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S’activen ajuts 
econòmics al jovent 
per fer front al lloguer 
d’habitatges

A final d’any s’iniciarà 
la urbanització del parc 
de Can Sagrera

El nou PEC 
inicia l’etapa 
participativa

SANT JUST SE SUMA AL MOVIMENT VILES FLORIDES

La primavera arriba 
carregada d’activitats 
i vida als parcs i places
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Tot un mes d’activitats de 
diferents formats i àmbits. 
Així és com arribarà aques-
ta primavera a Sant Just, 

carregada de propostes molt atracti-
ves, amb la intenció d’alterar la vida 
social, cultural, comercial, esportiva 
i associativa del poble i atraure la 
ciutadania. 

Del 20 d’abril al 20 de maig, el 
municipi concentrarà activitats i 
esdeveniments ja consolidats amb 
d’altres totalment nous. A Sant Jordi, 
la Festa de la Pau i els Divendres als 
Parcs s’hi sumen enguany propostes 
comercials, gastronòmiques i espor-
tives: el Quintotapa.cat, el concurs 
d’aparadors, la Festa del Comerç i el 
Territori Special Sant Just Desvern 
2017. 

Si ja la primavera altera per ella 
mateixa paisatges, horaris i vestua-

COMERÇ, CULTURA, ESPORT, ENTITATS I INFÀNCIA

La primavera Sant Just altera

ris, a Sant Just Desvern arriba amb 
la voluntat de revolucionar-ho tot, 
fent partícep i còmplice al veïnat.  

Ferran Tost i Carbonell
Regidor de Comerç

“Als actes més 
consolidats 
que es fan 
en aquestes 
dates, com  
Sant Jordi i 
la Festa de la 
Pau, hem volgut 
sumar-hi noves 
propostes relacionades amb el 
comerç que contribueixin a enriquir 
i diversificar la programació. El 
concurs d’aparadors de botigues, 
la Festa del Comerç, el QuintoTapa 
i també el Territori Special seran 
altres reclams per atraure la gent a 
sortir al carrer i participar-hi”

ALTERA EL COMERÇ
Del 20 d’abril al 7 de maig se celebrarà 
el Quintotapa.cat, una iniciativa a la 
qual s’han sumat 23 bars i restaurants 
que durant dues setmanes oferiran una 
oferta gastronòmica de quinto + tapa a 
preus més econòmics: 2,5 ¤ la tapa de 
la casa i 3 ¤ tapa Km0. És una iniciativa 
impulsada per l’Ajuntament a proposta de 
de l’Associació de Gastronomia i Turisme 
del Baix Llobregat (AGT), per la qual cosa 
els productes de temporada del Parc Agrari 
del Baix Llobregat hi tindran un paper 
protagonista.

Els propers dies arribarà un llibret a 
totes les llars amb la ruta d’establiments 
i les tapes que s’hi poden degustar en 
cadascun d’ells. Hi haurà premi per a la 
millor tapa popular –un curs a l’escola 
Hofmann per a la persona responsable de 
l’establiment– i també altres premis per a 
les persones que consumeixin. 

De la mà de les dues entitats comercials 
del poble, DonaiEmpresa i la nova 
associació Desvern-Comerç i Empresa, 
s’estan organitzant diferents propostes: 
un concurs d’aparadors, en el qual 
podrà participar qualsevol establiment del 
poble –estigui o no associat–.  Les persones 
que comprin a les botigues votaran tres 
categories d’aparador. Els tres establiments 
guanyadors tindran un premi i entre totes 
les persones que hagin votat, se sortejarà 
un altre premi. El concurs culminarà, el 7 
de maig, amb la Festa del Comerç de 
tot el dia al parc Maragall, amb parades, 
activitats infantils, gastronomia i música. 
Durant la setmana anterior es regalaran 
plantes als comerços associats. 
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ALTERA LA CULTURA
 I el diumenge 23 és el dia fort, amb 

diferents activitats que es faran durant 
tot el matí a Can Ginestar: parades de 
llibres i flors, sardanes, jocs i música i festa 
de cloenda de l’activitat de foment de la 
lectura de la Biblioteca.

 La programació concreta es podrà 
consultar els propers dies a santjust.cat i en 
el programa que es farà arribar a les llars.

Enguany, les activitats de Sant Jordi es 
concentraran entre els dies 21, 22 i 23 
d’abril.

El 21 es farà el lliurament dels premis 
del XXIX Concurs de Prosa i Poesia 
en català per a no professionals i des 
de la Biblioteca Joan Margarit s’organitza 
una sortida al teatre Can Massallera 
de Sant Boi per participar en el Club del 
Llibre amb l’escriptora Donna Leon, que 
presentarà el seu nou llibre Restes mortals.

 El dies 22 i 23 hi haurà caramelles 
amb el Cor Lo Pom de Flors pels 
carrers del poble al matí, i correfoc 
amb batucada i espectacle de foc a la 
tarda-nit.

ALTERA L’ESPORT
familiars i visitants amb activitats 
d’entreteniment, un punt d’informació  
i el servei de menjador.

L’acte de cloenda serà al Camp de 
Futbol, de 19 a 20 h. Comptarà amb una 
desfilada de les diferents delegacions, el 
lliurament de trofeus i un reconeixement a 
la figura del voluntariat.

Territori Special–Sant Just Desvern està 
organitzat per Special Olympics Catalunya, 
Federació ACELL i l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern.

Sant Just s’omplirà d’emocions i valors 
amb esportistes d’Special Olympics. 
L’esdeveniment esportiu, que se celebrarà 
a Sant Just Desvern el 14 de maig, acollirà 
més de 600 persones esportistes amb 
discapacitat intel·lectual.

A banda de la delegació catalana 
d’Special Olympics també hi participaran 
delegacions espanyoles com la de Madrid 
i València i delegacions internacionals com 
la d’Andorra i Mònaco.

Un centenar de persones ja s’han ofert 
com a voluntariat per donar suport de tot 
tipus a l’esdeveniment. Encara us podeu 
inscriure al blog de Territori Special a 
santjust.cat.

Les proves esportives tindran lloc a 
La Bonaigua (bàsquet) a Mèlich Sports 
(tennis) i al Parc Ciclista del Baix Llobregat 
(ciclisme). Les dues primeres tindran 
lloc durant tot el dia i la de ciclisme es 
disputarà al matí.

A La Bonaigua s’habilitarà durant tot 
el dia l’espai Village dedicat a esportistes, 
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ALTERA LES ENTITATS

ALTERA LA INFÀNCIA

Els dies previs, però, també es faran 
activitats relacionades. El 17 de maig, a Cal 
Llibreter, hi ha prevista una xerrada amb el 
periodista Nico Valle sobre la situació de 
les persones refugiades a Síria i en el seu 
camí cap a Europa, i una mostra de llibres 
sobre la temàtica.

I el 19 de maig a les Escoles, a les 19 h, 
una xerrada sobre la situació actual de les 
fronteres de Ceuta i Melilla, Grècia i Sèrbia 
a càrrec de voluntariat que ha estat al 
terreny. Tot seguit, sopar de carmanyola i 
actuació musical. 

La Festa de la Pau tindrà lloc el 20 de 
maig a la plaça de la Pau. Una vintena 
d’entitats, serveis, equipaments i 
establiments participaran i col·laboren 
en aquesta festa solidària que, per segon 
any consecutiu, girarà entorn la població 
refugiada. Es faran tallers, actuacions 
d’entitats locals, xocolatada, la lectura 
del manifest, i la tradicional botifarrada 
per recaptar fons, entre d’altres activitats.  
També es recrearà un camp de persones 
refugiades (amb tanques, brutícia, una 
barca simulant l’arribada) per conscienciar 
la ciutadania de les condicions en les que 
viuen.

I els divendres 5, 12 i 19 de maig, a 
la plaça Antoni Malaret i Amigó, la 
infància i les famílies tindran cita amb 
els Divendres als Parcs, una iniciativa 
impulsada per la Xarxa 0-6 que pretén 
oferir una proposta de joc diferent, a 
l’aire lliure i oberta a tothom

Diumenge 30 d’abril, d’11 a 18 h, 
Festa de les immunodeficiències 
primàries a la plaça Camoapa 
amb tallers, activitats, botiga 
i dinar solidari
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

 “La primavera, Sant Just altera” és el lema triat 
per les dues associacions comercials del municipi, 
Desvern Comerç i Dona i Empresa, conjuntament 
amb l’Ajuntament, per desenvolupar uns mesos 
d’abril i maig carregats d’activitats i pro-
postes. Els establiments associats a les dues 
entitats estan dinamitzant els aparadors de les 
botigues amb un concurs primaveral i el diumenge 
7 de maig el comerç mostrarà tota la seva força i 
vitalitat en una festa comercial al parc Maragall.

 El repte no acaba aquí, ja que, per primera 
vegada, més de 20 establiments de restauració 
de Sant Just s’han aplegat en una iniciativa d’èxit 
comarcal anomenada QuintoTapa. Cada esta-
bliment dissenyarà dues tapes gastronòmiques 
i tant la població del poble com la de la resta 

de la comarca podran fer tot un recorregut pels 
establiments comercials i triar quina és la més 
ben elaborada. En altres pobles, com Sant Boi 
o el Prat, aquesta iniciativa ha dinamitzat els 
establiments, ha atret públic nou i ha elevat la 
qualitat de l‘oferta gastronòmica.

 El fet que tants establiments comercials, 
bars i restaurants sumin la seva força al voltant 
d’aquestes iniciatives vol dir que Sant Just té molt 
potencial. Podem veure com hi ha locals buits i 
establiments històrics que tanquen les portes, 
però les persones que estan al capdavant dels 
negocis actuals tenen moltes ganes de créixer 
i incrementar el nombre de clients i de vendes.

 L’Ajuntament està al seu costat i busca 
aquelles iniciatives que poden ser d’utili-

tat per a la dinamització comercial. Finançar 
activitats de promoció comercial, impulsar la 
contractació local a través de la borsa de tre-
ball municipal, actualitzar i difondre el directori 
local d’establiments o bé facilitar la cita prèvia 
amb tècnics d’urbanisme i altres serveis munici-
pals són accions que ja estem fent. Hem de ser 
més àgils, més eficients i articular un bon pla 
comercial que fixi el full de ruta del futur. I això 
ho hem de treballar a l’equip de govern.

 La primavera, el comerç altera, però també 
veureu aquests dies com s’alteren els parcs amb 
activitats infantils; l’esport, amb el Territori 
Special; la solidaritat amb les persones refu-
giades amb la Festa de la Pau i, finalment, la 
cultura amb Sant Jordi. A gaudir-ne!

La primavera veurà feta realitat l’aposta d’aquest Equip de Govern per 
guanyar i utilitzar espais públics com una eina més al servei de la ciutadania, 
des de diferents punts de vista: des de la promoció del comerç local i de 
proximitat, amb el Quintotapa, fins a l’àmbit social, cultural i educatiu, 
amb els actes de Sant Jordi.

 L’espai públic és de tothom i, per tant, la conservació i mante-
niment han de ser una preocupació compartida. La nostra societat 
ha de ser un model basat en el civisme, la convivència i la cohesió social, 
defensant la corresponsabilitat amb la ciutadania.

 Al mateix temps, durant la primavera també treballem internament per 
elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, 
la recuperació de la memòria històrica i la potenciació del coneixement 
del patrimoni, amb propostes transversals i capaces de confluir en 
propostes que impliquin tots els teixits de la població. El projecte “Rutes 
singulars”, finançat per la Unió Europea, respon a aquestes necessitats.

 Des d’ara, i fins a la presentació del projecte a la tardor, treballarem 
per concretar les polítiques vinculades a la identitat i al patrimoni enfortint 
el paper aglutinador del comerç de proximitat, les propostes turístiques 
coherents i les xarxes associatives locals.

Des d’ara, invertim els esforços necessaris per assolir aquest compromís 
per fer que Sant Just Desvern es converteixi en un referent cultural. 
La “Revolució de primavera” ha vingut per quedar-se.

 Durant aquest mes d’abril, Sant Just tindrà diferents actes que ompliran els 
carrers i places del nostre poble: el Dia internacional de la Dansa, la Festa 
del Barri Sud... Però n’hi ha un acte celebrat el mes d’abril d’especialment 
significatiu: Sant Jordi i tots els actes que s’hi aglutinen.

 Durant tres dies, el 21, 22 i 23 d’abril, tindrem diferents actes relacionats 
amb una de les festes més nostrades i culturalment més riques. Des de 
l’Ajuntament, impulsem i acompanyem aquests esdeveniments. Cal dir-ho 
clar: Sant Just traspua cultura.

 Només cal veure l’èxit de participació de les últimes edicions 
del concurs de prosa i poesia, organitzat conjuntament pel Servei 
Local de Català i l’Ajuntament i que enguany arriba a la 29a edició. És un 
fet, doncs, que apostem de manera decidida per la creació literària a 
tots els nivells i edats. En el concurs hi participen persones dels 9 anys 
en endavant, gent diversa que es vol aproximar al món que els envolta a 
través de la paraula.

 Més novella és una tradició que s’ha instaurat a Sant Just des de fa set 
anys, el correfoc. Ja són tres les colles santjustenques, el drac de Sant Just, 
els Apagallums de Camablanca i els Diablets de Sant Just, que participen 
en aquest esclat de llum, foc i fum, de cultura popular. 

 I per últim, les tradicionals parades de llibres i roses que ompliran Can 
Ginestar i diversos punts del municipi el mateix dia 23. Farem que espais 
i racons de Sant Just es transformin per un dia. Deixem que s’omplin de 
cultura, de bellesa, d’aromes i d’amor. Omplim Sant Just de llibres i roses.

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

POTENCIANT L’ESPAI 
PÚBLIC

LA PRIMAVERA, SANT JUST ALTERA

SANT JUST TRASPUA 
CULTURA
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L’ENTREVISTA AMB DONA I EMPRESA I ASSOCIACIÓ DESVERN COMERÇ I EMPRESA

Dues entitats que dinamitzen el comerç i la petita empresa 

Dona i Empresa va néixer el 2013, gràcies a l’impuls de la Regidoria de 
Polítiques de Gènere,  amb la voluntat d’agrupar dones empresàries del poble, 
crear sinergies entre emprenedores i empresàries en actiu i acompanyar totes 
aquelles que es plantegessin activar-se professionalment en qualsevol àmbit. 
Actualment són una setantena d’associades amb molts projectes entre mans. 

Quina és la valoració després d’aquests 5 anys? 
L’Associació ha crescut en tots els sentits, hem consolidat l’organització interna 
i hem aconseguit generar un estil propi i una manera de fer les coses que ens 
identifica. Recordem que les dones de Dona i Empresa són bones coneixedores 
del seu camp de treball i que, gràcies a això, afrontem les propostes amb la 
mirada professional que ens garanteix un bon resultat i que ens atorga una 
bona visibilització al poble. 

Aquest objectiu continua sent el mateix o ha evolucionat? 
Els objectius inicials segueixen vigents, però també és cert que les mirades 
s’eixamplen. Com que som sensibles a les necessitats socials, i conscients 
del potencial professional que hi ha dins l’associació, ens hem plantejat nous 
reptes que comencen a materialitzar-se. 

El més important i el que més s’allunya dels objectius inicials, és un servei 
d’assessorament legal gratuït a les dones maltractades de Sant Just, i aco-
blar-lo al circuit ja establert a Sant Just. Comptarem amb una línia de telèfon 
i whatsapp i una adreça de correu electrònic on podrem atendre les dones 
que ho necessitin, i les tractarem des de la sensibilitat i la professionalitat de 
les advocades que tenen els coneixements jurídics necessaris especialitzats.

Paral·lelament, volem crear una nova vocalia que aculli a dones que ja no 
estan al mercat laboral, ja sigui perquè són a l’atur o ja estan jubilades, però 
que poden aportar la seva experiència i es poden mantenir actives en què 
són vàlides. 

Quines accions dueu a terme com a entitat? 
Organitzem, coordinem i promovem activitats divulgatives i de formació, i 
promovem trobades, treballs i accions amb altres associacions de dones. També 
col·laborem en l’organització d’actes i fires al municipi –com la Nit de Sant Just 
al Carrer i el Mercat de Nadal–, i participem activament en les propostes que 
es generen des de la Regidoria de Polítiques de Gènere.
 
Arriba la primavera i amb ella diferents actes. Com us heu implicat? 
Estem treballant en estreta col·laboració amb l’Ajuntament i l’associació Des-
vern Comerç per preparar un concurs d’aparadors, regals per compres fetes i 
abocats en la Festa del Comerç del 7 de maig. 

L’associació Desvern Comerç i Empresa va néixer l ‘abril del 2016 i, en 
aquests moments, té 42 establiments associats.

Què us va moure a crear l’associació?
La voluntat de dinamitzar el comerç local i la petita empesa, així com tenir 
una comunicació fluida i constant de les inquietuds i necessitats del co-
merç en la situació actual del nostre municipi.

En què pot beneficiar una empresa o comerç formar part  
de l’entitat?
Els beneficis d’associar-se avui en dia són imprescindibles per a qualsevol 
comerç. És molt el que podem fer entre tots. La col·laboració i comunicació 
entre les persones que en formem part és el primer benefici que et repor-
ta, a banda d’avantatges en l’àmbit corporatiu, com pot ser la publicitat 
conjunta, pàgina web, i la col·laboració amb altres associacions de comerç 
de la comarca.

Quines accions dueu a terme?
Organitzem campanyes periòdiques, com la Shopping Night, Black Friday, 
campanyes de Nadal, rebaixes, etc… amb una imatge conjunta per als es-
tabliments associats. 

També fem publicitat als mitjans de comunicació i xarxes socials, as-
sessorament i informació de cursos i conferències enfocats a persones 
emprenedores i comerciants.

I el més important, respondre a les problemàtiques que ens podem 
trobar cada dia en els nostres negocis. La comunicació i gestió amb l’Ajun-
tament és també una tasca de la nostra associació.

Què esteu preparant per la campanya de primavera?
Des del moment que vam posar sobre la taula el projecte La “La Prima-
vera Sant Just Altera”, vam creure que era molt important implicar-nos 
com associació al 100%, pel que fa al comerç com pel que fa a la cultura i 
l’esport. Col·laborem amb Territori Special amb la venda a les botigues as-
sociades d’unes polseres solidàries, i estem organitzant un concurs d’apa-
radors amb temática floral, en el qual el veïnat podrà votar i participar en 
un sorteig de tres regals sorpresa. També farem un obsequi d’una planta a 
clients i clientes i, posteriorment les podran recollir el diumenge 7 de maig 
a la Festa del Comerç que es farà al Parc Maragall i on hi haurà diferents 
activitats. 
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Nou parc de Can Sagrera amb pista poliesportiva 
A final d’any començarà la construc-
ció d’un nou parc al solar de Can Sa-
grera, entre els carrers Miquel Rever-
ter i Sagrera. Un espai amb encant de 
2.600 m2 al costat d’una de les masies 
incloses en el catàleg de patrimoni 
arquitectònic de Sant Just. 

S’hi traslladarà l’espai que actual-
ment ocupa Jocs Jovenívols –955 m2 

amb pista poliesportiva i taules de 
ping pong–, i es complementarà amb 
una zona de sauló i zones verdes. 

La pista poliesportiva i la zona de 
sauló quedaran confrontades amb el 
carrer de Miquel Reverter i aproxi-
madament al mateix nivell. La pista 
preveu una zona de futbol i una altra 
de bàsquet, i la de sauló, adjacent a 
la pista, incorporarà el corresponent 
mobiliari urbà, com ara bancs, font, 
i taules de ping-pong. 

Ajuts al jovent per al lloguer d’habitatges 
La darrera setmana del mes d’abril 
s’obrirà el termini de presentació 
d’ajuts al lloguer per a jovent de 
Sant Just que s’hagi emancipat a 
partir de l’any 2014. Aquest termini 
romandrà obert durant els 10 dies 
següents.

El ajuts tindran un import màxim 
de 200 ¤ mensuals i se subvencio-
naran els lloguers corresponents a 
l’any en curs. Per ser persona be-
neficiària de la subvenció, s’ha de 
formar part d’una unitat de con-
vivència formada, com a mínim, 
per dues persones. 

 Aquest sistema d’ajuts s’imple-
menta de forma pilot durant aquest 
any 2017. La voluntat de l’equip de 
govern és no només mantenir-lo 

JOVENT I HABITATGE

La resta de la zona anirà coberta 
de plantes arbustives, arbres, ges-
pa, etc.

La il·luminació del parc es farà 
mitjançant columnes i projectors, 
i es podran programar de forma in-

dependent aquelles que il·luminin 
la pista.

Aquesta actuació té un pressupost 
de 176.460 ¤. El termini d’execució és 
de 5 mesos, la qual cosa vol dir que 
estarà enllestit a mitjan 2018.

en els propers anys sinó ampliar 
l’abast de l’ajut, atès que l’accés 
a l’habitatge és un dels principals 
problemes que té el jovent segons 
reflecteixen diferents enquestes 
que s’han fet al municipi.  

Les subvencions 
tindran un import 
màxim de 200 ¤ 
mensuals

Aquesta acció està dotada amb 
24.901 ¤. Més informació a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana.

REQUISITS PER PODER 
OPTAR ALS AJUTS

1. Tenir entre 18 i 35 anys en el moment  
de la presentació de la sol·licitud

2. Estar empadronat/a a Sant Just Desvern 
com a mínim des de l’1 de gener de 2016

3. Ser persona/es titular/s d’un contracte 
de lloguer en un habitatge de Sant Just 
Desvern destinat a domicili habitual i 
permanent

4. Acreditar uns ingressos nets per Unitat  
de Convivència d’entre 900 euros fins  
a 2.600 euros 

5. El cost mensual del lloguer de l’habitatge 
no podrà ser superior a 900 euros/mes

Carrer de Miquel Reverter
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Parc actual 
dels Jocs 
Jovenívols

Parc futur
de Can Sagrera

1
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1. Pista poliesportiva  
de bàsquet i futbol

2. Zona de sauló   
amb bancs i taules  
de ping-pong

3. Zona verda
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NOTÍCIES BREUS

MILLORAR L’ACCESSIBILITAT 
AL TRANSPORT PÚBLIC 
S’han dut a terme millores en diferents plataformes de bus 
perquè les persones usuàries puguin pujar i baixar a través de les 
portes en condicions correctes d’accessibilitat i directament des 
de la vorera. Les parades afectades són les del c. Can Solanes, a 
l’alçada del c. de la Plana;  al c. Tudona, entre el c. del Dr Fleming 
i la plaça del Parador, el c.  Major, a l’alçada del Parc Maragall (en 
ambdós sentits). A les dues primeres, també s’han instal·lat bancs 
per seure-hi. Properament també es farà una nova plataforma al 
c. Dàlies, per fer possible la pujada i baixada del bus directament 
sobre la vorera. 

NOVA SENYALÈTICA 
DEL PARC 
DEL MIL·LENARI
El parc del Mil·lenari de Sant Just 
forma part de la xarxa de parcs 
metropolitans que gestiona l’AMB des 
del passat mes de juliol i aquests dies 
s’ha instal·lat la nova senyalètica, la qual 
segueix els mateixos criteris i la imatge 
corporativa de la resta de parc metropolitans 
(47 parcs de 28 municipis). 
El manteniment integral del parc, que fins aleshores 
era responsabilitat de l’Ajuntament, abasta la jardineria, el 
mobiliari urbà, les instal·lacions d’aigua, llum i drenatge, l’obra civil  
–incloent-hi la neteja, reparació i reposició dels elements–, així com les edificacions i 
elements arquitectònics. L’AMB també desenvolupa la promoció i difusió del parc del 
Mil·lenari en l’àmbit metropolità.

MILLORA DE VORERES
S’estan fent treballs de renovació i ampliació de la vorera al c. Santa Teresa. 
També es renova l’arbrat existent per garantir la seguretat de les instal·lacions 
soterrades, s’augmenten les places d’aparcament i es fan nous passos de vianants. 
Paral·lelament, es duen a terme canvis de sentit de les vies per millorar  la mobilitat 
en aquesta zona: canvi de sentit dels carrers Catalunya entre els carrers Sant Teresa 
i Sagrat Cor; del c. Sagrat Cor entre Catalunya i Major; i conversió en sentit únic el 
carrer Santa Teresa en el tram Major/ctra. Reial.
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NOTÍCIES BREUS

AJUTS AL TRANSPORT PÚBLIC 
PER A PERSONES ATURADES 
Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur 
en procés de cerca de feina, l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) ha establert una reducció del preu de la T-Mes per aquest 
col·lectiu i que ha fixat en 9,95 ¤, independenment de les zones, la qual 
cosa suposa una bonificació de més del 80%. 
A Sant Just Desvern hi ha 543 persones aturades (segons dades de 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat del mes de febrer) que 
poden beneficiar-se d’aquest ajut. 
Més informació a la web de l’ATM. 

ESPORT I NUTRICIÓ
Aquest és el tema que les entitats que formen el Consell Municipal 
d’Esports van proposar per fer la primera de les xerrades adreçades 
al jovent dels clubs esportius i a les persones responsables de les 
entitats. En aquesta ocasió, es va parlar sobre alimentació saludable 
i exercici físic, amb la voluntat  de donar pautes i consells sobre una 
bona alimentació quan es fa esport. La xerrada va anar a càrrec del 
nutricionista i esportista Alex Pérez Caballero. 

TANCA DE SEGURETAT 
A L’ESPAI DE SALUT
S’ha aixecat una tanca de protecció a l’espai amb elements 
per fer exercici a l’aire lliure que hi ha entre l’edifici Walden i La 
Vagoneta. L’objectiu és millorar la seguretat dels infants.

EL TC ANUL·LA LA PLUSVÀLUA 
EN VENDA DE BÉNS IMMOBLES 
AMB PÈRDUES
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucionals i nuls 
diversos articles de la Llei Foral de Guipúscoa que regula  l’impost 
municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana únicament en la mesura que sotmet a tributació situacions 
d’inexistència d’increment de valor. La coneguda com Plusvàlua 
Municipal és un tribut directe que es cobra quan es realitza la 
transmissió d’una propietat urbana, ja sigui per herència, llegat, 
donació, transmissió, compravenda o permuta i grava l’increment 
del valor dels terrenys que s’ha produït amb el temps.
En casos de pèrdues de valors, les persones afectades poden 
adreçar-se a l’Organisme de Gestió Tributària de Sant Just Desvern. 
La propia sentència del TC insta al legislador a modificar la  
normativa que regula l’impost, per excloure de tributació les 
situacions  quan no hi hagi hagut guany en la venda, si bé en general 
considera constitucional la configuració actual de l’impost.
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Aquest moviment vol mostrar i des-
tacar la riquesa natural i paisatgística 
del país mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes d’en-
jardinament, ornamentació floral, 
mobiliari urbà i espais lúdics que, 
tant en l’àmbit públic com privat, es-
devinguin un exemple a seguir. Sant 
Just Desvern acaba de sumar-se a 
aquesta iniciativa de la Confedera-
ció d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC).

Les Viles Florides són aquells po-
bles i ciutats que destaquen per 
l’actuació en matèria d’enjardina-
ment, paisatge urbà i millora de la 
qualitat de vida de les persones 
que hi viuen.

Un jurat especialitzat format per 
professionals dels sectors de la jar-
dineria, el paisatgisme, el mobiliari 

PAISATGE URBÀ

Sant Just 
s’adhereix 
al moviment 
Viles Florides

urbà i altres àmbits relacionats amb el 
programa és l’encarregat de certificar 
i renovar anualment aquests distin-
tius. La Flor d’Honor –n’hi ha d’una 
a cinc– és allò que els certifica com 
a municipis florits. Actualment hi ha 
a Catalunya 89 municipis distingits 
com a Vila Florida.

QUINS ASPECTES ES VALOREN?
No es valora si hi ha més flors o 
menys, sinó aspectes com el patri-
moni vegetal i paisatgístic: la rela-
ció entre l’espai verd i el nombre 
d’habitants, entre els recursos des-
tinats al manteniment i la superfí-

cie verda i enjardinada, la diversitat 
floral, la funcionalitat dels espais 
verds, la integració paisatgística, 
la singularitat dels espais, l’estat 
de manteniment, l’existència d’un 
inventari de patrimoni vegetal, la 
qualitat dels subministraments ve-
getals, la selecció d’espècies o l’es-
tètica.

També es té en compte el res-
pecte pel medi ambient i la soste-
nibilitat a través de variables com 
la gestió de l’aigua, els programes 
de control de plagues i malalties, la 
neteja i gestió de residus, o la quali-
tat del mobiliari urbà.
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PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

Més de 80 persones van assistir el 
passat 4 de març a la jornada de 
presentació de la diagnosi inicial 
del PEC, a la Vagoneta. En un am-
bient participatiu, es va informar 
les persones sobre els projectes 
educatius de ciutat i el seu marc  
històric, ideològic i institucional, la 
presentació de la diagnosi i el tre-
ball de diferents tallers. 

Les persones assistents hi van 
poder aportar idees, comentaris so-
bre punts forts i  punts febles i fer 
propostes  educatives, en relació als 
següents àmbits: escolar,  fora de l’es-
cola, formació de persones adultes, 
transició de l’escola al mercat laboral 
i corresponsabilitat educativa. 

D’aquesta jornada, n’ha sortit un 
grup impulsor que, després d’al-
gunes sessions de formació, deba-
trà totes les propostes i accions, 
per proposar, juntament amb els 
grups municipals, les línies estra-
tègiques  i accions de les polítiques 
educatives del PEC. La propera 
sessió tindrà lloc el dia 26 d’abril 
a l’Ajuntament. 

El nou PEC inicia l’etapa participativa

FRANCESC BLASCO (66 ANYS)
Jubilat interessat en la gestió   
de projectes 

“EL MEU INTERÈS EN 
PARTICIPAR EN EL 
PEC RAU EN LA CON-
SIDERACIÓ QUE LES 
ETAPES DE PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA SÓN ÒP-
TIMES PER A L’APRENENTATGE I LA CREACIÓ 
DE VINCLES AMB L’ENTORN MÉS PRÒXIM. 
LA SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L’ATENEU I EL 
CENTRE D’ESTUDIS SANTJUSTENCS TENEN 
I GENEREN CONEIXEMENT SOBRE EL MEDI 
NATURAL, LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI QUE, 
CREC, VAL LA PENA FER L’ESFORÇ PER FER-
LO ARRIBAR A L’ALUMNAT DE SANT JUST.”  

LAURA  ROBERT  (47 ANYS)  
Consultora en l’àmbit del  
Desenvolupament Organitzacional

“EM VA SOBTAR 
GRATAMENT L’ALTA 
PARTICIPACIÓ A LA 
JORNADA I VAIG 
SORTIR-NE MOLT 
SATISFETA, PERQUÈ EM 
VA SEMBLAR UN FORMAT MOLT ENCERTAT. 
ELS GRUPS EREN MOLT ÀGILS I ES NOTA-
VA QUE LA GENT ESTAVA INTERESSADA, 
PERQUÈ VAN SORTIR PROPOSTES MOLT 
BONES. CREC QUE SANT JUST CUIDA MOLT 
EL PROJECTE EDUCATIU, PERÒ EM SEMBLA 
PERFECTE QUE ES DEMANI LA PARTICIPACIÓ 
DE LES FAMÍLIES PERQUÈ S’HI IMPLIQUIN I 
APORTIN IDEES”

MANOLI  BORRAJO (47 ANYS)
Mestra

“L’EDUCACIÓ ÉS DE 
TOTS I PER A TOTS I 
LA PLURALITAT DE 
PENSAMENTS, IDEES 
I CREENCES ÉS FONA-
MENTAL PER L’ENRIQUIMENT 
PERSONAL. PER AIXÒ, CREC QUE JORNADES 
COM LA DEL PEC SÓN NECESSÀRIES. EN 
AQUESTA PRIMERA TROBADA ES VA FER UNA 
PLUJA D’IDEES I ARA CAL FER UN TREBALL 
DE PRIORITZACIÓ. PERSONALMENT HI 
ESTIC MOLT INTERESSADA I M’AGRADARIA 
CONTINUAR FORMANT PART DEL PROCÉS I 
DEL GRUP IMPULSOR”

Valoració PEC 2017

Valoració general: 4,11/5   
Mitjana global: 3,73/5
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA
EL SERVEI MUNICIPAL QUE CANALITZA LES SOL·LICITUDS 
I ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE LA CIUTADANIA 

El Servei d’Atenció Ciutadana acostuma a ser el primer contacte de 
la ciutadania amb l’administració i la seva funció és facilitar aquesta 
relació per aconseguir una atenció integrada, ja sigui presencialment, 
telefònicament o telemàticament, per tal de donar una resposta efectiva 
a les seves sol·licituds, demandes i/o tràmits.

 

TRÀMITS

Actualment, gestiona més d’un centenar de tràmits diferents i és l’encar-
regat de donar-li resposta, si és possible des del mateix servei o fent-lo 
arribar a les àrees competents. 

El camí cap a l’administració electrònica està canviant el concepte i la 
forma de funcionar dels ajuntaments. En aquest sentit, hi ha tràmits que 
ja es poden fer a través de la seu electrònica, tot i que de moment pràc-
ticament tots tenen a veure amb factures. El Servei dAtenció Ciutadana 
també compta amb dues tablets per tal que la ciutadania pugui signar 

HORARI
Atenció al públic de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous, de 
16 a 19 hores. El mes d’agost i els dies 
laborables de Setmana Santa i Nadal 
l’horari és de 9 a 14 h 

REGISTRES D’ENTRADA
El 2016 es van fer prop de 13.000 
registres d’entrada. Els més nombrosos 
van ser les factures (4.208), seguides 
de les instàncies generals (2.786), les 
altes al padró municipal d’habitants 
(922) i les  llicències d’ocupació de la 
via pública (703). 

Gina Pol, regidora de Polítiques de Gènere i Igualtat 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als Serveis Públics va 
ser el punt de partida per avançar cap a l’administració electrònica, que s’ha de consolidar 
amb l’entrada en vigor al 100% de la Llei 39/2015 de procediment administratiu l’octubre 
de 2018. Des del primer moment, l’Ajuntament treballa per dotar el Servei d’Atenció 
Ciutadana de les eines i els recursos necessaris que permetin “treballar sense papers” a 
partir de l’1 d’octubre de 2018, data límit que preveu la llei.

  

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
El 90% de les factures que arriben a l’Ajuntament 
ja són electròniques

CANALS DE COMUNICACIÓ 
AMB EL SERVEI D’ATENCIÓ 
CIUTADANA: 
• Presencial (atenció al públic)

• Línia gratuïta 900 102 558 

• Accés electrònic (seu electrònica i cita prèvia): 
santjust.cat

• Correu electrònic: ajuntament@santjust.cat

• Twitter: @santjustcat

electrònicament documents quan són ateses directament a l’oficina. 
Aquest sistema s’ha començat a utilitzar amb els assabentats d’obres i 
les sol·licituds d’altes, canvis de domicili, renovacions i comprovacions 
al padró municipal d’habitants, els quals ja no existeixen en paper sinó 
que són documents digitals.
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Descripció: 
Servei que gestiona de forma integral els 
tràmits, consultes i suggeriments de la 
ciutadania. 

Adscripció: 
Àrea d’Alcaldia-Presidència, Regidoria 
d’Alcaldia-Presidència

Gestió: 
La gestió és directa per part de 
l’Ajuntament. Té adscrites 5 persones 
administratives, i una persona coordinadora 
del servei. També están molt relacionats 
amb aquest servei els dos llocs de treball 
d’informador/a telefonista

FITXA DEL SERVEI

PADRÓ D’HABITANTS 
 

Població del municipi 
a 01/01/2017
Homes  Dones Total

8.317 9.055 17.372

Altes de persones residents 
en el municipi 2016  

Naixements: 

186 
(93 nenes i 93 nens)   

Canvis de residència 
des d’altres municipis 

1.135    

Baixes de persones 
residents en el municipi   

Defuncions

157    

Contràriament a la tendència 
general, el creixement vegetatiu 
a Sant Just Desvern és positiu: 
hi ha més naixements que morts 

PADRÓ 
D’HABITANTS: 

Les altes i baixes del padró 
d’habitants es tramiten 

directament des del Servei 
d’Atenció Ciutadana.

El 2016 es van tramitar 
10.408 justificants d’empa-

dronament.

SUGGERIMENTS
Es recullen per part del personal, 

s’introdueixen en una base de 
dades específica  i es traslladen 
als serveis corresponents, que 

indiquen al Servei d’Atenció 
Ciutadana, la resposta que s’ha 

de donar a la persona que ha fet 
el suggeriment. 

REGISTRE
El 2016 el Servei 

d’Atenció Ciutadana 
va fer 12.738 registres 

d’entrada. 

SOL·LICITUDS
Es registren i el Servei d’Atenció 

Ciutadana les canalitza cap a 
cadascuna de les àrees o serveis 
pertinents per tal que se’ls doni 

una resposta. 

Canvis de residència   
a altres municipis 

744   

Canvis de domicili (entre 
seccions del municipi)

473

ELS NOMS D’INFANTS MÉS 
POSATS SÓN: JÚLIA I MARC
A Sant Just viuen 1.692 persones 
de 78 països d’arreu del món. 
Les comunitats estrangeres més 
nombroses són: Alemanya (302), 
Itàlia (137), França (132), 
Romania (75), Regne Unit (69), 
Xina (57), Veneçuela (56), 
Marroc (56), Hondures (54), 
Països Baixos (49) i Rússia 
(49).   

CONSULTES
Principalment es fan de 

manera presencial, tot i que 
també per telèfon. Les perso-
nes que atenen les consultes 
intenten contestar de forma 

immediata i, si no és possible, 
deriven la consulta cap al 

servei concret.
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El 2016 la Biblioteca Joan Margarit, 
s’ha mantingut com a centre cultural 
de proximitat, com ho demostren les 
xifres del balanç de l’any: un 46% de 
la població de Sant Just és usuària 
de la biblioteca. El 2016 l’han visi-
tat 36.520 persones, i s’han realitzat 
gairebé 40.000 préstecs, ara també 
de llibres electrònics a través de la 
plataforma eBiblio.

FOMENT DE LA LECTURA
El fons de la biblioteca s’actualitza 
constantment, el 2016 es van incorpo-
rar 1.900 nous títols. La lectura també 
s’incentiva amb propostes com els 
clubs de lectura o les hores del conte. 
El 2016 s’ha engegat un nou club de 
lectura en anglès, i s’han realitzat 16 
hores del conte amb 1.124 persones 
assistents. Així mateix treballa per 
consolidar-se com un espai de suport 
a l’aprenentatge. Aquest any s’han fet 
19 visites escolars amb 402 infants 
participants. També s’ha ofert el ser-
vei d’Aula d’Estudi en horaris espe-
cials nocturns i de cap de setmana, els 
mesos de gener, maig i juny, sumant 
3.264 persones usuàries.

S’ha continuat la col·laboració amb 
el projecte PAL a través de l’assesso-
rament i aportant 188 llibres per a les 
seves maletes.

Més de 36.500 persones van utilitzar la Biblioteca el 2016
BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

ACTIVITATS
Durant el 2016 la Biblioteca ha orga-
nitzat 41 activitats que han comptat 
amb l’assistència de 1.644 persones. 

DIA MUNDIAL 
DE LA POESIA
El 21 de març es va fer un recital per 
commemorar el Dia Mundial de la Poesia 
amb la lectura de poemes d’Antonia 
Vicens,  J.V. Foix, Josep Palau i Fabre, 
Màrius Torres, Miguel Hernández i Gloria 
Fuertes. La poesia de Sant Just també 
va estar representada amb la lectura de 
poemes de l’autora local Judith Cobeña 
i Guàrdia, i dels treballs guanyadors del 
Concurs de Poesia en Català per a no 
professionals de Sant Just Desvern 2016, 
a càrrec dels autors i autores i de lectors 
i lectores alumnes dels cursos de català 
del CPNL i d’alumnat de l’escola de teatre 
Tamboret.

En ocasions amb col·laboració amb 
altres entitats, com és el cas de la ce-
lebració del Dia Mundial de la Poesia, 
o el cicle Novembre Literari.



L’Ajuntament deixa de rebre diners 
per no separar correctament els residus 
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Els residus recollits l’any passat van 
ser de 8.314.365 kg, un 2,7 % més que 
l’any 2015. Aquesta variació es deu a 
l’augment de les recollides selectives, 
sobretot de la deixalleria (9,6 %). El 
percentatge de recollida selectiva res-
pecte del total dels residus recollits va 
ser del 51,2 % i la generació per càpita 
ha augmentat lleugerament respecte 
l’any anterior fins a l’1,35 kg/hab i dia.

Pel que fa als impropis als conteni-
dors d’envasos (que no es correspo-
nen a aquella fracció), la mitjana va 
ser molt elevada i va arribar al 33,8 % 
(amb només 4 caracteritzacions) i a 
la fracció orgànica, del 8,4 %. 

El fet que la mitjana d’impropis 
(com joguines i bosses de plàstic) 
dels envasos hagi superat el 30% 
l’any 2016, suposa que no haguem 
rebut cap ingrés en concepte de 
plus variable anual per eficiència 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Accions per crear ocupació i de suport a empreses
Potenciar les polítiques d’ocupació és 
una de les prioritats de l’Equip de Go-
vern. Els recursos que s’hi aboquen 
any rere any per contractar persones 
a través de plans d’ocupació en són 
un exemple. Aquest 2017 12 persones 
ja han començat a treballar gràcies 
als plans i 8 més ho faran en breu.

També s’ha dut a terme la sessió 
informativa de la segona edició de la 
FPDual remunerada a Alemanya, 
un sistema altament reconegut en 
l’àmbit internacional que combina 
l’aprenentatge pràctic en empreses 
amb els estudis teòrics en instituts 
de formació professional. En la pri-
mera edició, dos joves del poble es 
van incorporar al programa i actual-
ment estan estudiant i treballant a 
Alemanya. 

 L’Ajuntament, però, és plena-
ment conscient que el suport a les 
empreses i persones emprenedores 
del municipi és fonamental per en-
fortir el teixit empresarial i crear 
ocupació. En aquest sentit, es duen 
a terme nombroses actuacions, com 

la participació de jovent del mu-
nicipi en dos projectes: Innobus i 
Innolab. Ambdós tenen en comú el 
mateix denominador, connectar el 
talent del jovent amb les empreses i 
donar solucions innovadores a reptes 
que es plantegen des de les empreses.

Sant Just també participa en el 
programa Reempresa (Procorne-
llà),  un projecte que té per objectiu 
promoure la transmissió d’empreses 
a través d’una plataforma en línia i 
un acompanyament tècnic adient. 
Tot i que la tendència de les persones  
emprenedores és crear nous negocis, 

aquest projecte llança una nova visió, 
que evita el tancament de negocis que 
poden ser econòmicament viables i 
els posa a l’abast d’altres persones 
que vulguin fer-se’n càrrec, la qual 
cosa evita així la fase de creació d’una 
nova empresa.

Carrasumada Serrano
Regidora d’Ocupació 
i Empresa

“Segons dades 
de l’Observatori 
Comarcal del Baix 
Llobregat del mes 
de febrer, a Sant Just 
Desverm hi ha 543 persones aturades, 
la xifra més baixa de la comarca. Tot i 
així, el nostre compromís és abocar-hi 
recursos i accions perquè el màxim de 
persones possible trobi feina i també 
per ajudar les empreses del poble per-
què siguin competitives i puguin crear 
ocupació. És a dir, es tracta d’establir 
sinergies que permetin que totes les 
parts en sortim beneficiades”. 

del sistema de recollida. L’any 2015, 
els ingressos per aquest concepte van 
ser d’uns 14.500 ¤ i l’any 2014, d’uns 
17.000 ¤. El regidor de Medi Am-
bient, Lluís Monfort, lamenta que 
continuem utilitzant el contenidor 

gris per llençar qualsevol tipus de 
residus. Aquesta manca d’implicació 
suposa una penalització al municipi 
per la qual deixem d’ingressar uns 
diners que podríen emprar-se per fer 
altres accions, explica.

Recollida de residus 
municipals 2016

Fracció resta

Recollides selectives

Deixalleria

52,2 % 47,8 %

Fracció 
Resta

Fracció orgànica:  15,3 %

Fracció inorgànica: 15,4 %

Deixalleria: 21,5 %

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1.789

2.550

3.976To
ne

s r
ec

ol
lid

es



16    EL BUTLLETÍ   ABRIL 2017

EN FLAIX

UN MES D’ACTIVITATS EN FEMENÍ 
I D’IGUALTAT SENSE EXCUSES 

Conversa d’El Món Il·lustrat amb Lali Ayguadé i Clara Peya

Equips locals amb el distintiu per la igualtat
Exposició “El món en femení” al CIM

Contes lliures de sexisme a Can Ginestar
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EN FLAIX

El Club de Futbol Sant Just 
celebra enguany el seu 
centenari. A la imatge, 
el president Salvador 
Munné presenta a 
l’alcalde i la regidora 
d’Esports la samarreta 
de l’efemèride.

El Celler acull fins a final d’abril 
una mostra de l’artista local 
Montserrat Sastre. Són una desena 
d’escultures, principalment de gran 
format, de fusta, ferro i ceràmica. 

451 ¤ es van recollir en el concert 
solidari per les persones refugiades 
organitzat per Justícia i Pau i 
Tallers de Música, amb el suport 
de l’Ajuntament. Els diners 
es destinen a l’ONG Open 
Arms que rescata del mar 
les persones refugiades que 
arriben a Europa. 

El CAU ha celebrat amb una festa la seva 
nova etapa al Centre Cívic Joan Maragall. 
S’ha fet una exposició de la història de 
l’entitat, cercavila i espectacle infantil, 
entre d’altres activitats. 

Prop de 270 persones es van reunir al Casal de Joves 
per tastar el cocido extremeño de la Casa Regional 
d’Extremadura

La veïna i alumna de l’escola 
Montseny, Roma Rodrígues 
Ramos de 10 anys, està 
participant en el concurs La 
Voz Kids. I el també veí Roger 
Belso, sota el seu nom artístic 
The Roker, va quedar 7è dels 14 
finalistes en la darrera edició del 
concurs Got Talent amb el seu 
número de màgia.

Cavalls, ponis, carros 
i genets van desfilar a 
principi de març a Sant 
Just per celebrar la 
festivitat del patró dels 
animals, organitzada per 
l’Associació Cavaltombs. 
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Joan Basagañas  
Camps
Grup  Municipal 
del PSC

Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal 
d’ERC

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

 

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

NOUS TEMPS

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD

El passat mes de febrer, l’agrupació local del PSC de 
Sant Just Desvern va posar fi a l’etapa d’en Ramon 
López al capdavant del partit, una etapa de 13 anys 
en la qual el PSC s’ha consolidat com el principal partit 
del municipi en les eleccions locals.

 Però l’etapa d’en Ramon López al capdavant de 
l’agrupació no només s’ha de valorar en termes quan-
titatius (és a dir, segons uns resultats electorals) sinó 
que també cal valorar-la en termes qualitatius. I és 
que amb en Ramon López al capdavant, el PSC ha 
tingut un tarannà dialogant i consensuador que ha 
permès tenir una òptima relació amb la ciutadania 
i amb la resta de grups polítics de Sant Just. Durant 
aquesta etapa, el PSC i el PSOE han passat d’una època 
d’àmplia representació institucional a viure moments 
extremadament complicats, fruit sobretot dels ajustos 
econòmics adoptats durant el darrer mandat del govern 
Zapatero i del procés sobiranista, que ha dominat 
l’actualitat política catalana. Tant en una època com 
en l’altra, en l’àmbit local ens hem mantingut en unes 
coordenades pràcticament idèntiques i de ben segur 
que el paper d’en Ramon López ha estat decisiu perquè 
així hagi estat. Per tot això, gràcies, company!

 Ara s’obre una nova etapa en la qual serà Pere 
Joan Deniel qui encapçalarà l’agrupació local. En Pere 
Joan, abans d’entrar en política, va estar molt vinculat 
al teixit associatiu santjustenc com a president de la 
comunitat de veïns del Walden. Va entrar al PSC a 
través de Ciutadans pel Canvi, plataforma creada al 
voltant de Pasqual Maragall, cada dia més enyorat 
per molts de nosaltres.

 Ell ha estat regidor de l’Ajuntament durant 8 anys. 
Primer, al capdavant d’Hisenda i Serveis Generals i 
després, d’Urbanisme. Aquells que hem tingut la sort 
de treballar amb ell sabem que és una persona seriosa, 
que es guia pel rigor i que compleix la paraula donada. 
No tinc cap mena de dubte de que l’agrupació del 
PSC de Sant Just seguirà estant en molt bones mans. 
Molta sort, company!

 Els polítics, a part de vetllar per la bona gestió del 
dia a dia, hem de planificar, sobretot, les polítiques 
pensant en un horitzó de futur.

Tal com veiem aquest 2017, els reptes que ens es-
peren pel proper decenni són i seran, sens dubte, el 
creixement i el model de poble, l’accés a un habitatge 
digne, la gestió dels residus i l’enfortiment de l’estat del 
benestar. Tot això, ho estem treballant des de l’equip 
de govern, però hi ha un d’aquests temes que ens 
preocupa especialment: el model de poble.

Sant Just creixerà en nombre d’habitants. És evident. 
Ho estem veient a Mas Lluí i a la carretera, a la zona 
de Torreblanca. Però ens hem d’aturar i demanar-nos: 
volem que continuï creixent? Com ha de ser aquest 
creixement? Hem d’afavorir la implantació de nous 
habitatges a qualsevol preu? En detriment de què? La 
implantació ha de ser progressiva? Quina repercussió 
tindrà en aspectes com la mobilitat l’arribada de nous 
veïns i veïnes? Quina relació volem que tinguin amb 
la resta del poble? L’impacte demogràfic i social per 
la creació de barris al límit dels municipis veïns, a qui 
afavorirà i afectarà més? Volem un poble viu i amb 
activitat al carrer? O volem un poble on s’escolti el 
silenci? Volem un comerç de proximitat, al costat de 
casa, o preferim crear nous espais comercials on s’hagi 
d’arribar en vehicle privat? Volem un poble on les 
entitats siguin el centre de l’activitat cultural o volem 
“alimentar” el poble del costat? Volem un poble on els 
vianants guanyin espais o volem poder arribar amb el 
cotxe fins a la porta?

Són preguntes que tots ens hauríem de fer i que 
no tenen per què tenir una mateixa resposta. No tots 
respondríem el mateix, però depenent de la resposta 
que decidim donar, aquesta marcarà el futur del nostre 
poble i el seu model. I no ens podem equivocar.

Des d’ERC tenim clar que el poble ha de créixer, en 
habitatge, sostingudament i que no pot ser a qualsevol 
preu. Han de poder-hi conviure l’habitatge, la indústria, 
els comerços i els serveis amb l’entorn natural. Els 
nostres veïns han de tenir l’opció de viure, treballar i 
gaudir a Sant Just. Hem de fer tot el possible perquè 
els nous veïns i veïnes formin part del poble i se sentin 
partícips de la vida associativa i comercial, perquè 
creiem i volem que Sant Just tingui vida al carrer.

ELS REPTES 
DE SANT JUST

@pebocus 
@jasmarats

LA NO CONSULTA 
SOBRE JOCS 
JOVENÍVOLS
L’equip Tripartit de govern ha 
decidit que edificarà un bloc de 
pisos a l’espai de Jocs Jovenívols 
i traslladarà el parc a una altra 
zona.

Els veïns han hagut de forçar una 
reunió per manifestar el seu 
rebuig i demanar una vegada més 
que es prioritzi l’arranjament i 
sanejament del parc de la Plaça 
dels Estudis Vells. Són els dos 
únics espais per nens i nenes amb 
que compta el barri centre.

Denunciem que no s’hagi consultat 
prèviament als veïns i no se’ls hagi 
permès participar activament en 
la transformació del seu barri. 
Nosaltres sí que ho hauríem fet.

Seguim treballant per a què no es cobri 
la Taxa del Clavegueram. Si necessiteu 
més informació ens podeu contactar! 

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal   
de PDeCAT
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Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal de 
Movem Sant Just

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

FINANÇAR 
LES ESCOLES BRESSOL 
NO ÉS CAP PRIORITAT 
(SEMBLA)

QUIÉN ROBA 
A CATALUÑA
 

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

Artur Mas, el sucesor del Sr. Pujol hereda también las 
consecuencias de la corrupción ascendente en su par-
tido y, por más que intente envolverse en tecnicismos, 
pocos pueden dudar ya de su responsabilidad política.

En su día, Mas aseguró en el Parlament que CDC era 
ajena al saqueo. Últimamente ha garantizado en público 
su plena confianza en los que han sido tesoreros de 
CDC bajo sus mandatos. Mientras tanto, la justicia ha 
seguido su curso y se han abierto más procesos en los 
que también se investiga el pago de otras comisiones. 
Ciutadans ha pedido explicaciones inmediatas de Mas 
en el Parlament, y sorprende que ERC, tan activa en 
el trabajo contra la corrupción, no forme parte ahora 
de las fuerzas que lo exigen, sin duda a la espera de 
obtener réditos políticos de las ruinas del nacionalismo. 

De lo escuchado en el juicio queda claro que el Palau 
de la Música era uno de los medios utilizados por CDC 
para financiarse ilegalmente, y sus responsables no 
cobraban solo la cifra mítica del 3% del importe de 
adjudicación de obras públicas, sino que pasaron al 
4% porque CDC quería más dinero, según la dolorosa 
declaración de Jordi Montull, ex número 2 del Palau, 
quien ha confirmado la declaración de Félix Millet, el 
principal responsable. 

El sentimiento independentista no va a desaparecer 
en Cataluña por los casos de corrupción, pero todo 
cuando se va sabiendo cuestiona el “España nos 
roba”, argumento con que el aparato de propaganda 
del separatismo ha machacado durante años. Por el 
momento, lo que se está demostrando que quien robó 
a Cataluña es CDC, el que fue su partido gobernante 
durante muchos años, y esto no se borra por más que 
haya trasformado sus siglas a las de PDECat.

Que todo esto coincida con la argucia de un trámite 
urgente y semisecreto de la reforma del reglamento 
del Parlament, destinada a encubrir jurídicamente la 
declaración de Cataluña como república independiente, 
es una cortina de humo demasiado burda y un modo 
realmente estrambótico de defender la necesidad 
agónica de una nueva patria. 

Todo hecho contra las promesas de transparencia, 
respeto a la legalidad y compromiso de contar con la 
mayoría social que el independentismo había predicado.

Fa uns dies, coneixíem que el Govern de la Generalitat 
ha “redireccionat” les partides destinades a cofinançar 
les places d’escoles bressol municipals cap a pagar 
concerts educatius a escoles privades. Finalment, han 
caigut les caretes i podem parlar obertament de biaix 
ideològic en la política educativa, deixant de banda 
excuses de mal pagador i mals imaginaris.

Recordem que la Generalitat va adquirir el compromís 
de col·laborar en el sosteniment de les places aportant-hi 
1.800 euros, la qual cosa suposava, segons càlculs del 
mateix Departament d’Educació, aproximadament un 
terç del cost efectiu. La resta, la hi posaven, teòrica-
ment, les famílies –un terç– i els ajuntaments –un altre. 
Aquesta quantitat es va anar reduint fins a arribar a 0 
els darrers anys. En el cas de Sant Just, suposa que 
l’Ajuntament deixa d’ingressar uns 190.000 euros cada 
any. La Diputació de Barcelona, amb diners, recordem-ho, 
que han anat en detriment d’altres aportacions cap als 
mateixos municipis– ha aportat 875 euros els darrers 
3 anys de manera substitutiva de la Generalitat, sense 
que aquesta li reconegui aquestes aportacions com a 
deute a retornar.

Ja no és només l’incompliment sistemàtic d’uns com-
promisos adquirits al Parlament de Catalunya amb el 
desplegament de la llei 5/2004, ni una mostra més de 
la deslleialtat cap als ajuntaments, ni una conseqüència 
més del desinterès cap a una etapa educativa (la de 0-3) 
que és fonamental per al desenvolupament de l’infant 
i bàsica per l’equitat educativa, sinó que ha estat una 
catàstrofe que ha impedit la generalització dels serveis 
educatius a la petita infància.

A Sant Just hem evitat repercutir aquesta retirada 
de finançament en les quotes de les famílies, però, és 
clar, això ha tingut unes conseqüències no desitjades. 
Si haguéssim tingut un finançament assegurat, estable, 
pactat a mitjà i llarg termini, el nostre municipi disposaria 
ara de més serveis per als infants i les seves famílies, 
més places d’escola bressol, un sistema de tarifació 
social més extens del que ja tenim ara i, el que és més 
important, més oportunitats per a tothom.

Cal que la Generalitat reprengui el seu compromís 
cap a l’educació de 0-3 anys, amb un retorn progressiu 
als 1.800 euros per plaça, i que faci efectiu el pagament 
de les quantitats que aquests anys ha deixat d’ingressar. 
L’atenció a la petita infància és, també, una estructura 
d’estat en qualsevol país que vulgui el millor per la 
seva ciutadania. 

Bien cierto es que la realidad supera a la ficción y si 
enmarcamos la ficción en ese sueño independentista 
por parte de unos pocos y realidad en los casos de 
financiación ilegal, que acechan a la antigua conver-
gencia (antigua de nombre, no de personas) queda 
latente la afirmación con la que empiezo el articulo.

Y es que resulta grotesco que de quien se espera 
la ejemplaridad como máximo representante de los 
catalanes como president de la generalidad, sea el 
principal responsable del saqueo constante al bolsillo 
de tots i de totes, conviviendo con un sistema de co-
bro de comisiones a empresas privadas a cambio de 
adjudicación de obra pública a través de la emisión de 
facturas falsas fiscalizadas por el palau de la música. 

Pero tranquilos, el no sabía nada. No sabía nada del 
enriquecimiento de todos los miembros de la familia 
Pujol durante años. Años en los que el señor Artur Mas 
fue conseller de casi todas las areas de la generalitat 
catalana y conseller en cap en la última etapa de Jordi 
Pujol como president antes de entregarle el testigo.

El testigo de la corrupción y su perdurabilidad en el 
tiempo. El testigo de la doble contabilidad del palau. 
El testigo del constante expolio de las arcas públicas. 
El testigo del cobro de comisiones del 4% a quien 
pretendiera trabajar en Catalunya. El testigo del cambio 
de rumbo hacia el independentismo más radical si se 
descubría el pastel.

Pero tranquilos, el no sabía nada.
Pues bien, si realmente no sabía nada de todo lo 

que se robaba a su alrededor debía hacer las maletas 
por ser el president mas incompetente de la historia, 
pero si por el contrario, si estaba al corriente y además 
alentaba y participaba en tan repugnantes conductas, 
entonces se ha de ir por ladrón y por corrupto.

Y que no nos engañen con argumentos de mal 
trilero, La justicia no condena conductas ni posiciones 
políticas. La justicia está para castigar a quien no obe-
dece las leyes que los políticos han realizado, votado y 
puesto en marcha a través de procesos democráticos.

PERO TRANQUILOS, EL NO SABIA NADA.
Espero y deseo por el bien de la democracia y por 

el respeto a todos los demócratas, que la justicia sea 
implacable y no se deje influenciar por cuestiones total-
mente ajenas a sus competencias y responsabilidades.

Al final lo que uno espera de la justicia es, que 
sea justa.

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

SE LO LLEVARON 
CRUDO 
(PRESUNTAMENTE)

ppsantjust@gmail.com
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

a l’app santjustcat
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  ABRIL 2017. SANT JUST DESVERN 

EXCURSIONSAQUEST MES DESTAQUEM...  
LA PRIMAVERA SANT JUST ALTERA
A Sant Just Desvern, aquesta primavera la viurem 
amb passió. Una primavera plena d’actes, activitats, 
per viure-la al carrer i que ens alterarà la cultura, 
l’esport, el comerç, la infància i les famílies, les 
entitats i la solidaritat... 

Ara que comença el bon temps, és un bon 
moment per gaudir de les nostres places, parcs 
i jardins. Podem participar de l’oferta cultural 
i lúdica, de la diversitat d’entitats que tenim, i 
sobretot de la relació de convivència entre totes 
les persones que vivim a Sant Just Desvern.

Apunteu-vos aquestes dates:

• Sant Jordi i Correfoc, dies 21, 22 i 23 d’abril

• QuintoTapa, del 20 d’abril al 7 de maig, i Festa del Comerç,    
el dia 7 de maig

• Territori Special Olympics Sant Just, el dia 14 de maig

• Festa de la Pau, el dia 20 de maig

• Divendres als Parcs, els dies 5, 12 i 19 de maig

MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

FESTES

A L’ABRIL, DIES DE DESCANS I TAMBÉ ACTES 
RELIGIOSOS PER SETMANA SANTA
Per a moltes persones els dies de Setmana Santa són uns dies de descans 
i d’aturada per recarregar piles. També hi ha persones que viuen amb 
convicció els actes religiosos de Setmana San-
ta. Sigui com sigui, i després d’un hivern 
llarg, aquests dies són una ocasió espe-
cial per descansar i gaudir del bon 
temps i de dies més llargs. 

SETMANA SANTA
La Parròquia dels Sants Just i 
Pastor organitza diversos actes 
religiosos: Diumenge de Rams, 
Via Crucis, celebració de la Cena 
del Senyor per Dijous Sant, oficis 
de lectures i laudes, misses solem-
nes com la Passió del Senyor, la Vet-
lla Pasqual o la missa amb motiu del 
Diumenge de Pasqua.
 Durant la Setmana Santa, del 9 al 16 d’abril. 

Informació: www.santjust.org/parroquia

La Penya del 
Moro, un indret 
únic a Sant Just
Saps que a Sant Just fa més de 2.400 
anys hi va existir un poblat iber? Vols 
saber com vivien en aquella època? 
Només cal que pugis a la Penya del 
Moro i un guia t’explicarà com vivien 
i què feien els habitants del poblat 
iber, a través de les restes arqueolò-
giques que encara es conserven.  

Cada mes podeu anar a la visita 
guiada que organitza l’Arxiu Munici-
pal on ha creat un punt d’informació 
del jaciment iber i medieval.

A més, aquest mes, tothom qui 
vulgui podrà escriure, amb el su-
port d’un/a monitor/a, el seu nom 
emprant els caràcters ibers, tal i 
com escrivien els habitants del 
poblat.

Animeu-vos a pujar i a més d’a-
prendre més sobre la nostra història, 
també podreu gaudir d’unes vistes 
impressionants i de l’espai natural 
que tenim al costat de casa.

 Diumenge 2 d’abril, de 10 h a 14 h. 
A la Penya del Moro.

Plaqueta trobada al jaciment amb caràcters ibers



Mercat de la joguina 
de 2a mà de l’AMPA 
Marrecs. Dissabte 1 
d’abril, a les 11 h. Casal 
de Joves

PER A TOTHOM

Converses El Món Il·lustrat amb el 
músic Joan Albert Amargós
Dimecres 19 d’abril, a les 20 h. A la 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Xerrada: Noves tecnologies en 
infants i pre-adolescents. Fem-
ne un ús responsable, educatiu i 
constructiu, amb Mariona Grané, 
pedagoga. Oberta a tothom.
Dijous 20 d’abril, a les 20 h. 
Escola Canigó
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EDUCACIÓDANSA

Sant Just Desvern té una gran ofer-
ta d’escoles i grups on es pot practi-
car, aprendre i formar-se en el món 
de la dansa i el ball.

Enguany el divendres 28 d’abril 
se celebra el Dia Internacional de 
la Dansa i les escoles, alumnat i col-
lectius associats s’han posat d’acord 
per oferir a la ciutadania una mostra 
de dansa i obrir les seves escoles per 
ensenyar i mostrar la seva tasca.

L’Estudi Tutuguri, l’Espai de 
Dansa Marta Roig, l’Escola de Dan-
sa Renata Ramos París, el Grup de 
Balls de Saló de l’Ateneu, l’alumnat 
del Ball del Centre Cívic Joan Ma-
ragall i l’alumnat de Raquel Rubiales 
de l’Associació Amics del Barri Sud 
participen d’aquesta activitat.

Durant tota la setmana, les es-
coles obriran les seves portes per 
mostrar a tothom qui vulgui què 
fan a les classes i transmetre aques-
ta passió pel ball i la dansa.
   Celebració del Dia Internacional 
de la Dansa. Divendres 28 d’abril, 
a les 18.30 h. Pl. Antoni Malaret i 
Amigó

A més, hi ha altres actes relacionats 
amb el ball com ara són els balls 
per a la gent gran que s’organitzen 
tots els diumenges a la Sala Mu-
nicipal de l’Ateneu i les ses sions 
dels Balls de Saló de l’Ateneu que 
aquest mes són el dia 1 d’abril, i 
també el dia 22 d’abril, dedicat es-
pecialment a la Fira d’Abril.

Coneix l’oferta de dansa al poble amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa

PER A INFANTS

Baby Contes: Cérvol, cervató,   
amb Lídia Clua
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 5 d’abril, 17.30 h. Sala 
Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Jornada de portes obertes de 
l’Escola Bressol Municipal Marrecs
Dijous 20 d’abril, a les 9.30 h i 
també el dimarts 25 d’abril, 
a les 17 h. Centre Cívic Salvador 
Espriu i Marrecs

US PROPOSEM...
Tertúlia de l’Ateneu: L’estrès nostre 
de cada dia, amb Santiago Herranz, 
psiquiatra. Divendres 21 d’abril, a 
les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

PER A LA GENT +60 ANYS

Xerrada 
dels Mossos 
d’Esquadra: 
Informació sobre 
noves normes de 
seguretat per a la 
gent gran
Divendres 28 
d’abril, a les 
17.30 h. Al 
Centre Social 
El Mil·lenari
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Fem esport i guanyem en salut!
Ja sabeu de la importància de la pràctica de l’esport per tenir una 
vida saludable. Com en altres ocasions, l’Àrea Bàsica de Salut oferirà 
informació en un estand ubicat a davant de l’ambulatori i també hi 
ha organitzada una Marxa Nòrdica. A més, us recordem que cada 
dimecres i amb personal especialitzat podeu participar de les jorna-

des d’esport i salut per a persones de més de 60 anys. Guanyem salut!
 Dijous 6 d’abril, a les 17 h. Marxa nòrdica. Des de l’ambulatori

 Dijous 6 d’abril, a les 16.30 h. Berenar saludable amb fruita. Davant dels 
centres educatius d’Infantil i Primària
  Divendres 7 d’abril, a les 17 h. Activitat d’oci saludable al Casal de Joves

JAZZ AMB 
SERENA’S TRIO
El santjustenc Fernan-
do Serena, ens oferirà 
bona música dels anys 
40 i 50 acompanyat de 
piano i bateria.
Preus amb consumició 
inclosa: 10 ¤ general, 
socis/es 8 ¤ i menors de 
30 anys 6 ¤. 

 Divendres 7 d’abril, a 
les 22 h. Sala Cinquan-
tenari de l’Ateneu.

SETMANA MUNDIAL DE LES IM-
MUNODEFICIÈNCIES PRIMÀRIES 

FESTA PER 
IMPULSAR 
LA RECERCA 
ACADIP 
(Associació 
Catalana 
de Dèficits 
Immunitaris 
Primaris) és 
una asso-
ciació que 
agrupa a les persones i familiars 
afectats per qualsevol tipus d’im-
munodeficència primària.
Ja fa cinc anys que organitzen una 
festa per fer més visible i donar 
a conèixer la seva labor i també 
per activar la recerca i impulsar la 
investigació mèdica.
Hi ha previst tallers, activitats, un 
dinar solidari... Som-hi, anem-hi!

  Diumenge 30 d’abril, d’11 h a 18 h. 
Pl. Camoapa
Informació: www.acadip.org

I NO US PERDEU...

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA SALUT

CONFERÈNCIA SOBRE PRUDENCI 
I AURORA BERTRANA
Amb Oriol Ponsatí, comissari de l’Any Ber-
trana. Exposició al CC Joan Maragall del 10 
al 30 d’abril.
  Dimarts 11 d’abril, a les 19 h. Can Ginestar

FESTA MAJOR 2017
Tens temps fins al 18 d’abril per participar 
en el concurs de cartells de Festa Major 
2017.
Consulteu bases a: www.casaldejoves.com
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2017)

rosesvxl
VxL CNL Roses Voluntariat 
per la llengua del Centre de 
Normalització Lingüística Roses 

9 M’agrada

rosesvxlAhir vam visitar el 
Walden 7 de #santjustdesvern, 
amb alumnes i professors del 
Servei de Català, guiats per 
l’Alexandra, que també va ser 
voluntària per la llengua al seu dia.

  @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Cal Llibreter@Cal_Llibreter
@Sergi_Segui @lletres @LauraBorras @santjustcat amb exitàs de 
gent: 70 persones gaudint de Vicens, Foix, Palau i Fabre, Torres, M Hdez...

 Anna V M@santjustcat 
molt bé x la taula de pingpong a la oblidada Pl. Medite-
rrània, #santjustdesvern ara només cal pintar-la una 
mica #reciclembe

santjustcat@santjustcat
@pamanino Tens tota la raó i està previst repintar-la i arreglar-la. En 
propers dies es farà. Gràcies per la teva col·laboració.

Special Olympics Cat@SOCatalunya
Encara esteu a temps de formar part de la família del #TerritoriSpecial2017 
#SantJust! Sou molt importants! @acellfederacio @santjustcat

Ràdio Desvern @radiodesvern
El #TerritoriSpecial2017 #SantJust compta ja amb una vuitantena 
de voluntaris/es @SpecialOlympics @SOCatalunya https://t.co/
Z9YS1pILPt

Laura Robert@arrencaacorrer
Iniciem jornada PEC Sant Just Ciutat Educadora @
santjustcat Families, Educadors i Administració, 
tots a 1

Javier Rodriguez@JRodrig38
Alevi A @hcsantjust amb el Dia Internacional de 
la Dona @santjustcat Igualtat sense excuses!!! 
#hoqueipatins#santjust

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de març (4.753 clics)

1. Denunciat un menor santjustenc per conduir begut la seva moto  
i amb tres ocupants

2. Properament es crearan una vintena de places d’aparcament   
públic gratuït a prop del Walden

3. Un santjustenc participa aquesta nit a les semifinals del programa  
de Telecinco “Got Talent”

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat
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AGENDA MAIG:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 d’abril de 2017

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT- TEL. GRATUÏT 900 102 658

EMERGÈNCIES 112
URGÈNCIES SANITÀRIES 061

EXPOSICIONS
En femenino, de Jana Álvarez
Al Casal de Joves, fins al 7 d’abril

Joan Amades, la memòria d’un poble
Al CC Joan Maragall, fins al 13 d’abril

El Quixot dels ignorants, de l’Associació Cultural 
Joan Amades
Al CIM de Can Ginestar, del 4 al 28 d’abril

100 anys pujant al bus
Al CIM de Can Ginestar, de l’11 al 24 d’abril

Exposició d’escultures de Montserrat Sastre
Al Celler de Can Ginestar, fins al 30 d’abril

100 anys jugant al futbol
Al CIM de Can Ginestar, del 27 d’abril al 21 de maig

ALTRES
VIII CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
Veredicte 8 i 9 d’abril. Notificació del resultat 12 d’abril.  
Exposició durant el Juny Fotogràfic
Informació: http://concurs.afsantjust.com

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

Tertúlia literària amb Pep Coll que ens parlarà del seu llibre 
Dos taüts negres i dos de blancs
Dimarts 18 d’abril, a les 19.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet 
de Can Ginestar

Documental del Mes: Amateurs de l’espai, 
del director Max Kestner
Divendres 28 d’abril, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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Sant Jordi
21, 22 i 23 abril
CORREFOC

QUINTOTAPA
20 abril al 7 maig

FESTA DEL COMERÇ
7 MAIG

TERRITORI
SPECIAL
1   MAIG

DIVENDRES
ALS PARCS

, 12, 19 MAIG

FESTA DE
LA PAU
20 MAIG

LES ENTITATS


