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Arrenca el Territori Special - Sant Just
amb ampli suport social,
empresarial i institucional
L’esdeveniment es farà el 14 de maig i aplegarà
més de 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual
Actuacions a la via
pública per millorar
la mobilitat i seguretat
dels vianants

24,9 M d’¤ de pressupost
que prioritzen l’ocupació,
l’atenció a les persones
i l’habitatge de lloguer

S’impulsa
un corredor
verd fins a
Collserola

FUTURES TRANSFORMACIONS A LA CARRETERA REIAL
I ALS POLÍGONS SUD-OEST I PONT REIXAT

Un passeig verd unirà Collserola i el Parc
de Torreblanca a través del Polígon Sud-Oest
El projecte permetrà recuperar la riera i crear nous espais
de descoberta ciutadana

S

ant Just Desvern ha de mirar més cap el Parc Natural
de Collserola i poten ciar
aquest gran pulmó verd
entre la trama urbana del poble.
Aquest és un dels reptes del Projecte Bàsic que la regidoria de Política Territorial ha encarregat recentment a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB). L’any passat,
però, l’AMB ja va estar redactant
un estudi previ del “Corredor Verd
Torreblanca-Collserola”, on es potencia l’espai natural de Collserola
i la seva connexió amb Sant Just
Desvern.
L’estudi preveu un àmbit d’actuació de 10 hectàrees que s’inicia
al Parc de Torreblanca; segueix pel
Polígon Industrial Sud-Oest; continua pel Passeig de la Riera i el
carrer Onze de Setembre; i final-

ment enllaça amb la Bonaigua i el
Parc de Collserola. En aquest àmbit d’actuació, delimitat per la conca hidrogràfica de la riera de Sant
Just, es vol fomentar un desenvolupament paisatgístic sostenible
que millori la conservació de la riera, potenciï nous espais de gaudi i
descoberta ciutadana i ajudi a connectar diferents infraestructures i
espais del territori com el barri de
Mas Lluí. Un element cabdal del
projecte, donada la seva proximitat amb Collserola, serà el Parc de
la Bonaigua, que ja s’està tornant a
redissenyar amb aquest nou concepte de via verda dins de la trama
urbana.
Gràcies a aquesta iniciativa, la
ciutadania disposaria en un futur
d’una trama urbana més cohesionada i integrada amb la Serra de

Un element cabdal
del projecte serà
el Parc de la Bonaigua,
que ja s’està tornant
a redissenyar
Collserola i d’un polígon industrial
més respectuós i cohesionat amb la
conca de la riera. Fruit del corredor
verd, la ciutadania veurà com neixen nous espais per caminar, anar
en bicicleta, observar la natura o bé
fomentar el respecte pel medi natural.
Com explica l’alcalde Josep
Perpinyà, “és tot un repte arquitectònic i paisatgístic, ja que el
projecte té l’oportunitat d’ordenar

QUÈ OPINEN…
RAMON TORRA
Gerent AMB

“SANT JUST VA
APOSTAR AMB
VALENTIA PER NO
PERMETRE CONSTRUIR A LA VALL DE
SANT JUST I PRESERVAR I
RECUPERAR ELS ESPAIS NATURALS I EL SEU
ENTORN. ÉS UNA OPCIÓ MUNICIPAL MOLT
POSITIVA AMB TRANSCENDÈNCIA METROPOLITANA”
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MARIÀ MARTÍ,
Director Gerent
Consorci del Parc
Natural de la Serra
deCollserola

“AQUEST CORREDOR HA DE SIGNIFICAR L’ESTABLIMENT D’UN NEXE D’UNIÓ
HARMÒNIC I EQUILIBRAT ENTRE L’ESPAI
NATURAL I LA CIUTAT. CONSTITUEIX UNA
OPORTUNITAT DE RECUPERAR PAISATGÍSTICAMENT UN ESPAI ECOLÒGICAMENT
PRIVILEGIAT QUE VA SER MENYSTINGUT
PELS DESENVOLUPAMENTS URBANS”

JOAN BASAGAÑAS
Regidor de Planificació Territorial

“AQUESTA OPERACIÓ
HA DE SER SIMILAR
A LA QUE ES VA FER
AMB EL WALDEN
EN EL SEU MOMENT,
I QUE VA SUPOSAR
TRANSFORMAR L’AVINGUDA INDÚSTRIA
I ESTIRAR EL POBLE DES DEL C. MIQUEL
REVERTER FINS A LA CARRETERA REIAL. ARA,
LA MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE LA VIA
DONARIA CONTINUÏTAT AL TEIXIT URBÀ FINS
AL PARC DE TORREBLANCA”

PROPOSTA CORREDOR VERD
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el territori, recuperant els espais
naturals, connectant millor l’accés
de les masies de Can Gelabert i Can
Roldan i crear corredors naturals
a peu i en bicicleta fins al Pont de
Can Padrosa. “La idea del corredor
verd va aparèixer quan vam decidir
que l’extrem de Sant Just que tocava amb Sant Feliu havia de revitalitzar-se. El parc de Torreblanca esdevindrà una altra porta d’entrada

a Sant Just més amable però també
una connexió natural amb el parc
de Collserola gràcies a un gran espai que quedaria alliberat amb el
tractament diferent de la riera”, explica l’alcalde.
LA TRANSFORMACIÓ
DE LA CARRETERA REIAL

En paral·lel a aquest projecte, també s’ha encomanat a l’AMB un es-

tudi sobre la transformació de la
Carretera Reial entre el Polígon de
14
Pont Reixat i el Consell Comarcal
en una via més urbana i amb majors usos. El tram de carretera, entre la rotonda del Baix Llobregat
i el parc de Torreblanca, està poc
desenvolupat urbanísticament parlant i l’objectiu és que Sant Just comenci la seva vida social, econòmica, d’equipaments i d’habitatges en
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ambdós extrems, iniciant-se en el
Parc Torreblanca-Consell Comarcal fins a l’Avinguda del Baix Llobregat. Aquesta transformació permetrà la continuïtat urbana amb un
concepte més metropolità des del
pont d’Esplugues fins a Sant Feliu
de Llobregat. “Els diferents usos
suposaran noves oportunitats d’habitatge, nous espais públics, zones
verdes, espais de negoci així com
equipaments que s’analitzaran dins
del nou pla d’equipaments que està
previst en el Pla d’Actuació Municipal (PAM)”, destaca l’alcalde.
Una peça important que l’AMB
haurà de tenir en compte en aquest
estudi són els terrenys de 9.514 metres quadrats situats al Polígon de
Pont Reixat, i que han estat expropiats per l’Ajuntament després d’un
llarg procés judicial. Aquesta superfície, situada estratègicament en un
dels punts d’accés al municipi per la
B23 –entre l’Av. del Baix Llobregat/
ctra. Reial/c. Sant Sebastià– és una
bona oportunitat per al desenvolupament territorial i l’ampliació de
serveis. Els treballs d’estudi haurien
de poder dissenyar una porta d’entrada a Sant Just més digna, amable
i amb major ús per part de la ciutadania. Està prevista la ubicació
de fins a 36.000 m2 de sostre, i això
suposarà guanyar en espais públics
i nous equipaments i serveis per a
la població.
“La transformació de la carretera
en una via urbana cívica serà l’empenta definitiva a la cohesió social
entre els diferents barris i pobles
veïns ja que facilitarà la connexió
a l’Hospital Moisés Broggi i a Sant
Just-Porta Diagonal amb accessos
més segurs i agradables per anar caminant i en bicicleta”, preveu l’alcalde. “L’interès públic de la transformació d’aquesta zona, passa també
per ubicar en aquest indret part del
sostre que tenien reconegut les persones propietàries de la Vall de Sant
Just, amb les quals l’Ajuntament va
pactar traslladar-los a espais més
idonis”, afegeix.
Tal i com explica l’alcalde, Josep Perpinyà, “el desenvolupament
d’aquest tram de la carretera és
conseqüència de la nostra negativa
a que el municipi creixi en un espai natural tan important com és
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Imatge virtual de la proposta de corredor verd al seu pas per l’avinguda de la Riera

Imatge del projecte d'urbanització del sector entre el centre comercial Esclat i el Consell Comarcal

Collserola o en el seu entorn. Ens
vàrem oposar a construir 1.200 habitatges a la Vall de Sant Just, i això
ha determinat que el creixement
de Sant Just que estava previst en
aquest espai protegit es traslladi a
la carretera Reial, generant noves
realitats”.
De fet, la primera operació de
transformació a la carretera ja està
en marxa. Entre el centre comercial Esclat i el Consell Comarcal, està

aprovada la construcció de 24.000
metres quadrats d’habitatge privat.
La Junta de Compensació de la Vall
va presentar el Pla de Millora Urbana del sector de Ctra. Reial-Parc
de Torreblanca i a dia d’avui ja
compta amb tota la documentació
aprovada. Estan previstos dos blocs
de pisos separats per un espai públic (uns 200 pisos en total), baixos
comercials, aparcament soterrat i
espais de convivència veïnal.

EQUIP DE GOVERN

UN TERRITORI MÉS CONNECTAT
AMB COLLSEROLA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Crec que el millor govern és el que governa
pensant més enllà d’unes eleccions. Planiﬁcar
el territori i el municipi són accions que es veuen realitzades a llarg termini. Que necessiten
reflexió, coneixement, compromís i garantia
que el que facis sigui compartit amb la màxima complicitat possible. Planificar és pensar
i executar quin model de poble volem i quins
serveis oferim. Però tenim clar que el model
de Sant Just és intocable. El binomi “convivència-tranquil·litat” és fonamental, conjuntament
amb bons serveis públics.
Ens hem posat de valent a treballar en la
transformació de la carretera Reial en
via urbana. El creixement futur de Sant Just

ha d’estar en aquest tram urbà –entre el parc
Torreblanca i l’avinguda del Baix Llobregat. La
presència de tots els usos –habitatge privat i públic, espais comercials, d’oﬁcines, nous
equipaments i zones verdes– són perfectament
compatibles en aquest indret.
La negativa del Govern Municipal a permetre el creixement de 1.200 habitatges
privats a la Vall de Sant Just, comporta que
aquesta transformació adquireix més interès
públic. Part d’aquell creixement ha de trobar la
solució en els planejaments que es vagin aprovant en aquesta zona.
Pensem que la carretera és el lloc més adient
perquè ja disposa d’infraestructures i transport

públic, i aquesta “nova via” ha de tenir més
serveis i cohesionar barris.
La carretera ha de convertir-se en una via
urbana agradable i plena de vida. El poble, al
nostre entendre ha de començar al Parc Torreblanca. El creixement ha de ser respectuós i
sostenible, integrat en el paisatge, amb serveis
i que cohesioni.
D’altra banda, ja disposem de l’estudi previ
elaborat per l’AMB referent al corredor verd del
parc de Torreblanca al pont de Can Padrosa.
Uns espais que cal recuperar, posant-los en valor
i que siguin un eix d’entrada a Collserola.
Projectes de futur i il·lusionants que ja hem
començat a treballar.

EL PRESSUPOST DEL
2017 ENS FA AGAFAR
EMBRANZIDA

EDUCACIÓ
I ENSENYAMENT
NO SÓN SINÒNIMS

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

El pressupost del 2017 creix 3 milions d’euros respecte al 2016. Serà de
24,9 milions d’euros, unes xifres que han de permetre suﬁcient marge de
maniobra perquè des de l’Ajuntament executem les polítiques del pacte de
Govern traduïdes en projectes del Pla d’Actuació Municipal. Hi ha, però, un
punt de prudència i de contingència perquè la recuperació econòmica
no està prou consolidada i els mecanismes de ﬁnançament dels municipis
segueixen sent, encara i malauradament, poc estables i massa incerts.
Durant aquest any la ciutadania podrà veure, per exemple, millores en
seguretat viària a la via pública, inversions en equipaments públics, una
voluntat de millora en la gestió dels residus i un augment de la neteja viària.
Però hi ha feina molt important que no és tan visible i que el pressupost
té molt en compte: el bloc social. Destinem més partides i més esforços
a millorar l’atenció a les persones i els col·lectius més vulnerables.
Com no podia ser d’una altra manera. Per exemple, augmentant el nombre
d’habitatges socials; aplicant boniﬁcacions en taxes i impostos municipals;
creant Plans d’Ocupació, impulsant el Projecte Educatiu de Ciutat i encarregant projectes per a l’ampliació del parc d’habitatge públic de lloguer.
La ciutadania tindrà un paper important en el desenvolupament
del pressupost. Amb un procés participatiu podrà contribuir a prioritzar
l’ execució de diferents partides i projectes. Un primer pas que en els anys
següents ha d’evolucionar i completar-se poc a poc per assolir l’objectiu
de tenir un pressupost participatiu.

El pròxim 4 de març Sant Just viurà un esdeveniment important, la
Jornada de presentació i treball del Projecte Educatiu de Ciutat.
D’aquest esdeveniment en sortirà l’embrió que gestarem durant mesos
i del qual naixerà el nou PEC. I ho farem conjuntament. Perquè aquest
és el veritable repte del PEC; el canvi de concepció de l’educació com a
treball en xarxa compartit per tothom, i que a partir d’un projecte comú,
permeti fer realitat els valors de Ciutat Educadora: inclusió, convivència, equitat, justícia social, democràcia participativa, solidaritat... Per tant, passem d’una educació, d’un ensenyament, entès en
un sol espai, l’escola, en un cicle vital determinat, la infantesa i joventut,
llunyà, sectoritzat i centralitzat a una educació que es produeix en tot
el poble, al llarg de la vida, pròxima, transversal, participativa i
territorialitzada.
Per sort a Sant Just no partim de zero, tenim multitud d’elements que
ja ajuden a construir la ciutat educadora que volem, però és l’hora de
donar-los el valor i la veu necessària, de connectar-los entre si, de fer-los
participar.
El 4 de març iniciem un camí per estrènyer encara més els llaços
entre educació i entorn i fer-ho en clau de futur. T’ho perdràs?
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L’ENTREVISTA

Joves promeses literàries amb nous registres

Jordi Amor

guanyador del 27è premi Documenta
Va néixer a Sant Just, té 35 anys, és llicenciat en Humanitats
i professor de llengües estrangeres. El forat és la seva primera
novel·la.
Primera novel·la i primer premi. Com es paeix això?
Em sento molt afortunat i honrat. Els últims 7 anys he viscut a
Buenos Aires, i aquest estiu vaig venir a passar uns dies però per
problemes de salut m’hi vaig haver de quedar. No podia treballar i
estava molt desubicat. Aleshores vaig saber del premi Documenta
–organitzat per una llibreria que m’estimo molt perquè hi he comprat
llibres des que era adolescent–, i en poc temps vaig acabar aquesta
novel·la que ja havia començat a Buenos Aires.
Què ens expliques a El forat?
És la història d’un jove que veu trencada la seva quotidianitat per
diferents raons, la qual cosa fa que ell visqui una transformació
personal que li fa plantejar-se moltes coses. Aquesta transformació
interna, la buidor, la falta de comunicació i la tristesa vital que
experimenta, es reﬂecteixen estilísticament, en la manera (i les
diﬁcultats) que el protagonista té per comunicar-se.
Precisament, el jurat del premi ha lloat l’estil tan personal
utilitzat en la novel·la...
Per a mi és tan important la història en si mateixa com la manera
d’explicar-la, i m’ho vaig agafar com un repte. És tracta d’un llibre
introspectiu, que parla de moviments interns, i aquest clima l’he
intentat crear utilitzant frases molt llargues, moltes bifurcacions i
parèntesis... De fet, la recerca d’aquest estil és el que em va costar
més, després, l’escriptura de la novel·la gairebé va ser torrencial.
Crec que és un llibre per llegir en veu alta.
La novel·la es publica el 15 de març, quins són els propers
passos?
Assaborir-ho a poc a poc perquè escriure El forat i presentar-la
al premi ha estat fruit de diferents casualitats. Continuaré fent
classes de llengües estrangeres, però així com sempre he tingut la
necessitat de llegir, des de fa un temps també sento la necessitat de
seure a escriure.
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Anna Agulló i Yolanda Sánchez

creadores del conte Ni jo princesa ni tu granota
L’Anna és llicenciada en comunicació audiovisual. La Yolanda –el
seu nom artístic és Laypanda– és il·lustradora. Ambdues tenen
31 anys i van anar juntes, primer a l’escola Montseny, i després a
l’Institut de Sant Just. Han utilitzat la via del Verkami per publicar
el conte.
D’on neix el conte Ni jo princesa ni tu granota?
La idea sorgeix a partir d’una experiència personal i de la
consciencia que es tractava d’un conﬂicte arrelat, en el que la
societat ens ha transmès des de petits sobre quin han de ser el rol
de la dona i quin el de l’home. Per aquest motiu, la millor manera
de transmetre el missatge era a través d’un conte infantil. Un cop
escrit el text ens vam ajuntar per plasmar-lo en imatges i vam anar
donant forma al projecte.
I la idea d’utilitzar el Verkami (mecenatge a través de
donacions via internet) com a via per poder publicar-lo?
Des del principi vam pensar que era la millor manera d’arrencar la
nostra col·laboració. Volíem tenir un primer projecte materialitzat a
partir del qual poder seguir treballant.
Heu aconseguit els diners que feien falta?
Per sort, ha anat molt bé. Hem superat l’objectiu inicial que ens
havíem marcat i això ens permetrà fer una tirada de 350 exemplars.
Ara quins són els propers passos?
La nostra idea es trobar alguna editorial que vulgui fer una reedició
del conte o, ﬁns i tot, una versió en castellà. Un cop tinguem els
exemplars impresos, començarem la cerca d’editorial.
Teniu entre mans algun altre projecte?
La col·laboració ha estat molt gratiﬁcant, així que ja tenim idees
per a nous contes. Concretament n’hi ha un que ja està en procés
d’il·lustració. És un conte per a nenes i nens més petits, també amb
la idea de desmuntar estereotips de gènere. L’objectiu és incidir
en una edat en què els estereotips encara no estan tan assumits,
així els infants que el llegeixin tindran referents diversos que els
permetin ser més lliures en les seves decisions sobre què volen fer
i com volen ser.

VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS

El carrer Font, més peatonal i sostenible
Darrerament han finalitzat dues actuacions de millora al poble.
Amb la reurbanització del c. Font s’ha creat una plataforma única
i contínua que permet un millor pas per als vianants amb diferent
pavimentació per les zones pròpiament peatonals i les de circulació.
S’han millorat els recorreguts accessibles, les amplades d’estacionament i circulació, el nou arbrat de magnòlies i zones de descans amb
bancs. També s’ha fet el canvi de sentit d’una part del carrer Sagrat
Cor entre els c. Creu i Font. Aquesta actuació al c. Font ha permès
fer una connexió més amable entre els barris Sud i Centre. El
nou enllumenat de tecnologia LED, redueix el consum, millora la
qualitat lumínica de l’entorn i porta incorporat una tecnologia de
telegestió, que permet un control del consum i del nivell lumínic.
Resta pendent el soterrament de línies que han der fer les companyies de llum i telefonia. El cost ha estat de 234.143 ¤.
MÉS USOS ESPORTIUS A L’ESCOLA MONTSENY

S’han renovat els vestuaris i s’ha millorat la zona del pati del
Montseny per fomentar l’activitat esportiva fora de l’horari lectiu.
D’una banda s’ha pavimentat la pista esportiva amb paviment
asfalt polit. També s’han millorat els accessos a les grades, el sistema
de sanejament en l’àrea propera a l’entrada de l’escola per resoldre
els problemes d’acumulació d’aigües. Aquesta millora permetrà
descongestionar La Bonaigua, ja que la pista podrà ser utilitzada
per més entitats. Pel que fa als vestuaris, s’han reordenat els espais,
s’han adaptat a persones amb mobilitat reduïda i s’ha renovat la
instal·lació de sanejament, d’electricitat i d’aigua calenta. Les actuacions han suposat 90.792 ¤.
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NOTÍCIES BREUS
L’AJUNTAMENT AMPLIA EL NOMBRE
D’HABITATGES SOCIALS
Des de l’any 2014, l’Ajuntament disposa de 7 habitatges socials
per a persones en risc d’exclusió social (4 de la Generalitat i 3 de
Promunsa) i un pis més d’urgència (per estades d’un mes com a
màxim) gestionat per Promunsa. Enguany, el nombre d’aquests
habitatges augmentarà significativament fins a 21 a final de
mandat (12 de Promunsa i 1 de la Generalitat). La incorporació dels 12
habitatges de Promunsa és progressiva. Ara, surten 5 i a mesura que
la resta vagin quedant lliures s’aniran ofertant.
Les bases també han canviat: es passa de contractes de 5 anys de lloguer a 3 anys. Tots
els anys estan subvencionats (80% el primer any, 50% el segon i 30% el tercer), mentre que
anteriorment els dos últims anys no i les famílies pagaven l’import íntegre. A més, es crea una
llista d’espera que estarà sempre activa i s’anirà actualitat, d’acord amb la situació econòmica,
cada vegada que surti un nou habitatge en convocatòria pública. Una puntuació nova que s’ha
incorporat, donada la situació econòmica de dones víctimes de violència masclista, és la de
sol·licitants que estiguin dins el circuit d’atenció a la dona víctima de violència.
Les famílies que entrin en aquests habitages pagaran de mitjana uns 100 euros el primer any
i 300 euros el tercer any. El preu més econòmic el primer any seria de 43 euros, mentre que el
preu més elevat el tercer any seria de 360 euros.
L’Ajuntament destina 65.000 al projecte d’habitatges socials.

CAMPANYA PERQUÈ ELS
SERVEIS SOCIALS ARRIBIN
A MÉS PERSONES GRANS
Aquest mes de gener s’ha iniciat el projecte
Serveis Socials més a prop en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona. Està adreçat a
les 217 persones de més de 80 anys del municipi
de les que l’Ajuntament no té coneixement de la
seva situació personal.
D’aquestes, 77 viuen soles i les 140 restants
viuen en parella o amb familiars.
La finalitat es informar-les personalment dels
recursos municipals als que pot accedir i també
conèixer les seves necessitats per aprofundir,
si cal, en les cobertures necessàries d’aquest
col·lectiu .
La informació s’obté a través d’una entrevista
personalitzada a casa de la persona prèviament
acordada.

L’AJUNTAMENT
CONTRACTARÀ 12
PERSONES EN ATUR

ROTONDA ONZE DE SETEMBRE
Avancen a bon ritme les obres per construir una rotonda al carrer Onze de
Setembre, davant de l’accés de Can Mélich. Amb aquesta actuació es vol
millorar la seguretat viària, tant pels vehicles com pels vianants.
S’actua sobre la calçada, paviments i es reforçarà la senyalització i l’enllumenat.
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Després del període de presentació d’instàncies,
l’Ajuntament està fent la selecció de les persones
que cobriran les 12 places ofertades a través de
nous plans d’ocupació municipals subvencionats
per la Diputació de Barcelona.
Els contractes seran per un període de 5 mesos i
un sou de 1.100 ¤ bruts/mensuals.

NOTÍCIES BREUS
NOU CONTENIDOR
DE RECOLLIDA
DE ROBA A MAS LLUÍ
De gener a setembre de 2016 s’han recollit a Sant Just
Desvern 50.224 kg de roba usada en els 6 contenidors
que hi ha distribuïts pel municipi, i al qual aquests dies
s’ha sumat un nou contenidor al barri de Mas Lluí
(c/ Rosa de Luxemburg).
Sant Just col·labora així amb el Programa Roba
Amiga, que té com a objectius mediambientals i socials que els beneficis obtinguts es
reinverteixen en associacions sense ànim de lucre de caràcter social –normalment es treballa
amb persones amb dificultats per trobar feina en el mercat de treball ordinari–, i reduir la
quantitat de residus.

SEL·LECCIONAT PELS OSCARS
EL CURT PROTAGONIZAT
PER LA VEÏNA LALI AYGUADÉ
Timecode, del director Juanjo Giménez i en el qual participa
la ballarina i veïna Lali Ayguadé, ha estat seleccionat per al
premi al millor curtmetratge de ficció dels Oscar de Hollywood,
que es lliuraran el proper 26 de febrer. El film explica, a través de la
dansa, la història d’amor entre dos guardes de seguretat d’un pàrquing.

PRESENTACIÓ D’UN DOCUMENTAL
SOBRE EL MOVIMENT OBRER AL BAIX
A mitjan de gener l’alcalde Josep
Perpinyà va assistir a la presentació
del documental El cinturón rojo,
produït per la Fundació Utopia-Joan N.
García-Nieto, Estudis Socials del Baix
Llobregat, i en el qual han col·laborat
diferents ajuntaments de la comarca,
entre els quals Sant Just Desvern.
L’objectiu del documental, dirigit per Luis Campo Vidal, és contribuir
a la recuperació la memòria de la lluita antifranquista en el cinturó
industrial.

LA PENYA DEL MORRO
ARRIBA ALS 2.000
PROGRAMES DE RÀDIO
El magazín de tarda de Ràdio Desvern, La Penya
del Morro, arriba aquest més de febrer a les
2.000 emissions. El programa d’informació local i
d’entreteniment que s’emet de dilluns a divendres
de 5 a 7 de la tarda compta amb una trentena de
persones col·laboradores. Per celebrar els 2.000
programes, l’equip de La Penya del Morro té
previst fer un programa especial el divendres 3 de
febrer, des de la sala de sessions de l’Ajuntament.
La sala estarà oberta a totes les persones que hi
vulguin assistir.
L’efemèride coincideix amb la decisió personal
del seu director i presentador, Jordi Domènech, de
posar punt i final a aquesta aventura radiofònica,
després de 10 anys en antena.
Felicitats @lapenyadelmorro !

JA ES PODEN ESCOLTAR, EN DIRECTE,
ELS PLENS MUNICIPALS
El Ple del mes de gener ha estat el primer que s’ha pogut escoltar,
en directe, per internet. Des d’ara, a banda de poder escoltar les
intervencions del ple, a partir de l’endemà de la seva celebració, la
ciutadania pot seguir les sessions plenàries a través de qualsevol
dispositiu connectat a la Xarxa.
Aquest és un altre dels compromisos de l’Equip de Govern per
apropar la política local a la ciutadania. L’emissió en streaming
dels plens municipals és una acció més per facilitar que la informació de l’Ajuntament arribi a més gent.
Les sessions plenàries se celebren el darrer dijous de cada
mes, a partir de les 7 de la tarda. Tenen lloc a l’Ajuntament
i són obertes a la ciutadania. Ara, a més, es poden seguir per
internet des de santjust.cat
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Pressupost de 24,9 M d’¤ per a 2017,
un 13% més que l’any passat
Nous plans
d’ocupació, més
serveis de benestar
social, habitatge
de lloguer i millores
als equipaments
i via pública

L’INCREMENT VE
DONAT PEL CREIXEMENT
D’INGRESSOS TOT
I NO HAVER AUGMENTAT
ELS IMPOSTOS
MUNICIPALS

GRÀFIC EVOLUCIÓ PRESSUPOST CONSOLIDAT 2010-2017
(AJUNTAMENT + EMPRESA PÚBLICA)
42,7
39,9
Milions d’euros

El Ple del mes de desembre va
aprovar el pressupost municipal
per a 2017 –amb els vots a favor
de l’Equip de Govern, l’abstenció
del PP i el vot en contra del Partit
Demòcrata i Ciutadans– previst en
24,9 M d’euros (27,5 M d’euros si se
li suma el pressupost de l’empresa
pública). Això suposa un increment
de prop de 3 M d’¤ més respecte
l’any passat.
Aquest augment de recursos permet recuperar el ritme de despesa
de pressupostos anteriors a la crisi econòmica, i donar compliment
als compromisos del Pla d’Actuació Municipal (PAM). Es prioritzen projectes d’ocupació amb més
de 500.000 ¤, programes i serveis
d’atenció social (atenció a la gent
gran, ajuts d’emergència, etc) per
valor de 775.000 ¤, la promoció
d’habitatge de lloguer amb 400.000
¤ i es potencia la sostenibilitat i el
respecte al medi ambient amb un
nou servei que vetllarà per la neteja, la recollida de residus, el transport, projectes europeus, suport a
entitats i la protecció del medi ambient amb 2.320.000 ¤.

30,1
28,5

20,9

2010

2011

2012

2013
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2014

2015

23,3

2016

2017

BAIXA L’ENDEUTAMENT
(23,32%)

1,9 MILIONS D¤ PER A INVERSIONS

L’increment de 3 M d’¤ del pressupost ve donat pel creixement d’ingressos tot i no haver augmentat els
impostos municipals. En aquesta línia, es va optar per congelar de cara
a 2017 el principal tribut que afecta
la ciutadania, l’IBI.
També creix la inversió, amb 1,9
M d’¤ que es destinaran, principalment, a la millora d’equipaments i
de la via pública, a millores d’eficiència energètica, a la reserva de
diners per a l’adquisició de la Sala
Municipal de l’Ateneu i al pagament de l’expropiació de la parcel·la del Pont Reixat.
Es continua mantenint una
càrrega financera baixa: l’endeutament previst per a final de 2017
és d’un 23,32%, quan el límit legal
establert per als municipis se situa
en el 110%.

27,5
24,2

EL LÍMIT LEGAL PER ALS
MUNICIPIS SE SITUA EN EL 110%
L’augment del pressupost de l’Ajuntament, en
quasi 3 milions d’euros, respecte al pressupost
de 2016, permetrà dotar de més recursos les
línies estratègiques acordades al pacte de
govern i que van acabar concretant-se i prioritzant-se en el PAM, Pla d’Actuació Municipal
2015-2019. Entre aquestes accions destaquen:
•
•
•
•
•

Projectes d’ocupació i formació
Programes i serveis d’atenció social
Promoció d’habitatge de lloguer
Servei de neteja els caps de setmana
Creació d’una nova Unitat Ràpida (UR)
Més informació: www.santjust.cat

Quima Giménez,
regidora d’Hisenda
“Amb l’increment del
13% del pressupost per
fi recuperem els nivells
de despesa anteriors a
2008, quan va començar la
crisi econòmica, i això ens permet destinar
més diners a les polítiques socials i també
augmentar les inversions a la via pública,
que s’havien frenat de forma dràstica a
causa de la manca d’ajuts supramunicipals. I
tot això sense haver de posar en risc el baix
endeutament que manté l’Ajuntament de
Sant Just des de fa molts anys, ni augmentar
els impostos a la ciutadania”.

HABITATGE DE LLOGUER

1,9

ADQUISICIÓ SALA
MUNICIPAL DE L’ATENEU
(1A FASE)

MILLORES EN VIA PÚBLICA,
SEGURETAT INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS

MILIONS
D’EUROS
PER A
INVERSIONS

REPOSICIÓ FONS
DOCUMENTAL
A LA BIBLIOTECA

NOVA ESCALA
D’EMERGÈNCIA
A LA BONAIGUA

PISTA GIMNÀS
ESCOLA CANIGÓ

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

MILLORAR LA MOBILITAT I CREUAR CARRERS
AMB MÉS SEGURETAT
L’any 2016 es van produir a Sant Just 107 accidents de trànsit (9
menys que el 2015) amb un total de 46 persones ferides (igual
que el 2015). Això signiﬁca un accident cada 3 dies i un ferit
cada 8. La tendència d’accidents en zones urbanes en general ha
pujat però a Sant Just s’ha mantingut i inclús ha baixat, la qual
cosa anima l’Ajuntament a seguir en aquesta línia per treballar
amb l’objectiu de no tenir cap accident, i que en els pocs que es
produeixin no hi hagi persones ferides.
La major part dels accidents de trànsit a Sant Just es produeixen a les cruïlles i és per això que des de la regidoria s’ha
impulsat un Pla de Millora dels passos de vianants (es pot
consultar a santjust.cat) on s’han auditat totes les cruïlles del
poble per veure si estaven ben resoltes: manca de passos de vianants, poca visibilitat, rampes d’accessibilitat... D’aquest estudi
s’extreuen diferents conclusions, algunes de bones, com que el
89% dels passos de Sant Just existents són accessibles –només
cal millorar-ne l’11%-, i d’altres més negatives, com que el 26%
dels passos tenen mala visibilitat. És en aquest aspecte, on s’ha
començat a actuar de forma clara per aconseguir que el 100%
dels passos de vianants del municipi tinguin bona visibilitat i així
fer que les cruïlles siguin més segures i, en deﬁnitiva, baixar els
accidents i els ferits a zero.
Per fer-ho possible, darrerament s’han dut a terme diferents
actuacions a carrers i espais públics del poble que tenen per
objectiu millorar la seguretat dels vianants i la mobilitat urbana.
El paquet, amb un pressupost de 36.659 ¤, inclou 18 punts nous
d’aparcaments per a bicicletes (10 al barri Sud, 3 al c. Miquel
Reverter i 5 a la Ctra. Reial). D’aquests, 9 s’han ubicat en parades d’autobús, per tal de facilitar la intermodalitat bicicleta-bus.
També s’han instal·lat aparcaments per a patinets i una estació
de serveis per a bicis al Parador, amb eines i inﬂador de rodes.

Durant el 2017 està
previst continuar aplicant
el Pla de millora dels
passos i la millora dels
carrils bicis actuals amb
noves accions
ON S’HA ACTUAT?
• A la rotonda del c. Tudona-Salvador s’ha habilitat un pas
de vianants.
• Al c. Tudona-Hereter s’ha millorat la visibilitat del pas amb
un itinerari més directe per als vianants -creant una zona
a la calçada pintada amb fulles- i s’ha creat un pas de vianants nou.
• Al c. Tudona-Flèming també s’ha millorat la visibilitat del
pas, s’ha obert un itinerari més directe per a vianants i s’ha
creat un pas de vianants nou.
• A Indústria-Flèming s’ha millorat la visibilitat del pas i s’ha
fet un itinerari més directe per a vianants.
• A Verge del Pilar-St. Antoni Maria Claret s’han creat dos
passos de vianants (no n’hi havia cap), s’ha millorat la visibilitat de la cruïlla i s’ha fet una “xican” perquè els cotxes
redueixin la velocitat i incrementar així la seguretat del carrer.
• A Sant Martí de l’Erm-Constitució s’han creat 2 passos
de vianants on no n’hi havia i s’ha millorat l’itinerari dels
vehicles motoritzats per fer-lo més segur.
• Carles Mercader–Bonavista. Per seguretat s’ha tancat el
trànsit per aquest accés del carrer Carles Mercader. Molts
vehicles motoritzats l’utilitzaven com a drecera fent que
fos molt transitat. Aquest carrer no complia els requisits
de seguretat necessaris pel volum de trànsit que tenia ja
que és molt estret, fa baixada, molta corba i no té voreres.
Als serveis d’aquest carrer s’hi pot accedir des del c. Verge
dels Dolors.
• Rotonda Av. Baix Llobregat–Carretera Reial: s’ha pintat línia
contínua perquè no es cometi una infracció habitual, on els
cotxes se saltaven la cua del semàfor. També s’ha ampliat
el carril directe per fer-lo més segur.
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1. Pilones perquè no
estacionin vehicles
a la calçada guanyada
per al vianant

3. Pas de vianant més curt
per millorar la seguretat
i la visibilitat
1

2. Zona de circulació més estreta
per reduir la velocitat
dels vehicles

4. Itinerari vianants més
directe i còmode

3
4

2

5
5. Aprofitament de la calçada
per millorar l’itinerari del
vianant i millorar la
visibilitat. Els dibuixos de les
fulles són per mostrar
que es pot trepitjar però no
estacionar-hi vehicles

A banda d’aquest paquet d’actuacions, la millora de la mobilitat i
la seguretat als carrers de Sant Just és un treball continu, i s’aproﬁten
totes les obres de manteniment per crear nous passos de vianants
o millorar-ne la visibilitat, com els que s’han fet recentment al
carrer de Can Solanes de la Plana Bellsoleig.
Aquest any també s’iniciarà la redacció del 2n Pla de Mobilitat
Urbana de Sant Just Desvern, un document clau per decidir a curt,
mig i llarg termini com volem que sigui la mobilitat del nostre
municipi.

Jordi Porta, regidor de Mobilitat
i Seguretat Viària
“És responsabilitat de cadascú de
nosaltres fer que no hi hagi més
accidents, amb una conducció
prudent i responsable, respectant
les normatives i la senyalització,
utilitzant els espais habilitats per
circular... Com a administració local,
la nostra responsabilitat i obligació és fer
que el disseny dels carrers i dels espais siguin el més
segurs possibles, evitant possibles conflictes entre
diferents mitjans de transport”.

6. Motos davant del pas
per fer-lo més visible
6

FITXA DEL SERVEI
Descripció:

Actuacions que es fan a la via pública amb la voluntat
de millorar la mobilitat i la seguretat viària de les
persones vianants
Adscripció:

Àrea de Planiﬁcació Territorial, Habitatge i Medi
Ambient. Regidoria de Transports, Mobilitat i Seguretat Viària
Gestió:

La regidoria gestiona de forma directa els seus propis
recursos i d’altres que provenen de subvencions
supramunicipals.
Principals dades econòmiques:

Revisió Pla de Mobilitat: 25.000 ¤
Carrils bici i vies ciclables: 69.710 ¤
Millora visibilitat passos de vianants: 10.000 ¤
Altres: 10.000 ¤
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PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

L’AJUNTAMENT
INICIA L’ELABORACIÓ
D’UN NOU PEC
Durant els anys 2006 i 2007, a Sant
Just Desvern es va treballar per elaborar el primer Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC), amb el consens
d’unes línies estratègiques que van
donar lloc a diferents accions que
s’han anat duent a terme en relació
a l’espai, les famílies, el jovent, les
xarxes ciutadanes i la cohesió urbana
i la identitat. Com a exemples tenim
els camins escolars, xarxes educatives i projectes de recuperació de la
memòria històrica.
L’any 2016 es va decidir rellançar el
PEC, com a un dels objectius polítics
previstos al Pla d’Actuació Municipal
d’aquesta legislatura.
El Projecte Educatiu de Ciutat és
un instrument estratègic que serveix per planificar, proporcionar i
consensuar línies de treball educatiu al municipi, que ha de comptar

FASES DEL PEC I CALENDARI
Presentació

amb la participació de la ciutadania
perquè sigui realment una eina útil
de la ciutat educadora. Per això cal
la implicació de totes les persones
interessades, de qualsevol àmbit o
sector: escola, món acadèmic, lleure,
famílies, estudiants, professionals,
gent jove, gent gran, individualment
o en representació d’entitats, empreses, comerços... D’aquests agents en
sortirà el grup impulsor.
Després de l’elaboració d’una diagnosi inicial, es preveu una jornada de
presentació que serà el primer espai
del procés participatiu del PEC.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

VISITES ALS CENTRES PÚBLICS DE SANT JUST DESVERN
ESCOLA CANIGÓ

Dimecres dia 15 de febrer 9.15 h / Dijous 16 de febrer a les 16 h

ESCOLA MONTSENY

Dimecres 1 de març 16.00 / Dijous 2 de març 9.30 h

ESCOLA MONTSERRAT Dimarts 7 de març a les 15.30h / Dimecres 8 de març a les 9.30h
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL MARRECS Dijous 20 d’abril a les 9.30 h / Dimarts 25 d’abril a les 17 h
INSTITUT SANT JUST
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Dimecres dia 8 de març a les 18.15 h

Diagnosi
Octubre 2016 –març 2017
Mapa d’estructura social
Mapa escolar
Grup motor (personal tècnic)
Comissió política
Jornada de presentació
4 de març 2017
Representants d’escoles, AMPAs, entitats,
persones a títol individual i altres agents
que es vulguin implicar
Creació del grup impulsor
Març 2017
2 sessions de formació

Procés participatiu
Mapa de recursos educatius
Març – setembre 2017
Grup impulsor
Fòrum Educatiu Local
Octubre 2017
Deﬁnició de les línies de treball
i accions a prioritzar
Aprovació
JORNADA
pel Ple

DE PRESENTACIÓ
DEL PEC

Dissabte dia 4 de març de 2017
De 9.30 h a 13.30 h
A La Vagoneta
Inscripcions: del 14 al 28
de febrer a santjust.cat

ESPORT INCLUSIU

Comença el compte enrere
per al Territori Special-Sant Just
La presentació de Sant Just Desvern com a Territori Special 2017
va comptar amb un gran suport
ciutadà, institucional, empresarial
i associatiu. L’auditori de l’Escola
d’Arts Gràfiques Antoni Algueró es
va omplir per donar el tret de sortida
a aquest esdeveniment que el 14 de
maig aplegarà més de 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual
al nostre municipi. Està organitzat
per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, Special Olympics Catalunya
i la Federació Catalana d’Esports
per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual, ACELL.
Els esportistes de reconegut
prestigi Roger Grimau (bàsquet),
Marta Vilajosana (ciclisme) i Manuel Orantes (tennis) i Primeres
amistats i col·laboracions: en representació de les 3 disciplines que
es disputaran al Territori Special Sant Just Desvern 2017, van pujar a
l’escenari juntament amb un nodrit
grup d’esportistes del Centre Pilot
Asproseat mentre sonava l’himne
compost expressament per aquest
esdeveniment, interpretat en directe per l’autora i veïna del municipi,
Mar Vizoso. La part final de l’acte,
amb l’intercanvi de samarretes amb
el logo de Territori Special, la crida a la participació de voluntariat i
el jurament fet per dos esportistes
amb discapacitat intel·lectual va ser
el moment més emotiu i il·lusionant.
També en aquest acte, prèviament,
es va desvetllar el logo que serveix
per difondre l’esdeveniment, i que ha
estat creat per quatre alumnes de 2n
Cicle Formatiu de Grau Superior
de Gràfica Publicitària de l’Escola
d’Arts Gràfiques Antoni Algueró:
Laura Coderch, Ranló Castellví, Raúl
Cruz i Alejandro Ballesteros sota la
supervisió del seu tutor, Toni Buenadicha. L’alumnat va explicar que
el disseny del logo estava inspirat en
els valors que representa Territori
Special: la integració social, l’esport
en el lleure, la cooperació, la diversió
i el territori català.

Visita de les autoritats a l’Escola Antoni Algueró

L’acte, conduït pel periodista Eduard Berraondo, va estar presidit pel
Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que
prèviament va visitar l’Ajuntament i
va signar el llibre d’honor. Després
va visitar les instal·lacions de l’Escola Antoni Algueró i va inaugurar
oficialment el curs escolar del centre
i, alhora, va donar el tret de sortida
al Territori Special.
També es va comptar amb la presència de la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; l’alcalde de
Sant Just Desvern, Josep Perpinyà,
el president del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica, Iban
Cid, el president d’Special Olympics
Catalunya, Jordi Durà, i el president
de la Federació Catalana d’Esports
per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual ACELL, Francesc Martínez de Foix.

PRIMERES AMISTATS
I COL·LABORACIONS:
IFL Gestions Integrals d’Instal·lacions, NACEX,
AMBITEC i ACSA, Essències Ventós, Bon Preu,
AMAT ﬁnques, Obra Social la Caixa, Diputació de
Barcelona i Generalitat de Catalunya. I les empreses
o organismes que col·laboren: Endesa, Melich Sport
Club, IGesport, Cuina Miracle, Fundació Nou Xamfrà,
Mar Vizoso (autora de l’himne), Escola d’Arts
Gràﬁques Antoni Algueró, Alfa Instal·lacions, Calaix
de Cultura i PROGESS.

Carrasumada Serrano
regidora d’Esports
“Territori Special-Sant Just ja
compta amb
suport de comerç i el teixit
empresarial local,
entitats, centres
educatius i intal·lacions esportives
del poble, i moltes més institucions, patrocinadors i col·laboradors,
però volem que la llista continuï
creixent, així com el nombre de persones que vulguin formar part de
l’equip de voluntariat, tan necessari
per a l’èxit de l’esdeveniment. Us
podeu inscriure al formulari que hi
ha a santjust.cat”
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EN FLAIX
EXPOSICIÓ DE PINTURA
A CAN GINESTAR
La sala El Celler de Can Ginestar acull
fins al 19 de febrer l’exposició “Gest”,
de BertaBlanca T. Ivanow. L’artista
presenta pintures i escultures.

EL CADET A DEL VOLEIBOL
SANT JUST S’HA PROCLAMAT
CAMPIÓ D’ESPANYA
L’equip santjustenc va guanyar
aquest campionat que es va
disputar a final de desembre a
Guadalajara. Tot i ser la primera
vegada que el club participava en
un campionat d’àmbit estatal, les
cadets es va anar imposant en
tots els partits, contra un equip
de Huelva, el voleibol Madrigal, el
Club de Volei Gojar de Granada i
contra el Club de Voleibol Oviedo.
La medalla d’or del campionat la
van aconseguir després de vèncer
per 2 a 0 a la final al Voleibol
Arroyo d’Extremadura, amb un
contundent segon set per 25 a 14.
L’equip està format per Adriana
Bisbe, Alexia Bové, Ana Martínez,
Andrea Escribano, Andrea Grau,
Irene Ruiz, Laia Rodríguez, Laura
Moya, Mar Palacios, Maria
Morilla, Marta López, Marta Solà i
els entrenadors són Joshua Pérez y
Arthur Cohen.

EL CLUB TAEKWONDO SANT JUST
CLOU EL 2016 AMB ÈXITS
L’alumne Francesc Cañamares, de 17 anys, va
guanyar la medalla de bronze del Campionat
Absolut de Catalunya, la trobada més important
i amb més nivell regional. També va participar-hi
l’alumne del club Alex Bert.
D’altra banda, l’alumne, Andreu Feliu, i el mestre
Jordi Soto, han obtingut el Cinturó Negre 1r DAN
i Cinturó Negre 2n DAN, respectivament, en els
exàmens de la Federació Catalana de Hapkido, art
marcial koreana de defensa personal que també es
practica al club santjustenc.

SEAS
La SEAS, en col·laboració amb el Consorci del Parc de
Collserola, han actualitzat la senyalització del camí
de Sant Just Desvern a Santa Creu d’Olorda, des del
capdamunt del c. Pont fins a l’església romànica i
l’entorn de Santa Creu. Per evitar la pista a la sortida
des del c. Pont s’ha recuperat un corriol. El passat
diumenge 9 de gener l’alcalde, Josep Perpinyà, va ser
una de les persones participants a la passejada que
l’entitat va organitzar per mostrar la nova senyalètica
feta seguint els criteris marcats pel Parc de Collserola
per a tots els paratges naturals del seu àmbit.
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EN FLAIX

SOMRIURES, IL·LUSIÓ I SOLIDARITAT
EN L’ARRIBADA DELS REIS DE L’ORIENT
Un any més la 65a Cavalcada de Ses
Majestats els Reis de l’Orient, organitzada per l’Associació Cavaltombs amb
la col·laboració de l’Ajuntament, va tornar a fer els deliris de petits i grans. El
Casal de Joves, com a punt de sortida,
i la plaça Verdaguer són els punts que
concentren més assistència.
La solidaritat també ha tingut un paper protagonista. Veïnat del poble va
participar en la campanya “Cap infant
sense joguina” gastant més de 500
euros en els comerços col·laboradors
(Ballart, Cal Llibreter, Janine patchwork i
Escrivà). Aquests diners sumats a l’aportació municipal han fet possible que 33
infants del poble rebin joguines i 18 joves
vals per a serveis del Casal de Joves.
La parada del Consell de Solidaritat
que es va posar durant el Mercat de

Nadal, va recollir contes i llibres a uns
150 infants refugiats que ara mateix estan en allotjaments temporals, sense
cap activitat a fer, i que provenen dels
camps de refugiats de Grècia que estan
desmantellant.
D’altra banda, el Rebost de Càritas
agraeix la generositat ciutadana perquè
durant el mes de desembre s’han recaptat més de 3.500 quilos d’aliments a
través de les escoles municipals, veïnat,
entitats del poble i la parròquia.
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ANY NOU, ANY DE
BONS PROPÒSITS

NOU PARTIT
DEMÒCRATA

L’ESTRENA DE
L’ANY: OPERACIÓ
DIÀLEG

Quima Giménez
i González
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de Convergència

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Diuen que el Partit Popular ha trobat la manera de
desactivar la rebel·lió secessionista que hem encetat
a Catalunya quatre eixelebrats (altrament conegut
com a “Procés”): es tracta d’anar enviant els ministres
més sovint a Catalunya per parlar amb els consellers
de la Generalitat i tal. I ja està. Un parell de somriures,
bones paraules, bones intencions, revisió del ﬁnançament i llestos.
Però no del tot perquè paral·lelament es segueix
judicialitzant la política. O polititzant la justícia, com
prefereixi el lector. Tanto monta, monta tanto. Per molt
que ho intentin, no ho acaben d’entendre.
No entenen que Catalunya fa anys que pateix un
seguit de greuges intolerables: aprovació de la LOMCE;
reducció dràstica de les aportacions de l’Estat espanyol
a les infraestructures i als grans equipaments culturals
del país; sentència del Tribunal Constitucional contra
l’Estatut de Catalunya quan, en comparació, el d’Andalusia és molt similar i conté articles exactament iguals
i no ha estat recorregut; recurs contra les diferents declaracions polítiques de sobirania de Catalunya fetes al
Parlament; persecució judicial i inhabilitació de càrrecs
electes de tots els nivells (Parlament i Ajuntaments).
I un llarg etcètera.
No entenen que el Procés Sobiranista està protagonitzat, cuidat i empès per la ciutadania. Que hi ha una
majoria de la població que vol decidir el futur del país en
un referèndum. Si pogués ser pactat, millor que millor.
Però si no, caldrà fer-lo igualment perquè aquest és el
mandat que té el Parlament. Perquè el veritablement
important són les conseqüències que tindrà, la seva
vinculació jurídica. És a dir: el referèndum ha de ser
vinculant. I tenir garanties: s’ha de fer campanya, ha
de tenir un cens electoral, garanties democràtiques.
Perquè és important que tingui una alta participació
tant dels partidaris del “SI” com del “NO”.
I això, si no és pactat amb l’Estat no ens ha de fer
por. Perquè el Parlament té la capacitat legislativa
suﬁcient com per garantir tots aquests aspectes. És
a dir, si no és pactat serà legal. Demostrarem al món
que la unilateralitat és l’últim recurs de què disposem,
però al qual ens hi han abocat.

Comencem un Nou Any, on tots i totes ens marquem
nous propòsits. I a la política municipal què fem? Doncs
també tenim nous propòsits: i aquests són treballar
pel bé comú i l’economia social.
Volem una economia que reparteixi la riquesa,
que la distribueixi donant més serveis a la societat,
que aporti millores a la cobertura sanitària, que ajudi aquelles persones que estan soles, que qualsevol
persona pugui optar a un pis de lloguer, que no hi hagi
ningú que passi fred perquè no pot pagar la llum o el
gas per escalfar-se. Que avanci l’educació dels nostres
infants amb una millora contínua en la forma d’ensenyar i tinguem una transformació educativa amb un
model d’equitat. Que busqui la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de
persones en risc d’exclusió social, la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral, i la sostenibilitat de
l’entorn que ens envolta.
El pressupost que aquest any 2017 presenta el
nostre consistori reflecteix en bona part aquesta
economia social.
Al nostre poble tenim persones que es troben en
situació d’atur, amb tot el que això comporta, i podem
veure que en el pressupost d’aquest any hi ha un augment dels plans d’ocupació. Això permetrà millorar la
qualitat de vida de molts dels nostres veïns i veïnes.
A Sant Just, cada vegada més tenim una població
amb més edat, que requereix més atencions en el seu
dia a dia, i és per això que l’Ajuntament aposta en el
seu pressupost per donar més cobertura al contracte
del SAD (Servei d’Atenció Domiciliari).
No oblidem que en aquests últims anys no s’han
fet grans inversions en la via pública degut a la crisi,
però aquest any podem dir que sí que tenim unes
partides que faran que els nostres carrers millorin
qualitativament.
Hem de treballar per tenir més ingressos, però no
aplicant majors polítiques impositives, sinó revisant
de manera acurada les diferents partides d’ingressos.
No és una feina fàcil, però no és impossible. Hem de
trobar noves fonts d’ingressos per seguir millorant la
qualitat de vida de tothom.
Seguim i seguirem treballant perquè cadascú de
nosaltres puguem viure en un municipi on ens trobem
a gust i amb tots els serveis que necessitem coberts.

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

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

CANVI AL TÀNDEM
DEL GRUP MUNICIPAL
DE MOVEM
SANT JUST

EL ¿PRESIDENT?
AUSENTE

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Movem Sant Just és una candidatura oberta i plural de gent d’esquerres, ecologista, partidària de les
propostes basades en el bé comú, transformadora i
inconformista amb la realitat que l’envolta. Creiem
que la política municipal no és només gestió i tenir
la casa endreçada, sinó una oportunitat de fer canvis
profunds i signiﬁcatius de la realitat quotidiana. És
saber que podem fer molt des de la proximitat i ser
conscients que moltes de les lluites són compartides
per molts altres companys i companyes que fan de la
seva participació a la política un compromís personal
i col·lectiu.
Transcorreguts aquests primers 18 mesos a l’Ajuntament en què he estat l’encarregat de situar-me al
davant del tàndem, ara és el torn d’en Just Fosalva.
Hi ha hagut prou temps per establir un bon clima de
treball, una entrada adequada a una institució que
requereix conèixer els seus mecanismes propis, i una
deﬁnició dels objectius generals de govern.
Aquest és un relleu parlat i planiﬁcat, només avançat
uns mesos per la circumstància sobrevinguda d’una
oferta per incorporar-me al grup polític d’Entesa a la
Diputació de Barcelona, en una tasca d’assessorament
als municipis de la demarcació, compartint el que estic
aprenent durant aquests anys de regidor amb altres
companys i companyes que comparteixen lluites arreu.
Davant d’això, el sentit comú aconsella deixar algunes
de les meves atribucions al govern, en concret les
de segon tinent d’alcalde, que passarà a assumir-la
en Just. Jo segueixo amb la meva responsabilitat al
capdavant de les regidories de Medi Ambient, Espai
Natural, Residus i Energia.
I què dir d’en Just? No passa dia que no em sorprengui la seva natural adaptació a la dinàmica política,
la seva il·lusió, el saber destriar el gra de la palla i la
seva capacitat analítica de la realitat més propera. Els
objectius els té i els deixa clars, i és dinàmic i ﬂexible
en les accions per aconseguir-los. Amb un mètode
heretat segurament l’educació en el lleure, li permet
observar, ser crític i actuar en conseqüència. I fer-ho
sense deixar de ser el que sempre ha estat: una persona
compromesa amb el seu poble i el seu teixit associatiu.
Movem segueix la seva ruta, amb la tranquil·litat
de seguir funcionant com un equip cohesionat dins
i fora de la institució, amb el privilegi de tenir ara al
capdavant una persona que és un actiu de present i,
tant de bo, de futur.
Seguim movent Sant Just!

Cuando hablamos de Cataluña nos referimos a las
necesidades reales de 7,5 millones de personas que
implica poner en el centro de la agenda las reformas
inaplazables. En el cumplimiento de una de las exigencias de C´s, Rajoy ha convocado la conferencia
de presidentes autonómicos para establecer un diagnóstico compartido sobre la reforma del sistema de
ﬁnanciación de las comunidades autónomas. ¿Y qué
ha hecho el president de la Generalitat? Decir que no
va asistir. Con su negativa, se instala en el absentismo
institucional y la irresponsabilidad, renunciando a su
principal obligación: defender los intereses de todos
los catalanes.
Puigdemont y sus socios se retratan: llevan años
diciendo que no había diálogo y, ahora que lo puede
haber, le dan la espalda. Con esta actitud, supone
renunciar a crear más y mejores empleos, a tener una
mejor educación, mejores infraestructuras o un mejor
sistema de sanidad. Con el Govern ausente de los foros
de diálogo y la antigua CIU relegada a una posición
irrelevante en el Congreso, C´s es hoy quien mejor
deﬁende los intereses de los catalanes, conscientes
de que las reformas que son buenas para Cataluña,
lo serán también para toda España.
En el cumplimiento de las exigencias planteadas al
nuevo Gobierno Central, hemos instado a que se cree
un grupo de trabajo para reformar la ley de ﬁnanciación
autonómica. C´s trabajará para que los partidos se pongan de acuerdo en un nuevo sistema de ﬁnanciación que
no alimente la lucha entre territorios sino que garantice
los derechos de todas las personas, con independencia
de donde vivan. Para ello, defendemos entre otros, los
siguientes 4 principios. Primero, garantizar la igualdad
en el acceso a los servicios públicos esenciales como
la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.
Segundo, asegurar la equidad y la suﬁciencia ﬁnanciera
de las Administraciones autonómicas. Tercero, reforzar
el principio de corresponsabilidad ﬁscal delimitando
el ámbito de ﬁnanciación de los servicios públicos
garantizados por el sistema. Finalmente, el modelo
de reparto debe de ser claro y predecible para que
las comunidades autónomas puedan tomar sus decisiones adecuadamente y los ciudadanos sepan a
dónde va su dinero.

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

CANVIS DE DEDICACIÓ
I TINENÇA D’ALCALDIA
DELS REGIDORS DE MOVEM
El ple de desembre va formalitzar la modificació
al cartipàs municipal pel que fa a les funcions
del regidor Lluís Monfort, fins ara, 2n Tinent
d’Alcalde. Per motius laborals deixa la tinença
però seguirà sent portaveu del grup de Movem
Sant Just i regidor de Medi Ambient, Gestió de
Residus i Espai Natural, i d’Energia, però sense
hores de dedicació parcial. Fins ara tenia una
dedicació retribuïda de 21 hores setmanals. A
partir d’ara rebrà dietes per assistència a la Junta
de Portaveus, a les Comissions Informatives i
al Ple Municipal.
Així, el regidor Just Fosalva passa a assumir la 2a tinença d’alcaldia, la seva presència a
la Junta de Govern i la coordinació del seu grup
a l’ajuntament. Augmenten de 18 a 25 les seves
hores setmanals de dedicació al consistori i la
seva retribució serà de 29.239 ¤ bruts/any.

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

EL BUTLLETÍ FEBRER 2017 19

MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS FEBRER 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
CARNAVAL
Després dels dies nadalencs, ens preparem per divertir-nos i riure amb
el Carnaval. És el temps de la disbauxa just abans que comenci el temps
de la Quaresma i l’arribada de la primavera.
És una festa infantil, ja que els nens i nenes a les escoles es dediquen
a elaborar les seves disfresses i a fer grups de comparses, i també és la
festa del grans, que cada cop més, en el cas de Sant Just, s’apunten a
aquesta festa boja i divertida per passar aquests mesos d’hivern amb
una mica més d’alegria.
Animeu-vos a participar activament a la rua del Carnaval 2017, que
enguany se celebra el dissabte 25 de febrer. Apunteu-vos-hi i potser us
podreu endur algun premi, i si no voleu participar, acompanyeu la rua
disfressats i gaudint d’una festa tradicional, divertida i on
segur que no faltaran les sorpreses i el riure.
Anoteu-vos la cita a l’agenda perquè no us la podeu perdre i ens trobem a la gran festa prevista al
Parc de Joan Maragall:
• 17 h - Concentració i valoració del jurat de les disfresses del Carnaval
• 18.30 h - Rua de Carnaval (recorregut amb inici i final al Parc Joan
Maragall), xocolatada, animació, lliurament de premis i ball i festa
final amb Dj
Dissabte 25 de febrer, al Parc de Joan Maragall.
• A més, taller de disfresses i màscares.
Inscripcions a info@maslluisantjust.org. Dimecres 22 de febrer,
a les 18 h. Espai Mas Lluí.
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

JOVES

Preparem els 20 anys
del Casal de Joves
Sí, ja fa 20 anys que tenim aquest Casal
a Sant Just i ho hem de celebrar. Enguany aquest aniversari estarà present
en moltes de les activitats que hi ha
previstes.
Comencem el mes de febrer amb un
sopar de celebració que donarà el tret
de sortida a aquest aniversari.
A més, i com que el Casal no s’atura, també ens proposen les activitats
següents:
Sopar del 20è aniversari del Casal. Divendres 10 de febrer, a les 21 h. Casal de
Joves.
LABO, laboratori d’art. Espai d’experimentació de disciplines artístiques per
a joves de 12-18 anys. Preu: 1 ¤. Dissabte 18 de febrer, a les 18 h. Casal de Joves.
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
ASTRONOMIA

El grup d’astronomia
Desvern ens apropa cada
mes a la Lluna i els estels
T’agrada l’astronomia? Doncs segur que t’agradaran les propostes
del Grup d’Astronomia Desvern,
una entitat que es dedica a estudiar i observar tot allò que té a
veure amb els estels, els planetes,
la Lluna i l’astronomia en general.
Cada mes es reuneixen per fer les
observacions, que són gratuïtes, a
l’observatori que hi ha instal·lat a
El Mil·lenari.
També podeu trobar més informació si visiteu el seu blog http://
astrodesvern.blogspot.com on
pengen tot tipus d’informació astronòmica i les activitats que van
proposant.
Aquest mes ens proposen:
Xerrada d’astronomia: Evolució
i història del sistema solar. Divendres 3 de febrer, a les 19 h. Casal de
Joves
Observació de la Lluna. Dissabte
4 de febrer, a les 19 h. Observatori d’El
Mil·lenari

EDUCACIÓ
MÚSICA

Un febrer ple de música a Sant Just
Us proposem un munt d’actes
i activitats musicals per a aquest
mes de febrer.
Sant Just Desvern disposa de diverses escoles de música que formen els infants i també persones
adultes en la cultura musical, aprenent a cantar i/o tocar un instrument.
Els Tallers de Música i l’Escola
de Música de l’Ateneu ofereixen
la possibilitat d’aprendre música,
cant i gaudir de formació musical.
Durant l’any, també ens proposen
audicions musicals amb dos objectius, un que l’alumnat mostri els
seus progressos musicals i a la vegada oferir una estona de bona música al públic assistent.
Us convidem a assistir-hi:
Audicions musicals dels Tallers
de Música. Dissabte 4 de febrer, al
matí i a la tarda. Casal de Joves

Audicions musicals de l’Escola de
Música de l’Ateneu. Dissabte 18 de
febrer, a les 10.30 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
A més, també teniu una cita amb:
Jazz: Mosaico Collective.
Preu: 10 ¤ (socis/es: 8 ¤ i menors de
30 anys: 6 ¤, inclou consumició).
Divendres 3 de febrer, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Cicle de conferències sobre l’òpera, amb Armand Grèbol
Dimecres 8, 15 i 22 de febrer, a les
19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar
Curs monogràfic d’Història de la
Música, amb el musicòleg Xavier
Chavarría
Preu: 5 ¤ (socis/es: gratuït). Els
dies 14, 21 i 28 de febrer i el 7 i 14
de març, a les 10.30 h. Auditori de

la Residència de La Mallola (Aula
d’Extensió Universitària per a la gent
gran).
Taller familiar de música al Mas
Lluí. Els 3r divendres de mes, a les
17 h. Espai Mas Lluí

US PROPOSEM...
PER A INFANTS

PER A LA GENT +60 ANYS

PER A TOTHOM

Baby Contes: A la voreta dels
núvols, amb la Cia. Patawa
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 8 de febrer, 17.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar

Balls per a la gent gran
Dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, a les
17.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu

Debat de portaveus municipals
al programa Panorama Municipal
de Sant Just Desvern
Dijous 9 de febrer, a les 21.30 h.
En directe a ETV Llobregat

Hora del Conte:
Com reconéixer un
monstre?, amb Núria
Alonso
Per a infants a partir de
3 anys
Dimecres 15 de febrer,
17.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar

Visita cultural de migdia
per a la gent gran
Dimecres 15 de febrer,
a les 10 h.
Des del Parc del Parador.
Més informacio: Associació
de Gent Gran de Sant Just Desvern
Xerrada informativa
amb la Notaria de Sant Just
Divendres 24 de febrer,
a les 17.30 h. Al Centre Social
El Mil·lenari

Tertúlia: La matemàtica de la
història, Alexandre Deulofeu,
amb Juli Gutiérrez
Divendres 17 de febrer, a les 20 h.
A la Sala Piquet de l’Ateneu
El Documental del Mes: Dins
l’armari, de Sophia Luvarà
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤).
Divendres 24 de febrer, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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EDUCACIÓ

SORTIDES

Participa en el nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
que comença a elaborar-se tot just ara. Implica-t’hi
i aporta les teves opinions sobre quin i com vols que
sigui el paper educatiu de la teva ciutat. Vine a la
jornada de presentació del PEC.
Dissabte 4 de març, de 9.30 h a 13.30 h. La Vagoneta.
Inscripcions del 14 al 21 de febrer a www.santjust.cat)

I NO US PERDEU...
PERSPECTIVA MODERNISTA
Itinerari de ciutat amb Oleguer
Biete. Dissabte 4 de febrer, a les
10.30 h
Visita a MNAC, amb
Xesco Ramos
Dissabte 25 de febrer,
a les 10.30 h
Més informació i inscripcions
al Centre Cívic Joan Maragall.
Preu: 10 ¤, l’activitat.
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DONACIÓ DE SANG

VIQUIPÈDIA

Vols implicar-te en l’educació
del teu poble? Volem escoltar-te!

EXCURSIONS ARREU
AMB LA SEAS
Aquest mes la Secció Excursionista
de l’Ateneu ens proposa:
Excursió circular a la Mola de Sant
Llorenç de Munt
Diumenge 5 de febrer, a les 7 h.
Des del Parc del Parador.

Siguem solidaris: el Banc de
Sang i Teixits necessita donacions de sang. Per a majors de 18
anys. Dimarts 7 de febrer, a les
16.30 h. Casal de Joves

Conferència: L’Empordà de Josep
Pla, amb Llorenç Soldevila
Divendres 10 de febrer, a les 20 h.
Sala Piquet de l’Ateneu.

flORS DE BACH I fiTOTERÀPIA PER A LA DONA

Excursió d’Aiguablava a Palamós
(Baix Empordà). Preu: 18 ¤ (socis/es:
15 ¤).
Diumenge 12 de febrer, a les 7 h.
Des del Parc del Parador.

Dimecres 8 i 15 de febrer, a
les 18.30 h. Al Centre Cívic Joan
Maragall
Preu: 22,20 ¤, les dues sessions

Excursió matinal a les fonts
d’Argentona (Maresme)
Diumenge 19 de febrer, a les 7 h.
Des del Parc del Parador.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
100 anys pujant a l’autobús
Al CIM de Can Ginestar, del 2 de febrer al 3 de març

Gest, de Berta Blanca T. Ivanow
Al Celler de Can Ginestar, fins al 19 de febrer
Exposició de Xavier Solé i Emili Ametller
Al Celler de Can Ginestar, del 22 de febrer al 26 de març.
Inauguració, el dia 22 a les 19.30 h

ALTRES

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de gener (4.777 clics)
1. Substituir la gespa del camp de futbol, fer-ne un de futbol 7 i millorar les ediﬁcacions del camp que toquen al carrer Cervantes seran
les actuacions que es faran a l’equipament aquest any
2. La Pastisseria Trilla abaixarà la persiana després de Reis

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Lluïsos
Diumenge 5 de febrer, a les 12 h. Parc del Parador
Conferència i col·loqui amb Lluís Llach
Activitat de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran.
Dimarts 7 de febrer, a les 18 h. Auditori de La Residència
La Mallola

3. Avui arriben a Sant Just els Reis Mags de l’Orient

SANT JUST ENS AGRADA

Debat2Vint: La presidència de Donald Trump, a debat,
amb Núria Ribó, excorresponsal d’El País a Estats Units
Preu: 10 ¤. Conﬁrmar assistència a debat2vint@gmail.com.
Organitza: Agrupació PSC Sant Just
Dijous 9 de febrer, 20 h. Restaurant Nois i noies
(Av. Camp Roig, 6)

martimercader
Sant Just Desvern
33 M’agrada

VIII Concurs Internacional de Fotografia
info: http://concurs.afsantjust.com
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

martimercader#santjust
#santjustdesvern #barcelona
#textura #blätter #fulles
#hojas #martimercader
#martimercaderfotos

AVANÇ DEL MES DE MARÇ
Vermut amb Gabriel Rufián i calçotada d’ERC
Venda de tiquets a l’Antiga Granja Carbonell.
Preu: 15 ¤.
Diumenge 5 de març, a les 12 h. Casal de Joves

La Baixcicletada@baixcicletada
@santjustcat potencia l’ús de la #bicicleta

amb nous aparcaments i un punt de reparació
al Parador, on hi ha un tòtem amb eines de
reparació

Actes, activitats i activisme envers les dones

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (GENER 2016)

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES,
8 DE MARÇ
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instagram #santjust

Special Olympics Cat@SOCatalunya
Moltes gràcies @santjustcat per acollir el TeNota: 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 MARÇ:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 de febrer

rritori Special i donar suport a l’esport com a
via d’inclusió social!Us esperem el 14 de maig!
joan arribas@joanarribas
@santjustcat fa un parell de mesos criticava la tala de

moreres del carrer Font. Ara reconec que ha quedat
molt bé, que continuii
santjustcat@santjustcat
@rogerconsul Subsanades les incidències a la via pública produïdes pel

fort vent d’aquest cap de setmana. Gràcies per la seva col·laboració.
RogerCònsul

#UErgonya@santjustcat@radiodesvern @josepperpinya
hi ha un arbre caigut al creuament de carrers major i rambla
Butlletí elaborat
amb paper reciclat
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VOLS FORMAR PART DE L’EQUIP DE VOLUNTARIAT?
El 14 de maig de 2017 Sant Just Desvern acollirà un esdeveniment que aplegarà més
de 630 esportistes amb discapacitat intel·lectual en les disciplines
de bàsquet, ciclisme i tennis.
És una trobada esportiva que té per objectiu promoure l’esport, el lleure i la solidaritat
entre les persones amb discapacitat intel·lectual, així com millorar les opinions,
actituds i comportaments socials en relació a aquest col·lectiu.
La col·laboració de persones voluntàries és fonamental per a l’èxit del Territori Special.

Participa-hi emplenant el formulari que pots trobar
a santjust.cat

