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Més de 600 persones
van desfilar pel concurs de
disfresses de Carnaval
El Casal de Joves
celebra 20 anys
com a espai
de referència

Un mes d’activitats
en femení per
commemorar
el Dia de la Dona

Sant Just
gaudirà d’un
nou parc a la
Rambla

CASAL DE JOVES

20 anys com a espai de trobada
i equipament referent per al jovent

L

’edifici actual del Casal de
Joves va obrir les portes
l’octubre de 1997, fruit de
les reivindicacions del jovent i de la voluntat de l’Ajuntament
de donar resposta a les necessitats
d’aquest col·lectiu pel que feia a
disposar d’un espai propi on fer-hi
activitats. Era un equipament més
ampli i adequat que el que havien
utilitzat fins aleshores al Parador.
Des del principi, la voluntat va ser
aglutinar serveis i recursos, i oferir
un programa estable d’activitats de
lleure i formació en el qual s’impliquessin les entitats juvenils. “Dues
dècades després l’objectiu continua
sent el mateix: fer realitat totes i cadascuna de les propostes del jovent,
i generar així un espai molt obert
a la participació, un espai que s’ha
anat reconvertint i reinventant a mesura que els interessos del col·lectiu
canviaven”, explica la directora del
Casal, Montse Martín.
Amb el pas dels anys ha variat
la fisonomia, especialment amb la

pintura de grafits a la façana –com
a resultat d’un projecte d’art urbà–,
i actuacions permanents de manteniment i millora; però també ha
esdevingut l’espai de referència i de
trobada per al jovent: 32 entitats en
fan ús, s’ofereixen més de 80 serveis
i activitats i es registren uns 18.000
usos a l’any.
Un equip d’educadors i educadores
s’encarrega de fer el seguiment de les

activitats i de programar les accions
de l’espai atenent a la demanda de
les persones usuàries.
Al llarg d’aquests anys el Casal
ha acollit propostes de tota mena:
l’Ovulus Escenicus, els festivals de
Telenoika, Rol en viu, Nits de música,
els CCÒ, Scooter Runs, grups oberts,
jam sessions, cinefòrums, festes, teatres, concerts homenatge, halloweens, Carnestolfests, Cabarets, Tropi-

DANIELA MARIANA
(18 anys)

JUST FOSALVA
Regidor de Joventut

“DURANT TOTA LA
MEVA ETAPA DE
SECUNDÀRIA HE
ASSISTIT A CURSOS
(TEATRE, ANIMACIÓ,
LABO, CUINA). M’AGRADA
MOLT LA DIVERSITAT D’EDATS DEL CASAL
DE JOVES I M’HI SENTO MOLT A GUST. AL
CASAL TOTS I TOTES SOM IGUALS I FEM
AMISTAT TOT I QUE VINGUEM DE LLOCS
DIFERENTS. M’AGRADARIA QUE VINGUÉS
MOLTA MÉS GENT”.

“EL CASAL DE JOVES
ÉS UN ESPAI VIU,
DIVERS I CANVIANT,
EN CONSTANT
DIÀLEG AMB LA
GENT JOVE I LES SEVES
INQUIETUDS. ALHORA EL CASAL ESDEVÉ
UN TRAMPOLÍ PELS PROJECTES I LES NECESSITATS DEL JOVENT EN LES DIFERENTS
FACETES DE LA SEVA VIDA.”

QUÈ OPINEN…
ISMAEL PEÑALUER
(12 anys)
PATRÍCIA
TEHONA
(13 anys)

“TOT I QUE FA POC
QUE VAIG ARRIBAR
AL CASAL, AQUÍ EM
TROBO AMB MOLTA GENT PER JUGAR I
ESTAR AMB ELS MEUS AMICS (ISMAEL)”
“TOT I QUE EM FEIA VERGONYA ENTRAR-HI
ARA NO EN VULL SORTIR. M’AGRADA MOLT
L’AMBIENT I ESTAR AMB ELS MEUS AMICS”
(PATRÍCIA)
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cal Party, en són alguns exemples.
“Tot això no hauria estat possible
sense la complicitat i la creació de
les diferents entitats juvenils, que
en tot aquest temps han omplert de
vida les programacions del centre”,
explica Martín.
Alhora, des del Casal també s’ha
donat suport a la figura inquieta
del jove artista amb els Bucs d’Assaig, l’Espai Creatiu, les exposicions,
assajos de companyies de circ, els
diferents murals, el festival Persona i,
actualment, amb els monogràfics del
Laboratori d’Art i la Fira D.O.
Però, a més de ser seu d’entitats
juvenils, l’equipament ha acollit en
els seus espais activitats d’entitats
culturals, esportives i d’altres regidories. Entre els diferents actes
hi ha hagut dinars i celebracions,
grups de batucada, el Correllengua,
l’English Day o les diferents festes
de les associacions de veïns..., així
com la participació activa dins les
celebracions del poble com són les
Festes de Tardor, la Festa de la Pau,
la Festa Major, Reis i el Dia contra la
Violència Masclista.
Hi ha un projecte específic per
la franja d’edat 12-18 que consisteix
en sortides al llarg de l’any, tallers i
un grup de participació en les activitats del poble com la Festa Major,

consultiu amb persones representants de les associacions juvenils i
que està obert a totes les persones
joves del municipi. En aquest servei
també es treballa la definició del Pla
Jove i les accions que se’n deriven.
Per celebrar el 20è aniversari s’han
programat diferents activitats al llarg
de 2017. El tret de sortida ha estat
un sopar aquest febrer, al qual van
assistir unes 200 persones, a càrrec
de l’empresa concessionària de l’equipament, Progess S.L.

ACTIVITATS DEL
20È ANIVERSARI
Sant Just al Carrer, Dia de la Dona...
També hi ha el LABO (Laboratori
d’Art) que és un espai d’experimentació on el jovent pot descobrir, crear,
dissenyar i aprendre diferents formes
d’art, com a eina de desenvolupament
personal.
L’equipament compta amb una
eina de dinamització important, la
seva web casaldejoves.cat, un entorn creatiu, accessible i amb continguts plenament actualitzats.
El Casal de Joves també s’implica
en el Consell de Joventut, l’òrgan

ABRIL
Renovació d’una part del grafit exterior
de la façana del Casal de Joves
MAIG
Jam Session-vermut amb grups i músics
que han passat pel Casal al llarg dels 20
anys
OCTUBRE
Exposició de materials i fotografies “20”
Cicle de xerrades i trobada juvenil
Acte Institucional de celebració

DE FÀBRICA DE VIDRE A “FÀBRICA D’IDEES”

El servei de Casal de Joves s’inicia a la primera planta d’El Parador
l’any 1985, a l’espai públic que va deixar lliure la Biblioteca quan es
va traslladar a Can Ginestar. Allà el jovent va començar a fer néixer
les seves propostes, les seves ganes de fer coses.
En pocs anys, l’espai es va quedar petit i va arribar l’hora de
reivindicar un local més gran on tinguessin cabuda totes les activitats
i idees que els passaven pel cap.

Així, l’any 1997, essent Alcalde Ramon López, que havia estat
regidor de Joventut, obria les seves portes l’actual equipament, a
l’avinguda de la Indústria, i el que fins aquell moment havia estat la
fàbrica de vidre Viriato es va convertir en una fàbrica d’idees.
La construcció va comportar la urbanització d’aquesta zona
d’equipaments públics i del parc Roquetes.
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Les entitats i els serveis, l’ànima del Casal
El Casal de Joves és seu de les entitats Loud Music, Bandandarà, Alnus, Grup d’Astronomia, Joves 12-18
anys i joves de L’Espai Jove, les quals
ofereixen un programa estable d’activitats de lleure, oci i formació. Però
moltes altres entitats locals el fan
servir habitualment, com ara el Drac
de Sant Just, Karts de Coixinets, la
Casa de Extremadura i l’Associació
Amics del Barri Sud.
En aquests 20 anys, però, moltes
han estat les entitats, col·lectius
i persones a títol individual que
han omplert de vida i han fet gran
el Casal de Joves:
1/2 mm, Alnus, Ais.com, Acció
Solidària i Logísitca, Aïsha, Amics del
Ioga, American School, A.E.M.L.K.,
Asproseat, Böira, Banc de Sang i
Teixits, Braille, Ballet Barcelona, BCN
Swing, Bandandarà, Bauala, Club Rol
Evasió, Club Scooterista, Can Llumat,
CAL, CAS Fontsanta, Cineclub Utopia,
CAP Sant Just, Celler de Can Mata,
Club de bàsquet, Club ciclista, Club
de Volei Sant Just, Donant la nota,
Drac de Sant Just, Dimonis de Sant
Just, Esplai Ara Mateix, Escola Canigó,
Escola Madre Sacramento, Espai
de dansa Tutuguri, El Nucli, Edison,
Futbol Botons, Fundació la Roda, Grup
d’escacs, Grup d’Astronomia, Grup de
breakers, Hospital de Sant Joan de
Déu, INS Sant Just, Impacta Teatre,
Jazztà Bé de Teatre, Karts de coixinets,
Loud Music, L’òvul, Ludika, Medinium
Tremens, Mandrágora, Músics de Sant
Just, Mai, Noctàmbul, Neo Fluids,
Rid-4, Re7, Riu, Sant Just Solidari,
Telenoika, Tallers de Música, Ungravity
Board i a la resta d’equipaments
municipals

QUINS SERVEIS T’OFEREIX?
Programa 12-18: el Casal treballa amb especial èmfasi
amb la franja d’aquesta edat per tal de crear dinàmiques i
que, des de l’adolescència se’ls acompanyi en la transició
cap al món adult. També al Casal es programen tot
tipus d’activitats adreçades a aquest col·lectiu: tallers,
cursos, intercanvis europeus, cinema i sortides
lúdiques...
Número d’usos: 500/trimestre
Espai Jove: és una alternativa d’oci nocturn amb
l’objectiu que el jovent pugui organitzar actes i pugui gaudir
d’un lloc de trobada a la nit. Persones
usuàries: 150/trimestre
Servei de Mobilitat Internacional: 		
servei d’assessorament per informar i acompanyar
el jovent interessat a realitzar intercanvis,
voluntariat o formació a Europa. Cal demanar cita
prèvia. Persones usuàries: el 2016 s’han informat o
participat en els diferents projectes 75 persones
Lloguer d’espais: possibilitat de lloguer de les
sales del Casal per assajar teles acrobàtiques, trapezi,
dansa, teatre, etc. Preu: 1 ¤/hora/ persona. Cal reservar hora.
També es poden llogar sales per fer actes, celebracions o reunions. Número d’usos: 400
persones/trimestre
Bucs d’assaig: servei de lloguer a 5 ¤/h, completament equipats i amb paquets
d’hores més econòmics. 250 usos/trimestre
Tramitació dels carnets d’alberguista i estudiant internacional
Skate Park Utopia: espai on el jovent que patina pot fer pràctica lliure amb rampes
d’skate, baranes i calaixos. Disponibles a la tarda segons programació. 125 persones/
trimestre
Servei de viatgeteca: prèstec de guies de viatge, consulta d’informació necessària
pels als viatges i la impressió de bitllets.
Servei de ludoteca: espai pedagògic per jugar a jocs de taula. 200 usos/trimestre
Punt d’informació juvenil Just al Punt: consulta i informació sobre habitatge,
ocupació, estudis, salut, oci, associacionisme, etc. 2.300 consultes/trimestre
Casal 2.0: a través de les xarxes socials es pot consultar tota l’oferta d’oci
programada per cada trimestre, els anuncis de les activitats i fotos i vídeos dels actes
organitzats per les entitats juvenils. També es poden consultar a través del blog les
ofertes de feina més actuals i notícies de formació. www.casaldejoves.com té 3.526
amics a facebook i més de 6.000 visites al blog durant el 2016.
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EQUIP DE GOVERN

8 DE MARÇ:
COMMEMORACIÓ AGREDOLÇA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

La celebració del 8 de març, Dia Internacional
de les Dones, ens obliga a reflexionar sobre els
progressos assolits. El balanç és agredolç, perquè
s’avança amb lentitud i amb retrocessos evidents.
Disposar de dades i indicadors sobre la igualtat de
gènere és clau per detectar les discriminacions. I
en podem citar moltes xifres sobre desigualtat.
Segons un recent informe de la UGT sobre
les desigualtats salarials a Catalunya, les dones
cobren un 25% menys que els homes. Les
dones treballen en sectors i ocupacions menys
remunerades al mercat laboral. L’estudi també
evidencia que l’edat reproductiva marca un punt
d’inflexió en la vida laboral de les dones: tenir fills
és factor d’abandonament del mercat laboral,
mentre que els homes augmenten la taxa d’ocupació. Per tant, és evident que és indispensable

trencar amb els estereotips i assignació de
rols de gènere: a l’escola, la família i a la feina.
Cal lluitar per millorar les condicions laborals
dels sectors més feminitzats i dotar les feines
de cura i atenció de més valor.
En el mateix sentit, es pronuncia l’estudi “La
feminització de la pobresa” de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social a Catalunya: creix el risc
de pobresa femenina a Catalunya, mentre que
tendeix a disminuir el de la masculina. La pobresa
augmenta entre les dones de totes les franges
d’edat. Les principals causes són la menor participació de les dones en el mercat laboral i el no
reconeixement econòmic ni social d’altres feines
que assumeixen les dones de manera majoritària
(essencialment, tasques de cura i manteniment
de la llar). El model de llar més afectat per la

pobresa són les famílies monoparentals, que
a Catalunya estan encapçalades per dones en la
seva gran majoria. Per tant, la pobresa femenina
afecta directament els infants que en depenen.
Aquesta realitat és palpable a Sant Just, com
a altres poblacions de l’entorn. Els serveis socials,
educatius i d’ocupació veuen com les xifres es
converteixen en casos reals.
En conseqüència, cal corregir el desavantatge socioeconòmic de les dones; lluitar
contra els estereotips, l’estigma i la violència, i
a la vegada enfortir el poder d’acció, la veu
i la participació de les dones. Els reptes són
col·lectius i no podem defallir. Els actes previstos a Sant Just durant la commemoració del 8
de març pretenen evidenciar aquesta realitat i
ajudar a combatre-la.

REBENTEM EL SOSTRE
DE VIDRE

L’AMOR POT
AMB TOT?

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

De forma generalitzada, i com a conseqüència de factors socials, culturals,
familiars i educatius, quan pensem en diferents situacions, professions
o col·lectius, els primers noms que ens vénen al cap són noms d’homes.
I, si no, feu l’exercici. Intentem pensar en noms il·lustres del nostre
Sant Just i posem-los en una llista. De ben segur que la majoria són noms
d’homes. Si sou persones vinculades a alguna entitat, reflexioneu en la
formació de la Junta. Quants són homes i quantes són dones? I ara, penseu
en la presidència. Quantes són ocupades per homes i quantes per dones?
Per sort, a Sant Just ens hem decidit a trencar aquesta norma general.
La implicació i visibilitat de les dones dins del món associatiu i de les
professions liberals, per exemple, ha fet passos molt importants.
La participació activa de les dones del municipi és clau per al seu
bon funcionament i, al mateix temps, imprescindible per anar esquerdant
més i més el sostre de vidre que impedeix una veritable igualtat d’oportunitats entre homes i dones per arribar a nivells de direcció i lideratge.
Així, el sostre de vidre comença a esquerdar-se, sí, però cal que
empenyem més per poder trencar-lo del tot. Perquè, de dones que van
excel·lir, i excel·leixen, en els seus respectius camps d’actuació, n’hi ha, i
moltes, a Sant Just. La nostra societat civil està plena de dones implicades,
amb empenta i que han indicat el camí per canviar aquesta situació, per
ajudar totes les dones a rebentar definitivament el sostre de vidre.

L’adolescència i joventut són èpoques de grans descobertes; el nostre
món, igual que les nostres hormones, creix a un ritme vertiginós. Una
d’aquestes descobertes és la relació de parella. Però no sempre tot són flors
i violes. Cada cop són més els i les joves que, amb la disfressa de l’amor
romàntic, comencen a adoptar patrons de conducta tòxics. Patrons
basats en el control, en la gelosia, en la submissió... i la gran damnificada,
com de costum en la nostra societat patriarcal, és la noia.
L’estudi ¿Fuerte como papá ¿Sensible como mamá? realitzat l’any 2015
a l’Estat espanyol a partir de nois i noies de 14 a 19 anys revela algunes
dades realment esfereïdores: el 52,6% de les noies i el 67% dels nois
creuen que el noi ha de protegir la noia; un 29,3% i un 35% normalitza
l’existència de gelosia. Pel que fa als actes que qualificaríem de violència
exercida entre nois i noies, un 62,9% de les noies i un 58,6% dels nois
han revisat el mòbil de la seva parella sense consentiment i un 41,7% i un
52,7% han dit a la seva parella amb qui pot parlar i on pot anar.
L’amor no és submissió, possessió, gelosia ni control. Aquestes
són les bases on s’arrela i creix la violència de gènere.
No, l’amor no pot amb tot.
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L’ENTREVISTA AMB CLARA PEYA, PIANISTA I COMPOSITORA

“Utilitzo la música com a denúncia de les desigualtats
i com a crit d’apoderament de les dones”
La santjustenca de naixement Clara Peya està considerada una de les creadores més originals i úniques que
han aparegut en els darrers temps en l’escena musical del país. També és cofundadora de la companyia de
teatre-dansa i música en directe Les Impuxibles i ha
compost diverses músiques per espectacles de teatre
i dansa.
Als seus 30 anys té a la seva butxaca set discos i pel
seu cap bullen multitud de projectes, sempre amb un
fort component de denúncia i compromís feminista.
D’on neix el teu darrer disc Oceanes 		
(TempsRecords, 2017)?
És un homenatge a les dones que m’han influenciat al
llarg de la meva vida: la meva mare, la meva germana,
la meva ex, amigues... dones que estimo, que admiro,
que són els meus referents. Dones, totes, en les que
m’he volgut emmirallar.
En les mitologies grega i romana les Oceànides eren
unes ninfes filles d’Oceans i Tetis. Cadascuna d’elles estava associada a una font, mar, riu o llac. I jo he decidit
convertir algunes d’aquestes dones tan importants per
mi en les OCEANES, dones d’aigua, princeses indomables, perquè representen l’autenticitat de viure, de ser...
i aquest disc parteix d’elles i vol convertir-se en un crit
per l’apoderament de totes les dones, perquè res ni ningú ens talli les ales, i puguem fer allò en el que creiem i
el que ens fa felices.
Tot el que fas gira entorn les dones, la seva vàlua i les
desigualtats que pateixen...
Durant la meva vida he estat víctima de micromasclismes. Moltes vegades m’he sentit discriminada només
pel fet de ser dona. A nivell artístic, he tingut menys
oportunitats que si hagués estat home perquè el món
està muntat així. Però tot això també m’ha forjat com a
persona i m’ha servit per prendre el meu propi camí i
fer una trajectòria en solitari.

Em considero molt feminista, totalment, i cada dia
ho sóc més, i crec que paga la pena implicar-se socialment perquè tenim molt poder, molt talent i és una
necessitat.
I en el teu cas ho fas a través de l’art i de la música?
Sí, és la meva forma d’expressar-ho. Durant molts anys
he estat molt activista, però ara no tinc tant de temps i
em sento obligada a continuar lluitant des de la meva
esfera professional. Crec que he trobat un equilibri important que em fa treballar a gust i alhora no renunciar
a la meva vessant més feminista. El 50% de tot el que
faig han de ser projectes compromesos amb aquests
valors, si no no m’interessa.
Al teu parer, en quina situació estem ara?
No puc negar que s’ha avançat en temes d’igualtat,
però no ens podem quedar aquí. La supressió del masclisme per molta gent és ajudar a casa, com si això fos
l’única cosa, però això és només la punta de l’iceberg,
una simplificació que ens perjudica i molt. Per això cal
continuar lluitant, des de tots els àmbits.

Una dona compromesa en cos i ànima
Va nèixer a Sant Just i s’hi sent molt vinculada. El 20 de març participarà, juntament amb la ballarina, coreògrafa i veïna, Laly Ayguadé, en un acte organitzat
per l’entitat El Món Il·lustrat en el marc del Dia de la Dona a Sant Just Desvern.
Serà una bona oportunitat per conèixer una mica més la Clara, una dona intensa
que posa el cor i l’ànima en tot allò que fa. Confessa que sense el seu piano no és
res i que utilitza l’art per no trobar-se sola i buida.
Al gener va sortir el seu darrer disc, Oceanes, a l’estiu Les impuxibles estrenen
Aüc, un espectacle sobre les violències sexuals amb la voluntat política d’afrontar-nos a allò invisible i fer audible allò que no es vol sentir. Altres projectes en
els quals participa amb la seva música són la tercera temporada de “Limbo”, que
parla de la transexualitat, “Jane Eyre”, dirigit per Carme Portaceli, i “Pluja” de la
Cia Guillem Albà.
6 EL BUTLLETÍ MARÇ 2017

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Un mes d’activitats en femení
i d’igualtat sense excuses
Sant Just prepara una programació amb una vintena
de propostes que abasten diferents temàtiques
i franges d’edat per ampliar la conscienciació
L’Ajuntament de Sant Just Desvern
treballa amb polítiques de gènere
transversals, la qual cosa permet
establir marcs, criteris i accions per
incidir en els diferents àmbits que
afecten i on es desenvolupen les
dones, per tal d’aconseguir majors
quotes d’igualtat. La programació
que els serveis municipals, amb la
col·laboració d’entitats i col·lectius,
ha preparat per al 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, és un reflex d’aquesta línia de treball.
Hi ha visites a museus, exposicions, presentacions de llibres, xerrades, teatre, cinema, contes per a
infants, activitats específiques de
treball amb alumnat de l’Institut,
visibilització a l’esport amb el lema
“Igualtat sense excuses” en els partits de competició que es disputin
al poble, sopar-ball i el Consell Plenari Municipal de les Dones, òrgan
consultiu i de presa de decisions en
matèria de polítiques de gènere.
La situació de les dones al llarg
de la història i la seva situació en
diferents punts del món actualment serà l’eix de moltes de les activitats organitzades.
LA IMPLICACIÓ ÉS CLAU

“L’apoderament de les dones és fo
namental per superar les situacions de discriminació i de desigualtat, i bona part de les activitats que
es duran a terme aquest mes tenen
com a protagonistes dones de Sant
Just que han trencat el sostre de vidre, un exemple de lluita i d’èxit, i
que fan pensar que un altre món és
possible. Per aconseguir-ho, però,
és necessària la implicació i participació de més dones en els diferents projectes, activitats i òrgans
que tenim al nostre abast”, destaca
la regidora.
La diferència no és per definició
discriminatòria, són els valors cul-

turals de la societat patriarcal els
que impregnen la diferència de discriminació i desigualtat. La nostra
societat, a banda d’establir de manera arbitrària identitats, tasques i
responsabilitats diferents per a cadascun dels gèneres, atorga un grau
més alt de consideració als valors
associats al gènere masculí per damunt dels associats al femení.
Gina Pol, regidora
de Polítiques de
Gènere i Igualtat
“S’han organitzat
una vintena
d’activitats, que
abasten diferents
temàtiques i adreçades a totes les franges
d’edat, amb la voluntat d’arribar a tothom,
de posar el nostre gra de sorra perquè es
visualitzi que les dones encara pateixen
moltes formes de discriminacions directes
i indirectes i que no podem apartar-ne
la vista, sinó afrontar-ho i lluitar contra
elles, amb polítiques per descomptat,
però també a través de la conscienciació
amb teatre, música, l’esport, contes per
als infants... Totes i tots som responsables
i còmplices si no fem res per aconseguir
una igualtat sense excuses”.

ALGUNES ACTIVITATS
DEL 8 DE MARÇ
Dimecres 8 de març
Xerrada: “Pepita Teixidor i el seu món”,
pintora de flors. 19 h. Can Ginestar i
exposició al Centre Cívic Joan Maragall
del 6 al 20 de març.
Dissabte 11 de març,
Contes infantils lliures de sexisme, 12 h.
Can Ginestar
Dimarts 14 de març
Taller: teatre de l’oprimit i gènere, 19 h,
Can Ginestar.
Divendres 31 de març
Cinema i fòrum amb la pel·lícula Carol.
10.30 h. Centre Social El Mil·lenari
Presentacions de llibres, xerrades i
exposicions amb dones implicades de
Sant Just: Olga Vallejo, Jana Álvarez, Laly
Ayguadé i Clara Peya.
Exposició “El món en femení” al CIM
Can Ginestar fins al 13 de març
Podeu consultar la programació 		
a santjust.cat

EL BUTLLETÍ MARÇ 2017 7

NOTÍCIES BREUS

MILLORES A LA PLANA BELLSOLEIG
Al barri de la Plana Bellsoleig s’han dut a terme treballs de manteniment i millora als carrers Can
Solanes i Avellaners, s’ha millorat la il·luminació del pipicà del Parc Padrosa i s’ha fet la rotonda de can
Mèlich (avinguda Onze de Setembre).

GESPA NOVA A LA PISCINA
EXTERIOR DE LA BONAIGUA
El Complex Esportiu Municipal de La
Bonaigua ha substituït la gespa natural per
800 m2 de gespa artificial a la zona de la
piscina exterior. És una gespa tricolor amb
efecte memòria, és a dir, que recupera l’estat
de la gespa després de ser trepitjada i ofereix
un aspecte millor.
Paral·lelament també es canviarà la tanca
perimetral de la zona exterior. Ambdues
accions s’han fet per tal de millorar el confort
de les persones usuàries a la zona de la piscina,
que obrirà portes l’1 de juny.

ENCARA POTS FORMAR PART DEL VOLUNTARIAT
PEL TERRITORI SPECIAL
Ja són 80 les persones inscrites com a voluntaris/
àries per l’acte que se celebrarà el 14 de maig a Sant
Just. Són persones de totes les franges d’edat, la
majoria de Sant Just Desvern. Les col·laboracions
més sol·licitades són suport a esportistes i suport a
les instal·lacions esportives.
Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer
des de santjust.cat
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ÀVIA CENTENÀRIA
La veïna Maria del Tránsito de la Iglesia
va fer 100 anys el 31 de gener.
L’alcalde i la regidora d’Acció Social, Ginal Pol,
van felicitar-la personalment a la residència
Ntra. Sra. de Lourdes.

AMPLIACIÓ DEL SERVEI
TRAM ha ampliat el servei d’hora punta
a les línies T1, T2 i T3, amb un increment
de pas –de 5 a 4 minuts– del
tramvia de Barcelona a la
franja de 17 a 20 hores, de
dilluns a dijous feiners.

NOTÍCIES BREUS
INICIATIVA
COMARCAL
PER FOMENTAR
LA COL·LABORACIÓ
PÚBLICO-PRIVADA
Sant Just ha acollit la Taula de
concertació d’empreses dins el
Projecte POIL, amb la finalitat
d’enfortir la indústria local del sector
de l’alimentació.
El projecte s’emmarca en l’Acord
de Concertació Territorial per al
Desenvolupament Econòmic Local
del Baix Llobregat i el Consell
Econòmic Social del Baix Llobregat.
El president del Consell Comarcal i
alcalde de Sant Just Desvern, Josep
Perpinyà, va donar la benvinguda a
les persones assistents i va destacar
la importància de la col·laboració
público-privada en el foment i la
difussió empresarial, especialment
de la petita empresa.

AUGMENTA EL NOMBRE
DE PERSONES USUÀRIES
DEL SERVEI AULA D’ESTUDI

La xifra de persones
usuàries ha crescut un
16 % respecte el 2016

Del 7 al 29 de gener, 103 persones de mitjana per dia han passat
per l’Aula d’Estudi de la Biblioteca Joan Margarit. És el segon
any que s’ofereix aquest servei en el període de gener, amb la
voluntat de donar resposta a les necessitats de l’alumnat de trobar
un espai òptim on poder estudiar durant l’època d’exàmens. Per al
proper període del servei, els mesos de maig i juny de 2017, l’horari
s’ampliarà amb 157 hores més.

NOVETATS A LA
CASA REGIONAL
D’EXTREMADURA
L’entitat enceta una nova etapa amb la
renovació de la Junta, al capdavant de la
qual torna a ser-hi Manuel Zapata –que
ja va ser president de la Casa Regional
entre els anys 2008 i principi de 2014–,
i el seu proper trasllat a La Vagoneta on
tindrà la seva seu.
La propera cita important de l’entitat és el
Cocido Extremeño, que es farà
el 19 de març , a les 14 h, al Casal de
Joves

2016

976
1.130

2017

MANTENIMENT
DE LA FONT
D’EN MODOLELL
Recentment les dues persones contractades
a través del Pla d’ocupació forestal han dut a
terme treballs de manteniment d’aquesta font.
Es tracta d’un antic safareig, sota can Cuiàs,
que es va recuperar l’any 2013, també gràcies a
un altre pla d’ocupació.

L’AJUNTAMENT DEROGA LA TAXA DE CLAVEGUERAM
I LIQUIDA ELS REBUTS CORRESPONENTS
Entre els mesos de gener i febrer, l’Ajuntament ha notificat la liquidació de la taxa de
manteniment de les infraestructures de les aigües residuals i pluvials del municipi a 6.579
habitatges i locals.
L’import respon al cost del servei en el període entre el 23 de setembre de 2014 i 31 de
desembre de 2015. Aquest import de la taxa s’inclourà en els dos propers rebuts de l’aigua. Més
de la meitat dels imports no superen els 20 ¤. L’ingrés total previst és de 163.632,99 ¤.
L’Ajuntament només liquida al veïnat el servei dels anys 2014 i 2015, perquè la taxa es va
posar en marxa temporalment per necessitats de finançament. Aigües de Barcelona, empresa
metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, va fer una diagnosi de l’estat de la xarxa i va
actuar en els punts més urgents.
La taxa està derogada des de l’any 2016, perquè es va reduir la càrrega fiscal de les persones
contribuents.
Tot i la derogació, la normativa vigent obliga a liquidar els imports pendents del període en
què la taxa va ser vigent –de 23 de setembre de 2014 a 31 de desembre de 2015.
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GENT GRAN

Baix nivell
El Mil·lenari, valorat de forma
de delinqüència
satisfactòria per la gent usuària i alta col·laboració
ciutadana
treballa i les persones voluntàries,
Les persones usuàries del Centre
Social El Mil·lenari el valoren satisfactòriament, segons les dades
extretes de l’estudi de qualitat de
l’equipament que ha elaborat la Diputació de Barcelona a través d’enquestes a un centenar de persones.
Mitjançant diferents indicadors de
gestió i d’envelliment actiu, la gent
gran ha posat una nota de 4 sobre
5 punts a la qualitat del servei, i ha
destacat sobretot el personal que hi

la relació social amb altres persones
usuàries, el funcionament i la imatge
social de l’equipament.
Pel que fa a les característiques
de les persones usuàries, el 67% de
dones i el 64% d’homes manifesten
gaudir de bona salut. I pel que fa a
l’envelliment actiu, les dades reflecteixen que els homes són més actius
i que participen més de les activitats
que ofereix el Centre Social.

Elements de qualitat
de l’equipament

Dones

Funcionament general

3,8

≠

4,2

3,9

3,9

=

3,9

Persones treballadores i/o voluntàries

4,2

≠

4,7

4,4

4,4

=

4,4

Horaris de l’equipament

3,8

≠

4,1

3,9

3,8

≠

4,1

Diversitat de les activitats

3,7

=

3,7

3,7

3,6

≠

3,8

Imatge social de l’equipament

3,8

≠

4,3

4,0

3,8

≠

4,1

Relacions personals amb altres
usuaris/es

4,0

≠

4,4

4,1

4,0

≠

4,2
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Homes

Total

55-74
anys

75 anys
o més

Representants de tots els cossos de
seguretat que tenen competència al
territori han assistit a la Junta Local
de Seguretat, que es convoca a tots els
municipis una vegada a l’any. Presidida per l’Alcalde Josep Perpinyà i pel
representant de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a
Barcelona.
En aquest espai de coordinació de
la seguretat pública al territori, s’han
exposat les dades que situen Sant Just
com un dels municipis de la zona amb
l’índex de delinqüència més baix i amb
un altíssim nivell de col·laboració
ciutadana, la qual cosa facilita que
la policia pugui actuar ràpidament.
L’objectiu és rebaixar encara més
els índexs generals de delinqüència,
especialment els petits furts que es
produeixen al carrer a persones grans
que, com en altres poblacions, han
augmentat en el darrer any.

ESPAIS PÚBLICS

Sant Just guanya un espai cèntric per a la
convivència veïnal amb el nou parc de la Rambla
L’espai municipal entre els carrers
Rambla i Major es transformarà en
breu en un nou parc per al gaudi i la
relació ciutadana. L’Equip de Govern
ha decidit tirar endavant el projecte
d’urbanització d’aquesta zona tan
cèntrica, que estava reservada per a
la futura parada de metro, ja que les
administracions competents no tenen prevista l’arribada del metro al
municipi en els propers anys.
Es destinaran gairebé 1.300 m2 a
espai verd amb camins que donaran
transversalitat en totes les direccions,
i dues zones d’estada, una de les quals
comptarà amb jocs infantils, amb vistes
cap a la Rambla i envoltades d’arbres
i zones enjardinades. A l’espai restant
–a la part superior del solar– s’hi farà
aparcament públic per donar servei
a les necessitats d’estacionament de
l’entorn amb 14 places noves.

Joan
Basagañas
Regidor de
Política territorial,
i de Via Pública
i Serveis

“Amb el nou parc de la Rambla volem posar a disposició del veïnat un espai agradable en un lloc de molt de pas. En el seu
moment, s’hi va preveure que en aquest
indret hi aniria la parada del metro,
però mentre això arriba, hem considerat
adequat obrir-lo a la ciutadania perquè
pugui gaudir d’un espai valuós que fins
ara estava totalment desaprofitat”.

Jocs Jovenívols es
traslladen a Can Sagrera
En el Ple del mes de gener es va aprovar la modificació
inicial del Pla General Metropolità a l’entorn de la plaça
dels Estudis Vells, situada al centre del poble. L’actuació
comportarà traslladar el parc de Jocs Jovenívols al solar
de Can Sagrera (entre els carrers Miquel Reverter i Sagrera) i eixamplar les voreres del carrer Carles Mercader.
A l’espai que ocupa actualment Jocs Jovenívols s’hi
podrà construir un edifici amb local comercial i màxim
de 6 habitatges. Aquest edifici tindrà una alçada màxima
de 10 metres.
Durant tot el mes de març es podran fer al·legacions
a la modificació inicial aprovada en Ple.

A la part superior, proposta de com quedarà aquest
sector en el futur.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

GESTIÓ ENERGÈTICA: RESPECTE AL MEDI AMBIENT
I COMPROMÍS AMB LA REDUCCIÓ DEL CONSUM
En els darrers anys, l’Ajuntament ha esmerçat esforços per ser proactiu en la reducció del consum energètic atenent el
seu compromís ferm de respectar el medi ambient. En aquesta línia, des de l’any 2012, l’Ajuntament duu a terme diferents
accions per reduir el consum energètic dels equipaments i l’enllumenat municipals, amb la col·laboració de tots els agents
implicats (personal tècnic responsable, entitats i persones usuàries). Aquestes actuacions es deriven del Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), que l’Ajuntament va elaborar en adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per la Sostenibilitat, que inclou diferents compromisos amb l’horitzó de l’any 2020: reducció d’un 20% dels gasos d’efecte hivernacle,
increment en un 20% de l’eficiència energètica i aconseguir una contribució d’un 20% de les energies renovables.

CONSUM

PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El consum energètic municipal l’any 2016 va ser de 5.646.725
kWh, incloent-hi el consum d’electricitat i gas natural tant
dels equipaments municipals com de l’enllumenat públic, un
18 % menys que el consum de l’any 2012.

Des de l’any 2012, l’Ajuntament treballa amb un pla per reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb la millora de
l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals, utilitzant
eines de comptabilitat i de monitorització dels consums energètics i establint uns objectius de reducció dels consums energètics tant de cadascun dels equipaments municipals com de
l’enllumenat públic.

Evolució del consum energètic municipal
kWh d’electricitat + gas natural

8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

2.652.054

2.367.705

4.000.000
3.000.000

1.841.054

1.994.574

2.428.437

2.346.851

2.181.606

2.361.284

2.201.842

1.779.924

1.591.110

1.486.663

1.528.642

1.450.309

2012

2013

2014

2015

2016

2.000.000
1.000.000

2.174.385

0
Equipaments de gestió directa (20)

Equipaments de gestió indirecta (6)

Enllumenat i xarxa semafòrica

El consum d’electricitat
d’enllumenat públic i dels
equipaments de gestió
energètica pròpia és 100 %
produïda per fonts d’energia
renovable des de l’abril de
2015.

Objectius energètics
pel període 2015-2019
• Reducció d’un 25% del consum global
municipal, respecte a les dades de 2014
• Manteniment, com a mínim, del consum
energètic anual de cada equipament
Dades de consum energètic diari d’un equipament
700 kWh
600 kWh
500 kWh
400 kWh
300 kWh
200 kWh
200 kWh
0 kWh
Jul, 2016
01/07/2016 - 31/07/2016

PERIODE
01/07/2016 - 31/07/2016
01/07/2015 - 31/07/2015
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11 Jul

18 Jul

25 Jul

01/07/2015 - 31/07/2015

TOTAL
12.247,00 kWh
14.134,00 kWh

DIFERÈNCIA
-- kWh
+1.887,00 kWh

DIFERÈNCIA (%)
-- %
+15,41 %

PRODUCCIÓ LOCAL
D’ENERGIA RENOVABLE

8 INSTAL·LACIONS SOLARS
FOTOVOLTAIQUES

L’Ajuntament disposa de 8 instal·lacions solars fotovoltaiques,
amb més de 1.500 m2 de superfície de captació solar, que generen anualment uns 300.000 kWh electricitat que s’injecten a la
xarxa general de distribució elèctrica. Els ingressos que es generen per la venda d’aquesta energia 100% renovable serveixen
per a amortitzar els costos d’aquestes instal·lacions i permetre
noves inversions. La gestió es fa a través de l’empresa municipal
PROMUNSA.
També es disposa d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum que genera electricitat per a il·luminar una part del Parc
del Canigó així com diverses instal·lacions solars tèrmiques que
generen calor per escalfar l’aigua calenta sanitària de diferents
equipaments municipals, com ara l’Escola Bressol Marrecs, els
gimnasos de les escoles Canigó i Montserrat o el Camp de Futbol.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Façana interior de l’Escola Canigó
Teulada de l’Escola Montseny
Pèrgola del parc Basses de Sant Pere
Teulada del Centre Cívic Joan Maragall
Teulada de l’Escola Montseny
Parc del Canigó
Coberta de la piscina municipal La Bonaigua
Coberta del magatzem de la Brigada 			
Municipal

Producció energètica solar fotovoltaica municipal (kWh)
350.000
303.844
308.700
295.648 298.527

300.000

288.058

250.000
197.759

200.000

150.000

Teulada Escola Montserrat

127.452
100.000

50.000
22.154
0

1.325 1.924
2005

2006

2.106 3.108
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

FITXA DEL SERVEI
Descripció:

Gestió del consum d’energia dels equipaments municipals
i de l’enllumenat públic, així com de la producció d’energia
local.

Teulada del Centre Cívic Joan Maragall

Adscripció:

Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient,
Regidoria d’Energia.
Gestió:

La gestió és compartida entre els serveis municipals i l’empresa
municipal PROMUNSA, així com les empreses concessionàries
d’equipaments amb gestió energètica externalitzada.
Principals dades econòmiques:

La despesa energètica anual per a l’Ajuntament de l’enllumenat
i dels equipaments que es gestionen de forma directa és de
l’ordre de 580.000 euros (dades de 2015), incloent electricitat
i gas natural.

Coberta de la piscina municipal La Bonaigua
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EDUCACIÓ

CENTRES EDUCATIUS DINÀMICS
Les escoles ja estan a punt per al
període de preinscripcions del
curs 2017-2018 amb les jornades de
portes obertes i les visites que les
famílies fan als centres.
Mentrestant, l’alumnat participa també en activitats incloses en
la guia educativa de Sant Just Desvern, les quals els permeten conèixer de primera mà equipaments i
serveis municipals. És el cas de les
visites que han fet al Mercat Municipal i a l’Ajuntament.
D’altra banda, està a punt de començat la 8a edició del projecte
de diversificació curricular Connecta, mitjançant el qual alumnat
de 4t d’ESO de l’Institut Sant Just
i de l’escola concertada Madre Sacramento poden fer pràctiques
en empreses i serveis municipals.
L’objectiu d’aquest programa és
afavorir que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques de l’ESO i
que pugui obtenir el graduat en
educació secundària, motivar-lo
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per a aquest objectiu i possibilitar
que conegui el funcionament d’una
empresa de l’àmbit del seu interès.
Pel febrer també s’ha dut a terme un taller creatiu en el marc del
projecte Innobaix, amb la participació d’alumnat de l’Escola Antoni
Angueró i del centre d’educació especial Asproseat. El repte d’aquest
any és cercar quines activitats de
comunicació i de relació es podrien
dur a terme, en el marc del projecte Rutes Singulars, per dinamitzar
les relacions entre empreses i artistes. L’any passat, un grup format
per alumnat d’ambdós centres va
guanyar la final del projecte defensant el repte –presentat per l’Ajuntament de Sant Just– sobre reciclatge de residus durant les festes
populars.
I alumnat de 4t d’ESO de l’escola
Madre Sacramento ha fet visites i
tallers a la Universitat Politècnica
de Castelldefels dins el projecte
Mart XXI.

PREINSCRIPCIONS
CURS 2017-2018
PRESENTACIÓ
DE SOL·LICITUDS: DEL 23
DE MARÇ AL 4 D’ABRIL

ANIMALS DE COMPANYIA

Responsabilitat
i civisme
La Fundació per l’Assessorament i
Acció en Defensa dels Animals (FAADA), ha impulsat a Catalunya la
6a campanya d’esterilització i/o
identificació d’animals de companyia. Les persones propietàries
s’han d’inscriure a la web socresponsable.org i així accedir a la identificació i esterilització dels seus
animals als preus màxims establerts
per la Fundació.
L’any passat es van esterilitzar
prop de 9.600 animals i es van posar
5.400 xips durant la campanya.
D’altra banda, l’Ajuntament té els
resultats de les enquestes que s’han
fet a alumnat de l’Institut sobre civisme i tinença responsable d’animals de companyia. De les més de
400 enquestes fetes, 304 persones

van especificar que tenen animals de
companyia, majoritàriament gossos
(201), 67 gats i 36 altres.
El 63,8% dels animals porten microxip, el 79,1% estan vacunats, el
66,4% estan esterilitzats i el 55,9%
estan censats. De les enquestes es
desprèn que, tot i ser obligatori encara hi ha molts animals que no estan censats.
EXPOSICIÓ CANINA

El diumenge 12 de març, a partir
de les 9 del matí al parc Roquetes es
farà una nova edició de l’exposició
canina, prova puntuable per al Millor Gos de Catalunya 2017.

Adhesió a la campanya de
suport a la població refugiada
L’Ajuntament de Sant Just Desvern
s’ha adherit al manifest “Casa nostra, casa vostra”, que té per objectiu denunciar la situació que viuen
les persones refugiades i migrants,
aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a
les institucions, sota el lema “volem
acollir”. La campanya compta amb el
suport de milers de persones a títol
individual, moviments socials, ONG
i empreses del sector cultural.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut, a través del Fons
Local de Cooperació, la petició de
sumar-se a aquesta campanya per fer
tot el possible perquè el món local
mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que
necessiten protecció internacional.
Des de l’estiu de 2015, Europa assisteix a una greu crisi humanitària
com a conseqüència del desplaçament
forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la

guerra, i esperen una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han
mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no
disposar de les competències d’asil,
i han dedicat recursos per ajudar-les
mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per ajudar les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en què
viuen i les causes que han provocat
la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria
dels governs europeus i les institucions internacionals han incomplert
els acords signats sobre refugi i asil.
“Casa nostra, casa vostra” és un pas
més per denunciar la situació d’estancament en què es troben les polítiques
d’acollida i una demostració de persones, entitats i entitats municipalistes per refermar el seu compromís
d’ajut i solidaritat amb la població
refugiada.

L’OMIC ofereix
assessorament
sobre les
clàusules terra
El passat 27 de gener es va aprovar
el Reial Decret que regula el procediment extrajudicial de reclamació
i negociació amb el banc per a les
persones afectades per les clàusules
terra. Hi ha un termini de 3 mesos
perquè la persona i l’entitat financera arribin a un acord i es posi a
disposició de la primera la quantitat
a retornar. Aquest termini comença
en el moment de presentació de la
reclamació. L’Ajuntament, a través
de l’Ofina d’Informació al Consumidor (OMIC), assessora les persones afectades en aquesta matèria.
Cal sol·licitar cita prèvia a través de
l’app santjustcat o del telèfon gratuït
900 102 658.
Les persones que vulguin verificar
si estan afectades per aquesta clàusula, poden dirigir-se al Servei amb
l’escriptura del préstec hipotecari,
per tal que el personal determini si
hi consta la clàusula terra.

Nova oferta
de 8 places de
plans d’ocupació
Aquest mes de març s’obre el termini
de presentació d’instàncies per
contractar 8 persones en situació d’atur
a través de nous plans d’ocupació
municipals subvencionats per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Les
places que s’ofereixen són de suport
administratiu i/o consergeria (2)
i suport oficis (6). Les persones
interessades han d’estar inscrites al
Servei d’Ocupació de la Generalitat. El
contracte és per un període de 9 mesos
com a màxim i un sou de 1.100 ¤ bruts/
mensuals. Més informació i bases a
l’apartat d’oferta pública de santjust.cat
També durant el mes de març es farà
l’adjudicació de les 12 places de plans
d’ocupació, finançats per la Diputació
de Barcelona, que es van convocar al
gener.
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EN FLAIX
Conversa entre els
actors santjustencs
Joan Faneca i
Ferran Rañé a
Can Ginestar,
organitzada pel
Món Il·lustrat

El veí i jugador del FC
Barcelona Adrià Rodríguez
ha guanyat amb la Selecció
Catalana Infantil de bàsquet el
campionat d’Espanya a Huelva

Oriol Salvià
s’ha proclamat
campió de
Catalunya
d’esquaix
en categoria
menors
de 9 anys

L’Hoquei Club Sant Just i Sant Just Solidari han arribat a
un acord perquè els equips del club esportiu llueixin a la
seva segona equipació el logo i la web de l’ONG.
Personal de l’ambulatori
de Sant Just ha participat
en un curs d’iniciació a
la marxa nòrdica en una
imatge d’Instagram.

L’escola Montserrat guanya per tercera vegada el
concurs “Fish&Chips” del canal Super 3 que estimula
l’aprenentatge de l’anglès mitjançant el joc i la música a
través de proves i jocs.
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Coincidint amb la
celebració dels 33 anys
de Ràdio Desvern,
l’emissora municipal
enceta un nou magazín
de tarda conduït per la
Mireia Redondo. “La
Plaça Mireia” s’emet
de dilluns a divendres
de 5 a 7 de la tarda pel
98.1 fm

EN FLAIX
SANT JUST ES DISFRESSA PER VIURE
I GAUDIR DEL CARNAVAL
Més de 600 persones van participar en el concurs de
disfresses de Carnaval. Els primers premis de les diferents
categories van ser per Frodo –en individual–, per un integrant
dels Hare Hare Krishneros en la categoria de més marxós;
el de millor grup pel Jardinet de Sant Just, el primer premi
de comparsa escolar per l’AMPA de l’escola Montserrat,
ambientada en els 5 continents, i la millor comparsa pels Hare
Hare Krishneros.

Primer premi millor grup

Primer premi millor comparsa escolar

Primer premi millor comparsa

Primer premi millor disfressa individual
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SER NORMAL
ÉS ANORMAL?

LA TAXA DEL
CLAVEGUERAM

LA REPÚBLICA
QUE FAREM

Carrasumada
Serrano Pau
Grup Municipal
del PSC

Josep Maria Cortès
Artigas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Jordi Porta
Pruna
Grup Municipal
d’ERC

Encara, massa sovint, sentim pel carrer els termes
anormal, subnormal…
Hem de parlar de minusvàlids, de disminuïts, de
discapacitats, limitacions d’un tipus o d’un altre o bé,
d’altres capacitats. Al cap i a la fi estem parlant de
quelcom diferent d’allò que alguns pensen que és normal.
Més enllà de la terminologia, en el que sí que sembla
que hi ha acord és a considerar que la normalitat no
existeix, la qual cosa ens aboca a defensar un model
de societat inclusiva.
Cal veure la inclusió com un enriquiment que porta
la diversitat, en lloc de l’homogeneïtat a què donaria
lloc la imposició dels estàndards occidentals. És un
enriquiment “costós”, però la cohesió social exigeix
prendre’s seriosament la vida en solidaritat com a instrument per atenuar les desigualtats i les diferències. Un
model realment inclusiu no encaixa bé amb polítiques de
“dues velocitats”, ni amb divisions entre els triomfadors
i els fracassats… Ni entre els normals i els anormals.
La nostra realitat és diversa, no podem tancar els ulls
a aquells que no són iguals que nosaltres. L’Organització
Mundial de la Salut diu que existeixen uns 500 milions
de persones amb discapacitat en el món, la qual cosa
suposa un 10% de la població del planeta.
Els socialistes creiem en la necessitat de fer polítiques
d’inclusió social actives que ens permetin reduir les desigualtats socials i aconseguir la igualtat d’oportunitats.
Un instrument al nostre abast per incidir en aquest
objectiu és l’esport. L’esport pot tenir un paper fonamental. La pràctica de l’esport aporta a les persones
múltiples beneficis, tant psicològics com socials: n’augmenta l’autonomia personal, ajuda a la integració social,
impulsa l’afany de superació personal, col·labora en la
supressió de barreres socials, augmenta l’autoestima i
ajuda al desenvolupament personal.
Sant Just, com a part de les polítiques d’inclusió
social, ha apostat per acollir el 14 de maig el Territori
Special 2017, esdeveniment esportiu que aplegarà més
de 630 esportistes amb discapacitat intel·lectual de
tres disciplines esportives: bàsquet, tenis i ciclisme.
Aquest esdeveniment va acompanyat de programes
de sensibilització, adreçats fonamentalment als més
petits, respecte de les persones amb discapacitat i
serà imprescindible la implicació del món associatiu,
del món empresarial i del voluntariat perquè sigui un
èxit. Us hi esperem!

Heu rebut una carta
de l’Ajuntament dient
que us han de cobrar
una taxa d’aigües residuals?

Des d’Esquerra Republicana hem obert i posat a disposició de tota la ciutadania una plataforma participativa
per tal que tots i cadascú de nosaltres diguem la nostra
sobre com ens agradaria que fos el futur del nostre
país. La iniciativa s’anomena “La República que farem”
i es divideix en 5 eixos temàtics:
1. Economia i treball
2. Ciutadania i benestar
3. Cultura i educació
4. Territori i medi ambient
5. Política internacional
De cadascun d’aquests eixos temàtics, en deriven
diferents àrees de treball. Per exemple, el de territori i
medi ambient es divideix en política territorial, medi
ambient i seguretat i protecció civil.
Dins de cadascuna d’aquestes àrees hi ha diferents
pilars on s’explica com volem que sigui el nostre futur.
Tots i cadascun d’aquests ítems es poden puntuar
per tal que la gent en valori la importància segons el
seu propi criteri. També hi ha un espai per afegir-hi
suggeriments i comentaris constructius per poder,
entre tots, forjar el futur de Catalunya i dir la nostra
en cada un dels apartats.
Amb aquesta iniciativa, tenim l’oportunitat de fer
un nou país, participant-hi des del principi i col·laborant
en els seus fonaments, una clau per tal que aquest
nou país estigui sa i fort, sigui inclusiu, pròsper i just.
És un veritable procés participatiu per dissenyar, de
manera col·lectiva, el nou país que volem. Des de fa
setmanes, experts en diferents àmbits i referents socials
estan recorrent el país exposant la proposta d’Esquerra
Republicana.
Al web www.larepublicaquefarem.com s’hi poden
consultar les cites de l’agenda i participar-hi activament.
En clau local, i seguint la mateixa filosofia, durant
aquest trimestre començarà el 2n Pla de mobilitat
urbana de Sant Just Desvern. Aquest Pla està pensat
a 6 anys vista i l’objectiu és marcar quines línies de
futur volem que segueixi el municipi en termes de
mobilitat: vianants, bicicletes, transport públic, cotxes
i motos, mercaderies, vehicles elèctrics... És clau que
siguem molts els que hi participem i us convidem a
formar part de tot el procés.
És hora de participar i canviar les coses.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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El govern tripartit de Sant Just creu que hem
de pagar aquesta TAXA que van implantar ells
durant els anys 2014 i 2015.
Des del PDeCAT, creiem que el procediment
de cobrament no és correcte per molts motius.
També creiem que amb els superàvits dels
pressupostos dels últims anys de més de 3
milions d’euros, no caldria complicar-nos la
vida.
Estem treballant perquè no es cobri!
Més info a: facebook.com/PDeCATSantJust

santjustdesvern@partitdemocrata.cat
facebook: PDeCATSantJust
@PDeCATSantJust @pebocus
@jasmarats
@lflotats
@CortesPep

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

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

CONSENS PEL
CANVI DE MODEL
DE RECOLLIDA
DE RESIDUS

LA ÚNICA
ALTERNATIVA
REAL

DOS CONGRESOS,
DOS MUNDOS

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Els municipis catalans assumim el repte d’assolir uns
índexs de recollida selectiva del 60% el 2020
i el 70% el 2030. Sant Just avui ha assolit un 51%
i cada punt de millora és un esforç que topa amb un
sostre de vidre que no podem superar.
El sistema actual ens ha permès implantar la recollida selectiva des dels anys 90, però no permet assolir
els nivells necessaris a futur. Cal canviar, de manera
tranquil·la i racional, i cal fer-ho amb el màxim
consens entre les forces polítiques i la ciutadania.
Movem Sant Just proposa prendre com a base pel
consens la declaració aprovada per unanimitat dels
grups polítics de l’Àrea Metropolitana sobre el futur
de la recollida selectiva.
1) El sistema ha de fomentar la recollida selectiva: cal que posi traves a aquelles persones que no
volen reciclar. Ha de ser eficaç des del primer moment
i avalat per estudis tècnics.
2) Cal centrar-se molt especialment en la fracció
orgànica: suposa entre un 40 i un 50% dels quilos
recollits al contenidor gris.
3) Cal individualitzar la recollida: els contenidors oberts aporten impunitat a l’incivisme. La
superació de l’anonimat és també clau per establir
incentius a les persones que reciclin correctament.
4) Cal trobar solucions òptimes per les diferents
realitats de Sant Just, adaptades a zones de densitats
diferents i realitats diverses.
5) Cal que s’incentivi la reducció dels residus
per habitant.
6) Cal que sigui eficient: costos ajustats i resultats
òptims.
Quins sistemes ho permeten actualment?
1) Sistemes de recollida porta a porta: de 2
fraccions (orgànica i rebuig) o de totes (5), amb solucions netes, ordenades i integrades a l’espai públic.
2) Sistemes de contenidors tancats amb accés amb targeta identificativa a rebuig i orgànica.
D’aplicació recent al País Basc, identifica les persones
usuàries, limita l’accés al contenidor de rebuig i premia
l’accés a la fracció orgànica.
Movem Sant Just considera imprescindible
abordar aquesta qüestió abans d’acabar el mandat
i fem una crida al consens polític i el debat ciutadà.
El compromís amb el medi ambient es demostra caminant, i sabem que és un compromís extensament
compartit.

El año nuevo es momento para plantearse nuevos retos
y objetivos. En nuestro caso, renovamos el compromiso
de seguir defendiendo en aquello por lo que muchos
de ustedes nos dieron su confianza y que nos permite
pasear por Sant Just con la cabeza alta.
Desde Cs continuaremos fiscalizando la acción de
gobierno de un PSC en coalición con ERC y Movem,
que como hemos venido denunciando, no son capaces
de gestionar de manera eficiente nuestro presupuesto,
sin proponer un proyecto sostenible a largo plazo
para Sant Just.
Aumentar la seguridad y recursos para nuestra
policía local, mejorar la limpieza de nuestras calles,
continuar con medidas de apoyo a pymes, autónomos,
comerciantes y apostar por las políticas sociales como
medida de cohesión en el territorio son los objetivos
que nos guían este 2017, sin olvidar la defensa de los
valores constitucionales en un Ayuntamiento que, a
menudo, se ve salpicado con decisiones y medidas
de un PSC ambiguo y cómplice de los nacionalistas.
Sabemos que de nuevo nos enfrentaremos a la
mayoría absoluta de Perpinya y que nos guste o no,
tenemos que aceptar su modelo económico por lo
menos durante este mandato, pero no vamos a hacer
como han hecho otros partidos de la oposición, no
vamos a sacar la bandera blanca, y vamos a seguir
proponiendo para dignificar con nuestro trabajo los
apoyos crecientes que tenemos, intentar presionar
con mejoras para todos los santjustencs y sobre todo,
porque sabemos que más pronto que tarde gobernaremos Sant Just y ya, desde la oposición debemos
actuar con altura de miras.
Tenemos un modelo económico que entendemos
mejor que el actual y propuestas que apuntalan y
mejoran las políticas sociales existentes, cuadrando las
cuentas con los recursos que disponemos, a diferencia
de otros partidos. Esperamos ser capaces de influir en
el modelo del PSC, pues Sant Just no tiene más tiempo
que perder ni puede seguir con las políticas de nula
reactivación económica y despilfarro de dinero público.
Esperamos compartir con ustedes muchos momentos en este año y les invitamos a que se unan a nuestro proyecto para seguir ampliando la base social de
aquellos que creemos que un pueblo mejor es posible.

Este fin de semana hemos tenido la oportunidad de
comprobar que hay dos maneras bien diferenciadas de
hacer política en este país y es que después de los dos
congresos generales de Partido Popular y Podemos se
han evidenciado más si cabe, las vergüenzas de una
extrema izquierda que tapa sus guerras internas por
los sillones de mando, bajo el manto de palabras tan
solemnes como unidad y trabajo y que mucho me
temo que al final no se producirán ni lo uno ni lo otro.
Por otro lado tenemos el ejemplo de un partido
bien estructurado, con una ejecutiva bien afianzada y
centrada en responder a la responsabilidad de gobernar
España, responsabilidad esta que ha sido otorgada
mediante el respaldo de millones de ciudadanos que
mas allá de ser una respuesta que obedeciera a una
determinada ideología política, no es más que el anhelo
de la gran mayoría de los Españoles por seguir consolidando el crecimiento económico y la generación de
empleo y que han visto y ven en el Partido Popular, la
única fuerza política en poder llevarlas a buen término.
A quien dice que las discrepancias y las diferentes
posturas respecto a cómo actuar y que líneas seguir son
ejemplos de democracia y de participación y así seria
si los temas discordantes fueran cuestiones relativas
al destino y suerte de una nación, pero no es así. Las
guerras y digo guerras, son para mandar, por la silla,
por la pasta y no han de faltar candidatos (tres llevan
en podemos en seis meses).
Ni una propuesta se ha escuchado este fin de semana en el congreso de podemos, que hiciera referencia
a las no pocas cuestiones que afectan al conjunto de
la ciudadanía. Ni una sola.
Que diferentes han sido las cosas en el congreso del
Partido Popular y es que resulta de sentido común llegar
a la conclusión que cuando uno tiene las cosas bien
atadas en casa, puede entonces y solo de esta forma,
ocuparse de solventar los problemas de los demás.
Es por este motivo por el que me siento orgulloso
de representar al Partido Popular.
Porque en esta casa, más allá de cuestiones banales,
se trabaja mucho y bien.

@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 MARÇ 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
A SANT JUST, IGUALTAT SENSE EXCUSES
No hi ha mai excuses davant de les desigualtats, les injustícies i la intolerància de qualsevol persona. Dit això, en aquest mes especial per a les
dones, unim-nos per defensar les nostres mares, àvies, germanes..., en
definitiva, les dones que continuen patint algun tipus de desigualtat o
violència al món.
Us animem a fer més visibles les nostres reivindicacions, i per això
us proposem descarregar la imatge “A Sant Just, igualtat sense excuses”
que trobareu a santjust.cat. Incorporeu-la als perfils de les vostres xarxes
socials i fem-nos més visibles arreu. Deixem clar que a Sant Just estem
per la igualtat sense excuses.
Des d’aquí us animem també a participar d’una oferta àmplia d’activitats durant tot el mes de març.
Hi ha actes adreçats a tothom:
infants, joves, persones adultes i
gent gran, homes i dones, que formem aquesta societat que volem
que sigui més justa i igualitària
per a tothom.
• Dia Internacional de les Dones, 8 de març
Visites culturals, taula rodona amb dones cooperants, exposicions, presentacions de llibres, teatre, sopar de dones, contes per a infants, taller de
teatre, xerrades, cinema...
CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ AL DETALL A SANTJUST.CAT

LITERATURA PER A TOTHOM

SANT JUST SEMPRE
TÉ UNA CITA
AMB LA LITERATURA
Ja siguin sessions de contes pels infants, presentacions de llibres, xerrades literàries, uns clubs de lectura
plens de gom a gom o el consolidat
cicle del Novembre Literari, la literatura sempré té un espai. Aquest mes
en destaquem:
Sessió Baby Contes per a infants d’1 a 2
anys. Dimecres 1 de març, a les 17.30 h. A
Can Ginestar.
Jugateca ambiental: Contes al Parc.
Diumenge 5 de març, a les 11.30 h. Al Parc
de Torreblanca.

Presentació de la novel·la:
Sortir a robar cavalls, amb Maria Bohigas
i Blanca Llum Vidal. Dijous 9 de març, a les
19.30 h. A Cal Llibreter.
Conferències del cicle “Geografies
literàries” de la SEAS. Dies 10 i 31 de març,
a les 20 h, a l’Ateneu.
Contes infantils lliures de sexisme, amb
Raquel de Manuel. Dissabte 11 de març, a
les 12 h. A Can Ginestar.
Hora del Conte:
Contes d’éssers diminuts i els guardians
de la biblioteca, amb Raquel de Manuel.
Dimarts 14 de març, a les 17.30 h. A Can
Ginestar.
Presentació de la novel·la: Eren ells, de
Carles Rebassa. Dimecres 15 de març, a les
19.30 h. A Cal Llibreter.

Exposició i guia de lectura per a dones. Del
8 al 31 de març, a la Biblioteca Joan Margarit.

Club de lectura fàcil en català. Lectura:
Les aventures d’Huckleberry Finn. Divendres
17 de març, a les 12 h. A Les Escoles.

Presentació del llibre: Proyecto Bombo,
d’Olga Vallejo. Dimecres 8 de març, a les
20.30 h. A la Sala Isidor Cònsul i Giribet de
Can Ginestar

Club de lectura en anglès. Lectura:
Beloved. Dimecres 29 de març, a les 19.30 h.
A Can Ginestar. Inscripcions al tel. 		
93 475 63 00.
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
POESIA

El 21 de març,
versos, poemes
i literatura
El 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia. S’organitzen multitud d’actes i xerrades on la poesia és
absoluta protagonista i on els recitals
poètics llueixen amb esplendor.
A Sant Just fa 5 anys que l’Ajuntament amb la col·laboració de diverses entitats, la Biblioteca Joan
Margarit i altres institucions organitzen un recital poètic amb la
lectura de poemes en català i altres
llengües.
Enguany la poeta homenetjada
és Antònia Vicens, que amb el seu
poema “La poesia” fa un cant i un
gran elogi a aquest gènere literari.
A més, els/les guanyadors/es del
Concurs de Poesia del passat Sant
Jordi també tenen protagonisme
amb la lectura dels seus poemes.
Dimarts 21 de març, a les 19 h
A la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
A més,
Tast de poesia d’Antònia Vicens.
Dijous 23 de març, a les 19.30 h.
A Cal Llibreter.
XXIX CONCURS DE PROSA
I POESIA EN CATALÀ PER A
NO PROFESSIONALS
SANT JORDI 2017
Info: http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnlroses/concurs
TERMINI FINS AL 24 DE MARÇ
PER A PRESENTACIÓ D’OBRES.

EDUCACIÓ
ENTITATS

El CAU estrena un nou espai i ho celebra
amb una festa per a tothom
L’Agrupament Escolta Martin Luther
King, el Cau, estrena un nou espai per a
l’entitat al Centre Cívic Joan Maragall.
Després d’un temps d’incertesa sobre
la seu que ocuparia l’entitat, i després
de gairebé 50 anys als locals de la parròquia del c. Bonavista, l’Ajuntament
ha facilitat al Cau un espai per poder-se
instal·lar. Aquest pas ha estat fruit de
l’adaptació, en espai per a entitats, de
l’antic bar del Centre Cívic Joan Maragall. Han estat uns mesos d’obres, amb
una gran implicació per part dels joves
i famílies, però finalment aquest mes el
Cau serà la primera entitat que s’instal·
li. Ho volen celebrar i volen encomanar
la il·lusió que tenen per aquest canvi i
per això han organitzat una festa oberta a tothom.

FESTA DEL CAU
• Dissabte 25 de març		
De 12 a 16 h, a la Pista 		
del c. Bonavista
Exposició: 49 anys de
l’Agrupament Escolta Martin
Luther King
• 17 h, des de la Pl. Verdaguer
Cercavila amb entitats de
Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat i Sant Feliu de Llobregat
• 18.30 h - Parc de Joan Maragall
Espectacle infantil i xocolatada
• 20 h - Lectura del Manifest
• 20.30 h - Botifarrada. Preu: 5 ¤ €
• 22.30 h - Actuació del grup Bossonaya i Dj’s

US PROPOSEM...
PER A JOVES
Al Casal de Joves:
• 3a Fira D.O.
Dissabte 4 de març, a les 11 h
• Cinema: No respires, de Fede
Álvarez
Dissabte 11 de març, a les 18 h
• Laboratori d’art
Dissabte 25 de març, a les 18 h

PER A LA GENT +60 ANYS
• Esport i Salut per a gent gran
Dimecres, a les 10.30 h. Des del
Parc del Parador i La Bonaigua
• Balls per a la gent gran
Dies 5, 12, 19 i 26 de març, 		
a les 17.30 h. A l’Ateneu

• Excursió i calçotada a Pratdip
per a la gent gran
Dimecres 15 de març, a les 8 h.
Des del Parc del Parador

PER A TOTHOM
• 32na edició Musicoral 2017
Concerts de corals del Baix
Llobregat organitzat per l’Orfeó
Enric Morera
Diumenge 5 de març, a les 18 h.
Sala Municipal de l’Ateneu
• Presentació de la nova entitat
La Ginesta de l’Ateneu
Amb el concert del grup Sixtus
i Pds (punxadiscs).
Divendres 10 de març, a les 21.30 h.
Pl. Antoni Malaret

• Conversa El Món Il·lustrat 		
amb la ballarina Laly Ayguadé
i la pianista Clara Peya
Dilluns 20 de març, a les 20 h. A
la Sala Isidor Cònsul i Giribet de
Can Ginestar
• Festa d’Hivern amb l’Associació
de Veïns La Plana Padrosa
Bellsoleig
Dissabte 25 de març, a les 13 h.
Parc de la Plana Padrosa
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FESTES

SOLIDARITAT

Els Tres Tombs, continua la tradició
Els Tres Tombs se celebren amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels
animals. Una missa solemne, la benedicció
dels animals, desfilada de carros amb cavalls
ompliran els carrers del recorregut. No us
ho perdeu! Diumenge 5 de març, a les 11 h.
Pl. Verdaguer
Ball de Sant Antoni Abat. Dissabte 11 de març,
a les 22 h. Sala Municipal de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
JAZZ AMB JORDI BONELL
& DANI PÉREZ

Dos guitarristes
essencials per
entendre l’escena del jazz a
casa nostra.
Preus amb
consumició
inclosa:
10 ¤ general,
socis/es 8 ¤ i menors de 30 anys 6 ¤.
Divendres 3 de març, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu.
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CUINA JAPONESA

Dues sessions per aprendre sobre els condiments japonesos
amb Yumiko Saito. Preu: 22,20 ¤
Dimecres 8 i 15 de març, a les
18 h. Centre Cívic Joan Maragall

SALUT I BENESTAR

Perquè és important dormir?,
amb Katka Meixners.
Preu: 6,20 ¤
Dijous 23 de març, a les 18.30 h.
Centre Cívic Joan Maragall

EN BENEFICI D’OPEN ARMS

CONCERT PER LES
PERSONES REFUGIADES

Just un mes després de la gran
manifestació
de Barcelona
“Volem Acollir.
Casa Nostra és
Casa Vostra”,
els Tallers de
Música de Sant
Just Desvern i
Justícia i Pau s’han unit per fer un
concert solidari en favor de les persones refugiades.
No podem ser indiferents davant
d’aquesta barbarie i per això us animem a a participar del concert que
alumnes dels Tallers de Música oferiran al mòdic preu de 5 ¤. Els diners
recollits aniran a Open Arms que porta anys rescatant del mar a persones
refugiades que fugen de l’horror de la
guerra i la pobresa per buscar noves
oportunitats de vida a Europa.
Concert solidari. Dissabte 18
de març, a les 20.30 h. Les Escoles

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
El món en femení, de Mans Unides
Al CIM de Can Ginestar, fins al 13 de març

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Exposició de Xavier Solé i Emili Ametller
Al Celler de Can Ginestar, fins al 26 de març

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de febrer (3.646 clics)

Pepita Teixidor i seu món
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 6 al 20 de març
En femenino, de Jana Álvarez
Al Casal de Joves, del 10 de març al 7 d’abril

1. El fort vent d’aquest cap de setmana a Sant Just ha provocat el
despreniment de part de la façana de La Bonaigua
2. Avui s’acaba ‘La Penya del Morro’ de Ràdio Desvern
3. L’Associació de Veïns de Sant Just critica la manca de comunicació de
l’ajuntament a l’hora d’informar els contribuents sobre el cobrament
de la taxa de clavegueram

Joan Amades, la memòria d’un poble
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 22 de març
al 13 d’abril
Escultures de Montse Sastre
Al Celler de Can Ginestar, del 29 de març al 30 d’abril

SANT JUST ENS AGRADA

ALTRES

instagram #santjust

Vermut amb Gabriel Rufián
i La Calçotada de Sant Just d’ERC
Diumenge 5 de març, a les 12 h. Casal de Joves
miradorsantjust
El Mirador de Sant Just

Punt d’informació del jaciment a la Penya del Moro
Diumenge 4 de març, de 10 h a 14 h

75 M’agrada

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

miradorsantjustParking
complert de #cotxe #classic

Exposició canina de la Reial Societat Canina
de Catalunya
Diumenge 12 de març, a les 9 h. Parc Roquetes

#santjustdesvern #santjust
#santjoan #santfeliu
#esplugues…

Taller de residus per a tothom
Dissabte 25 de març, a les 13.15 h. Mas Lluí
(c. Rosa Luxemburg)

AVANÇ D’ACTIVITATS D’ABRIL
SANT JORDI 2017
Correfoc, dissabte 22 d’abril
Diada de Sant Jordi, diumenge 23 d’abril
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (FEBRER 2017)

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 ABRIL:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 DE MARÇ

Cristina Marti@CCrismarti85
acabo d arrasar la #biblio de StJust @santjustcat

amb novetats varies
francesc tataret@cesc_tataret

Una mimosa curulla de flors al pati de l’institut
de @santjustcat
Somos Recycling

El aplauso de hoy va para el Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), por estas zonas de autorreparación de bicis en la vía pública.
Xarxa Sostenibilitat@XarxaSost
RT @santjustcat “Prop de 2000 menús solidaris

repartits el 2016 gràcies al projecte de malbaratament
alimentar... “ ow.ly/QPmy308PAEy
Penya del Morro@lapenyadelmorro

Bon dia! Avui, programa 2000 i últim de @lapenyadelmorro des
de la #SaladePlens de @santjustcat a les 17.00. #LPM2000
#SantJust
David Jovellar @lapenyadelmorro @santjustcat Et trobarem
a faltar!!! Un plaer haver pogut participar i gaudir-ne tots aquests
anys.
Penya del Morro@lapenyadelmorro

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@davidonde @santjustcat moltes gràcies!! :)
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Descarrega’t la
imatge en els perfils
de les teves xarxes
socials per fer més
visible que a Sant
Just Desvern volem
la igualtat sense
excuses

santjust.cat

