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COMERÇ I CONSUM

El Mercat Municipal, a punt per oferir
els millors productes també al Nadal

M

és enllà de la seva
aportació a la qualitat
de vida de la ciutadania, com a impulsor d’una dieta sana i equilibrada
amb l’oferta de productes frescos
i de qualitat, el Mercat Municipal també és dinamitzador social i
punt de trobada del veïnat. En les
15 parades que hi ha –en falta una
que entrarà en procés de licitació
els propers mesos– hi treballen 30
persones, comptant els 2 mossos
de Mercat que s’encarreguen de la
vigilància i neteja de l’equipament.
És el Mercat que té més cobertura
d’ocupació de parades dels municipis del voltant. “Tenim clientela
fixa tot l’any, però per Nadal hi ha
més gent que ens visita i fa Mercat
i hem de poder oferir-los els productes que busquen per aconseguir
que hi tornin”, coincideixen les
persones que estan al capdavant de
les parades.
És un mercat petit però hi estan
representats tots els sectors alimentaris. I els trets que el caracteritzen són la qualitat, l’especificitat
i la varietat de productes i delica-

tessen, així com el tracte personalitzat amb la clientela.
Totes les parades fan encàrrecs
per telèfon, i algunes ja han pujat
al carro de les noves tecnologies i
agafen comandes per WhatsApp.
Al llarg de l’any l’Ajuntament
impulsa accions per dinamitzar
l’equipament. Un exemple recent
és l’activitat “Tapes al Mercat” dins
el programa de les Festes de Tardor, que va oferir tapes a més de
2.000 persones. Una iniciativa que
s’ha valorat positivament, “en la

qual l’Ajuntament posa els mitjans
i els assentadors l’esforç. Aquella
nit no fem gaire negoci, però sí que
serveix perquè persones que no hi
entren mai ens coneguin i decideixin tornar-hi a fer compres”, explica el vicepresident del Mercat,
Just Fosalva. El Mercat de Sant
Just compta amb una alta fidelitat
pel que fa a la clientela, però Fosalva reconeix que per augmentar la
demanda “caldria ampliar els horaris per adeqüar-nos a la realitat
social”.

MARTÍ ROS
Client esporàdic

NEUS ROSAS
Clienta habitual

FERRAN TOST I CARBONELL
Regidor de Comerç i Consum

“TOT I QUE M’AGRADA
MOLT FER MERCAT
HABITUALMENT
NO PUC VENIR
PERQUÈ ELS HORARIS NO EM VAN BÉ.
ARA ESTIC DE BAIXA I APROFITO PER ANARHI PERÒ ESTARIA MOLT BÉ QUE S’OBRÍS
ALGUNA TARDA. ÉS UN EQUIPAMENT PETIT
PERÒ HI HA DE TOT. POTSER FALTARIA
ALGUNA PARADA MÉS DE FRUITA I VERDURA”

“HE FET TOTA LA VIDA
LES COMPRES EN
AQUEST MERCAT.
HI HA FORÇA
VARIETAT DE PRODUCTES I AMB BONA
QUALITAT, PERÒ TROBO QUE HAURIEN
D’A JUSTAR UNA MICA MÉS ELS PREUS PER
ADAPTAR-SE A TOTES LES BUTXAQUES
PERQUÈ AL CENTRE HI HA MOLTES PERSONES GRANS I JUBILADES AMB MENYS
RECURSOS ECONÒMICS. “

“TOTES LES PERSONES
QUE COMPREM AL
MERCAT VALOREM
EL SERVEI I LA
CONFIANÇA QUE
ENS OFEREIXEN ELS
ASSENTADORS I ASSENTADORES, AIXÍ COM LA QUALITAT
DELS SEUS PRODUCTES”

QUÈ OPINEN…
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PER FER ENCÀRRECS PODEU TRUCAR AL TELÈFON DE CADA PARADA
LA PARADA

Esther Martí
93473 47 90
“Tenim molta varietat
de delicatessen i els
nostres productes
estrella són el pernil,
el formatge i el foie. Són
de molta qualitat i disposem de
varietats úniques”

CIABATTA

LA LLAR DEL
BACALLÀ

Mercè Tobar
627 299 597
“Els plats cuinats, el
bacallà d’Islàndia, de
primera qualitat, i les
anxoves del cantàbric és
el que més venem. Per Nadal recomano els
nostres canapès, entrants i plats cuinats”

MOSSO
DEL MERCAT

David Gamero

POLLERIACARNISSERIA
ELENA

Núria Enrique
93 371 14 39
“Oferim tot tipus de
carn, excepte porc, i les
hamburgueses d’elaboració pròpia tenen molta sortida. Per Nadal
portem aus de tot tipus, com gall d’indi negre
i pulardes ”

CARNISSERIA
LA MARI

LEOPOLDO’S

CA LA
MAGDALENA

PEIX I MARISC
GLORIA

FRUITES VICTORIA

POLLERIA I OUS
REGINA

EL GOURMET
D’EN JOEL

EL QUIOSC

BAR EL MERCAT

CANSALADERIAXARCUTERIA
CARDONA

XARCUTERIA I
LLEGUMS FOSALVA

Isabel Sadurní
662 303 549
“Per aquestes dates
destaquen a la parada
els turrons artesans,
les neules i els polvorons d’elaboració pròpia.
També tenim una xocolata negra i
amb avellanes molt bona”

Miquel Valero
679 013 732
“La majoria del peix
de la parada és de
proximitat, de la Costa
Brava, i el nostre segell
d’identitat és el peix salvatge, la tonyina de
l’Atmetlla, el sushi i les algues. Per Nadal
portem caviar iraní i tot tipus de marisc”

Carmen Gómez
93 473 03 28
“Oferim qualsevol
tipus d’aus, sempre de
la millor qualitat, com
el pollastre del Penedès,
el pagès autèntic. També tenim aviram
ecològic. Per Nadal recomanem les nostres
aus farcides”

Paco Infante
629 300 388
“Tenim menú diari i
carta elaborada amb
qualsevol producte
del mateix Mercat. La
nostra clientela és molt
fixa i ens agrada atendre-la amb
proximitat i el millor tracte”

Susana Rosas
607 663 987
“La carn que tenim
a la parada és de la
millor qualitat –vedelles
femelles i petites– i de
proximitat, de Girona. També tenim bou, xai,
cabrit i estem oberts a qualsevol petició que
ens faci la clientela”

Encar Revuelta
629 392 228
“Comprem diàriament
el millor peix que hi ha
a Mercabarna, sempre
nacional. També elaborem
sushi. Els productes que més venem són els
palangres gallecs i la tonyina del mediterrani”

Joel David Mite
93 371 84 01
“Tinc vedella i bou de
les millors varietats:
cove, nebraska i angus,
amb una clientela molt
fidel. Com a producte nacional estrella ofereixo la vedella de Salamanca i, per Nadal, les
corones de xai i les cuixes farcides”

Jaume Cardona
93 371 14 74
“Tenim tot tipus de
productes derivats del
porc i elaborats. Per les
dates nadalenques té molta més sortida el
pernil del país i el que es posa per fer un bon
caldo”

Míriam Vila
667 639 443
“Els pans ecològics,
com els d’espelta,
sègol i chia són el que
més venc. De cara al Nadal recomanem els turrons
artesans de Jijona i canapès i
aperitius salats per encàrrec”

Alba Villón
93 473 47 67
“Tenim verdura de
proximitat, de la
conca del Prat, i bosses
preparades que ens fan
exclusivament per nosaltres. També recomanem la nostra
mel, no refinada i amb una qualitat extra”

Xavier Galtés
Sánchez
639 722 058
“Porto 28 anys al
capdavant del quiosc
del Mercat i estic molt
agraït perquè tinc una clientela molt fidel. Gairebé sempre
compren els mateixos productes, especialment diaris i les revistes del cor “

Assumpta Sanjuan
93 372 76 55
“El pernil cuit i la
botifarra negra ens
caracteritzen. Són d’elaboració pròpia i els vénen
a comprar expressament. Ara també sortiran
molt les safates d’embotits i els pernils ibèrics
i d’aglà”
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ACTIVITATS DE NADAL

Sant Just farceix el Nadal d’activitats
comercials, tradicionals i solidàries
El Mercat de Nadal obrirà les activitats de les festes nadalenques a Sant
Just Desvern. A banda de les parades
de comerç local i artesania, també hi
haurà un ampli ventall de propostes
i activitats familiars. La solidaritat
també hi serà molt present de la mà
de la Marató de TV3, en benefici de
la qual es faran diferents accions a la
plaça Camoapa el diumenge 18; i de
la recollida solidària de llibres per a
la Biblioteca del projecte “Comunitat
Eko”, destinat als infants refugiats a
Grècia.
Tot i així, el tret de sortida de les
festes va ser l’encesa de l’enllumenat
a principi de desembre, que continua amb el compromís de reduir la
despesa energètica. Per això, tots els
elements decoratius (176) són de baix
consum.
Aquests dies també tindrà un paper
destacat la tradició i la música, amb
les cantades de nadales i concerts
de les escoles i de diferents entitats i
col·lectius del poble, la representació
dels Pastorets a l’Ateneu, balls i festes
de Cap d’Any, jocs i activitats al Casal
de Joves i les misses a l’església.
Pel dia 30 de desembre, On Air Jazz
Series i l’Ateneu han previst l’actuació
de Pau Riba & De Mortimers, amb
una interpretació molt personal de

nadales entre pastorets galàctics del
s. xxi.
I el vespre del 5 de gener serà el
moment màgic més esperat dels infants: l’arribada de Ses Majestats els
Reis Mags de l’Orient a l’Ajuntament
i l’inici de la 65a Cavalcada pels carrers del poble.
UN NADAL SOLIDARI I SOSTENIBLE

En aquestes dates també es pot fer
un esforç per ajudar les famílies
que ho necessiten. Aquest és l’objectiu de les recollides d’aliments
a les escoles, conjuntament amb
Càrites i la Creu Roja, i de la campanya de compra de joguines per a

infants de famílies sense recursos.
Enguany s’ha ampliat la cobertura
i una cinquantena d’infants de 0 a
16 anys se’n beneficiaran de la campanya. Com a novetat, els i les adolescents rebran xecs-regal perquè
puguin fer tallers al Casal de Joves.
Tot i que el Nadal és temps de celebracions i l’època de l’any en que
es consumeix més, podem viure unes
festes més sostenibles evitant, per
exemple, les bosses de plàstic, comprant avets de viver i reciclarlos als
punts de recollida fins al 15 de gener
i a la deixalleria, i utilitzar llums de
baix consum per decorar, entre d’altres accions.

Cita amb el Mercat de Nadal el 17 i 18 de desembre a la plaça Camoapa
Durant tot el cap de setmana parades de comerç
local, artesania nadalenca, activitats diverses a
l’escenari principal, Food Trucks (restauració) i
passejades amb rucs per a infants.
DISSABTE 17 DE DESEMBRE
Matí:
Tallers i activitats per a infants: mamafit, plastilina, galetes, oficis, ferro, fusta, maquillatge
A l’escenari principal: balls de Nadal, titelles,
“Mannequin Challenge”
Tarda:
Espectacle de bombolles, contacontes, Rua
infantil amb Amics del Barri Sud, balls de swing,
concert Vintage
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DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
Matí:
• Activitats diverses per recollir donatius per a
la fundació La Marató de TV3 amb l’Associació
de La Marató
• Xocolatada, zumba, cantada de nadales de
l’Escola Montserrat, jocs del Carrau Blau, Rua
de Harleys, final amb plantada de Gegants
Tarda
• Caga Tió, concert a càrrec de l’Escola de Música
Neva a Sant Just (pluja de confeti per Dona i
Empresa)
• Concurs recollida de confeti i lliurament de premi
• Sorteig de l’Associació Desvern Comerç

EQUIP DE GOVERN

EDUCAR EN VALORS PER CONSTRUIR
UNA SOCIETAT MÉS RESPECTUOSA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Un dels pedagogs més importants del segle
XX, Paulo Freire, va dir: “L’educació no canvia
el món, canvia les persones que canviaran el
món”. Per aquest motiu, apostar per l’educació
de les persones és essencial per avançar com a
societat i construir els nostres pobles i ciutats.
Potenciar els valors cívics i democràtics és
avançar cap a ciutats amb una millor convivència i respecte per cadascuna de les persones
que hi viuen.
És per aquest motiu que Sant Just forma
part, des de l’any 1994, de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) i dóna
compliment a la Carta de Ciutats Educadores,
on tota educació, sigui formal, no-formal o informal, és una eina de transformació. El 30

de novembre Sant Just es va sumar a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora
amb un acte a Les Escoles, i va ser el tret de sortida de l’elaboració del nou Projecte Educatiu de
Ciutat, on tothom està convidat a participar-hi.
Hi ha valors com la llibertat, el respecte, el
diàleg, la sostenibilitat o la cooperació que s’han
de preservar i impulsar en tot moment. Així s’ha
fet durant tot el mes de novembre amb accions
de sensibilització contra la violència masclista,
una xacra que no s’eradica i que atempta mortalment contra els drets humans de les dones.
La cooperació de tothom amb l’eradicació de la
violència és essencial. Tot suma perquè la dona,
víctima de violència, faci els passos necessaris
per assolir la seva llibertat total.

Educar en valors és feina de tothom:
entitats, empreses, professionals, institucions i
ciutadania. L’any 2017 tindrem un repte col·lectiu que vull compartir amb vosaltres: el 14 de
maig Sant Just serà Territori Special i acollirà més de 600 esportistes amb discapacitat
intel·lectual. Promoure l’esport inclusiu és
una altra fita educativa important, i comptem
amb la població de Sant Just per ajudar, com a
voluntariat, en l’èxit d’aquest repte local.
Com veieu tenim molta feina per endavant.
L’any 2017 ens presenta nous reptes col·lectius que anirem assolint amb la vostra ajuda i
cooperació.
Bones festes i feliç 2017!

I VA ARRIBAR
DONALD TRUMP

UN PRESSUPOST
PER CAMINAR EN
LA BONA DIRECCIÓ

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Lluís Monfort i Peligero
2n tinent d’alcalde

Que un personatge com Donald Trump hagi arribat a la Presidència dels
Estats Units, és un reflex molt preocupant del malestar que durant anys
s’ha covat a la societat nord-americana. Trump representa la dreta més
radical, la que coqueteja amb la supremacia blanca i l’antisemitisme. Les
promeses de baixada d’impostos, de reindustrialització del país i l’expulsió
d’immigrants il·legals ha calat profundament en l’electorat que és qui, a
la fi, l’ha col·locat al lloc polític més poderós del món.
Amb l’elecció confirmada ens hem posat les mans al cap. No tant, però,
l’elit política europea que només s’ha despertat quan ha sentit tocar les
campanes del populisme i l’antiimmigració de la ultradreta francesa, amb
Marie Le Pen al capdavant. És a dir, quan noten que la cadira es mou o
quan els toquen la butxaca perquè cal recordar que durant la campanya
electoral Trump va avisar als socis de la OTAN que si ell arribava a la
presidència haurien de pagar per la seva protecció, cosa que costaria
milers de milions d’euros als països de la UE.
Europa s’escandalitza només quan veu amenaçat l’statu quo.
Entretant oblida el mur de la vergonya que s’aixeca a Hongria que impedeix l’entrada de persones refugiades des de Sèrbia; mira cap a una altra
banda quan al Mar Mediterrani, a finals d’octubre, han mort més de 3.800
persones; no ha volgut gestionar els camps de persones refugiades i la
seva posterior integració a les societats que les havien d’acollir. Aquesta és
l’Europa dels Estats que ens governa, la que opina amb aires de superioritat
però que al mateix temps fa ulls clucs a les barbaritats més properes.

El pressupost del 2017 és ja un pressupost per treballar en les línies marcades en el pacte de govern signat pels partits que en formen part (PSCERC-MOVEM). Aquest mandat tenim el convenciment que ha de ser
important per assentar les bases de polítiques que han de ser clau
per al futur: política d’habitatge de lloguer, millora de l’eficiència energètica, bon manteniment d’un espai públic per a tothom, unes polítiques
àmplies de servei a les persones i amb vocació d’equitat, una millora
significativa del nostre impacte ambiental, polítiques d’ocupació municipal coordinades amb el teixit econòmic i amb altres administracions
supramunicipals, entre d’altres que injustament no cito per falta d’espai.
Ara bé, el procés d’elaboració del pressupost ha posat de manifest
que el nostre poble va creixent amb horitzó i exigència en la qualitat de municipi gran i amb el finançament de municipi petit.
Això ho hem anat trampejant amb un personal que es deixa la pell en la
seva feina diària i amb una estructura d’ingressos prou diversificada. És
evident, però, que ens caldria un finançament més estable i estructural
i, per això, no és només necessari analitzar-nos bé, sinó exigir la complicitat d’altres administracions que han de clarificar les seves prioritats
respecte a nosaltres. I sobretot, que deixin als municipis més marge
de maniobra, més capacitat de trobar estratègies pròpies arrelades a
la seva realitat.
EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2016 - GENER 2017 5

L’ENTREVISTA: ROSA MARIA PUJADÓ, ÀVIA MESTRA RECUPERADORA DE CONTES

“Expliquem contes a l’alumnat amb l’única
pretensió que gaudeixin del plaer d’escoltar”
La veïna Rosa Maria Pujadó forma
part del grup MARC, Mestres Àvies
Recuperadores de Contes. L’integren12 mestres jubilades –d’entre
63 i 83 anys– de diferents punts de
Catalunya amb una mateixa motivació: recuperar l’oralitat com a
tècnica per fomentar l’atenció dels
infants, la imaginació i enriquir el
seu llenguatge. Amb aquesta proesa, des de l’any 2009 volten per escoles del país explicant a l’alumnat
contes tradicionals. Sant Just Desvern és l’únic municipi on el projecte no es fa a l’escola, sinó que
s’utilitza Ràdio Desvern com a mitjà de difusió.
Què cal fer perquè aneu a una escola
a explicar contes?
Estem dins l’Associació de Mestres
Rosa Sensat i és a través d’aquí que
les escoles poden contactar amb nosaltres. Al principi érem 4 mestres i
arribàvem a poques escoles, però tot
això ha anat a més, aquest curs som
12 i visitem una setantena d’escoles.
Com va nèixer aquest projecte?
En el moment de jubilar-nos, mestres que havíem treballat en un
moment o altre juntes i que érem
de la mateixa corda, és a dir, que
estàvem preocupades per l’expressió oral, vam pensar que ara que
disposàvem de més temps lliure
podíem posar el nostre granet per
recuperar contes i explicar-los a
l’alumnat.

perquè és una activitat en horari escolar però no curricular, la qual cosa
vol dir que no es farà un treball previ
o posterior o s’evaluarà. Nosaltres no
anem a fer de mestres, només expliquem contes amb l’única pretensió
que gaudeixin del plaer d’escoltar,
sense demanar-los res a canvi.

I el resultat ha estat l’esperat?
Era tot un repte perquè el grup
MARC treballem sense cap suport
visual, només fem servir les nostres
veus i els gestos, i en uns temps on els
infants i el jovent està tan acostumat
a les imatges no sabíem si aconseguiríem captar la seva atenció. Però
ens ha sorprès, gratament, l’acollida
i la resposta, sobretot pel que fa a
l’alumnat més gran.
Sempre són contes tradicionals?
Sí, majoritàriament de tradició catalana, però també universals com els
d’Andersen o els germans Grimm. I
en la mesura del possible intentem
que la temàtica coincideixi amb les
festes tradicionals, com Sant Jordi,
Tots Sants, Nadal...
Teniu algun secret perquè funcioni?
No hi ha una fòrmula màgica, però
ens beneficiem d’un ambient relaxat

Sant Just és l’únic municipi on el
projecte s’ha transformat en un
espai radiofònic?
No podem arribar a totes les escoles
perquè hauríem de ser moltes més
persones al grup, i també és cert que
alguns centres tenen complicat encabir-hi més activitats en l’horari escolar perquè van molt plenes. Com
a veïna del poble i coneixedora que
Ràdio Desvern és un mitjà molt escoltat i que funciona bé, vam creure que
podíem fer un programa perquè els
contes estiguessin a l’abast de qualsevol infant o persona interessada.
A la ràdio, però, només teniu la
vostra veu per captar l’atenció...
Certament la relació i la proximitat amb el públic a la ràdio no hi és,
però vam considerar que el sol fet de
tenir un espai per recuperar contes
tradicionals ja pagava la pena fer-ho.
El programa “I vet aquí” s’emet els
dijous de 20 a 20.30 h i els dissabtes a
les 10 h, i s’expliquen tres contes per
a diferents franges d’edat, però el més
important és que es poden escoltar en
qualsevol moment a través d’Internet
a la web de Ràdio Desvern.

Una mestra que mai deixarà de ser-ho
Veïna de Sant Just Desvern des de fa 37 anys, la Rosa Maria va exercir com a mestra
de primària a escoles de Sarrià, Esplugues i Cornellà fins que es va jubilar, però té
molt clar que “un mai s’esborra de ser mestre”. Als seus 75 anys continua sent una
persona amb moltes inquietuds, les quals compagina amb la seva tasca d’àvia ajudant les seves dues filles amb la criança dels infants. Durant 12 anys va formar part
del Projecte d’Animació Lectora, que encara avui funciona a les escoles del poble.
I l’any 2009 va encetar, juntament amb companyes de professió, l’aventura del
grup MARC. És una apassionada defensora dels pàrvuls, com una etapa tan
o més important que la universitària per a l’alumnat, així com dels múltiples
beneficis de l’oralitat.
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HABITATGE

Acord polític per fer
habitatge públic de lloguer
L’Equip de Govern de Sant Just
Desvern, format per PSC, ERC i
Movem Sant Just, s’ha compromès
públicament a impulsar la política
d’habitatge de lloguer, a través d’un
acord polític que reforça el pacte
de govern vigent. L’acord inclou un
seguit de mesures per donar resposta a les necessitats de lloguer
públic. Un dels principals compromisos és que la pròxima promoció
d’habitatge públic de Promunsa a
Mas Lluí destinarà el 50% dels habitatges al lloguer.
L’acord, estructurat en tres línies de treball, també preveu elaborar un Pla d’Habitatge de Lloguer Municipal on es contemplin
les necessitats de finançament, la
distribució en el territori i les tipologies d’habitatge en funció de les
necessitats de futur, entre d’altres
aspectes. Malgrat la manca d’ajuts

supramunicipals per promocionar
l’habitatge públic, l’Ajuntament té
el compromís de seguir treballant
en aquesta línia, com ha fet en els
darrers anys.

A la imatge, sorteig dels 54 habitatges públics
de Mas Lluí que es va fer davant notària

Resultats de la diagnosi sobre vulnerabilitat social
associada a l’habitatge que ha realitzat la Diputació de Barcelona
• Tot i que la renda familiar disponible per habitant a Sant Just és força superior (un 48%)
a la resta de la demarcació de Barcelona i que la taxa d’atur és un 5% inferior, no es pot
oblidar que hi ha col·lectius vulnerables, especialment la gent jove (25-35 anys), les persones
grans (més grans de 65), les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental que
viuen amb la família i les famílies que depenen d’ingressos precaris.
• Els preus dels habitatges són superiors als dels municipis de la corona: 942 ¤/mes de
mitjana els habitatges de lloguer i entre 2.730 i 2.975 ¤ el m2 els de venda (dades 2015). Les
poblacions del voltant estan entre 600 i 700 ¤/mes.
• Predominen els habitatges plurifamiliars residencials i és destacable el volum d’habitatge
protegit: 1.200 famílies viuen en habitatges de promoció pública a través de l’empresa
municipal Promunsa.
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NOTÍCIES BREUS
PROMOCIÓ D’HÀBITS
SALUDABLES EN EL MES
DE LA SALUT
Durant el mes de novembre s’han dut a
terme una seixantena de xerrades i tallers
a les escoles de primària i secundària. L’objectiu és promoure els hàbits
saludables, les relacions igualitàries, aprendre a decidir per un mateix evitant
la pressió de grup, disposar de major coneixement sobre les conseqüències de
les drogues o bé informació sobre sexualitat i relacions afectives. El Mes de
la Salut, que promou l’Ajuntament, compta amb el suport de professionals
de l’ABS de Sant Just, de la Diputació de Barcelona, del servei de prevenció de
drogodependències i d’un seguit d’empreses especialitzades.

VEÏNES AMB 100 ANYS I MÉS
El 18 d’octubre la veïna Josefa Madrid Garcia, que viu a la residència
Vitalia, va fer 100 anys acompanyada de família i
amics. L’acalde accidental, Sergi Seguí, i la
regidora d’Acció Social, Gina Pol, van
anar a felicitar-la personalment.
D’altra banda, el 12 de novembre,
va morir la que era la persona
més gran de Sant Just Desvern,
la Milagros Martí Coderch, de
107 anys d’edat. Ara, l’Antonia
Rofes Llauradó, de 103 d’edat i
veïna d’El Mil·lenari, passa a ser la
persona amb més edat del poble.

DISTINTIU AMBIENTAL PELS VEHICLES
QUE MENYS CONTAMINEN

15 ANYS D’AGERMANAMENT
ENTRE HORB I SANT JUST
Horb am Neckar i Sant Just es van agermanar l’any 2001. Des
d’aleshores, han dut a terme diferents activitats culturals, com
ara els intercanvis entre ambdós municipis. El darrer es va fer
pel pont de Tots Sants, per mitjà del qual una vintena de veïns
i veïnes de Horb, entre els quals hi havia l’alcalde del municipi
alemany, van visitar el nostre poble i van poder gaudir de
diferents sortides i activitats per celebrar també l’aniversari.

4 de cada 10 vehicles són més respectuosos amb el medi ambient i, per
distingir-los, la Dirección General de Tráfico està fent arribat etiquetes a la
ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d’una eina per
afavorir una mobilitat més neta i que permetrà començar a prendre accions
en favor d’una mobilitat més sostenible, per la qual cosa es demana que les persones que la rebin les
enganxin al vidre del cotxe, tot i no ser obligatori. Hi ha quatre models diferents, en funció del tipus de
motor, combustible i antiguitat del vehicle.
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FLEXIBILITZACIÓ
DE LA NORMATIVA
PER INSTAL·LAR
ASCENSORS
EN EDIFICIS
El Ple d’octubre ha aprovat una norma
urbanística, inclosa en el Pla General
Metropolità, relativa a la supressió
de barreres a l’accessibilitat
en edificis d’habitatge. Aquesta
modificació suposa que, quan
tècnicament estigui justificat que no
es pot instal·lar un ascensor a l’interior
de l’edifici, es permetrà ocupar espais
exteriors però dins la pròpia finca i, en
casos molt excepcionals, en sòl públic.

NOTÍCIES BREUS
SERVEI PER CONSULTAR
L’HISTORIAL MÈDIC
PERSONAL
La meva salut és un espai de consulta en línia,
personal i intransferible, posat en marxa per CAT
Salut, que presenta les dades mèdiques de tots els
usuaris i usuàries. Des del CAP de Sant Just, a través
de l’Equip d’Atenció Primària, se’n vol facilitar l’accés a
tots els santjustencs i santjustenques.
Es pot consultar qualsevol dada que estigui a l’historial
de cada persona: controls, informes diagnòstics,
visites a urgències, analítiques i vacunes, proves, el pla
de medicació vigent, entre d’altres. A més, hi ha un
espai d’últimes voluntats i de llistes d’espera.
Per accedir-hi, cal tenir 18 anys i disposar d’adreça
de correu electrònic. L’accés s’ha de demanar
presencialment al CAP i portar la targeta sanitària
individual i el DNI.

APUNT HISTÒRIC:

100 ANYS DE LA LÍNIA DE BUS
“S. JUSTO DESVERN - ESPLUGAS - BARCELONA S.A.”
El 21 de novembre de 1916, Manuel García Solà, un estiuejant barceloní que vivia al
carrer Bonavista 21, va constituir a la notaria del poble la “Compañía de Automóviles
de San Justo Desvern-Esplugas-Barcelona,S.A.”, la qual cosa va permetre que el
veïnat deixés de fer el viatge obligatòriament amb la diligència per començar a pujar
a l’autobús.
Els dos primers autobusos van començar a circular el 31 de desembre de 1916.
Francesc Padrosa, Joan Baptista Rius i Pere Vives els veïns “més grans de la població”
van fer entrada asseguts al primer auto. Va assistir-hi tot el consistori municipal
encapçalat per l’alcalde Joaquim Carbonell i Modolell i diferents càrrecs de la
companyia.

NOVA ESTACIÓ
METEOROLÒGICA A
L’ESCOLA MONTSENY
CREMA CONTROLADA D’UNA ZONA
DE COLLSEROLA PER AFAVORIR
UN TALLAFOC NATURAL

S’ha instal·lat al terrat del centre i la consola que
recull totes les dades s’ha posat a la vitrina de
l’entrada principal perquè l’alumnat i la resta de
la comunitat escolar puguin consultar les dades
fàcilment.

Durant el mes de desembre està previst fer una crema controlada en una zona de 8 ha del
Parc Natural de Collserola, dins el terme municipal de Sant Just Desvern. L’objectiu és cremar
una zona de matollar amb poca densitat d’arbres que es troba entre dues zones boscoses
del parc, per tal que esdevingui, després de la seva regeneració natural, un prat que pugui ser
mantingut per ovelles. Alhora també seria un tallafoc natural en cas d’incendi. L’espai està
situat entre Can Baró i la Ctra. de les Aigües, més enllà del Tennis Ciutat Diagonal .
Aquesta acció es fa ara, coincidint amb el Congrés Internacional sobre Cremes
Prescrites que se celebrarà a Barcelona de l’1 al 3 de febrer de 2017; amb l’organització,
entre altres, dels Bombers de la Generalitat i la Fundació Pau Costa. L’experiència de
la crema prescrita de Sant Just s’exposarà al Congrés i serà visitada per les persones
participants per a avaluar-ne els resultats.
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DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Sant Just aixeca un mur de respecte, art visual
i col·laboració ciutadana contra la violència de gènere
Entitats, equipaments, escoles i
ciutadania s’han abocat en la crida
per lliurar, recollir i pintar sabates
I llaunes vermelles que han servit
per a la instal·lació col·lectiva que
es va fer el dia 25 de novembre al
Parador. Una resposta d’art visual,
respecte i col·laboració ciutadana
com a símbol explícit contra la violència de gènere. Altres activitats
amb les quals Sant Just ha commemorat el Dia Internacional de la
Violència Masclista han estat una
conferència sobre les dones silenciades, la lectura del manifest contra
aquesta xacra, cinema i teatre en
clau de gènere i la participació a la
IV Marxa del Baix Llobregat.
“El compromís del municipi
contra la violència de gènere és
ferm i per això és l’eix 1 del II Pla
Municipal de Gènere. Justament,
en aquests moments, la regidoria
de polítiques de gènere i la Diputació de Barcelona estan revisant
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el Protocol del Circuit d’Atenció
del 2009, per tal d’introduir-hi els
darrers canvis legislatius”, explica la regidora de Polítiques de
Gènere i Igualtat, Gina Pol. Una
de les principals novetats és l’ampliació dels serveis implicats en el
protocol del Circuit per donar una
resposta més transversal als casos
que s’atenen.
NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC

D’altra banda, Dona i Empresa posarà
en marxa un nou servei d’assessorament jurídic per a dones que pateixen
o han patit maltractaments. La força
de l’entitat és que compta amb dues
advocades especialitzades en dret
civil, penal i violència de gènere. La
idea és que s’integrin en el Circuit
com un agent més i, conjuntament,
amb els i les professionals de l’Ajuntament prestar un servei integral a
aquestes dones.

Dades del Circuit
A dia d’avui hi ha 30 dones (i 25
infants) incorporades al Circuit,
amb les quals es fa un seguiment.
D’aquestes, 8 han entrat per primera vegada al circuit aquest any.
El percentatge de dones amb fills
al seu càrrec és del 52% i un 34%
de les dones ateses procedeixen
d’altres cultures. Un 93% de les
dones ja han fet un procés de separació de la persona maltractadora. En aquests moments
existeixen 3 ordres de protecció
actives i s’estan oferint diferents
dispositius de seguretat.
La gran majoria de les dones han
iniciat un procés de recuperació
personal i familiar, acompanyades
pels diferents professionals del
Circuit i recursos especialitzats.

EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA

Reurbanització dels carrers Balmes i Font
També es fan actuacions al CC Joan Maragall i a l’escola Montseny
Els treballs de reurbanització dels
carrers Balmes i Font avancen a bon
ritme i estaran enllestits abans de finalitzar l’any. Es renova el paviment,
se soterren els cablejats de serveis i
es millora la jardineria, el mobiliari i la il·luminació. La urbanització
de carrers amb arbrat voluminós i
antic sovint ocasiona problemes als
carrers i a les cases, i perill de caiguda de branques amb podridures.
És el cas del carrer Font i la propera
urbanització dels c. Avellaners i d’un
tram del c. Santa Teresa. Les arrels
aixequen els panots de les voreres,
trenquen i dificulten la reparació de
tubs i canonades de subministrament de serveis soterrats, com ara
de gas, la qual cosa suposa un perill.
En aquests casos, els arbres s’han
de substituir per altres espècies més
adequades. Al c. Font s’hi plantaran
magnòlies.

Aquestes obres, amb un cost de
273.000 ¤ i 248.000 ¤ respectivament, s’han pogut dur a terme gràcies
al superàvit resultant de la liquidació
del pressupost de 2015. Això ha permès fer actuacions financerament

sostenibles, entre les quals hi ha la
reurbanització d’aquests dos carrers.
Paral·lelament, s’ha iniciat l’adequació per transformar l’espai que
fins ara ocupava la cafeteria del
Centre Cívic Joan Maragall –que
va tancar fa uns mesos– en un espai
polivalent destinat a entitats del municipi que treballin amb els infants i
el jovent del poble.
I a l’Escola Montseny s’està substituint el paviment de la pista exterior,
molt malmès, per un de nou que permetrà la pràctica de nous usos, com
ara l’hoquei i el futbol sala. També
s’està remodelant el vestuari.
Aquesta actuació no només millorarà les condicions de joc de l’alumnat de l’escola sinó que permetrà
descongestionar el Complex de La
Bonaigua, ja que alguns dels entrenaments passaran a realitzar-se en
aquest centre educatiu.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

HORTS MUNICIPALS, ESPAIS DE CONREU
COMUNITARIS A L’ABAST DE TOTHOM
L’Ajuntament obre una nova convocatòria pública per adjudicar
31 horts per a conreu hortícola de Can Cardona
Fa vint anys que Sant Just Desvern va ser pioner en posar a disposició de la ciutadania que hi estigués interessada espais de
conreu per al consum personal i familiar. Al llarg d’aquest
temps, els horts municipals han fet una funció social important.
Inicialment hi havia moltes persones jubilades que disposaven
de temps i que ho tenien com una afició, però mica en mica la
mitjana d’edat s’ha reduït i, cada cop més, hi ha persones més
joves interessades en hàbits i formes de vida més saludables que
volen conrear els seus productes.
L’any 2013 es va fer una ampliació perquè més persones i col·lectius, com ara persones jubilades o entitats, poguessin beneficiar-se
d’aquesta iniciativa, i fomentar que sigui un espai comunitari on
persones de diferents edats i situacions puguin estar en contacte,
interaccionar i aprendre. A aquest objectiu, de caire més social, s’hi
suma un altre de mediambiental, facilitant entre la població un ús
adequat dels recursos. I un tercer objectiu, en aquest cas educatiu,
fent possible que l’alumnat de l’Institut i de les escoles del poble
tinguin accés a aquest servei mitjançant visites o fent pràctiques.
Aquest mes de desembre surt una nova convocatòria amb 31
horts de 50 a 75 m2 cadascun, una grandària adequada per al
conreu i el consum personal. Les persones interessades poden
presentar les sol·licituds a l’Ajuntament. Més informació a la web
de santjust.cat.

La vigència d’ús de l’hort serà
de 4 anys com a màxim i tindrà
un preu aproximat de 100 ¤/any

Lluïsa Bisbal, directora del Centre
Ocupacional Asproseat Sant Just
“La nostra valoració de conrear l’hort és
molt positiva i per això ens tornarem a presentar a la nova convocatòria. A l’alumnat
li agrada molt anar-hi i veure com allò que
planta, arrela i dóna fruits. I el millor de tot
és que hem tingut moltíssima col·laboració per
part de les persones de la resta d’horts. Al principi
només plantàvem productes d’horticultura però ara hem fet un
mixt posant també herbes aromàtiques. Això ens va molt bé perquè
després fem manualitats amb elles al taller, com sacs d’olor, i així
l’alumnat participa de forma activa en tot el procés”

Grup d’alumnat d’Asproseat a l’hort que té adjudicat el Centre Pilot

DRETS I OBLIGACIONS
PER A UN BON ÚS DELS HORTS
• L’adjudicació de l’hort dóna dret a cultivar l’espai de l’hort
i a una caseta per guardar les eines.
• Amb la voluntat de caminar cap a la sostenibilitat, l’Ajuntament té previst organitzar tallers perquè les persones
usuàries puguin rebre formació sobre agricultura ecològica
i de racionalització del consum de l’aigua.
• Cal conrear personalment l’hort, no es pot encarregar la
realització de la totalitat o part de les feines relacionades
amb el cultiu a una altra persona.
• No es podrà utilitzar l’espai com a lloc de descans i/o esbarjo
(reunions familiars, barbacoes).
• No està permesa l’acumulació o abandonament de qualsevol
material o deixalla, ja sigui dins o fora de l’hort, així com la
tinença de qualsevol tipus d’objecte (bidons, taules, cadires,
para-sols, etc.), susceptibles d’alterar l’estètica del sector.
• Les persones adjudicatàries estan obligades a mantenir tot
el recinte i camins nets i desbrossats conjuntament, des de
la reixa metàl·lica que limita amb passeig de la Muntanya
– Baixada del Mas i cases.
• No està permesa la tinença de cap tipus de bestiar.
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OPCIONS DISPONIBLES:
• 10 horts per a persones jubilades
• 13 horts per a persones de més de 65 anys
• 2 horts per a entitats
• 3 horts per a persones de 18 a 30 anys
• 3 horts per a persones de 31 a 64 anys
• 1 hort per projectes socials i/o educatius
de l’Ajuntament
Les persones sol·licitants només podran optar a una
de les opcions anteriors. En el supòsit que concorrin a
dues o més opcions restarien eliminades del concurs.
Les autoritzacions d’ús privatiu de caràcter temporal
s’atorgaran per sorteig per a cada supòsit.

Sílvia Quintanilla
Enginyera agrònoma
“El meu sogre és adjudicatari d’un hort municipal i el meu marit i jo l’ajudem perquè
ens agrada molt. I, sense dubtes, volem
tornar a optar-hi perquè, tot i que suposa
molta feina i moltes hores de dedicació, és
una experiència molt satisfactòria i enriquidora. Nosaltres conreem tota mena de verdures
i hortalisses, sempre de forma sostenible, pel consum familiar, i
sense adobs químics. A banda del planter tradicional, també m’agrada provar coses noves i fer experiments amb llavors de diferents
països. Com a curiositat, també sembro flors que després utilitzo
per fer collarets artesanals”.

FITXA DEL SERVEI

REQUISITS:
En el cas de persones físiques:
a) Figurar al padró municipal d’habitants a Sant Just 		
Desvern, amb una antiguitat mínima de 3 anys.
b) No es pot ser titular de cap llicència que atorgui, 		
per qualsevol títol, dret de cap mena respecte 		
d’un altre terreny de conreu, dins l’àmbit de l’Àrea 		
Metropolitana de Barcelona.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb 		
l’Ajuntament
d) Ser major d’edat
En el cas d’entitats o persones jurídiques:
a) Disposar de la seu social de l’entitat			
a Sant Just Desvern
Més informació al Portal Transparència de santjust.cat

Descripció:

31 espais municipals destinats al conreu hortícola
de Can Cardona (passeig de la Muntanya)
Adscripció:

Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient. Regidoria de Medi Ambient, Gestió de Residus
i Espai Natural.
Gestió:

Adjudicació per concurs públic als diferents col·lectius
establerts en funció dels requisits per una vigència
Principals dades econòmiques:

La despesa del servei d’horts municipals
és de 9.000 ¤ anuals
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SEGURETAT CIUTADANA

10è aniversari de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Sant Just i Esplugues
El desplegament del cos de Mossos
d’Esquadra a Sant Just Desvern va
fer-se efectiu l’1 de novembre de
2006. Des d’aleshores, han treballat
de forma coordinada amb la Policia
Local en àmbits com la seguretat
ciutadana, el trànsit i la prevenció.
De fet, aquest últim aspecte, juntament amb la policia de proximitat,
és una de les branques dels Mossos
d’Esquadra que més presència té al
nostre poble.
La inspectora Ruth Giralt, cap de
l’Àrea Bàsica Policial, valora positivament aquests deus anys, “tant
qualitativament com quantitativament”.
La realitat delinqüencial de Sant
Just Desvern és, segons Giralt, molt
continguda. “Els serveis més habi
tuals que prestem són els relacionats
amb la seguretat ciutadana. També
dediquem un temps important de la
tasca diària a serveis de policia administrativa i assistencial”, explica.
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Acte de commemoració de l’aniversari amb la presència dels alcaldes dels dos municipis
i la cap de la comissaria

El treball entre els Mossos i la
Policia Local comporta un seguiment eficaç a través de la Mesa de
Coordinació i la Junta Local de
Seguretat. També es fan dispositius i controls conjunts, així com
puntualment patrulles mixtes. “I
cada dia ens informem mútuament
de les novetats policials rellevants,
incidents i serveis ocorreguts, noves proteccions a víctimes de vio

lència contra la dona, persones
pendents d’ordres de detenció,
etc.”, afegeix.
La relació amb la ciutadania és
fonamental per prestar un millor
servei, reconeix Giralt, i és per això
que “donem les gràcies a veïnat, comerç, associacions, empreses, centres educatius i institucions de Sant
Just per la seva implicació diària
amb els cossos policials”.

ESPORTS

SANT JUST SERÀ TERRITORI SPECIAL EL 2017
El 14 de maig de 2017 Sant Just Desvern serà Territori Special, és a dir,
municipi que aposta per l’esport inclusiu. Concentrarà la celebració de
tres disciplines que reuniran més de
600 esportistes amb discapacitat intel·lectual.
El Territori Special és un esdeveniment d’àmbit nacional però
amb projecció internacional amb la
presència d’esportistes de països estrangers. I el seu objectiu principal
és fomentar l’esport i el lleure com a
via d’integració social de les persones
amb discapacitat intel·lectual. També
és un punt de trobada d’esportistes,
famílies i amics que comparteixen
activitats com el village, a més de la
competició esportiva.
La primera edició del Territori Special va tenir lloc a Calella durant el
cap de setmana del 17 i 18 d’octubre

de 2015. Va aplegar més de 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies revivint l’esperit
dels Jocs Special Olympics 2004. Ara
Sant Just agafa el testimoni i el repte
d’organitzar la segona edició, amb la
col·laboració de Special Olympics Catalunya i l’Associació Catalana d’Esport i Lleure (ACELL).
A la jornada està prevista la participació de més de 700 persones, 630
de les quals seran esportistes i la resta
personal d’ organització i tècnics. El
programa abastarà tres disciplines:
bàsquet al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, ciclisme al Parc
Ciclista del Llobregat i Tennis al Sport
Mèlich.
La regidora d’Esports, Carrasumada Serrano, explica que perquè el
Territori Special sigui tot un èxit “es
necessitarà la col·laboració de volun-

tariat, al voltant
d’un centenar
de persones, i és
per això que volem
fer partícep a tot el
teixit associatiu. Esportistes de renom
com el tenista Sergi
Bruguera, l’exjugador de bàsquet Roger
Grimau, i el ciclista
Albert Losada donen
suport al Territori
Special Sant Just”
A la dreta el Nuc, la mascota de
l’esdeveniment. .
Acte oficial de presentació de Sant Just
Territori Special: 19 de gener,
a les 19 h, a l’escola Algueró
Inscripcions per participar com a voluntariat
a través de santjust.cat

L’educació com a pilar de la xarxa social de Sant Just
El 30 de novembre es va celebrar
per primer cop a Sant Just i a tot
el món el Dia Internacional de la
Ciutat Educadora. Va ser un acte
participatiu en el qual es van voler
destacar diferents aspectes de Sant
Just com a ciutat educadora, una
ciutat que vol créixer i conviure
amb valors. I que tal com es diu al
Manifest que es va llegir ” treballa
perquè l’educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals,
reforçant el potencial educador de
les actuacions i programes de salut,
medi ambient, urbanisme, cultura,
esport, etc.” L’acte va servir també
de punt de sortida del nou Projecte
Educatiu de Ciutat.

A la celebració, que va comptar
amb la participació de l’actor Robert Govern, van destacar la música i la creació artística de la mà
d’alumnat de l’Institut i dels Tallers

de Música. El Taller de Plàstica
Carrau Blau i la xarxa 0-6 van ajudar en la construcció simbòlica del
teixit en xarxa de la nostra població.
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EN FLAIX
PREMI DE RECONEIXEMENT DE LA
COMARCA A LA COMISSIÓ DE MORTS
I DESAPAREGUTS
La Comissió dels Morts i Desapareguts
liderada pel Centre d’Estudis Santjustencs
ha guanyat el Premi Llorenç Presa i Puig
de Recerca, dins l’apartat de Coneixement
i Innovació, en la 9a edició dels Premis
de Reconeixement Cultural del Baix
Llobregat. Durant el lliurament dels
premis es va anunciar que el nostre
municipi acollirà la propera edició dels
Premis, l’any 2018.

TOT UN MES D’ACTIVITATS
LITERÀRIES
El 6è Novembre Literari ha portat a
Sant Just tertúlies, presentació de
llibres, teatre, tallers, hores del conte
i exposicions. El Novembre Literari
és una iniciativa de la regidoria de
Cultura, de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu i de l’Ateneu, i en la qual
s’impliquen els serveis municipals
a través de la biblioteca Joan
Margarit.
500 ATLETES AL 9È CROS
ESCOLAR
El Cros Escolar és una cursa
comarcal, organitzada
conjuntament pel Consell
Esportiu del Baix Llobregat,
el club santjustenc i
l’Ajuntament. Enguany han
participat 500 persones.

PRESÈNCIA
SANTJUSTENCA
AL FESTIVAL SCAN
TARRAGONA
El dissenyador gràfic i
fotògraf Néstor Rives
i la seva obra “Home”
han estat inclosos en
l’SCAN Photobooks 2016,
un recull dels treballs
d’autoedició de diferents
fotògrafs.
L’SCAN Tarragona és un
festival internacional de
fotografia que es fa del 17
d’octubre al 8 de gener al
Port de Tarragona.
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UN LLIBRE REPASSA ELS 25
ANYS D’AGERMANAMENT
El novembre d’aquest any s’ha
tancat amb la presentació de
“Mirades”, la publicació que
recull els projectes solidaris que
s’han fet a Camoapa, municipi
nicaragüenc amb el que Sant Just
està agermanat fa 25 anys. A través
d’imatges i textos es fa un repàs
a les actuacions que es fan, els
moments compartits entre la gent
d’ambdós pobles i la implicació de
l’entitat Sant Just Solidari. El llibre es
pot trobar a la seu de l’entitat
–equipament de Les Escoles–
i a les llibreries del poble.

EXPOSICIÓ DE L’ARTISTA I VEÍ
JAUME PLENSA
La Galeria Senda acull fins el 21
de gener la mostra “El Bosc Blanc”
amb obres de Plensa amb una nova
estètica i en una escala menor a
què acostuma a treballar.
A més de ser un dels màxims
exponents de l’escena escultòrica
actual, Jaume Plensa és conegut
internacionalment per la seva
entrega a l’art en espais públics.

EN FLAIX
120 KARTS VAN DONAR ESPECTACLE
I EMOCIÓ A LA 40A CURSA

GUANYADORS DE LA
40A CURSA DE KARTS
DE COIXINETS:

Bona salut i ganes de continuar
endavant. Aquestes són les
percepcions de la 40a Cursa de
Karts de Coixinets, donada l’alta
participació, especialment en les
categories més petites (alevins i
infantils). A banda dels entrenaments,
cronometratges i les finals, enguany,
també hi va haver festa afegida amb
la baixada nocturna i un sopar de
celebració.
L’Ajuntament destina en recursos
directes i indirectes més de 20.000 ¤
a l’organització de la cursa.

ALEVINS
1r: Dídac Garcia i Isaac Caballero
2n: Unai Sauter i Max Suriol
3r: Oriol Porti i Roger Porti
INFANTILS/CADETS
1r: Francesc Goula i Jordi
Beascoechea
2n: Carlos Borrajo i Manel Borrajo
3r: Oscar Escudero i Joan Creus
FÈMINES
1r: Neus Baldrich i Júlia Viladot
2n: Catalina Planellas i Lua López
3r: Júlia Ruiz de Azúa i Ari Ruiz de
Azúa
MIXTA
1r: Marta Tomás I David Tomás
2n: Mariona Pino I Pau Martín
3r: Laia Porti I Pau Salomó
VETERANS
1r: Alejandro Biescas i Alex Portas
2n: Vicenç Llàcer i Sergi Tarrida
3r: Adrián Lorente i Daniel Lorente
JÚNIORS
1r: Marc Beascoechea i Álvaro
Parrilla
2n: Arnau Valls i Marc Roldán
3r: Daniel Allepuz i Pol Borrellas
SÈNIORS
1r: Marc Espín i Albert Parera
2n: Imanol López i Martí Orriols
3r: David Constantí i Sergio
Serrano
MÀSTERS
1r: Adrià Sandoval i Jan Busquets
2n: Marc Mengot i Marc Ruiz
3r: Mario Jiménez i Marc
Vallhonesta
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HABITATGE DE LLOGUER,
DISSENYEM POLÍTIQUES
AFAVORIDORES.
TOTHOM D’ACORD!

EL PARTIT DEMÒCRATA
SÍ QUE DEFENSA EL
LLOGUER SOCIAL

ERC: SEMPRE
A PUNT

Dolors Leyva
i Grasa
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal de
Convergència

Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal
d’ERC

Que tothom necessita un espai digne per viure; que
Sant Just ha de ser accessible i un bon lloc per a residir
a preus assequibles, que els habitatges de lloguer són
escassos i cal promoure i activar els mecanismes per
aconseguir que es multipliquin, és un pensament que
guia aquesta Regidoria d’Habitatge, i a tot l’Equip de
Govern de Sant Just Desvern.
Els regidors i regidores del PSC, junt amb els seus
socis de Govern ERC i MOVEM, hem dedicat moltes hores a buscar les possibilitats d’actuar sobre el terreny,
per tal d’aconseguir fórmules que aboquin a Sant Just
habitatges de lloguer a preus assequibles.
La realitat és que, tant la Generalitat de Catalunya, com el Ministeri de Foment han abandonat tota
política favorable al lloguer. Però el problema és greu,
i l’Ajuntament farà el que calgui per pal·liar situacions
de persones en risc d’exclusió social i per evitar que els
santjustencs hagin de marxar de casa nostra.
La població ha vist augmentar els preus de l’habitatge, fins a fer del dret una realitat molt difícil per a algunes persones. Veiem com les famílies veuen reduïda
la seva capacitat econòmica; bé perquè pateixen l’atur;
bé perquè ,tot i tenir ingressos, estan ajudant els seus
familiars que necessiten un recolzament econòmic urgent. En tot cas, des de l’Ajuntament, hem actuat destinant el gruix dels últims pressupostos als ajuts socials.
Hem estat pendents de les necessitats de persones
grans i soles, de joves amb dificultats d’incorporar-se al
mercat de treball, i famílies monoparentals, entre d’altres, que han sofert la crisi.
Ara és el moment d’iniciar noves actuacions. És un
moment encoratjador, podem fer moltes coses, algunes
més senzilles i d’altres amb una important dificultat,
però totes amb l’objectiu d’invertir la tendència de pujada de preus. Però no volem fer solament promoció.
Des de la Regidoria d’Habitatge, amb la resta de l’Equip
de Govern, ens hem plantejat realitzar una recerca de
fórmules per a trobar i provocar la sortida al mercat
d’habitatges de lloguer. Busquem instruments de tot
tipus que facin aflorar aquests habitatges. Amb intervenció de cooperatives, convencent la promoció privada, empenyent les entitats financeres una mica més
obertes; o amb qualsevol altra eina que aconsegueixi el
nostre objectiu: l’increment d’habitatges de lloguer a
preus assequibles.
En qualsevol cas, l’Ajuntament fa anys que entoma
aquelles tasques que considera essencials i necessàries, per facilitar i proporcionar una vida digna a la nostra
població.

El passat 14 de novembre es va fer el sorteig dels
pisos de Promoció Oficial de Venda a la Sala de l’A
teneu. Ens alegrem per totes aquelles famílies que
n’han sigut beneficiàries, i que aquesta oportunitat
els permeti independitzar-se i seguir vivint a Sant
Just. No obstant, hem de denunciar l’engany sota
el qual s’ha gestionat aquesta darrera promoció.
El Partit Demòcrata (antiga Convergència), ERC i
Movem dúiem al programa electoral la creació d’un
parc d’habitatge de lloguer social. Les raons eren vàries, entre elles la dificultat en l’accés a una hipoteca.
Inicialment la promoció consistia en 36 habitatges
de venda. Ja aleshores ens va sorprendre molt el fet
que no fossin de lloguer. La raó que se’ns va donar
és que d’aquesta manera es solucionava el problema econòmic que té Promunsa i es va assumir el
compromís que el següent bloc ja seria de lloguer.
Però això no ha sigut així. En la darrera Junta, i sense
informació prèvia, es va exposar construir un tercer
bloc de venda també, trencant així el compromís
que s’havia assumit en l’anterior. A més, repeteixo,
sense cap tipus d’informació prèvia, i amb una tàctica per part dels Socialistes barroera i vergonyant
de pressionar i manipular la Junta. Ara s’anuncia un
pacte pel qual la meitat de les properes promocions
seran de lloguer. Bé, paraules buides, perquè en el
que queda d’aquest mandat ja no se’n faran més,
de promocions. Des d’aquí no sabem si les paraules
mentideres que el Partit Socialista fa servir són per
il·lusionar-nos a nosaltres o als seus socis de govern.
És una llàstima que amb l’immens patrimoni que tenim a Sant Just no poguem donar resposta a totes
aquelles famílies que necessiten accedir a un habitatge en règim de lloguer i, a més, a un preu accessible i ajustat a la seva realitat: joves, famílies, famílies
monoparentals, separats, jubilats … Per part nostra,
ho tenim clar, si volem que a Sant Just realment hi
hagi un parc d’habitatge de lloguer públic, només
amb el PDECat es podrà fer. Que passeu bones festes!!! Visca Sant Just i visca Catalunya!!

Les persones que formem el Grup Municipal D’ERC a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern d’acord amb la nostra
condició d’electes, i en exercici del mandat popular que
ens ha estat delegat, fem la següent
Declaració
A la vista dels requeriments fets els darrers mesos per
la justícia espanyola a càrrecs electes del país per haver
expressat el seu suport al dret a l’autodeterminació dels
catalans i, per tant, al dret a decidir democràticament el
futur polític del país, mostrem el nostre suport a tots
els càrrecs electes i ajuntaments perseguits per
haver aprovat mocions de suport al procés polític
català o per altres votacions produïdes democràticament en el ple municipal o en el parlament.
Alhora volem manifestar que:
-en una societat democràtica no és concebible la
persecució de càrrecs electes pel simple fet d’exercir
el dret a representar, assistir i informar la ciutadania
que els ha delegat la sobirania.
-la persecució judicial de càrrecs electes, en exercici
de la seva llibertat d’expressió i de pensament i en
virtut de l’acompliment d’aquells mandats pels quals
han estat escollits, és una pràctica que va en contra
del principi de la divisió de poders i de la necessària
neutralitat de la Justícia.
-el fet de no ser persones aforades no impedirà que,
com a persones regidores, expressem sempre i en tot
moment la nostra opinió, dins dels límits del respecte
a la llibertat i dignitat dels altres, però amb la valentia
i la fermesa que exigeix el mandat rebut i el moment
polític que viu el país. En aquest sentit, la por no és una
opció. No tenim por.
- rebutgem l’amenaça de les institucions jurídiques
i policials de l’Estat espanyol pel fet d’haver expressat
o haver permès que s‘expressi qualsevol opció política
democràtica en llibertat i amb plena normalitat.
També anunciem que des de dimecres 26 d’octubre
de 2016 els tres regidors que formem el Grup Municipal
d’ERC a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Sergi Seguí,
Jordi Porta i Ferran Tost, ens hem inscrit a l’Assemblea
d’Electes de Catalunya (AECAT) amb l’objectiu de garantir el procés democràtic i la celebració del referèndum a
Catalunya. Cap inhabilitació o intent d’intervenció per
part de l’Estat pot canviar el compromís i l’actuació dels
dirigents polítics i és en aquest punt que l’Assemblea
de Càrrecs Electes ha de donar garanties de continuïtat
i legitimitat del procés de construcció de la República
Catalana.

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

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

L’ERA DE LA
RACIONALITAT

CON LAS
PRIORIDADES DE
LOS CATALANES
NO SE JUEGA

DIGNIFICAR
A LA OPOSICIÓN

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Ja no n’hi ha prou amb la comoditat com a paradigma.
Prou excuses. En moments com aquests en què el marge
és poc i ens hi va molt, cal afrontar els problemes de cara,
amb racionalitat, de manera transparent i explicant els per
què. La gestió dels residus municipals ha d’experimentar
una transformació total, i si volem convertir l’amenaça
en oportunitat s’han de prendre accions radicals.
En primer lloc cal una “revolució de la nostra quotidianitat”. No hi ha política més participativa que la de
residus: depèn de cadascun/a de nosaltres, cada dia.
Hem de fer esforços per reduir els residus que generem,
i sobretot hem de separar correctament. Cal recordar
que la gent de Sant Just ens va proveir d’una ordenança que estableix l’obligació de separar, però més enllà
d’això podríem dir que és un deure quasi moral, amb
repercussions col·lectives.
Cal també una “revolució en la fiscalitat”. Actualment el preu amb el qual els abocadors i les plantes
de tractament de residus penalitzen les aportacions
de residus no separats no cobreixen ni de bon tros els
costos econòmics, mediambientals i socials que tenen. Cal que s’apliqui una política fiscal que penalitzi i
obligui els ajuntaments a prendre mesures per separar
millor (actualment a Sant Just és el 50% del generat
globalment), i que aquest cost repercuteixi a qui no ho
fa bé. L’Agència Catalana de Residus ja ens situa en un
horitzó que ha de multiplicar per quatre el cost actual
en pocs anys.
Cal una “revolució en el model de recollida”. El
residu no pot ser anònim. De la mateixa manera que
tenim matrícula als vehicles, cal “matricular les bosses”.
Aquest sistema és essencial per detectar bones i males
pràctiques, i ens ajudarà a aplicar una fiscalitat basada
en el comportament, però també proposar mesures
educatives i de conscienciació. Han aparegut contenidors
amb xip i lectors de codi de barres que poden ajudar a
aquesta tasca de personalitzar el residu. Tot i això, els
sistemes de recollida porta a porta són els que millors
resultats donen, els més rodats i és cap a on caminen els
principals municipis grans i petits d’Europa. Municipis de
l’Àrea Metropolitana ja estan començant a caminar-hi.
No podem esperar. Cal aplicar mesures racionals
que ens permetin afrontar el futur de la millor manera. I
això pot suposar un ajust en certs hàbits de cadascun/a
de nosaltres (menys dels que ens pensem). Sant Just
és un municipi ideal per fer aquest salt: per trajectòria,
per tipologia de població i per punt de partida. Fora les
pors: benvingudes i benvinguts a l’era de la racionalitat!

¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y nuestros
padres nos daban la paga? Nos añadían en la mayoría
de las ocasiones una frase con coletilla final que decía
“No te lo gastes todo, guarda una parte para otro día”.
Esa lección que se da de padres a hijos, parecer ser
que al Govern de la Generalitat se le ha olvidado por
completo. Cuando la administración gasta el dinero
público, lo debe hacer del mismo modo que lo haría
cada persona con el suyo, es decir con prudencia,
racionalizando al máximo y pensando en los problemas
reales de los ciudadanos y ciudadanas.
En la actualidad en Cataluña, existen listas de espera
de hasta 4 años para una plaza en un residencia pública,
7 meses de espera para asistir al médico especialista,
hospitales saturados sin camas y recortando en sanidad, escuelas públicas en barracones, un 28% de la
población en riesgo de pobreza y de exclusión social,
entre otras infinidades de cuestiones. Por desgracia,
esa es la Catalunya real que los dirigentes de CDC
(PDCAT o como se les llame) y ERC con el apoyo de
la CUP, no quieren ver. Eso sí, mientras prefieren gastarse el dinero de los catalanes en otras prioridades
o menesteres. Para la Generalitat es más importante
gastarse 9 millones de euros en crear el famoso DNI
catalán o gastarse 100 millones de euros en estructuras
de estado que en invertir en la escuela pública o que
contratar personal sanitario para hospitales públicos
o centros de atención primaria. Lamentablemente, esa
es la política del Govern de la Generalitat, mientras le
sigue dando la espalda a todos los catalanes y catalanas, olvidándose que la verdadera prioridad debe ser
el Estado del Bienestar.
En Ciutadans lo tenemos claro. Creemos que la
Generalitat debe abandonar los brazos de Morfeo y
dedicarse a gestionar los recursos públicos con cabeza,
raciocinio, determinación y sentido común. Por ponerles
un ejemplo, con esos 9 millones de euros del DNI
catalán se podrían crear 900 plazas de residencias
públicas, una necesidad que vivimos directamente la
mayoría de los ciudadanos, donde la falta de residencias
públicas es una reivindicación lejana en el tiempo, pero,
por desgracia, al Govern de la Generalitat en estos
casos ni está, ni se le espera próximamente.

Hoy quiero aprovechar este artículo para poner de
manifiesto que como portavoz del grupo municipal
Partido Popular de Sant Just Desvern, me siento como
si tuviéramos que dar gracias al equipo de gobierno
de este municipio, el poder existir y el poder ejercer
nuestras responsabilidades como grupo de la oposición.
Y digo esto porque ya se están convirtiendo en
una tónica cotidiana las practicas de desinformación
o información entregada a destiempo de los diversos
temas que afectan y competen a la ciudadanía, negación para la utilización de espacios físicos nuestros,
completamente necesarios para el desarrollo de nuestra
actividad política o no aprobación de ninguna de las
mociones presentadas por los grupos de la oposición
que no hagan referencia al independentismo.
Todos los grupos políticos de este municipio estamos legitimados por los votos de los vecinos de
Sant Just Desvern y tenemos los mismos derechos y
obligaciones para con la ciudadanía, siendo del todo
imprescindible que el resto de formaciones que conforman el pacto de gobierno, comprendan que en la
medida proporcional del resultado obtenido en las
pasadas elecciones municipales, los que estamos en
la oposición tengamos las mismas herramientas de
trabajo. Tenemos derecho a tener un espacio para
nuestras reuniones de trabajo para tratar temas del
municipio, tenemos derecho a la privacidad, tenemos
derecho a invitar a nuestro despacho a quien consideremos oportuno sin la necesidad de pasar filtros
o cribas por parte de nadie, practicas estas que son
más propias de gobiernos bolivarianos que de estados
democráticos.
Y es por este motivo que hoy hago un llamamiento
a las reglas del juego democrático, porque estamos
aquí porque los votos así lo han puesto de manifiesto y
porque el buen ambiente de trabajo del que hace gala
el señor Perpinya en lo que se refiere a la convivencia
entre las formaciones políticas que vertebramos este
ayuntamiento sean más que palabras y pasen a ser
hechos.
Desde el Partido Popular hemos dado la confianza
al grupo de gobierno en infinidad de cuestiones por no
hablar del apoyo incondicional a la investidura del señor
alcalde y es por este motivo por el cual no llegamos a
entender porque se nos ponen palos a la rueda y no se
nos deja funcionar como partido político o lo que es
peor, se nos deja trabajar de forma tasada y controlada.
No es justo ni es de recibo.

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

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS DESEMBRE 2016 - GENER 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES US DESITGEM...
BONES FESTES I BON ANY 2017

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

En breu rebreu a casa la programació d’activitats prevista per a les
properes festes nadalenques i l’arribada dels Reis Mags. Des d’aquestes pàgines us destigem bones festes, bons reis i especialment un
molt bon any 2017.
El proper any, diverses entitats celebraran importants aniversaris i el
celebraran compartint amb la ciutadania les seves il·lusions i festes.
La implicació de les persones en la vida cultural i d’entitats és fonamental per nodrir-les, perquè passin a altres generacions i perquè el
seu futur sigui prometedor.
El 2017 hi ha entitats que faran 100 anys, una llarga trajectòria dedicada al foment de la cultura, l’esport i la convivència.
El 2017 també tenim un compromís: Sant Just Desvern serà Territori
Special. El 14 de maig de 2017, Sant Just acollirà al voltant d’un miler
d’esportistes amb discapacitats intel·lectuals. Busquem voluntaris,
persones que es vulguin implicar en un projecte com aquest, solidari
i emotiu. Tornem-nos a comprometre amb la gent.
Fem que el 2017 sigui un any ple d’il·lusions i bones vibracions perquè
a SANT JUST DESVERN hi ha MOLT PER VIURE I MOLT DESCOBRIR.
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

BALLS

VOLEU BALLAR?
Cada mes, teniu al vostre abast diverses ofertes per a aquelles persones
que els agrada ballar, divertir-se i desinhibir-se amb la música i els balls.
Animeu-vos a moure el cos!
BALLS PER A LA GENT GRAN
Diumenges, a les 17.30 h. Ateneu
BALLS DE SALÓ DE L’ATENEU
El primer i tercer dissabte de cada
mes, a les 22 h. Ateneu
El dia 17 de desembre, festa especial a La Vagoneta.
BALLS PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
El primer i tercer dissabte de cada mes,
a les 17.30 h.
Centre Cívic Salvador
Espriu
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Bons hàbits per
començar l’any
Quan comença el nou any, moltes
persones ens marquem objectius: fer
una vida més saludable, fer esport,
gaudir de més moments en família...
Doncs aquests objectius estan al
nostre abast.
Cada diumenge, al Parc de Tor
reblanca, podem comprar fruites,
verdures i hortalisses de proximitat,
d’horts dels pagesos i pageses de la
nostra comarca. Podem trobar tot
allò, que és de temporada i cultivat
de manera ecològica.
A més, els infants i les seves fa
mílies, poden trobar un espai per
compartir jocs, diversió i apre
nentatge a l’espai de la Jugateca
Ambiental que juntament amb el
Mercat de Pagès també està instal·lat
al parc.
I si hi afegim que el Parc de
Torreblanca és un espai magnífic
per gaudir en família de la pràctica
de l’esport, ja haurem aconseguit
aquests bons hàbits per encarar un
nou any d’una manera més saludable
i amb més qualitat de vida.
Diumenges, al matí.
Parc de Torreblanca.

EDUCACIÓ
FOMENT DE LA LECTURA INFANTIL

Propostes de la Biblioteca Joan Margarit
La Biblioteca Joan Margarit ha
iniciat una acció de foment de la
lectura que consisteix a donar un
passaport de lectura a les nenes i
nens de 8 a 12 anys que el sol·licitin.
A partir d’aquí hauran de llegir 6
llibres, un cada mes, fins a l’abril
del 2017. Cada vegada que acabin
de llegir un llibre hauran d’omplir
una petita fitxa del passaport i portar-lo a la Biblioteca. Han d’aconseguir arribar als 6 destins del passa
port i, a cada destí, els hi esperen
moltes sorpreses i regals, com ara
entrades pel Zoo de Barcelona,
descomptes per anar al teatre, etc.

L’abril de 2017 es farà una festa amb sorteig de premis entre els
participants. De moment, una setantena d’infants ja tenen el passa
port.
Presentació de la novel·la:
Quan la mort és la vida i la
vida és la mort. Per Nicolau
Esnaola Segarra, de l’escriptor
sanjustenc David Cordero.
Dijous 15 de desembre, a les 19
h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar

Hora del Conte amb Sandra Rossi
Per a infants a partir de 3 anys
Dijous 19 de gener, a les 17.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet
Babycontes: La maleta de nadons,
amb Gisela Llimona
Per a infants d’1 a 2 anys.
Dimecres 25 de gener, a les 17.30 h
Sala Isidor Cònsul i Giribet

US PROPOSEM...
PER A JOVES

PER A LA GENT +60 ANYS

Sopar del 20è aniversari del Casal
de Joves
Activitat per a majors de 16 anys.
Divendres 27 de gener, a les 23 h.
Casal de Joves

Programa Club 60 i +
Xerrada i esmorzar saludable
Dimarts 13 de desembre, a les
10.30 h. Centre Social
El Mil·lenari

Visita a la Casa Museu
de l’escriptor i poeta Joan Maragall
Dimecres 14 de desembre,
a les 10 h. Des del Parc del Parador.
Informació:
Associació Gent Gran S. Just
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CINEMA

FORMACIÓ

Mascotas, documentals i cicle
sobre històries del cinema
Cicle d’històries del cinema: La sàtira cinematogràfica. El gran dictador, amb
Ludovico Longhi. Dimecres 14 de desembre, a les 18.30 h. Sala Isidor Cònsul a
Can Ginestar
El documental del mes: At home in the world, d’Andreas Koefoed. Divendres
30 de desembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Mascotas, dels directors Chris Renaud i Yarrow Cheney. Dimarts 3 de gener, a
les 18 h. Casal de Joves. Per a joves de 12 a 18 anys.
El documental del mes: Kandahar Journals, de Louie Palau i Devin Gallagher.
Divendres 27 de gener, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
JAZZ: ANDREU ZARAGOZA
& CLARA LUNA

Proposta seductora i evocadora
amb la veu i la guitarra d’aquest
duet jazzístic.
Preus amb consumició inclosa:
10 ¤ general, socis/es 8 ¤ i menors
de 30 anys 6 ¤.
Divendres 13 de gener, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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TERTÚLIA AMB
JOSEP M. MARTÍ RIGAU

L’escó invisible, 20 anys d’observació directa de la vida
parlamentària catalana, amb el
periodista i director del programa Parlament de TV3
Divendres
20 de gener, a
les 20 h. Sala
Piquet de
l’Ateneu

NOUS CURSOS

CURSOS DE CATALÀ
Comença al gener
el segon trimestre
dels cursos de català que s’organitzen des del Servei
Local de Català,
ubicat a Les Escoles
(c.Montserrat, 2).
El dilluns 9 de gener, de 10 a 12 h i
de 17 a 19 h, es faran les inscripcions
per participar en aquests cursos.
El Servei Local de Català també va
iniciar fa uns mesos el Club de Lectura Fàcil, on les persones inscrites
llegeixen un llibre en català, i després el comenten en diveses sessions organitzades per tal d’exercitar
el català oral. Al mes de gener, la
lectura proposada és No estem mai
sols. Conèixer Miquel Martí i Pol, de
l’escriptora Carme Pérez.
Aquesta iniciativa, juntament amb
la del Voluntariat per la Llengua,
tenen una bona acollida per part del
veïnat.
Cursos de català
i Servei Local de Català
Inscripcions el 9 de gener.
Les Escoles, c. Monserrat, 2, 1a planta
(aula 3). Tel. 93 473 44 76
santjustdesvern@cpnl.cat

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
La transformació del Barri Sud
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 15 de desembre
Pintura de Carmelo Zbor Roig
Al Celler de Can Ginestar, fins al 18 de desembre

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de novembre (6.121 clics)

Exposició d’Ignasi Rosés
Al Celler de Can Ginestar, del 22 de desembre al 22 de gener
Vida i obra de Joan Santamaria i Monné
Al CIM de Can Ginestar, del 9 de desembre a l’11 de gener

ALTRES

1. Els karts de coixinets tornaran a baixar aquest cap de setmana
pels carrers Freixes i Creu del Padró.
2. Acord del Govern municipal per fer habitatge públic de lloguer
3. Gemma Triay ha fitxat pel Sant Just Pàdel Club

instagram #santjust

SANT JUST ENS AGRADA

Visita guiada de la SEAS a la Barcelona de Senyoria
de Jaume Cabré, amb Roser Trilla 		
Dissabte 17 de desembre, a les 10 h
Punt de trobada: Hotel Quatre Nacions
(La Rambla, 40 de Barcelona)
monipokaspekas
Sant Just Desvern

Excursions i conferència de la SEAS
Consulteu a www.santjust.org/seas

18 M’agrada
Contra la violència de gènere:
Em vull llliure.

Festival d’hivern del Club Esportiu Barnarítmica
Dissabte 21 de gener, a les 18 h. Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua
Passejada del Centre d’Estudis Santjustencs:
La guerra civil a Sant Just Desvern
Dissabte 21 de gener, a les 16.30 h. Recorregut des del
Cementiri

#StreetArt
#SantJustDesvern

SELECCIÓ DE TUITS (NOVEMBRE 2016)

@santjustcat

Mar Companys Alet@mar_companys

hace 4 días
Avui i cada dia. @santjustcat #25N #actuemcon-

NOUS CURSOS
CENTRE CIVIC JOAN MARAGALL /
CAN GINESTAR
Programació gener-febrer-març
Consulteu programació a www.santjust.cat

traelsfeminicidis#santjust
parciclistallobregat@parciclistallob

hace 6 días
Pedaleja per la Marató TV3 @la_marato goo.

gl/4NxgDM @CC_SJD@cebllob @ajesplugues
@DESPIesport @santjustcat#ciclismesolidari
Marta Rodri@rodri_marta
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AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL
s’edita cada mes i es fa arribar,
mitjançant una bustiada, a totes
les llars del municipi. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos el
carrer i la finca a través de l’Oficina
de Gestió Integrada (OGI),
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA FEBRER:
Màxim dia per comunicar les activitats:
12 de gener

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@edumbeunza @jordidom @lapenyadelmorro @santjustcat@radiodesvern

de festa ja han sortit aquest dissabte i amb@TRAM_Barcelona
edu23

@jordidom @lapenyadelmorro jo ja fa molt de temps què dic
de fer una colla de porc sanglas qie surtin per festes
Ramon Figuerola@Ramon_Figue

Nov 13
Disfrutant del Matí a @santjustcat amb la 40a
cursa de @kartscoixinets #Karts40
francesc tataret@cesc_tataret

Nov 10 · Barcelona
Les 3 són d’aigua potable. 2 deuen ser reaprofitades:
“Ministerio de la vivienda. San Juan Despí”. A @santjustcat , Basses de Sant Pere.
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