulsa un repte de ciutat majúscul: “ Com
podem millorar de manera significativa els resultats de la nostra recollida
selectiva? “. Per encarar aquest repte, aquest pròxim 10 de novembre
us convoquem a totes i a tots a la segona sessió de treball del Fòrum de
Residus per trobar maneres d’aconseguir aquest objectiu. Cal un canvi en
el sistema de recollida que limiti els comportaments incívics? Cal establir
una fiscalitat lligada a objectius globals de recollida selectiva? Com podem
aplicar, de la millor manera, l’ordenança que sanciona aquests comportaments? Calen més accions de conscienciació? Fins quan?
Com veureu, moltes són les preguntes i ens cal trobar les respostes
adequades. Per això és important obrir una reflexió participativa,
amb persones expertes en la matèria, però també amb les experiències
de cadascú de nosaltres. Que des dels municipis trobem les respostes
adients, en depèn també la qualitat del nostre medi ambient i el futur
que deixarem a les pròximes generacions.
I és també un tema econòmic. A Sant Just, el nivell de recollida selectiva
actual suposa deixar de percebre 300.000 euros anuals. Imagineu-vos el
que podríem fer amb aquests diners.
I és també un tema de tothom. Per això, les propostes que surtin del
Fòrum seran sotmeses a referèndum ciutadà, perquè totes i tots
hi puguem dir la nostra. Això serà a finals del 2017. Responsabilitat,
audàcia, participació i democràcia, trets essencials que han de marcar
la nostra acció de govern.
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L’ENTREVISTA: EDGAR COSTA, CORRESPONSAL DE L’AGÈNCIA RUSSA RUPTLY A BRASIL

“Sóc caçador d’històries i m’agrada explicar-les de
forma propera, com vaig aprendre als mitjans locals”
Si mires enrere, què ha significat
la teva col·laboració amb Ràdio
Desvern en la teva trajectòria?
Una gran oportunitat i la base de tot
el que he fet després. En un primer
moment vaig fer d’ajudant de tècnic,
però quan se’m va oferir l’oportunitat de posar-me davant un micro i
explicar històries la vaig aprofitar al
màxim, perquè era el que realment
m’agradava. Als anys 90, mentre era
a l’Institut, juntament amb altres
companys, entre 1990 i 2003, vam
fer el programa, La font del gat, que
va tenir molt èxit perquè l’escoltava
moltíssima gent.
Llavors ja vas decidir que et
dedicaries al periodisme?
Sempre ho he tingut clar, des de ben
petit, però no vaig tenir la nota necessària per fer la carrera i vaig estudiar
sociologia. Tot i així, vaig continuar
a la ràdio, també escrivia a La Vall de
Verç i altres projectes periodístics.
Això em va facilitar entrar en contacte amb moltíssima gent i a conèixer
molt bé la realitat de Sant Just.
I quina va ser l’empenta definitiva?
Després d’un breu pas per la política
com a regidor de Comunicació, Joventut i Solidaritat, l’any 2011 vaig
passar de la ràdio a la tele, on feia
un programa de viatges per a televisions locals d’Espanya i llatinoamerica. Era un projecte propi, amb
el qual viatjava per tot el món, sense
gaires diners però amb moltes ganes

tir a cobrir-les amb la meva càmera.
Aquestes imatges van sortir a mitjans
de tot el món, entre ells, l’agència de
notícies russa Ruptly i em vaig convertir en corresponsal seu a Brasil.
També he fet coses com a freelance
per mitjans d’arreu del món.

i molta il·lusió perquè em permetia
combinar les meves dues passions:
el periodisme i viatjar. Amb aquest
programa, el 2012 vaig viatjar a Brasil
per cobrir el Carnaval. Hi vaig anar
per un mes... i encara no n’he tornat.
Et vas enamorar del país?
En aquell moment, Brasil era un
focus informatiu brutal per la preparació del Mundial de Futbol, els Jocs
Olímpics, la visita del Papa, revoltes
socials... Rio s’estava transformant i
ja s’intuïen canvis molt importants.
Professionalment, la ciutat m’oferia
molt, vaig decidir quedar-m’hi i em
vaig comprar una casa en una favela
davant del mar i, sí, me’n vaig enamorar.
Com vas acabar treballant per
mitjans internacionals?
Feia documentals de caire social per
a una productora de TV de Brasil i
quan el 2013 van esclatar els disturbis
de la ciutadania al carrer, vaig sor-

Què ofereixes a aquests mitjans?
Sóc un caçador d’històries i busco aquelles que poden ser interessants per a una audiència internacional. Miro la premsa diàriament
i d’un petit breu començo a furgar, no m’importa desplaçar-me a
l’altra punta del país, passar dies
amb les persones implicades per
conèixer la realitat de primera mà
i explicar-la de forma propera i des
d’una vessant més humana, tal i
com vaig aprendre quan estava als
mitjans locals. Brasil és un país de
molts contrastos, molta violència,
però amb històries humanes molt
boniques. I a mi m’agrada explicar-les així. De fet, visc en una favela perquè m’agrada ser al rovell
de l’ou. Mentre cobria les revoltes
pel procés d’impeachment de Dilma
Rouseff, vaig presenciar i gravar la
mort d’un company periodista. Les
meves imatges van sortir a tot arreu
i la policia brasilera les va utilitzar
per demostrar que no havien estat
ells. Els cos policial va reconèixer
la meva feina i això m’ha obert les
portes per acompanyar-los en operacions de seguretat, de pacificació
a les faveles, etc.

De Ràdio Desvern a mitjans internacionals
L’Edgar va començar amb 15 anys a Ràdio Desvern però, de ben petit, ja tenia molt clar que la
seva passió era la comunicació. El seu pas per l’emissora municipal va ser la clau per tot el que
ha vingut després: programes de producció pròpia, periodisme freelance i corresponsal a Rio de
Janeiro per a mitjans i agències internacionals com Ruptly, The New York Times, Al-Jazeera,
El País i Tele 5. Això sí, sempre amb una implicació personal i buscant la cara més humana de
les històries com a marca de la casa.
També va fer una incursió en la política municipal, com a regidor de Joventut, Comunicació
i Solidaritat en el mandat 2004-2007.
Viu a Rio però, tot i que diu que és una mica nòmada, Sant Just Desvern continua sent
casa seva, on ve sovint per visitar família i amistats.
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HABITATGE

204 persones
opten a la nova
promoció pública
Promunsa ha rebut 204 sol·licituds
presentades per a la nova promoció
pública que l’empresa municipal
construirà al barri de Mas Lluí. 160
d’aquestes corresponen al grup 1 (residència a Sant Just mínim 3 anys o
treball mínim 5 anys), 22 al grup 2
(residència a Sant Just mínim 1 any o
treball mínim 2 anys) i 22 més al grup
3(residència a Sant Just o treballar
sense mínim o residir al Baix Llobregat). Es construeixen 36 habitatges
de protecció oficial de règim general
de venda al c. Violeta Parra, 8-10.

El sorteig públic es farà,
davant notari, el 14 de
novembre a les 7 de la tarda,
a la sala municipal de l’Ateneu

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I HABITATGES
El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la línia d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis i
habitatges 2016. L’Informe d’Idoneïtat és requisit obligat i previ a la sol·licitud de l’ajut, i es
pot demanar fins al 31 de gener de 2017 al Punt d’Informació a l’Ajuntament. Un cop obtingut
aquest document, es podrà presentar la sol·licitud fins el 31 de març de 2017.
Es poden sol·licitar aquests ajuts per actuacions de conservació, millora de la qualitat i de
la sostenibilitat, millora de l’accessibilitat i actuacions d’habitabilitat (interior d’habitatge). Se
subvencionen entre el 35 % al 50 % del cost de les obres.
Més informació al web del Consorci Metropolità de l’Habitatge i a l’OGI de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
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NOTÍCIES BREUS
RECONEIXEMENT EUROPEU PER UN
PROJECTE DE L’ESCOLA MONTSERRAT
El centre ha obtingut el Segell de Qualitat Nacional eTwinning 2016 pel projecte My Country,
Your Country. El curs passat va participar en el programa eTwinning en un projecte col·laboratiu
amb Polònia, a través del qual l’alumnat polonès i el de Sant Just van treballar cooperativament el
tema de la cultura i la societat.
eTwinning és la comunitat d’escoles més gran d’Europa i ofereix una plataforma per treballar
en xarxa. Aquest guardó suposa el reconeixement pel treball pedagògic que, a través de la xarxa
europea de col·laboració escolar eTwinning, desenvolupa l’escola Montserrat.
El Segell avala els mèrits del centre en el marc d’aquest projecte, el qual tenia un triple objectiu:
treballar les cultures de diferents països, potenciar la llengua anglesa i millorar la competència digital
dels alumnes.

JORNADA PER IMPULSAR
LA COL·LABORACIÓ ENTRE
EMPRESES

ARRANJAMENT
DEL MUR DEL SOLAR
RAMBLA/MAJOR
Durant una inspecció dels Serveis Tècnics per
observar l’estat del mur que tanca el perímetre
del solar de Rambla/Major, es va detectar que
l’estabilitat d’una part d’aquest presentava greus
deficiències, per la qual cosa es va enderrocar
el tram afectat. com a mesura preventiva. S’ha
reconstruït el mur per garantir el tancament del
solar.
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Una vintena d’ empreses, 6 de les quals són de Sant Just
Desvern, han participat en la jornada per impulsar la
col·laboració entre empreses, organitzada conjuntament
pels serveis de promoció econòmica de Sant Just
Desvern, Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí.
L’objectiu és ajudar les empreses participants a crear
vincles i confiança , i facilitar que sorgeixin oportunitats
de col·laboració i negoci entre elles.

LA LÍNIA 157 RECUPERA LA
PARADA DE TRAVESSERA
DE LES CORTS
La línia 157 ha modificat el seu recorregut de
manera definitiva a la zona de Collblanc. Així, el
nou punt origen/final de la línia en aquesta zona
serà la parada 3305 Riera Blanca–Travessera
de les Corts, on paren les línies L50 i L62, que
també donen servei a Sant Just Desvern. Aquest
canvi ha estat molt sol·licitat per les persones
usuàries després que es canviés amb la posada
en marxa de la nova xarxa de bus de Barcelona.

NOTÍCIES BREUS
TORNA L’ESPAI DE JOC
A LA VAGONETA

VOTACIONS PER LA RENOVACIÓ
DE MEMBRES DELS CONSELLS
ESCOLARS DE CENTRES

El servei d’Espai de Joc va reprendre l’activitat
amb una jornada de portes obertes a principi
d’octubre. És un espai compartit on els nens
i nenes poden gaudir, divertir-se, imaginar i
explorar les seves capacitats, i que alhora, facilita
que els pares i mares que acompanyen aquests
infants puguin relacionar-se entre ells. Es compta
amb el suport de dues persones professionals
del camp de l’educació que els estimulen, els
ofereixen recursos i donen suport a les possibles
iniciatives i/o inquietuds que se’n derivin
d’aquesta relació educativa.
Es fa de dilluns a divendres de 17 a 19 h. Hi ha
abonaments anuals, de 10 dies i tiquets diaris.
Les inscripcions han de fer-se directament a La
Vagoneta.

CALENDARI:
• Inici del procés: a partir del dia 7 de
novembre de 2016
• Constitució de les meses electorals:
abans del dia 16 de novembre de 2016
• Votacions: entre els dies 28 de
novembre i 2 de desembre de 2016,
ambdós inclosos
• Constitució del consell escolar i
presa de possessió dels membres:
abans del dia 22 de desembre de 2016

PARTICIPA-HI!

Informació a santjust.cat i als centres
educatius

CENTENARI DE L’ARRIBADA DE MOSSÈN
ANTONINO TENAS A SANT JUST
El Centre d’Estudis Santjustencs i la parròquia han celebrat aquest
centenari amb un acte eclesiàstic presidit pel bisbe i amb cants
gregorians, per recordar que va ser Mossèn Antonino Tenas qui va
fundar la primera coral gregoriana a la parròquia.
Antoni Tenas i Alibés –si bé ell sempre va signar Antonino– va
néixer a Ripoll el 14 de maig de 1881 i morí sent rector de Sant Just
Desvern, el 31 de desembre de 1953. La família s’havia traslladat a Sant
Boi de Llobregat i, posteriorment , a Barcelona. És aquí on va sentir la
vocació sacerdotal i va ingressar al seminari de Barcelona el 1896.
El 29 de desembre de 1916 es va fer càrrec de la rectoria de la
parròquia de Sant Just Desvern i va ser-hi 38 anys.
No va voler anar mai a parròquies de més categoria ni fer oposicions
per canonge. L’any 1917, va fundar el Chor Parroquial o Schola
Cantorum. Entre 1926 i 1936 va publicar unes notes històriques al
Butlletí Parroquial. Durant la República, el 1933, va promoure i va seguir
la construcció de les escoles parroquials Núria. Per la guerra, l’any 1936
es va amagar a casa de les seves germanes que vivien a Barcelona. El

temple parroquial, però, va ser incendiat, i els guarniments i la
totalitat de fitxers històrics destruïts.
Passada la guerra va seguir la reconstrucció del temple
parroquial, començava a fer la catequesi en català i, el 1947 va
publicar el llibre Notes històriques del poble i parròquia de
Sant Just Desvern. El 1950 l’Ajuntament li va atorgar el títol de
fill adoptiu. També té un carrer del municipi amb el seu nom.
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DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Participació ciutadana i intervencions
artístiques per rebutjar la violència
contra les dones
El compromís de Sant Just contra la
violència de gènere és ferm: a través
del Circuit d’Atenció a les Dones Víctimes de la Violència Masclista, de
xerrades i tallers de coeducació, de
campanyes de sensibilització... En
aquesta línia l’Ajuntament va fent
passes per millorar i donar una millor
atenció a les dones que són víctimes
d’aquesta xacra que és la violència
masclista. Per això, en aquests moments, s’està revisant el Protocol del
Circuit d’Atenció del 2009 –que enguany ha atès 30 dones a Sant Just–,
per tal d’introduir-hi tots els canvis
legislatius.
“Una de les principals novetats és
que s’ampliarà el nombre de serveis
implicats en el protocol del Circuit,
per tal de poder donar una resposta
més transversal i àmplia als casos
que s’atenen. Així, professionals
dels serveis de Joventut, Educació
i Promoció Econòmica col·laboraran estretament amb altres serveis
que ja hi participaven, com Serveis
Socials, Salut i cossos policials. Des
d’Educació i Joventut es treballarà
la detecció i la prevenció, i Promoció
Econòmica s’hi abocarà per facilitar
el procés de recuperació i la incorporació al món laboral”, avança la
regidora de Polítiques de Gènere,
Gina Pol.
La proposta per commemorar el
Dia contra la Violència de Gènere
aquest any és construir un mur del
respecte contra la violència masclista per mitjà d’intervencions artístiques. Així, el divendres 25 de
novembre, la ciutadania està cri-
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dada a participar en la instal·lació
col·lectiva que es farà al Parador, i
aportar-hi sabates vermelles, o velles pintades d’aquest color, com a
símbol de la sang de les dones assassinades a causa de la violència
masclista. Les sabates es recolliran
al Casal de Joves entre el 14 i el 21
de novembre. També al Parador es
podrà veure l’exposició “No em donis la llauna”, un muntatge artístic
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creat amb material reciclat que denuncia la violència masclista.
El Consell de les Dones, el Casal
de Joves, Just Dones, Dona i Empresa, els Cursos d’Arts Plàstiques,
el Carrau Blau, l’ Espai de Joc, l’Esplai Ara Mateix, l’Agrupament Escolta, l’Agrupació Fotogràfica, Asproseat, Solidança i l’Ajuntament
són les entitats i serveis implicats
en el programa d’activitats.

ACTIVITATS 25 DE NOVEMBRE
DIMECRES DIA 23
• 19 h a la Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar
Conferència: “Les dones silenciades” amb
Isabel Gascón, de Fent Història. Recorregut
per un seguit de figures femenines que la història ha rescatat de l’oblit.
DIVENDRES DIA 25
• 19 h a El Parador.
El mur del respecte. Contra la violència
masclista
Exposició No em donis la llauna
Instal·lació col·lectiva Sabates vermelles
• Lectura de textos en clau de gènere, amb
acompanyament de ball i música, a càrrec de
l’alumnat de l’Institut de Sant Just.
• Lectura del Manifest contra la violència
masclista.
• 20 h al Casal de Joves
Projecció de la pel·lícula Mustang de la directora Deniz Gamze Ergüven. Ambientada en un poble turc, mostra la vida de cinc germanes òrfenes
i els creixents desafiaments que enfronten com a
noies adolescents en una societat conservadora.

DISSABTE DIA 26
• 19 h a la Sala Municipal de l’Ateneu
Representació de l’espectacle multidisciplinar
Víctor Català, la senyoreta de L’Escala, a càrrec de la Companyia Terratrèmol
Produccions. Preu: 10 ¤, 8 ¤ per a persones
associades a l’Ateneu i 6 ¤ per a joves de fins
a 18 anys
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE
• 11.30 h.
IV Marxa del Baix Llobregat. Manifestació
contra la violència masclista. Punt de sortida:
Nord/Ctra. Reial.

FISCALITAT

Congelació de l’IBI residencial i ampliació
de les bonificacions per a l’any 2017
El Ple del mes de setembre va aprovar, de forma provisional, la modificació de les ordenances fiscals i
reguladores de preus públics per a
l’exercici 2017 amb el vot a favor de
l’equip de govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i l’abstenció de Convergència, Ciutadans i PP. Les associacions veïnals van ser convocades
dies abans perque coneguessin la
proposta que es presentava al Ple.
L’impost principal pel que fa a recaptació i el que més afecta les famílies, l’IBI residencial, no augmenta
per al proper any. Així, l’increment del
rebut d’aquest impost serà del 0%. En
el cas dels immobles no residencials
(oficines, comercial, oci i hosteleria i
industrial) hi haurà un increment del
tipus del 0,606% al 0,710%. S’aplica
al 10% dels immobles industrials amb
valor cadastral més alt.
La majoria de tributs que afecten
la ciutadania es congelen, de forma
que l’impacte a la seva “butxaca”
sigui mínim. Les ordenances per a
2017 també preveuen majors bonificacions i fraccionaments dels pagaments per tal d’ajudar el màxim
de famílies possible a l’hora de fer
front al pagament de tributs. Així,
s’ampliarà la bonificació de la plusvàlua fins al 95%, tenint en compte el
nivell d’ingressos del nucli familiar
sol·licitant. L’ordenança preveu la
bonificació fins al 75% de la renovació
de les concessions dels nínxols del
cementiri municipal.
En matèria d’Urbanisme, es bonificaran fins al 90% les obres per
millores d’accessibilitat als habitat-

PRINCIPALS IMPOSTOS
IBI residencial: 0%
Immobles no residencials: increment del tipus del 0,606% al 0,710
IAE: 0%
Correspon a les empreses que facturen més d’1 milió d’¤
Plusvàlua:
Bonificació fins al 95% en funció del nivell de renda
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Bonificació fins al 90% per a obres d’accessibilitat als habitatges

PRINCIPALS MODIFICACIONS TAXES I PREUS PÚBLICS
Prestació de serveis relacionats amb el cementiri municipal:
Bonificació fins al 75% de la renovació de les concessions dels nínxols
Utilització especial o privativa de la via pública:
Reducció del 30% de les tarifes aplicables a terrasses i vetlladors. Exemptes
altres ocupacions per entitats sense ànim de lucre sense activitat comercial

ges, es reduiran un 30% les tarifes
aplicades per instal·lar terrasses de
bar al carrer i quedaran exemptes
de la taxa per a la utilització especial o privativa de la via pública les
entitats sense ànim de lucre que no
facin activitat comercial.
“Els impostos, taxes i preus públics
són la principal font de recaptació
per a l’administració pública i indispensables per poder oferir, mantenir
i ampliar, si escau, serveis socials, per
finançar les actuacions en el man-

teniment dels parcs i la via pública,
garantir uns equipaments i serveis
públics de qualitat i per reforçar les
polítiques de foment de l’economia
productiva local i de creació de l’ocupació. Les ordenances municipals
per a 2017 reforcen el compromís
d’aquest Equip de Govern amb les
polítiques de benestar, sense perdre
de vista les directrius de moderació
fiscal i de rigor pressupostari”, explica la regidora d’Hisenda, Quima
Giménez.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

UNA GESTIÓ DE RESIDUS INTEGRAL
QUE APEL·LA EN PRIMER TERME A LA PREVENCIÓ
A Sant Just es generen més de 8.000 tones anuals de residus:
més de 22 tones diàries, 1,33 kg per habitant i any de mitjana.
Prop del 51 % d’aquests residus es recullen de forma selectiva i
el 49 % de forma indiferenciada als contenidors de rebuig.

RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS
El pas següent per a una gestió sostenible dels
residus és seleccionar correctament els diferents
materials per fer-ne un tractament diferenciat
per tal d’aconseguir reaprofitar i reciclar com més
materials millor i reduir la quantitat de residus que
hagin d’anar a parar a abocadors o a incineradores,
amb la qual cosa, de retruc, també es redueix la
quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
derivades de la gestió dels residus. Per fer-ho possible,
és indispensable que la ciutadania hi col·labori separant
els residus a casa

PREVENCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

L’Ajuntament desenvolupa actuacions relacionades amb el foment del
compostatge casolà, la
prevenció del malbaratament alimentari en establiments de restauració
i l’aprofitament d’excedents alimentaris en menjadors escolars,
la reducció de la generació de residus en esdeveniments festius
o el foment de la reparació d’aparells elèctrics i electrònics, el
reciclatge de materials, etc.
L’any 2015 es va aprovar el Pla local de prevenció de residus,
amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del 2,9 % dels residus
generats l’any 2020 respecte del 2012.

L’Ajuntament disposa de sistemes de recollida
selectiva específics per a la major part dels residus
que es generen.
L’Ordenança municipal que regula la gestió dels
residus al municipi, aprovada l’any 2015, obliga a
dipositar els residus de forma separada en les
diferents fraccions per reduir, sobretot, la fracció
indiferenciada.

Reduir la quantitat de residus
que generem és el primer pas
per millorar la gestió dels residus
municipals. El millor residu és el
que no es produeix
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Fracció
Resta

ESCOMBRARIES

Més de 200 àrees d’aportació a la via pública
amb contenidors per a la recollida diferenciada
de 5 fraccions de residus (paper i cartró, vidre,
envasos, matèria orgànica i rebuig)
Tres vehicles: un camió bicompartimentat per
a la recollida d’orgànica i resta, un altre per a la
recollida de paper/envasos i un tercer per a la
recollida de vidre.

CARTRÓ

Recollida porta a porta de paper-cartró als comerços
dels carrers Bonavista i Raval, per on no pot passar
el camió gran, el dimarts, el dijous i el dissabte.

RECOLLIDA DE MOBLES
I ESTRIS VELLS

A casa, avisant-ho prèviament al telèfon
93 685 44 34

DEIXALLERIA MÒBIL

DEIXALLERIA MUNICIPAL

Horaris i llocs:
De dilluns a divendres, matí i tarda. Dissabtes, matí.
Camí de Can Biosca, s/n (darrere de l’Enher) 93 473 31 16
S’hi poden portar: fustes i mobles, ferralla i metall, matalassos, plàstic dur, aparells informàtics, electrodomèstics, restes d’obres, restes
vegetals, vidre pla,
cartutxos de tinta...
Servei gratuït per a
particulars.

ROBA USADA

La roba i el calçat es recullen als contenidors
de recollida selectiva ubicats en diferents
punts, dins el programa Roba Amiga, que
gestiona l’associació d’economia social Solidança. Punts de recollida: carrers Nord/Creu,
Miquel Reverter/Can Sagrera, Generalitat, Ctra.
Reial/Walden, c. Bonavista/Badó, Salvador
Espriu i Deixalleria Municipal.

OLI USAT DE CUINA

L’oli domèstic usat es recull en recipients específics
en diferents centres escolars, equipaments municipals, establiments de restauració interessats, etc.
per convertir-lo en biodièsel. L’entitat Asproseat
s’encarrega de recollir-lo i de netejar els recipients.
Punts de recollida: Escola Montseny, Escola Madre
Sacramento, Centre Pilot d’Educació Especial Asproseat, Institut Sant Just, Ajuntament, Centre Cívic Salvador Espriu,
Centre Cívic Joan Maragall, Centre Social El Mil·lenari, Espai Mas
Lluí, i vestíbul de l’edifici Walden 7 i el Mercat Municipal.

Horaris:
Últim dissabte de cada mes al matí.
Parc Maragall de 9 a 9.30 h
Parc Parador de 9.50 a 10.15 h
Pl. Camoapa de 10.30 a 11.30 h
Parc Basses Sant Pere d’11.45 a 12.30 h
Parc Plana de 12.45 a 13.15 h
Carrer Rosa Luxemburg de 13.30 a 14 h
S’hi poden portar: aparells informàtics, bateries, cartutxos tinta, ferralla, fluorescents i bombetes, oli de
cuina, petits aparells elèctrics, piles...

FITXA DEL SERVEI
Descripció:
Gestió de la recollida selectiva dels residus municipals i del
transport fins a les diferents instal·lacions de tractament, així
com de les actuacions de prevenció per generar-ne menys.
Adscripció:
Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient,
Regidoria de Medi Ambient, Gestió de Residus i Espai Natural.
Gestió:
Els serveis municipals gestionen les actuacions de prevenció,
recollida i transport dels residus amb empreses contractades que proveeixen diferents serveis (TALHER, recollida i
transport, SOLIDANÇA, gestió de la Deixalleria i recollida
de voluminosos) o bé mitjançant convenis amb entitats
(SOLIDANÇA, recollida de roba, i ASPROSEAT, recollida
d’oli de cuina). Del tractament dels residus municipals se
n’encarrega l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’equip de
persones està format per 2 tècnics municipals i 13 persones
més de les empreses concessionàries.
Principals dades econòmiques:
La despesa anual per al servei de recollida i transport dels
residus és de 950.000 ¤, inclosa la gestió de la Deixalleria.
Els ingressos per la venda de materials recuperats i pel
retorn de cànon per disposició de residus l’any 2015 van
ser d’uns 178.000 euros.
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El 10 de novembre hi ha convocada la
segona sessió del Fòrum de residus.
En aquesta ocasió, s’analitzarà si es
possible millorar la recollida selectiva
amb el model actual, s’explicarà en
què consisteix el model de recollida
de residus porta a porta, es presentarà
un estudi de viabilitat d’implantació
del porta a porta a Sant Just, s’exposaran els diferents models de taxes
de residus i la importància de les
campanyes de comunicació.
La primera sessió, “El repte dels
residus a Sant Just”, es va fer el passat
mes de juny. Amb la participació de
l’Àrea Metropolitana i de l’Agència
de Residus, es va exposar la situació
actual de la recollida selectiva tant al
municipi, com a l’entorn metropolità
i a Catalunya en general.
A Sant Just Desvern, la recollida
selectiva dels residus és d’un 51%.
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L’objectiu de Catalunya està fixat en
el 60% per l’any 2020 i el d’Europa
en el 70% pel 2030. El Fòrum té com
a objectiu que tothom qui vulgui debati sobre què podem fer per a assolir
aquests reptes.

SETMANA EUROPEA
SOBRE LA PREVENCIÓ
DE RESIDUS
Dissabte 19 de novembre,
11 h, davant del Mercat Municipal
“Buidem el contenidor gris i groc”
Buidatge i
caracterització in
situ del contenidor
groc per constatar
la quantitat
de residus
que produïm i
promoure’n la
reducció.

ENTITATS

30è aniversari i agredolç comiat
de l’Agrupació Sardanista
“Tres dècades de ballades, de cursets per difondre i ensenyar la dansa
catalana a tothom qui volgués i de
molta, moltíssima paperassa. Això
últim és un dels motius que m’ha
cremat més” explica la Teresa Cots,
presidenta de l’Agrupació Sardanista Sant Just. “A nosaltres, el que ens
agrada és organitzar ballades i ballar sardanes, però cada vegada hi
ha més burocràcia –arrel de la nova
normativa sobre associacions i entitats sense ànim de lucre (2014)– i
darrerament passàvem més temps
omplint papers que dedicant-nos al
que realment ens interessa”.
En les Festes de Tardor han celebrat la seva última ballada al poble
com a entitat, la 299. “Ens hauria
agradat tancar la nostra etapa amb
un número més rodó, la 300, però
no ha estat possible. Tot i així, al novembre participarem a la 15a Trobada Sardanista al Parc de Torreblanca
i amb això sí que posarem punt i fi-

nal a l’activitat de l’entitat”.
A banda d’una jornada completa
dedicada a la sardana també s’ha organitzat una exposició fotogràfica al
CIM de Can Ginestar sobre la seva
història.
Cots explica que per a la junta estan essent uns dies carregats d’emocions, perquè arribar a aquesta efemèride hauria de ser motiu d’alegria
i, per contra, sentim molta pena”.
Tot i així, afegeix, “això no vol dir
que no hi hagi sardanes a Sant Just.
La subvenció que rebíem tornarà a

ser gestionada per l’Ajuntament i
serà ell qui organitzarà les ballades. Seran menys, perquè nosaltres
també comptàvem amb les aportacions dels socis i sòcies i el que recaptàvem durant les ballades, però, com
a mínim, no desapareixeran”. De fet,
la Junta s’ha ofert per fer-ne la difusió i assistir a les ballades futures,
no només per ballar sinó també per
“comptar i repartir, ja que si no es fa
això no es pot començar a engegar
rotllanes”, destaca la presidenta.
El comiat costa, però les persones
que durant 30 anys han estat al capdavant de l’entitat se senten molt satisfetes d’haver ensenyat la dansa
a tanta gent, més de 600 persones,
de totes les nacionalitats. Aquesta
xifra, segons Cots, demostra que hi
ha molta gent que en sap i que s’estima les sardanes, però una altra
cosa és agafar el relleu i gestionar
tot el que comporta. “Ara som pràcticament els mateixos que quan va
néixer l’agrupació. Aleshores érem
joves, però necessitem un relleu i
això no s’ha produït. Tot i això, no
perdem l’esperança que, potser no
ara, però sí més endavant, surti gent
que se’n vulgui fer càrrec i revifi la
sardana”.
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EN FLAIX

20A CAMINADA
DE LA SEAS AMB
L’AIGUA COM A
PROTAGONISTA

ÈXIT DE L’HÍPICA
SOL SOLET A LA
COPA D’EUROPA

LA MIRANDA SCHOOL
ACULL UNA FIRA AMB
UNIVERSITATS NACIONALS
I INTERNACIONALS
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TORNA EL CICLE
DE CONCERTS DE
JAZZ A L’ATENEU

EN FLAIX
UNES FESTES DE TARDOR
QUE S’HAN VISCUT DE NIT I DE DIA

2.000 PERSONES
VAN TASTAR LES
TAPES AL MERCAT

40 BOTIGUES I 15 CARPES VAN
SUMAR-SE A LA PROPOSTA AMB
VENDA DE PRODUCTES I PROMOCIONS

CONCORREGUT MATÍ DE SANT JUST
AL CARRER AMB 215 PARADETES
DE FAMÍLIES I MOLTES ACTIVITATS
CORRELLENGUA

NOUS RETAULES A L’ESGLÉSIA
TROBADA D’ENTITATS
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MÉS BONIFICACIONS
A LES ORDENANCES,
MÉS APOSTA SOCIAL
I TERRITORIAL
Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC
Les dues principals eines que té tot ajuntament per a
fer política són les ordenances fiscals i el pressupost,
dues cares d’una mateixa moneda. En el passat Ple de
setembre, es van aprovar inicialment les ordenances
per a l’any 2017, unes ordenances que presenten algunes novetats que caldria ressaltar.
Els dos principals objectius d’aquestes ordenances
són ajudar el màxim nombre de nuclis familiars i les
petites i mitjanes empreses, que configuren el teixit
productiu local malgrat que som conscients que les
ordenances per si soles ni acabaran amb les dificultats
econòmiques que pateixen algunes llars del nostre
municipi ni serviran per a salvar empreses en crisi ni
ajudaran a crear-ne de noves. Tanmateix, creiem que en
temps difícils com els actuals, qualsevol ajuda, per petita que sigui, és benvinguda. I, cada vegada més, hem
de treballar perquè la fiscalitat estigui condicionada a la
renda de les persones sol·licitants i graduar així el grau
de cobertura en funció de la situació econòmica.
En el bloc de mesures socials, voldria destacar la
congelació del rebut de l’IBI residencial i l’aprovació
d’un major nombre de bonificacions. Si ja existien les
bonificacions a l’IBI per a determinats col·lectius, com
la gent gran o les persones aturades, ara es posen en
marxa bonificacions de fins al 95% en el cas de la plusvàlua. Per obtenir el màxim grau de bonificació es tenen
en compte els ingressos bruts anuals dels adquirents, i
així s’aposta per una fiscalitat progressiva en funció de
la renda. En relació al cementiri municipal i en relació a
les pròrrogues de les concessions a perpetuïtat, també s’ha aprovat una bonificació de fins al 75%. D’altra
banda, i per evitar que la població es vegi perjudicada
per tenir deutes amb l’Administració, s’han ampliat els
terminis d’ajornaments i fraccionaments dels tributs
municipals.
I en el bloc de política territorial, caldria ressaltar
que s’ha suprimit la taxa d’inspeccions prèvies (una
taxa que havien de pagar totes les noves activitats
que es creaven o s’instal·laven a Sant Just), es rebaixen
notablement les taxes per tala d’arbrat i per ocupació
de via pública per part de bars i restaurants i es creen
bonificacions per a les llicències d’obres que suposin
millores d’accessibilitat en habitatges i edificis. Sabem
que cal anar un pas més enllà i que el món empresarial
reclama tenir una relació més àgil amb l’Administració.
A Sant Just, l’Ajuntament ja ha començat a fer els primers passos en aquest sentit. En propers butlletins us
els explicarem.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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BONES I MALES
NOTÍCIES
AL PLE

EL DIA SENSE
COTXES, MÉS
ÚTIL QUE MAI

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal de
Convergència

Jordi Porta
Pruna
Grup Municipal
d’ERC

Comencem per les bones notícies: després d’haver-ho reclamat des del 2011, finalment el govern
tripartit ha fet cas del clamor popular i no s’incrementarà l’IBI el 2017.
Ara bé, després d’haver-lo apujat tots aquests
anys, fins i tot amb IPC negatius, i després de tenir
un sobrant de 3,5 millions d’euros, enteníem que ja
no tenien més arguments per apujar impostos.
Però malauradament, el govern tripartit sempre
troba arguments, per apujar impostos. Aquest any,
torna a apujar els impostos de les activitats
econòmiques. Bé, sent rigorosos, no per a totes
les activitats econòmiques. Els apugen a les “grans
empreses”. Aquí l’argument és que “no ens agraden”
i “ja els està bé pagar més”.
Però són totes les empreses, grans i petites,
les que generen llocs de treball: penalitzant-les,
l’únic que aconseguim és que se’n vagin a fora i tinguem menys llocs de treball. Nosaltres creiem que
la millor política social que es pot fer és que tothom
que vulgui treballar pugui treballar.
És cert que determinades activitats econòmiques
es veuran beneficiades, com per exemple les de jardineria, ja que s’ha previst la reducció de les taxes
per talar arbres, com ens van recordar al Ple.
I una vegada més, hem de denunciar la manca de cultura de transparència i participació.
En primer lloc, perquè contra el compromís que
es va agafar l’any passat, no han presentat les
ordenances fiscals junt amb el pressupost municipal. És a dir, quan votem els impostos no podem
saber si el pressupost serà sostenible.
En segon lloc, contra el costum, aquest any no
se’ns ha convocat a cap reunió prèvia als partits de l’oposició per tal de poder-hi participar.
Aquest any, sorprenentment, no ens han demanat
la participació i, a més, s’ha anticipat al setembre
sense previ avís.
Tindrem una nova oportunitat a l’hora de definir
els pressupostos, si aquest any, finalment, es fan
participatius. Un cop més, ens posem a la vostra disposició per atendre les vostres propostes!

Des d’Esquerra Republicana defensem que un ús diferent de l’espai públic és beneficiós per a tothom: veïnat,
comerços i ciutadania en general. Amb aquest objectiu,
el passat dijous 22 de setembre vam realitzar el primer
dia sense cotxes a Sant Just. Vàrem optar per posar en
marxa una prova pilot tancant al trànsit la zona centre.
Es van crear noves zones d’estada per a vianants,
amb bancs, butaques i jardineres. Aquest espai guanyat
als vehicles va permetre que tres comerços de la zona poguessin disposar d’una terrassa al carrer i es van poder fer
diverses activitats, com un espectacle de màgia, un contacontes i un punt per tal de provar bicicletes elèctriques.
Tot es va fer minimitzant-ne els inconvenients, pensant
i parlant amb els col·lectius implicats. Els veïns podien
accedir als guals i als carrers del voltant, es van habilitar
noves zones de càrrega i descàrrega per als comerços i
es va condicionar una nova zona per estacionar motos.
A diferència d’altres municipis, Sant Just Desvern va
realitzar el dia sense cotxes durant tres dies, de dijous
a dissabte, amb la voluntat de copsar la impressió de
veïnat, comerços i ciutadania en general. Ho vàrem fer
amb enquestes a peu de carrer, que han demostrat que
la mesura ha estat molt ben acollida. Més del 75% de
les persones enquestades va respondre que li semblava
una molt bona iniciativa i que tancaria el trànsit al
centre, com a mínim, els caps de setmana. Un 50% postula
fer-ho cada dia.
Tot ens indica que l’eix Raval – Mercat – Bonavista pot
ser un gran eix de dinamització comercial. Creiem que
cal atraure persones d’altres zones del municipi i creant
espais nous estem oferint coses diferents tant al vianant,
que guanya un espai agradable de passejada i d’estada,
com als comerços, que guanyen superfície al carrer.
Ara hem de treballar de manera cohesionada i coordinada entre els equips polítics i tècnics de l’Ajuntament i
conjuntament amb veïnat i comerços de la zona per trobar
les solucions a aplicar de manera permanent. Ara
per ara s’ha prohibit l’estacionament de motos al carrer
Bonavista i es poden aparcar, de formar ordenada i segura,
als carrers Freixes i Mercat, la qual cosa ha permès crear
zones d’estada per als vianants amb bancs i butaques.
La bona experiència obtinguda i els resultats de les
enquestes fan que hàgim de treballar per un centre digne d’un poble viu, dinàmic, comprensiu i, al mateix
temps, exigent. El dia sense cotxes ens ha deixat una
oportunitat única per transformar una part del poble que
és essencial en la vida de molts santjustencs i santjustenques. Afrontem-ho de forma decidida!

@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

INNOVACIÓ
EDUCATIVA

LA PELIGROSA
AMBIGÜEDAD
DEL PSC

AL FINAL DEL TÚNEL

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Quin és el propòsit de l’educació? Quina ha de ser la
funció de l’escola en la nostra societat? Estem en un
món canviant; les incerteses, els moviments poblacionals, la desigualtat econòmica, el canvi tecnològic,
el canvi climàtic... Tots aquests canvis cada cop són
més complexos i veloços. Cada vegada són més els
professionals, centres i famílies que veuen i reclamen
un canvi a l’escola; un canvi necessari perquè l’escola
esdevingui una eina que permeti als nostres infants i
joves ser capaços de desenvolupar el seu projecte de
vida i que, alhora, treballi pels reptes compartits que
tenim com a societat.
Fa uns mesos que ha sorgit una iniciativa molt comentada per tothom, l’Escola Nova 21. S’anuncia com una
proposta que generarà una onada de canvi necessària
en el nostre sistema educatiu. No voldríem entrar en
debat sobre els clarobscurs que diferents educadors,
pedagogs i periodistes han escrit sobre la iniciativa. Ara
bé, sorgeixen una sèrie de dubtes: no és una proposta
excessivament simplista? És bo anar de la mà d’un
gran banc? Podrà donar resposta a les desigualtats a
l’escola? Es pot produir el canvi en el marc normatiu
actual, quan el dèficit educatiu és estructural? Com
encaixarà aquesta innovació amb una LEC que marca
currículum i defineix que la funció del professorat és
transmetre coneixement?
Fa poques setmanes ha sorgit a la llum l’informe de
la fundació Bofill “Reptes de l’educació a Catalunya”. Les
dades que revela es contraposen a la voluntat d’innovació. Un canvi exigeix un esforç, un esforç sustentat amb
recursos. Des del 2009, Catalunya ha retallat 1.157 milions
d’euros, el 16.7% del pressupost destinat a educació,
a pesar que en aquesta mateixa franja de temps hi ha
98.000 alumnes més. Hi destinem un 2,8% del PIB, tot
i que la LEC, encara no desplegada, demana un 6%. En
els últims pressupostos de la Generalitat, es destina
un 3,1% a educació, la mitjana de la UE és del 5,6% i la
partida dels concerts educatius ha augmentat un 17%
el 2015. Davant d’aquesta realitat, és probable que la
innovació acabi reproduint les desigualtats que ja tenim.
Alhora, voldríem reivindicar un paper més actiu i
més capaç dels ens locals, amb més competències
en matèria d’educació per als ajuntaments. No podem
entendre l’escola sense l’entorn que l’envolta.
Una cosa és clara i és compartida: necessitem un
canvi de paradigma educatiu.

El pasado mes de septiembre desde C´s presentamos una
moción municipal en rechazo a la resolución del Parlament
de Cataluña relativa a las conclusiones de la comisión
del proceso constituyente con el objetivo de intentar
frenar la declaración del proceso de independencia que
continúan presentando Junts pel Sí y la CUP. Pues bien,
con esta moción lo que se pedía era por parte del Ayuntamiento respeto a la democracia, a la Constitución,
al Estatut y el cumplimiento de las leyes, así como
respetar la diversidad social y política que existe en
Cataluña, solicitando que el Parlament no utilizará la
institución de forma partidista. Desde C´s queríamos
presentar esta moción política de forma conjunta con
PSC y el PP pero, como no podía ser de otra manera, el
PSC continuó escorándose al nacionalismo para mantener
el Gobierno Municipal puesto que desde las pasadas
elecciones municipales apoyan el plan independentista,
tras pactar con ERC y Movem la alcaldía a cambio de que
el Ayuntamiento pasase a formar parte de la Asociación
de Municipios por la Independencia de Cataluña y
que la aventura secesionista tenga el respaldo de buena
parte del poder municipal de Cataluña.
Por ello, quiero cargar duramente contra el PSC de
Sant Just y su actitud partidista, al negarse a apoyar una
declaración de mínimos que solo defendía la democracia,
las leyes y la pluralidad política, porque es muy grave que
en un momento como este, el PSC esté de perfil, siga
acomplejado y situado en la ambigüedad. Quiero
advertir al Sr. Perpinyà, que, como Alcalde, no puede
mirar hacia otro lado mientras su partido en Cataluña
tiene complejos a la hora de defender la democracia de
forma sólida y unida y se nieguen a sumar esfuerzos. El
Sr. Perpinyà usa la ambigüedad ideológica de su partido
para conseguir votos, mientras la base de su electorado
es básicamente no separatista.

Todo parece indicar que finalmente no tendremos
terceras elecciones. Y es que lo que ha ocurrido es
que el secretario general del PSOE –que era el máximo
escollo para la puesta en marcha del gobierno, en
definitivas cuentas, la puesta en marcha del país tal y
como ya han dejado claro la mayoría de los españoles
en dos ocasiones– ya no está.
Lo que realmente no entiendo es cómo no han sabido gestionar el resultado de las elecciones el principal
partido de la oposición.
No hubiera sido mucho más responsable por parte
del difunto secretario general del PSOE, el sr. Pedro
Sánchez, que se hubiera preocupado de estudiar y
profundizar en valorar una abstención por parte de
su grupo parlamentario, una abstención que no fuera
GRATUITA, poniendo encima de la mesa todas aquella reformas que abalaran la posición de voto, todas
aquellas cuestiones que pusieran en valor el discurso
de regeneración que venían teniendo durante sendas
campañas electorales.
Porque es evidente que toda la masa social que
sustenta el conjunto de los votantes del partido socialista, esperaban que sus representantes, más allá de
perpetrar coaliciones imposibles con fuerzas políticas
antagónicamente opuestas al PSOE, en ideología y
vertebración social así como posicionamientos independentistas con clara intención de romper la armonía
de convivencia del conjunto de pueblos de España,
hubieran entendido la importancia de que un gobierno
tenga una oposición fuerte y real.
Al final el no por el no, ha hecho pagar un precio
muy alto al conjunto de la ciudadanía en pérdida de
tiempo, en una debilitación del principal partido de la
oposición, en pérdida de credibilidad por parte del resto
de Europa y una pérdida de oportunidades para todos
aquellos que necesitan de forma agónica e imperiosa
que el estado se ponga en marcha, y no pierda el tren
de la recuperación económica.
Esperamos ahora sí que toda la clase política esté
a la altura de las circunstancias y dejen de ser un freno
para convertirse en el motor del cambio, de la recuperación económica y la creación de empleo como
cuestiones principales en su cuaderno de viaje.

@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

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

AQUEST MES DESTAQUEM...
VI NOVEMBRE LITERARI

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

Fa 6 anys que el mes de novembre a Sant Just Desvern esdevé un mes
ple de llibres, recitals poètics, tallers d’escriptura, en definitiva, un
mes ple de literatura. Any rere any s’ha anat ampliant amb més actes,
presentacions i activitats que han enriquit encara més el Novembre
Literari. Enguany, per exemple, hi ha uns tocs de solidaritat amb la
presentació del llibre que commemora els 25 anys d’agermanament
entre Camoapa (Nicaragua) i Sant Just Desvern. I amb motiu del
25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, també hi ha diverses propostes que ens faran reflexionar sobre
aquesta xacra violenta i masclista que encara persegueix les dones.
Presentacions de llibres amb Víctor Amela, Blanca Busquets, Anna
Gual, Jaume C. Pons Alorda i de l’alumnat del Taller d’Escriptura
de l’Ateneu liderat per la Silvana Vogt, entre d’altres… També recitals
poètics, exposicions literàries, contes infantils, taller de relats... Un
munt d’activitat literària que de ben segur ens seduirà.
Fem cultura de proximitat, aproximant i donant suport al talent que
tenim a prop de casa. Cal Llibreter porta a terme diversos actes literaris i el suport que presten llibreries com L’Escrivà i Neki també
ajuden en aquesta tasca. Podeu consultar la programació amb detall
al web i impresa en un díptic que trobareu als equipaments públics.
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

TEATRE

Dues propostes de teatre molt suggerents:
una per riure i l’altra de suspens...
UN MÓN (QUASI) IDEAL
Una paròdia musical de Disney
amb guió i direcció de Ruth
Estrada.
Preu: 10 ¤ (socis/es: 8 ¤). Venda
d’entrades a l’Ateneu
Diumenge 6 de novembre, a les
18 h. Sala Municipal de l’Ateneu
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LA RATERA
Justeatre ens
presenta l’obra
d’Agatha Christie The Mousetrap per commemorar el 64
aniversari que
fa que es representa a Londres
sense interrupció.
Preu: 10 ¤(socis/es, persones
més grans de 60 anys i persones
amb carnet jove: 8 ¤).
Dissabte 19 de novembre, a les
21 h. Diumenge 20 de novembre,
a les 18 h.
Sala Municipal de l’Ateneu.

40 curses de karts
de coixinets
Genuïnament santjustenca, així és
la cursa de karts de coixinets que
enguany celebra la 40a baixada pels
carrers Creu del Padró i Freixes.
Aquest any, amb celebració es
pecial ja que hi ha prevista una bai
xada nocturna i sopar a la pl. Ver
daguer el dissabte abans de la cursa
oficial.
És una de les activitats que es viuen
amb més intensitat, en la qual infants
i persones adultes fabriquen els seus
karts amb setmanes d’antelació i que
llueixen el cap de setmana dels karts.
Anem-hi per animar-los i mantin
guem viva la tradició dels karts sant
justencs!
Dissabte 12 de novembre
• Des de les 8 h, entrenaments 		
i cronometratges de karts
• A les 19 h, baixada nocturna 		
de karts
• A les 21 h, sopar de celebració
amb truita de patates gegant
Diumenge 13 de novembre
Des de les 8 h, 40a Cursa de Karts
de Coixinets 			
c. Creu del Padró i c. Freixes
Dissabte 26 de novembre
• Lliurament dels premis de la 40a
Cursa de Karts de Coixinets		
A les 18 h, al Casal de Joves
www.kartsdecoixinets.org

EDUCACIÓ

Vols saber perquè
Sant Just és una
ciutat educadora?
Sant Just forma part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) des de 1994, i durant aquests anys ha participat en
diferents projectes de la Red Estatal de Ciudades Educadoras
(RECE). Enguany, aquest organisme ha acordat la celebració a totes
les ciutats del món del Dia Internacional de la Ciutat Educadora per
fer visible la tasca que les ciutats
duen a terme per esdevenir educadores. Es pretén mostrar i renovar
el compromís i el diàleg amb la societat civil, el sector privat i altres
agents i contribuir així a la conse-

cució de l’Agenda 2030, elaborada
per l’ONU, que atorga un especial paper a les ciutats pel que fa a
l’educació i reclama la importància
d’obtenir educació de qualitat per
a tothom i al llarg de la nostra vida.
Sant Just Desvern és una ciutat
educadora perquè treballa per la
cohesió social, la inclusió, la democràcia i la igualtat d’oportunitats;
perquè vol conviure, participar i
compartir cultura en espais amables i saludables, perquè creu en
l’educació al llarg de la vida, perquè les escoles tenen cura del medi

ambient i participen en programes
educatius i intergeneracionals més
enllà del currículum escolar... Per
això i per continuar construint
el Projecte Educatiu de la nostra
Ciutat, et convidem a participar
d’aquesta FESTA!
Activitats del Dia Internacional
de les Ciutats Educadores
Dimecres 30 de novembre, a les
18 h. Pl. Antoni Malaret i Claustre
de Les Escoles
• Lectura del Manifest
• Intervenció musical de l’alumnat
de l’Institut de Sant Just i dels
Tallers de Música
• Construcció de la “xarxa” de ciutat
• Jocs infantils i berenar saludable
Acte presentat per l’actor Robert
Gobern

US PROPOSEM...
PER A INFANTS I JOVES

PER A LA GENT +60 ANYS

PER A TOTHOM

IX Cros Escolar
Per a infants i joves entre 4 i 17 anys.
Informació:
www.clubatletismesantjust.es
Diumenge 6 de novembre, a les 10 h.
Parc de Torreblanca

Conferències de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran
Els dijous, a les 18 h. Auditori 		
La Mallola d’Esplugues

Sopar d’aniversari de l’Associació
Amics del Barri Sud
Preu: 10 ¤. Venda de tiquets al
quiosc de Salvador Espriu, del 4 al
13 de novembre.
Dissabte 19 de novembre, 		
a les 21 h. Casal de Joves

Ajuda’ns a millorar la qualitat
d’El Mil·lenari
Presentació de l’estudi el dijous 10
de novembre, a les 12.30 h. Centre
Social El Mil·lenari
Programa Club 60 i +
Xerrada i esmorzar saludable dins
del Més (+) per la Salut.
Dimarts 15 de novembre, a les
10.30 h. Centre Social El Mil·lenari
Excursió a Casserres (Berguedà)
i visita al Museu del Bolet
Dijous 17 de novembre, a les 8 h.
Des del Parc del Parador.
Informació: Centre Social
El Mil·lenari

Migas Populares de
la Casa Regional
d’Extremadura
Diumenge 27
de novembre, a les
11 h. Al
Passeig de
Can Sagrera
(entre c. Hereter i c. Jacint
Benavente).
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CINEMA

SALUT

... i tres propostes de cinema diferents

MÉS (+) PER A LA SALUT

A Sant Just Desvern cada mes tenim diverses opcions cinèfiles 		
per gaudir del setè art.
Kiki, el amor se hace, del director Paco León. Dissabte 12 de novembre,
a les 19 h. Casal de Joves. No recomanada per a menors de 14 anys.
Mustang, de la directora Deniz Gamze. Divendres 25 de novembre, a les 20 h.
Casal de Joves.
El documental del mes: The swedish theory of love, del director Erik Gandini
Divendres 25 de novembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
JAZZ: DR. GO

Proposta electritzant de
jazz contemporani.
Preus amb consumició inclosa: 10
¤ general, socis/
es 8 ¤ i menors de 30
anys 6 ¤.
Divendres 4 de novembre, a les 22 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

TERTÚLIA DE L’ATENEU
AMB JOAN SUBIRATS

“El paper de les ciutats en l’organització política del segle XXI” a
càrrec del professor de Ciència
Política de la UAB
Divendres 18 de novembre, a
les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

15a trobada amb les Cobles Ciutat
de Cornellà i Reus Jove. Ballades
amb les agrupacions de Sant Just,
Sant Feliu i Sant Joan Despí
Diumenge 27 de novembre, a les
10.30 h. Parc de Torreblanca
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TROBADA SARDANISTA

VOLEM TENIR
BONA SALUT
Com a ciutat educadora, Sant Just
Desvern també té una cita amb la
millora de la qualitat de vida de
les persones a través de la millora
de la salut. Durant aquest mes
s’organitzen diverses activitats per
prendre consciència de la importància de tenir hàbits saludables per tal
de millorar la qualitat de vida.
Des de que som infants és important aquesta educació per la salut.
Per aquesta raó, es faran xerrades
i activitats relacionades amb els
hàbits i l’alimentació saludables,
la higiene postural, la sexualitat i
l’afectivitat, la prevenció de drogodependències, les relacions igualitàries... adreçades als infants de
les escoles i l’Institut de Sant Just.
A més:
Taller sobre els canvis a l’adolescència adreçat a pares i mares.
Divendres 15 de novembre, a les 19
h. Les Escoles.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Entre pobles
Al Celler de Can Ginestar, fins al 13 de novembre

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Pintura de Carmelo Zbor Roig
Al Celler de Can Ginestar, del 17 de novembre al 18 		
de desembre. Inauguració dia 17 nov, a les 19.30 h

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes d’octubre (6.057 clics)
1. Un espai chill out, concerts i activitats familiars són algunes de les
novetats de la Nit de Sant Just al Carrer d’aquest any

100 anys de l’arribada del Mn. Antonino Tenas
Al CIM de Can Ginestar, fins al 30 de novembre

2. Mor el santjustenc Ramon Aguadé, als 76 anys

ALTRES

3. Conferències, espectacles, la Nit del Sant Just al Carrer i el Sant
Just al Carrer: activitats destacades de les Festes de Tardor aquesta
setmana

Conferència: La commedia all’italiana. Ens havíem estimat
tant, amb Ludovico Longhi 		
Dimecres 9 de novembre, a les 18.30 h. Can Ginestar

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Excursions i conferència de la SEAS
Consulteu a www.santjust.org/seas
Itinerari de ciutat: La màgia del romànic català al MNAC,
amb Xesco Ramos
Preu: 10 ¤. Inscripcions al CC Joan Maragall
Dissabte 12 de novembre, a les 10.30 h
Observació de la Lluna amb el Grup d’Astronomia Desvern
Dissabte 12 de novembre, a les 19 h. Observatori astronòmic
d’El Mil·lenari
Taller de treballs manuals de Nadal amb material reciclat
Dimecres 23 de novembre, a les 18 h. Espai Mas Lluí
A més, concurs de fotografia de l’Assoc.VeÏnal Mas Lluí.
Bases a https://maslluisantjust.wordpress.com

osson
Sant Just Desvern
405 M’agrada
ossonPropera parada.... Cap de
setmana!!
#igersbarcelona
#igerscatalunya #ig_
barcelona #ig_catalunya
#anonymous_cat #instadaily
#carrersdebarcelona
#clickcat…

SELECCIÓ DE TUITS (OCTUBRE 2016)

REGIDORS I REGIDORES DE PROXIMITAT
Vine a parlar, a fer suggeriments o fer consultes
Casal de Joves, de 17 a 19 h (1r dissabte de mes)
Les Escoles i CC Joan Maragall, de 19 a 20 h
(2n dilluns de mes)
Espai Mas Lluí, de 19 a 20 h (3r dijous de mes)
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 DESEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
12 de novembre

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@santjustcat

Aleix@aleix_ca
Sep 4
Estat lamentable dels “miradors” de Mas Lluí:
brutícia, pintades i els llums trencats @santjustcat
@AAVVMasLluiStJt
Gaspar Rodríguez@GasparR18121950
Sep 10
@santjustcat Hola buenas tardes el auto de la calle Deportes no se ha
movido. Perdonar las molestias.
santjustcat
@GasparR18121950 Ya hemos pasado nota a la Policía Local. Nos dicen
que se pasará la patrulla. Gracias
Carles Medina Badosa@carlesmeba
Oct 7 · Sant Just Desvern
Necessitem un JT més gran alcalde de @santjustcat aqust matí
a les 8:15h anàvem com sardines. @radiodesvern
Salva Valls Cuello@VadoValls
Oct 8
Gran feina q s’està fent Parc Ciclista del LLobregat.@cebllob@ajesplugues @
AjSJDespi @santjustcat @QFerACornellaparcciclistallobrega.wixsite.
com/cebllob3
Xarxa Sostenibilitat@XarxaSost
Oct 10
RT @santjustcat “El Ple de #santjust aprova adherir-se al Pacte per a l’energia
i el clima... “ ow.ly/vDSn3051oDH
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DIES 17 I 18 DE DESEMBRE
PLAÇA CAMOAPA
COMERÇ LOCAL / ARTESANIA
ACTIVITATS / GASTRONOMIA
comerç
de sant just

