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L’Ateneu fa 100 anys
Nous ajuts
per a l’habitatge

Les famílies opten
majoritàriament
per l’escola pública

Territori Special
Sant Just:
esport, valors
i emocions

L’Ateneu celebra un centenari
de dedicació cultural

E

Al municipi només una altra entitat ha celebrat 100 anys de vida, el
Cor Lo Pom de Flors que, de fet, es va
integrar a l’Ateneu l’any 1947. L’Ateneu commemora aquesta efemèride
en plena forma, tal com subratlla el
president de l’entitat des de fa 5 anys,
Albert Macià: “l’entitat està molt viva
i estem forts, amb molta gent que
té ganes de tirar endavant i oferir
una programació estable”. Tot i això,
també apunta alguns reptes, com ara,
“que els joves es puguin integrar a

l’Ateneu i trobin en aquest espai un
lloc on desenvolupar les seves activitats creatives” i “que hi hagi un enllaç
més fort entre seccions, en comptes
de treballar per separat”.
Un dels punts forts de l’Ateneu és
que ha estat pioner en obrir la cultura
a la ciutadania. Per exemple, Macià
destaca que “les Festes de Tardor han
nascut aquí”. Aquesta idea de cultura
popular és la que defensa precisament el col·lectiu jove La Ginesta,
que ha nascut aquest 2016.

ALBERT MACIÀ,
president de l’Ateneu

SERGI SEGUÍ,
regidor de Cultura

SERGI CANO,
membre de la secció La Ginesta

“L’ATENEU ÉS L’ENTITAT DE REFERÈNCIA
DEL POBLE, LA
PRIMERA GRAN
ENTITAT DE SANT
JUST, QUE RESISTEIX
MALGRAT ELS ANYS I LES
DIFICULTATS”

“L’ATENEU REPRESENTA VALORS COM
LA RECUPERACIÓ I
LA DIFUSIÓ DE LA
CULTURA DEL PAÍS,
I SEMPRE HA ESTAT
UN ELEMENT VERTEBRADOR
I DE COHESIÓ SOCIAL. TOT AIXÒ NO S’HA
PERDUT EN AQUESTS 100 ANYS”

“DES DE LA GINESTA,
PODEM APORTAR
JOVENTUT, IL·LUSIÓ,
GANES I EMPENTA
PER FER COSES
NOVES. I DE LES
SECCIONS DE L’ATENEU
PODEM AGAFAR EXPERIÈNCIA I APRENDRE DELS ERRORS QUE HAGIN COMÈS
ANTERIORMENT”

l centenari de l’Ateneu arriba en un moment dolç per
l’entitat. Suma més de 400
socis i sòcies, compta amb
una programació activa, més d’una
quinzena de seccions consolidades i
recentment ha incorporat La Ginesta,
formada per joves que volen revitalitzar la cultura popular a Sant Just.
A tot això, s’hi ha d’afegir que també
han començat obres en diferents espais de l’edifici que acull l’Ateneu i
que permetran renovar-ne l’aspecte.

QUÈ OPINEN…
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Actualment l’Ateneu compta
amb diversos cicles estables de
propostes culturals com conferències, tertúlies, recitals, concerts,
projeccions de documentals o exposicions. Però últimament també
hi ha socis que volen que tornin els
jocs a l’entitat com el dòmino, els
escacs i la botifarra. Per això, faran
una crida per trobar persones interessades per organitzar aquestes
propostes que havien format part
de l’activitat habitual. “A banda de
potenciar l’accés a la cultura, des
de l’Ateneu també volem ser un
lloc d’oci”, afirma Albert Macià.
UNA CELEBRACIÓ QUE
S’ALLARGARÀ MÉS D’UN ANY

L’Ateneu va néixer el juny de 1918,
amb la voluntat de portar la cultura a tot arreu, i amb una clara
vocació educativa. El president de
l’Ateneu recorda que “la primera escola de Sant Just va ser l’Escola de l’Ateneu. La van fer socis
de l’entitat amb les seves pròpies
mans: alguns posaven diners, i
d’altres, la mà d’obra, pensant en
els seus fills. En època de la República, es va vendre a l’Ajuntament,
i durant la dictadura franquista,
se’n va crear una altra amb mans
progressistes. La primera va esdevenir, més tard, l’escola Montserrat, i la segona, l’escola Montseny.
Per tant, podríem dir que dues de
les tres escoles públiques de Sant
Just han nascut a l’Ateneu”.
Ara l’Ateneu celebra el seu primer centenari amb un conjunt
d’actes que s’allargaran durant
tot un any. El tret de sortida serà
el 28 de juny, amb un sopar, perquè “tot i que l’entitat va néixer el
1918, va ser el 28 de juny del 1917
quan es va anunciar la creació de
l’Ateneu”, explica Albert Macià.
L’anunci es va fer en un sopar homenatge al creador de la primera
companyia d’autobusos que va arribar a Sant Just, Manuel García
Solà, que seria fundador i primer
president de l’Ateneu. L’entitat es
fundaria un any més tard, però el
juliol de 1917 ja es van fer els primers socis. És per això que la comissió del centenari de l’Ateneu ha
trobat oportú fer una celebració
que lligués aquestes dues dates i es
començarà amb un sopar el 28 de

CALENDARI D’ACTES PRINCIPALS
11 de juny
Concert de l’Orfeó Enric Morera, amb la Jove Orquestra de Sant Cugat, la coral
de Valldoreix i la coral del Col·legi de Farmacèutics. Interpretaran la missa de la
coronació de Mozart.
28 de juny
Sopar de celebració del centenari
Primer trimestre del 2018
Espectacle a càrrec de Justeatre
Representació teatral de l’obra “Rateneu”: Palmira Badell ha escrit la història
de l’Ateneu vista des de la perspectiva d’una rata
Maig del 2018
Marxa nocturna de la SEAS
Concert del Cor Lo Pom de Flors amb l’Orquestra d’Acordions de Barcelona
16 de juny del 2018
Acte institucional de cloenda del centenari

juny d’aquest any, el dia que farà
100 anys que es va anunciar la creació de l’Ateneu i els actes es clouran el 16 de juny del 2018, el dia
que l’Ateneu farà 100 anys.
Totes les seccions de l’Ateneu participaran d’alguna manera en aquest
aniversari amb actes diversos, com
una marxa nocturna de la SEAS, concerts dels grups corals, representacions dels grups teatrals de l’entitat o
una exposició d’art d’Arteneu que vol
reunir un centenar d’artistes, entre
d’altres. A més, el Centre d’Estudis
Santjustencs està treballant en una
Miscel·lània del centenari d’aquesta
entitat.
POSADA A PUNT DE L’EDIFICI

I per tal que tot estigui a punt a l’Ateneu per celebrar el seu centenari, a
l’edifici s’estan fent una sèrie d’obres
que s’allargaran uns quants mesos.
De moment, s’ha començat a fer una
escala d’emergència nova, “per donar
servei a tota la casa, però especialment, a la sala del Cinquantenari”,
segons el president de l’entitat. Es
preveu que s’acabi a finals de maig,
de manera que “no afecti els sopars
d’estiu del Pati del Roure”. Després
de l’estiu, la intenció serà refer l’escala d’emergència actual, “que no

compleix cap norma”, adequar els
sistemes de seguretat antiincendis a
la sala Gran, el trasllat de la secretaria i canviar finestrals, entre d’altres
actuacions.

SECCIONS ACTIVES
DE L’ATENEU
Arteneu
Ball
Billar
Cant Gregorià
CorAggio
Cor Lo Pom de Flors
Escola de Música
Secció de cultura
Escola d’Escriptura
Justeatre
La Ginesta
Orfeó Enric Morera
Pastorets
Producció Vern
SEAS
Tamboret
Vall de Verç
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BREU HISTÒRIA DE L’ATENEU

1918
El 16 de juny de 1918
es constitueix l’Ateneu
Santjustenc. Manuel García
Solà n’és el primer president.
L’Ateneu comença a caminar
amb l’Escola de l’Ateneu
d’Ensenyança Catalana, la
Biblioteca i el Cafè bar. L’entitat
acull activitats culturals,
d’ensenyament i esbarjo, a més
de celebrar la Festa Major i de
projectar cinema mut.

1960
El 1968, per commemorar els
50 anys de l’Ateneu, s’inaugura
la sala del Cinquantenari
i es fan les primeres classes
en català per a persones
adultes. Es lloga la sala Gran a
l’Ajuntament, que passa a dir-se
sala Municipal.

1930

1940

L’any 1933 s’accepten les
dones com a sòcies. Aquest
fet va fer millorar l’estat de
comptes de l’Ateneu.

El Cor Lo Pom de Flors, que
el 1947 comptava amb 66 anys
de vida, passa a ser una secció
de l’Ateneu.

El 1939, la Guerra Civil
espanyola i les pressions del
franquisme posen en perill la
supervivència de l’Ateneu i
d’algunes de les seves seccions,
com ara, l’activitat de la SEAS,
que queda interrompuda.

1970

1980

L’any 1970 s’organitzen,
per primer cop, les Festes
de Tardor de
l’Ateneu.

1950
L’any 1951 es crea l’Orfeó
Enric Morera, una altra de les
seccions emblemàtiques de
l’Ateneu.
L’any 1955, s’amplia el local
amb dues plantes.

1990
L’Ateneu celebra el seu 75è
aniversari l’any 1993.
S’instaura l’homenatge anual a
les persones sòcies des de fa
25 i 50 anys, que es fa cada any
durant la Setmana de l’Ateneu.

2000
L’any 2011 s’inaugura
l’ascensor a l’edifici de
l’Ateneu, que millora la
mobilitat.

SOBRE LA COMPRA-VENDA DE LA SALA GRAN DE L’ATENEU
Ja fa uns anys, en el mandat anterior, el Govern i la Junta de l’Ateneu
van començar a treballar conjuntament per veure quines actuacions
podrien permetre l’adequació de l’edifici actual, millorar la seva situa
ció econòmica i la dinamització de l’Ateneu. Una de les possibilitats,
amb la que ambdues parts segueixen treballant actualment, és que
l’Ajuntament compri la sala Municipal de la que actualment n’és
llogater ja que la propietat d’aquest espai és de l’Ateneu.
Si les negociacions segueixen endavant, l’operació de compra-venda
permetria, d’una banda, que l’Ajuntament com a nou propietari pogués destinar diners per a la conservació i millora de la Sala Gran de
l’Ateneu i, de l’altra, que l’entitat pugui fer front, entre d’altres, a les
despeses que suposa resoldre millores pendents, i algunes de molt
importants, de seguretat i evacuació de l’edifici propietat de l’Ateneu.
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EQUIP DE GOVERN

L’ALBA DE L’ATENEU
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Permeteu-me remuntar-me en un moment històric, ara fa 100 anys, quan un grup de persones
van pensar a crear el que ara és el nostre Ateneu. Va ser en un sopar de veïns i veïnes l’any
1917 en el garatge de l’empresa Compañía de
Autobuses Santjustense. Aquell dia, aquests
homes i dones van valorar la creació a Sant Just
Desvern d’una entitat que fomentés el “progrés,
la cultura i l’educació”, tres conceptes que han
estat lligats a la història de l’entitat, i van suggerir la idea de constituir una societat que més
tard es diria Ateneu.
Va començar amb l’Escola de l’Ateneu d’Ensenyança Catalana i la Biblioteca. L’any 1933, l’Escola

va ser venuda a l’Ajuntament i va passar a ser
l’Escola Montserrat. El 1968 es torna a recuperar
l’Escola d’Ensenyança Catalana, que més tard es
trasllada i es crea l’actual Escola Montseny. Només
amb això, podem reafirmar com l’Ateneu ha estat
una peça important del bressol i el foment de
l’educació i de l’escola pública.
En l’aspecte cultural, es mereix el mateix
respecte i reconeixement. Les activitats de les
seccions i de la mateixa entitat són infinites i
diverses. Els concerts, el cinema, el teatre, les
excursions, les exposicions o els homenatges
a la vellesa que s’hi feien, fan de l’Ateneu el
centre cultural per excel·lència, sempre pro-

mocionant la identitat i la cultura catalanes.
I, finalment, el concepte de “progrés”. Ningú
dubta del paper que han tingut els ateneus a la
història de Catalunya, principalment en moments
difícils, quan la Nació Catalana patia repressions
i manca de llibertats.
Per això, i per moltes coses més, el meu reconeixement a tots els homes i les dones que han
estat al capdavant de l’entitat i els seus socis i
sòcies, que gràcies a la seva dedicació han fet,
i fan, que Sant Just Desvern tinguin una entitat
promotora i exemplar del foment de la cultura,
l’educació i el progrés. Senzillament Gràcies i
felicitats pels 100 anys.

QUE MAI ENS FALTIN
ATENEUS

BUFEN VENTS DE CANVI

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Celebrar el centenari d’una entitat ha de ser un orgull per a tot el municipi.
Enguany, el Futbol Club Sant Just té aquest privilegi. I també l’Ateneu. L’any
oficial és el 2018 però donat que la gestació va ser durant la primavera de
l’any 1917 i les primeres activitats es van realitzar l’estiu d’aquell any, aquest
2017 ja hi ha activitats previstes com a tret de sortida de la celebració. És,
doncs, un bon moment per fer balanç i agafar forces per encarar el futur.
L’esperit inicial dels ateneus es basava en la societat civil i en la seva
necessitat d’accedir a centres de formació i d’extensió cultural. El nostre
Ateneu no va ser menys. Impulsat per la societat civil va treballar, i segueix
treballant, per l’alfabetització de la població, la protecció, garantia i difusió
de la cultura i el foment del debat polític i cultural. Un exemple va ser
l’Escola de l’Ateneu d’Ensenyança Catalana, on actualment hi ha l’edifici de
Les Escoles, construïda la dècada de 1920 directament pels socis que no
podien pagar la quota però que, a canvi, sí podien ajudar en aquesta tasca.
Va resistir les dictadures de Primo de Rivera i de Franco, èpoques de
repressió cultural duríssima, obligats a reduir l’activitat habitual a la mínima
expressió. Arribar als 100 anys quan 43 els passes sota dictadures que
van a la contra de tot el que defenses, encara té més mèrit.
Per tot el passat, present i futur l’Ateneu és un eix vertebrador del nostre
poble, un element bàsic de cohesió social, cultural i creador d’aliances
entre persones.
Entre tots i totes hem de vetllar perquè en celebri 100 més.

L’Ateneu està de festa, celebra cent anys d’història. Una celebració que
s’allargarà durant tot un any i que comportarà un munt d’actes per a tots
els públics. És un orgull per Sant Just poder gaudir d’un ateneu centenari.
Però el que encara és més important és que puguem celebrar cent anys
més d’història de l’ateneu.
De tothom és sabut que l’Ateneu ha patit durant els darrers anys un
envelliment de les seves seccions i dels seus socis i sòcies. En més d’una
ocasió, la junta actual s’ha expressat en aquesta direcció, fent èmfasi
en el fet que cal que la gent jove entri a l’Ateneu perquè pugui perdurar.
Però no només ha expressat aquesta necessitat, hi ha treballat. Els
resultats són palpables, a l’Ateneu bufen vents de canvi. En relatiu poc
temps s’han creat quatre noves seccions; els Pastorets, Tamboret, CorAggio
i la Ginesta, tots ells compostes totalment o parcialment per persones
joves. Aquestes noves seccions permeten augurar un nou relleu en el sí de
l’Ateneu, tot i això cal seguir treballant, com s’ha fet fins ara, per consolidar
aquestes seccions i, conseqüentment, que cada cop hi hagi més oferta i
esdeveniments per a un públic més divers.
L’Ateneu és un espai on tothom, i especialment els joves, han de ser-hi
presents. On tenim l’oportunitat de trobar-nos, aprendre, reivindicar i viure
els nostres neguits i necessitats. L’Ateneu és un pol d’atracció i creació
cultural. L’Ateneu fa i és cultura.
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L’ENTREVISTA AMB MONTSERRAT SASTRE, ESCULTORA

“Quan trobes un material nou, guanyes molt
en llibertat per dir tot el que et passa pel cap”
30 anys després de la seva darrera exposició individual
a Sant Just, l’artista Montserrat Sastre ha tornat a omplir d’art El Celler de Can Ginestar aquest mes d’abril.
Barcelonina de naixement, santjustenca de cor, Sastre
ha mostrat a la ciutadania peces grans de materials ben
diferents, tot i que ha seguit fidel al seu material predilecte: la fusta. I ha deixat que els santjustencs i santjustenques fessin les seves interpretacions personals
de les seves escultures. La seva trajectòria es pot seguir
a través del blog http://montserratsastreesculturas.
blogspot.com.es.
Aquest mes d’abril has exposat a Can Ginestar una
mostra amb obres ben variades i de materials molt
diversos.
Sí, són diferents tipus de fusta, de procedències d’arreu. La “sorpresa” és que l’última escultura que he fet
és d’un til·ler provinent de França, de la Borgonya.
Normalment, treballo amb fustes que venen d’Amèrica
Central o de Camerun, a l’Àfrica. Però també he exposat obres de fang acolorit. I és que jo vaig començar
de molt jove fent ceràmica i he portat durant uns 40
anys l’escola de ceràmica d’Esplugues, o sigui que ha
estat un treball paral·lel. A més, també treballo amb
diferents tipus de ferros. És la tafaneria de l’escultor:
quan trobes un material nou, guanyes molt en llibertat
a l’hora de dir tot el que et passa pel cap i de dur a terme les formes i volums que imagines, i després, crees
per comunicar.
Sempre estàs a la recerca de trobar materials nous,
doncs?
Si puc, sí. De vegades és una mica complicat perquè,
amb la crisi, alguns magatzems han hagut de plegar. I
m’ha costat més. Però vaig trobant coses. Potser la més
original és una fusta molt difícil de trobar que, de fet,
no sé si podré aconseguir-la mai més: es diu “cebrano”,
ve de Camerun i té unes vetes molt marcades.

conceptes diferents, però això dóna molt de joc. Per
exemple, treballo el ferro a base de planxes, a partir del
qual vaig construint una forma, soldant, creant... Tot i
això, a Can Ginestar, no he portat obres de bronze ni de
joieria. He apostat per peces grans i que respirin molt,
perquè la sala d’El Celler hi convida.

Quina és la base de la teva obra?
Després de la idea, el material. En quin moment el treballes, si és més tendre o menys tendre... I l’olor que
desprèn també és fonamental per a mi. El cedre, per
exemple, té una olor magnífica, i el wengué, tot i que fa
molt mala olor. L’acabat que utilitzo és el més natural
possible, només hi poso cera. La meva obra està molt
vinculada a la natura, i les meves escultures són peces
molt orgàniques que van en aquesta línia.

Ara has tornat a exposar de forma individual a Sant
Just. Feia molt de temps que no ho feies...
Jo vaig venir a Sant Just l’any 1971, i la primera exposició que vaig fer de forma individual va ser al Celler
de Can Ginestar 10 anys més tard. Hi vaig tornar l’any
1987, i la sala havia canviat molt. L’última mostra va
ser aquesta última, fa 30 anys. Tot i això, he participat d’algunes exposicions col·lectives, amb Artasjust.
A més, el 1987 es va inaugurar el Mil·lenari, i vaig tenir
la sort i el privilegi que l’Ajuntament pensés en mi per
fer l’escultura commemorativa, que es troba al Parc del
Mil·lenari.

A banda de la fusta, també estàs molt vinculada
amb la ceràmica, molt diferent a la fusta i al ferro.
Cada material requereix una manera de treballar en
particular?
Sí, amb la ceràmica i el fang, tu addiciones la matèria;
en canvi, amb la fusta, tu extraus d’aquella matèria. Són

Creus que es respira moviment artístic a Sant Just?
Sí, la prova està en l’exposició que es va fer amb Artasjust, en què vam reunir molts artistes i de diferents àmbits: foto, tèxtil, pintura, escultura, vídeo... Hi ha molta
gent que té interès per l’art a Sant Just. I en diferents
disciplines.
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TERRITORI SPECIAL

El 14 de maig, emocions
i valors “Specials”
Aquest mes de maig se celebrarà el
Territori Special, un esdeveniment
esportiu que omplirà Sant Just Desvern d’emocions i valors amb més de
600 esportistes d’Special Olympics.
Un centenar de persones, majoritàriament de Sant Just, s’han ofert
com a voluntàries per donar suport a
l’esdeveniment que es durà a terme
al municipi el diumenge 14 de maig.
Tres són les disciplines esportives que es practicaran a Sant Just
Desvern: Bàsquet (matí i tarda a La
Bonaigua), Tennis (matí i tarda a Mèlich Sports) i Ciclisme (matí al Parc
Ciclista del Baix Llobregat).
Durant tota la jornada hi haurà,
obert als esportistes, familiars, voluntariat i persones visitants, l’espai
“Village” a la part del darrera del Com-

plex Esportiu Municipal La Bonaigua.
Després de donar-se el tret de sortida el mes de gener, s’ha treballat
perquè tot estigui a punt per a l’esdeveniment. S’han buscat i trobat empreses patrocinadores o col·laboradores, s’han fet tallers de sensibilització
als centres educatius del municipi,
s’ha fet formació al voluntariat, els
comerços associats a Desvern-ComerçiEmpresa han recollit diners
venent polseres...
Ara, només queda desitjar que el
Territori Special - Sant Just Desvern
2017 sigui tot un èxit per als esportistes i les seves famílies i animar
les persones de Sant Just a omplir
d’emocions i valors els tres equipaments esportius.
Us hi esperem!!!

TALLERS I JORNADES ESPORTIVES SENSIBILITZADORES
Aquests darrers dies s’han dut a terme
a les diferents escoles de primària
i secundària del municipi tallers de
sensiblització a càrrec d’Special
Olympic Catalunya i Federació ACELL.
D’altra banda, les Jornades
Esportives d’enguany, en les que hi
han participat 850 nens i nenes de
les escoles de Sant Just Desvern, han
servit per compartir i conèixer com
practiquen esport l’alumnat de l’Escola d’Educació Especial
Centre Pilot d’ASPROSEAT del municipi.
Dues accions formatives per acostar valors, promoure
l’esport, el lleure i la solidaritat entre i amb les persones amb
discapacitat intel·lectual.
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NOTÍCIES BREUS
VOLS ANAR A HORB AM NECKAR
(ALEMANYA) A L’OCTUBRE?
L’associació Sant Just DesvernHorb am Neckar, amics està
preparant una estada de famílies al
municipi de Horb (Alemanya) del
12 al 15 d’octubre.
Horb am Neckar és el municipi
alemany amb el qual Sant Just
Desvern manté un agermanament
cultural des de l’any 2001. En
diferents moments de l’any, sovint
coincidint amb festes populars, famílies d’un i altre municipi fan intercanvis. En aquesta
ocasió coincidirà, al mes d’octubre, amb una festa als carrers amb música i moltes llums
anomenada Die lange Nacht der Lichter (La llarga nit de les llums).
Les persones interessades podeu informar-vos-en als telèfons 687 91 33 90
i també al 630 53 49 59.

A L’AJUNTAMENT,
VALOREM
LA TEVA OPINIÓ
Per millorar el servei a la ciutadania,
necessitem saber la vostra opinió.
Per aquesta raó s’ha instal·lat un
dispositiu al vestíbul de l’Ajuntament
que mitjançant unes preguntes breus
podeu fer una valoració sobre com us
han atès al Servei d’Atenció Ciutadana.
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ESPAIS CREATIUS
DISPONIBLES
L’empresa municipal PROMUNSA disposa d’espais
creatius en lloguer situats a la primera planta de
l’edifici d’oficines Sant Just Diagonal, situat al c.
Constitució, 2, escala A de Sant Just Desvern.
Els preus, incloent-hi la despesa comunitària i l’IVA,
estan entre 128 i 190 ¤ al mes. Més informació a:
www.promunsa.cat, administracio@promunsa.cat i
al telèfon 93 470 79 30.

TRACTAMENTS CONTRA
LES PANEROLES A LA XARXA
DE CLAVEGUERAM
Aquest mes de març s’han realizat tractament contra les paneroles.
El tractament s’ha fet amb una mena de pintura insecticida que
té una gran persistència per evitar que els insectes proliferin. Les
zones a les quals s’ha fet aquest tractament són:
c. Països Catalans, c. Alcalde Arís, av. Generalitat, c. Salvador Espriu,
Walden, av. Indústria, c. Hereter, c. Tudona, c. Major, c. Font, c. Creu/
Rambla, c. Marquès de Monistrol, c. Creu, c. Major, c. Electricitat,
Ctra. Reial/c. Bonavista i Mas Lluí. Enguany s’han fet zones noves
com c. Sant Emili, c. Cadenes, c. Foment, Ctra. Reial, c. Raval de la
Creu i c. Rosa Leveroni.

NOTÍCIES BREUS

DESFIBRIL·LADORS

La Policia Local compta amb un segon desfibril·lador
portàtil, que se suma al ja existent que s’utilitza conjuntament
amb Protecció Civil. Sant Just Desvern disposa, també, de
desfibril·ladors als equipaments esportius de La Bonaigua
i Camp de Futbol i un tercer al vestíbul de l’Ajuntament. La
voluntat és anar incrementant el nombre de desfibril·ladors a la
xarxa d’equipaments públics del municipi. Els propers que s’hi
instal·laran seran al Mercat Municipal i El Mil·lenari.

NOVES PERSONES ADJUDICATÀRIES
DELS HORTS MUNICIPALS
Ja s’han adjudicat els 31 horts municipals i s’han lliurat les claus d’accés a les
persones que els conrearan durant els propers 4 anys. Són espais d’entre 50 i 75 m2
cadascun, espai suficient per al conreu hortícola de consum personal i familiar. Ja fa 20
anys que es gestionen aquests espais amb finalitat social, mediambiental i educativa
de bones pràctiques.

CASALS D’ESTIU 2017

MILLORA A LA PL. SANT PASTOR
Ens els darrers dies, s’han fet millores a la pl. Sant Pastor. S’han renovat els
jocs infantils de la plaça i s’hi ha instal·lat un “EspaiSalut” amb elements que
permeten fer exercicis físics a l’aire lliure. Les millores han comportat la retirada
de 7 arbres que han estat trasplantats a Mas Lluí. Aquesta acció facilita que la pl.
Sant Pastor estigui més il·luminada.

A partir del mes de maig ja us podeu inscriure
en els casals d’estiu que enguany han
organitzat els serveis municipals, entitats
esportives i col·lectius associats. Hi ha una
àmplia oferta que podeu consultar a
santjust.cat i si ho necessiteu també hi ha
previst beques que podreu sol·licitar
del 2 de maig al 16 de juny si
s’acompleixen els criteris sol·licitats.
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Habitatges
socials

Ajuts al lloguer
per a joves

Subvencions
IBI 2016

48 són les persones o unitats familiars
que van sol·licitar un dels cinc pisos
socials de lloguer gestionats per PRO
MUNSA, empresa municipal, que es
van incorporar aquest any al Parc
d’Habitatge Social de l’Ajuntament.
El contracte, que permet beneficiarse de subvencions de fins al 80% del
preu de lloguer, és per a tres anys i
improrrogable.
Les persones o unitats familiars que
tot i complir els requisits demanats a
les bases no accedeixin a cap dels pisos
disponibles quedaran en una llista
d’espera per a la propera convocatòria.
El Parc d’Habitatge Social de lloguer
comptarà, un cop adjudicats aquests
5 pisos, amb 12 habitatges, als quals
se n’han de sumar 9 més fins arribar
als 21, abans de finalitzar el mandat;
compromís adquirit per l’Equip de
Govern.

A finals del mes de maig es podran
presentar les sol·licituds per optar a la
subvenció que l’Ajuntament ofereix al
jovent que paga un lloguer de pis
no superior a 900 euros.
A través dels mitjans municipals
–ràdio, xarxes, web- s’informarà de la
publicació de les bases i dels terminis
de presentació de les sol·licituds,
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.
Aquesta acció, que està dotada amb
24.901 ¤, permetrà ajudar a pagar, amb
un import màxim de 200 ¤, el lloguer
de l’habitatge habitual de persones
empadronades a Sant Just Desvern
des de l’1 de gener de 2016, que
tinguin entre 18 i 35 anys.
Per ser persona beneficiària de la
subvenció, s’ha de formar part d’una
unitat de convivència de 2 persones.

En el Ple del mes d’abril es van aprovar
les noves bases per sol·licitar les
ajudes econòmiques per a l’impost
de bens immobles (IBI) de l’any
2016, amb una dotació econòmica
de 30.000 ¤.
Cada any s’han anat ampliant els
col·lectius poblacionals que podien
beneficiar-se d’aquestes ajudes fins
arribar, enguany, a la cobertura de
totes les persones o unitats familiars
del municipi amb uns ingressos topall
que van des dels 13.545,06 ¤ bruts
anuals per a persones soles fins als
27.887,05 ¤ bruts anuals per a unitats
familiars de cinc membres o més.
Per poder-se beneficiar d’aquestes
ajudes cal presentar una sol·licitud
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament durant el període cor
responent.
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LA PRIMAVERA SANT JUST ALTERA

Un Sant Jordi “alterat” per la cultura i el foc
Una diada de Sant Jordi molt participativa a Can Ginestar
Enguany Sant Jordi s’ha emmarcat
dins de la campanya “La Primavera
Sant Just Altera” i ha concentrat els
actes literaris, el correfoc i la tradicional diada de Sant Jordi a Can Ginestar
en tres dies. Uns dies plens de literatura, cultura popular, caramelles,
premis, foc i molt bon temps, que ha
convidat la ciutadania a gaudir dels
actes al carrer i a participar d’aquest
Sant Jordi que enguany era festiu.

Creix la producció i la qualitat
literària en el XXIX Concurs de
Prosa i Poesia en Català per a no
professionals que organitza el
Servei Local de Català. Enguany
s’han presentat més obres que
mai, en total 249.

Can Ginestar ple de
gom a gom en un 23
d’abril festiu i amb molta
particpació d’entitats,
escoles i col·lectius.
La Biblioteca Joan
Margarit va atorgar
els premis als infants
participants en el
“Passaport de lectura,
passaport a l’aventura”,
un bon projecte de
foment de la lectura.

Un moment del
correfoc infantil on
batucades, diablets
i colles de foc amb
les seves bèsties
van desfilar durant
el vespre del dia 22.
Després va continuar
amb el Correfoc de
Sant Jordi que va
acabar al Casal de
Joves.

Més de 5.000 tapes
servides en el primer
cap de setmana del
QuintoTapa a Sant Just
fa que hagi estat tot un
èxit de participació. Una
vintena d’establiments
restauradors de Sant Just
participen en aquesta
activitat, que durarà fins
al 7 de maig, dia de la
Festa del Comerç.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
LA NETEJA DELS CARRERS, PLACES I PARCS DE SANT JUST DESVERN
ÉS UN SERVEI IMPORTANT PER A LA VIDA QUOTIDIANA DEL MUNICIPI
La neteja viària és un servei al qual l’Ajuntament destina molts recursos
perquè considera que és vital per a la vida del municipi que els carrers,
places i parcs estiguin en òptimes condicions d’higiene. El Govern Municipal sempre ho ha considerat una prioritat del pressupost.

Actualment és Talher l’empresa que té el contracte de neteja viària i
recollida de residus per un import d’1.500.000 ¤, dels quals 670.000 ¤
estan destinats íntegrament a la neteja. En el ple d’abril s’ha ampliat la
neteja durant els diumenges i dies festius amb un cost afegit de 30.000 ¤.

EQUIP DE PERSONES QUE NETEGEN L’ESPAI PÚBLIC:
5 persones que escombren manualment, a la zona del
Centre, av. Indústria, Barri Sud, Walden i Barri Nord.
2 equips d’escombrada mixta: una màquina
escombradora i una persona amb màquina bufadora.
Per a la zona de La Miranda, Can Candeler, La Plana
Bellsoleig, Basses de Sant Pere, Can Modolell, Mas Lluí i
els polígons industrials.
1 equip polivalent amb un vehicle auxiliar
1 equip amb escombradora per a voreres i places
1 persona amb vehicle auxiliar que fa repàs de
papereres i parcs per la tarda
1 persona amb vehicle auxiliar que fa repàs durant
els dies festius
Ara, amb la nova ampliació del contracte s’afegiran
2 persones més amb un 1 vehicle auxiliar i una
bufadora, que faran neteja els diumenges i dies festius.

ZONES DE NETEJA D’ESCOMBRADA MANUAL
Zona 1: Centre, c. Bonavista, c. Sant Josep
i c. Dolors Modolell
Zona 2: Pl. Verdaguer, c. Anselm Clavé i Can
Ginestar
Zona 3: Barri Nord, c. Creu i c. Marquès de
Monistrol
Zona 4: Passeig de Can Sagrera, c. Miquel
Reverter i av. Indústria
Zona 5: Barri Sud, c. Roquetes, c. Sadet...
Zona 6: Illa Walden, Walden i c. Salvador
Espriu
A la resta del municipi, la neteja es fa
amb escombrada mixta.
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SERVEIS ESPECIALS
A banda de la neteja diària, també es fan serveis
especials durant l’any que per motius específics
és necessari fer jornades de neteja extres:
• 52 jornades de baldeig per a carrers amb un
camió cuba a l’estiu (neteja de carrers)
• 39 jornades de reforç amb l’equip d’escombradora mixta a l’època de caiguda de fulles.
• jornades específiques de neteja per cobrir actes
de Festa Major, Sant Joan, Festes de Tardor,
Cursa de Karts, Reis Mags, o d’activitats organitzades per les entitats

NETEJA SÍ, I MÉS CIVISME TAMBÉ

A LES PERSONES
PROPIETÀRIES DE GOSSOS
Recolliu els excrements
de l’espai públic

Ningú dubta: el poble més net és el que menys embruta, i això s’aconsegueix
amb uns bons recursos i personal dedicat a la neteja, i també amb un comportament
cívic i compromès per part de la ciutadania. Cuidem l’espai públic perquè és de
tothom i el volem gaudir en les millors condicions possibles i mantenir el mobiliari
urbà en l’estat més òptim, adequant-nos a les normes de convivència i tenint cura del
nostre municipi. S’han dut a terme diverses campanyes de civisme amb l’objectiu de
sensibilitzar les persones propietàries de gossos perquè es recullin els excrements
de l’espai públic.

Joan Basagañas,
regidor de Via Pública i Serveis
“En el Ple d’abril es va aprovar una ampliació del contracte de neteja viària. Aquesta
ampliació suposarà tenir una brigada adicional de dues persones durant els matins
dels diumenges i dels dies festius. D’aquesta forma es pretén millorar la neteja dels
carrers, parcs i jardins de Sant Just durant
els diumenges, que és quan les famílies fan
més ús d’aquests espais”.

FITXA DEL SERVEI
Descripció:
Servei que gestiona la neteja viària del municipi
que inclou carrers, places i parcs.
Adscripció:
Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient
Gestió:
Contracte amb l’empresa Talher i supervisat
pels serveis municipals
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ESCOLES PÚBLIQUES

L’ESCOLA PÚBLICA, OPCIÓ PRIORITÀRIA DE LES FAMÍLIES
Les famílies han triat, un cop més,
com a opció prioritària l’escola pública de Sant Just Desvern. Dels 188
infants nascuts/des l’any 2014, 140
famílies han optat per una de les 4
escoles (3 públiques i 1 concertada).
Per tant, podem afirmar que 7 de cada
10 infants opten per l’escola pública
de Sant Just, una tendència que es
confirma any rere any.
ESCOLA BRESSOL

Recordem també que el termini de
preinscripcions per optar a una
plaça de l’Escola Bressol Municipal Marrecs és del 2 al 12 de maig.
Marrecs és un centre públic i municipal que acull 107 places d’infants
repartits en 7 grups.
ENGLISH DAY, 11 DE MAIG

Aquest mes de maig, els infants de 6è
de primària i 1r d’ESO de les escoles
i de l’Institut de Sant Just celebren
l’11a edició de l’English Day. El dia 11
de maig, al Casal de Joves, l’alumnat
participarà en diferents jocs i activitats per millorar la competència en
llengua anglesa i fer-ho, a més, de
forma divertida i compartida.
GRUP IMPULSOR DEL PEC

Després de la jornada participativa
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del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
que es va celebrar el passat 4 de març,
va sorgir un grup impulsor per treballar i desenvolupar els següents àmbits: escolar, extraescolar, formació
de persones adultes i l’àmbit de ciutat
educadora. Ha estat una primera presa de contacte amb les valoracions de
la ciutadania, i així posar en marxa
el procés participatiu. A partir d’aquí
s’està fent, seguint la proposta metodològica de la Diputació de Barcelona, un treball de concreció, amb la

participació dels membres del Grup
Impulsor el qual està obert a tothom
qui estigui interessat. La propera
reunió està prevista pel dia 23 de
maig, a les 18.30 h, a Les Escoles
(c. Montserrat, 2).
En el Fòrum Educatiu Local, que
tindrà lloc a finals d’any, el Grup Impulsor exposarà els reptes generals
de l’educació a Sant Just i es duran a
terme tallers. Es consensuarà i concretarà el nou PEC i es planificarà
què es pot fer, com i quan.

Centre

Preinscripcions
P-3

Preinscripcions
1R ESO

Escola Canigó
Escola Montserrat
Escola Montseny
Escola Madre Sacramento
Institut
TOTAL

39
57
23
21
140

4
94
98

Es manté que 7 de cada 10 infants opten per l’escola pública de Sant Just
El dia 8 de maig es publiquen les llistes definitives d’admesos/es
per al curs 2017-2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Innobus, un nou projecte per a l’emprenedoria
El passat mes d’abril, tres persones
de Sant Just Desvern van presentar
diverses propostes als reptes que
varen plantejar les diferents empreses participants en el Projecte
Innobus, un projecte per afavorir
l’emprenedoria i la innovació. Des
del 6 de març, 30 persones del Baix
Llobregat han participat en la segona
edició d’aquest programa. Des d’aleshores, han visitat diverses empreses
com Avant Group, Bayer, CaixaBank,
Port de Barcelona, Almirall, Gelabert,
Aigües de Barcelona, la incubadora
ESA BIC de la UPC, Tinkerers Lab,
Hemav i SEKG. Cal esmentar que
aquest projecte contribueix tant en
les empreses com en els mateixos
participants, els quals poden destacar
i demostrar la seva vàlua per poder-se
obrir un futur professional, mentre
que les empreses poden trobar noves
solucions i nous talents per a treballar. L’Innobus 2017 ja ha acabat la
ruta, però no així els projectes que
n’han sorgit, perquè ara comencen
un recorregut que podria acabar en
el mercat laboral.

NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA
“ACCELERA EL CREIXEMENT”
PER A EMPRESES

El programa “Accelera el creixement”, impulsat per la Diputació
de Barcelona i PIMEC, és un programa adreçat a petites i mitjanes
empreses i és la sisena vegada que
es convoca. Aquest programa té per
objectiu ajudar a incrementar la
competitivitat a 50 empreses amb
alta capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball. La bona valoració de 250 empreses participants

en les cinc edicions anteriors del
programa avalen l’aposta per a una
nova convocatòria.
Qui hi pot participar? Petites i mitjanes empreses amb 3 treballadors/es
o més, empreses amb la matriu o el
centre de decisió a la demarcació de
Barcelona (exclosa Barcelona ciutat),
empreses amb una trajectòria empresarial igual o superior als 5 anys i
empreses amb voluntat d’invertir en
el propi creixement. Podeu presentar
la vostra candidatura fins al dia 5 de
juny al servei de Promoció Econòmica
(c. Can Padroseta, s/n).

Solidança, 20 anys de compromís social
Solidança és una entitat social que es va fundar l’any 1997
i que va adquirir un ferm compromís social i mediambiental. Es dedica a la inserció sociolaboral i la formació
professional de persones en situació de vulnerabilitat
social i ofereix serveis en el sector ambiental i en la gestió
i revalorització de residus urbans.
A Sant Just Desvern, per exemple, Solidança és l’empresa
que s’encarrega de la gestió de la Deixalleria Municipal,
les recollides de mobles vells, la recollida del contenidor
Roba Amiga, imparteix cursos de formació en l’àmbit de
gestió i prevenció de residus, programes de cooperació
laboral que han permès contractar 10 persones a l’any 2016.
NOU MAGATZEM A SANT JUST

Aquest mes d’abril, han inaugurat un nou magatzem de
Solidança a Sant Just Desvern (c.Treball, 5 pol. ind. Pont
Reixat). Va ser inaugurat per Dolors Bassa, consellera
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’alcalde, Josep Perpinyà, així com la presidenta de la Federació d’empreses
d’Inserció a Catalunya, Catalina González, i el president
de Solidança, Josep M. Fisa.
El nou centre de Solidança compta amb 4000 m2,
donarà feina a 40 persones i es destinarà a la gestió de

residus tèxtils, a través del programa Roba Amiga, i a la
recuperació i reutilització d’aparells elèctrics i electrònics. Hi ha un taller per dur a terme el procés de selecció, embalatge i emmagatzematge, aules de formació i
administració. També compta amb un tret innovador:
és el primer centre de preparació per a la reutilització
d’aparells elèctrics i electrònics. Això suposa la creació
de llocs de treball qualificats dins de l’àmbit dels green
jobs.
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EN FLAIX
Alumnat de l’Escola
Montseny i dos mestres
van assistir al congrés
de la Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat de
Catalunya a Gavà al mes
de febrer. Els alumnes van
explicar com gestionen
els residus a l’escola i van
compartir experiències
amb altres escoles del
Baix Llobregat.

Més d’una
cinquantena de
persones van pujar a
la Penya del Moro a
fer la visita guiada del
jaciment iber i, a més,
van poder escriure en
caràcters ibers el seu
propi nom, tal i com
ho feien els habitants
del jaciment fa més de
2.400 anys.
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Un grup de regidors i personal tècnic de
l’Ajuntament, conjuntament amb altres
persones de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, han viatjat al País Basc a visitar
i compartir experiències en l’àmbit de la
recollida de residus. Als municipis que van
visitar (Mondragón, Zegama i Beasaín) els hi
van explicar els sistemes de recollida “porta
a porta” i els contenidors amb lector digital.

EN FLAIX
Comença amb força i molt
animat el QuintoTapa a
Sant Just amb la implicació
de més d’una vintena
d’establiments restauradors.

Amb motiu del Dia Mundial de
l’Activitat Física es va celebrar
la VII Caminada i II Marxa
Nòrdica organitzada per l’Àrea
Bàsica de Salut i l’Ajuntament.
L’alumne Lluís Tataret Ortíz, de l’Escola
Montserrat, ha estat guardonat amb
el premi Sambori Òmnium 2017 de
narrativa escolar, amb l’escrit Martí, el
mariner i que correspon a la categoria
del Cicle Superior de Primària de
la demarcació de L’Hospitalet-Baix
Llobregat. Ara pot optar també a la fase
següent en l’àmbit de tot Catalunya.

Les escoles Canigó, Montseny,
Montserrat i Madre Sacramento van
participar, un any més, al programa
Justa la fusta de Ràdio Desvern
especial Sant Jordi, que es va emetre
des de l’Institut de Sant Just amb la
col·laboració d’alumnat de 4t d’ESO.

El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau ha rebut la
visita d’un grup de mestres italians que, acompanyats per
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, han visitat el taller i
l’equipament on està ubicat. La directora del taller, Soledat
Sans, els ha explicat les tasques que hi fan i la dedicació
a la plàstica, a l’art i la llarga trajectòria compromesa amb
la infància. En aquesta imatge observen el mural dedicat a
la pedagoga Marta Mata, a la qual el Carrau Blau va retre
homenatge fa uns anys.

ELLA

ENS PASSEN
LA MÀ PER LA
CARA

Dolors Leyva
i Grasa
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Hi ha una dita d’Abraham Lincoln, que diu
“Cap home és prou bo per governar d’altres sense
el seu consentiment”, afegeixo cap home o dona ho
ha d’intentar. És precisament l’art de debatre i fins i
tot discutir amb passió, allò que fa que els ideals i els
projectes puguin arribar a millorar la vida dels altres.
Això és fer política. Permeteu-me que faci una referència a la Carme, Carme Chacon, que com a ministra
d’Habitatge entre 2007 i 2008, va endegar diversos
projectes innovadors. És més que previsible que la
innovació que proposava no trobés un encaix fàcil,
però va saber convèncer de la necessitat d’impulsar
els lloguers, en uns temps en que l’aspiració reconeguda i promoguda era comprar un habitatge. També
va impulsar la renda bàsica d’emancipació, l’eina que
permetés als joves adquirir independència familiar i
per tant créixer en les seves aspiracions.
Cada actuació, cada projecte aconseguit significa
molts hores de dedicació a dissenyar i persuadir a
companys i adversaris de la utilitat i beneficis de la
mesura que es proposa.
Una dona que exercia una activitat habitualment
reservada als homes, que va haver de jugar en terreny
contrari i aprendre les regles del joc, que va saber
demostrar que la integritat i la valentia pot permetre
el triomf en la política i la vida, malgrat les dificultats.
En matèria d’habitatge el nostre és un país molt
peculiar, el costum de ser propietari, l’especulació en
matèria immobiliària, les desgravacions per adquisició
d’habitatge habitual, i d’altres circumstàncies fan que
l’habitatge sigui, no sols una matèria complexa, sinó
especialment sensible.
Poder tenir un lloc digne per a viure i conviure amb
els teus és no sols un Dret Fonamental, és una necessitat
vital, per això les polítiques d’habitatge van a tocar el
moll de l’os, han de resoldre dificultats humanes vitals,
tant importants com la salut, i això és el que farem
sigui quina sigui la dificultat del mercat.
Des de l’ajuntament de Sant Just, impulsem
ara uns ajuts als lloguers dels joves, i dins un Pla
d’habitatge pactat entre tots els companys de
Govern impulsarem la construcció d’habitatges
de lloguer. Les mesures a curt o més llarg termini,
han de servir per millorar l’horitzó d’aquelles persones
que necessiten un espai per viure. Ho farem per convenciment, i perquè és una veritat que és encoratjador
treballar per millorar la vida de les persones. Un record
per la Carme que ho va demostrar.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Sergi Seguí
Esteve
Grup Municipal
d’ERC

L’abril del 2017, una comitiva de l’Ajuntament formada
per personal tècnic, l’alcalde, Josep Perpinyà, i els
regidors Joan Basaganyas (PSC), Pere Bosch (PDeCAT),
Lluís Monfort (Movem) i servidor de vostès vàrem
visitar el País Basc, concretament les poblacions de
Zegama (1.500 habitants), Beasain (14.000 habitants) i
Mondragón (22.000 habitants) per tal d’estudiar-ne els
sistemes de recollida selectiva de residus. La sortida es
va organitzar des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i també hi varen assistir representants dels Ajuntaments
de Castelldefels, el Papiol, el Prat, Gavà i Sant Feliu.
La primera conclusió és que el nostre percentatge
de recollida selectiva de residus, estancat des de fa 4
anys al voltant del 38-40%, és ridícul i molt millorable
en comparació amb el 75-80% que assoleixen les
poblacions basques esmentades.
Les dades feien apostar per visitar-los in situ i saber
com ho han aconseguit, quins sistemes utilitzen i quina
manera tenen de gestionar-ho.
Tot va començar el 2012, quan van decidir limitar
els dies i les hores d’utilització del contenidor gris,
on aboquem el rebuig, i el contenidor de la brossa
orgànica. Amb aquesta maniobra, han aconseguit un
percentatge de recollida selectiva de residus molt
més alt que el nostre, perquè obliguen la ciutadania
a separar en origen d’una manera acurada. A més, el
tant per cent d’impropis (aquelles fraccions que es
llencen en contenidors que no els corresponen) ha
baixat per sota del 2%. I fins i tot en alguns municipis
se situava al voltant de l’1%.
Una conclusió inqüestionable és que al País Basc,
en aquesta matèria, ens passen la mà per la cara. Ens
porten molt d’avantatge. Quan descrivien les dades
anteriors al 2012 ens hi veiem reflectits. És on som
ara nosaltres! El 2017!
El més lògic, per tant, és pensar que només ens
queda anar endavant i assumir que, per millorar els resultats, per no malbaratar cada any
300.000 ¤ del pressupost municipal, hem
d’apostar per un canvi en el sistema de recollida selectiva de residus domèstics. És un canvi
que només podrem fer si combinem dos aspectes
importantíssims: consens polític de tots els partits (per
això era important la presència dels partits de l’oposició
en aquesta sortida) i informació a la ciutadania perquè
assumeixi aquest compromís de futur.
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

DEIXEU
TREBALLAR ELS
AJUNTAMENTS!

ROBO DEL
AYUNTAMIENTO A
SUS CIUDADANOS

ADEU CARME

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Les respostes que l’Estat ha generat a l’empara de la
crisi econòmica han estat més recentralització i més
restriccions pressupostàries. A Sant Just ens trobem
ara amb dos grans problemes que limiten la nostra
acció de govern.
En primer lloc el que anomenem “la regla de la
despesa”, en virtut de la qual el nostre pressupost
municipal no pot créixer més enllà de l’augment del PIB,
amb independència de la nostra situació econòmica,
que en aquest cas és bona. Això fa que encara que
l’ajuntament disposi de majors ingressos, aquests no
puguin ser destinats a gaire res més enllà d’un llistat
restrictiu d’inversions i sobretot a amortitzar deute de
manera anticipada (i injectar líquid al sistema bancari,
òbviament). Els superàvits dels darrers anys són resultat d’això: restricció en despesa malgrat augment
dels ingressos (especialment els associats al territori
i l’urbanisme).
En segon lloc la “taxa de reposició d’efectius”,
que fa pràcticament impossible la contractació de nous
i noves professionals. Els efectes d’aquesta norma són
un augment de la temporalitat, un augment de les privatitzacions i externalitzacions dels serveis i una reducció
dels mateixos en molts casos.
L’ajuntament de Sant Just, en els darrers anys, ha
viscut la contradicció de veure seriosament limitada
la seva capacitat d’acció per desenvolupar polítiques
públiques innovadores al servei de la seva ciutadania
tot i gaudir d’una situació econòmica favorable per
intensificar-les. A més a més, provoca un marc de gestió
pressupostària absolutament ingovernable, on planificar de manera rigorosa i a mig i llarg termini esdevé
una proesa, sempre pendents de criteris, instruccions i
modificacions legislatives no anticipades que en poden
fer variar substancialment la situació.
Des de Movem, coordinadament amb la resta del
govern, i coordinadament amb la representació dels
socis d’Entesa a les entitats municipalistes i al Congrés
de Diputats, estem treballant per proposar canvis i
alternatives.
No es pot entendre la situació actual si no és com un
atac frontal a l’autonomia municipal, a la capacitat del
nostre ajuntament per generar respostes adequades i
específiques a la nostra realitat més propera i quotidiana.
No es pot entendre la situació actual si no és compartint
el marc mental de qui ho imposa: restar política,
restar autonomia, restar democràcia en definitiva.

Desde C’s os queremos informar del escándalo escondido por el equipo municipal del PSC, ERC y Movem
cómplices de este acto discriminatorio.
El pasado 24 de febrero de 2017, el señor Alcalde
dictó un Decreto que determinaba la paga por objetivos
correspondiente al ejercicio 2016 del personal eventual
y directivo del Ayuntamiento, tras los ya elevadísimos
sueldos que difícilmente en el sector privado serían
pagados.
En ese sentido, mientras que afirman que la crisis
no permite abonar la paga extra del 2012 que todavía
deben de a los trabajadores, ni honrar a la oposición
con dietas razonables por la labor que realizan, han
pagado a los directivos enchufados a dedo, sueldos
escandalosos, que son una vergüenza y un hecho escandaloso en supuesto gobierno de izquierdas.
El citado Decreto, establece una retribución completaría correspondiente al sueldo anual que percibieron en
el año 2016 por el trabajo desarrollado, como completo
de productividad en busca de la mejora continua de la
organización y de la tarea de cada uno de sus miembros,
que esta parte desde la humildad no entiende cómo
se puede dar, cuando a las 17 h cada uno de ellos
ya no se encuentran trabajando en el Ayuntamiento.
En definitiva, el expediente elaborado para la determinación de la paga de objetivos correspondiente
al ejercicio de 2016 del personal eventual y directivo
de la Corporación, o la parte proporcional que corresponda en cada caso, integrada analógicamente
en el complemento de productividad, es el siguiente:

Desde el Partido Popular de Sant Just Desvern queremos trasladar el pésame a toda la familia mas PROXIMA
DE Carme Chacón y hacer extensivo el pésame a toda la
familia socialista y en general a todas aquellas personas
que sintieron el fallecimiento de una persona, que
mas allá del posicionamiento político y su ideología
personal, demostró ser una demócrata y un ejemplo de
servir a la democracia. Respetuosa en sus exposiciones
y no por ello menos contundente.
No seré yo quien defienda sus políticas ni sus determinaciones en cuestiones de economía, educación,
país, etc., pero si es justo reconocer que cuando nos deja
una persona tan ejemplarizante en muchos aspectos
de su vida y que ha contribuido de una manera muy
incisiva en la vida de todos y todas las Españolas, la
sociedad queda mermada de un activo muy importante.
Si a eso le añadimos la temprana edad con la que
Carme nos ha dejado hace que el sentimiento de dolor
sea aun mayor si cabe.
Quisiera dar las gracias a quienes lamentan las
pérdidas humanas cuando estas causan dolor a una
gran parte de la sociedad por sus trayectorias , logros o
aportaciones a la sociedad y por este motivo aprovecho
para recordar el triste fallecimiento de la ex presidenta
de la comunidad Valenciana Rita Barbera.

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

CARME CHACON
RITA BARBERA
Descansar en paz

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 MAIG 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
TERRITORI SPECIAL OLYMPICS SANT JUST
14 de maig
El diumenge 14 de maig hem de donar la benvinguda
a tothom i fer de Sant Just un municipi solidari, emotiu i essencialment esportista en aquest esdeveniment
esportiu únic.
Anem a veure’ls com competeixen, com s’esforcen, omplim les grades per animar-los i gaudir conjuntament amb ells i elles
d’aquest dia especial per a Sant Just Desvern.
Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL conjuntament amb
les empreses patrocinadores i l’Ajuntament de Sant Just hem preparat
un dia ple d’actes. Omplim d’emocions i valors i donem suport als esportistes d’Special Olympics.
Som-hi! Us esperem el dia 14 de maig!

FESTA DEL COMERÇ
7 de maig
Un dia en el qual el comerç surt al carrer i omplirà
d’activitats i tallers el Parc de Joan Maragall.
Hi ha previst un concurs d’aparadors, premis, obsequi
de plantes,... El comerç de Sant Just també està “alterat”
durant aquesta primavera.
La 1a edició del QuintoTapa a Sant Just també finalitza aquest dia 7 de
maig després de tres setmanes durant les quals hem pogut degustar tapes
en els bars i restaurants del municipi.

INFÀNCIA I FAMÍLIA

ARRIBA EL TEMPS PER GAUDIR DELS PARCS...
A Sant Just hi ha una quarantena d’espais verds, places i parcs per gaudir-los. Hi ha un parc a costat de cada escola per afavorir la convivència i la
relació entre les famílies. A més, des de fa uns anys s’organitza el programa
“Divendres al Parc” amb la intenció d’oferir diverses propostes educatives
i lúdiques als infants i les seves famílies. El Taller de Plàstica Municipal
Carrau Blau, l’Escola Bressol Municipal Marrecs, l’Espai de Joc de La Vagoneta, les Ampe’s de les escoles, la Biblioteca Joan Margarit, l’Associació
EVA Sant Just i altres entitats del municipi coordinats per la Xarxa 0-6 i l’Ajuntament ens oferiran
jocs, contes, tallers d’expressió plàstica, dansa,
ioga, esport, berenars i un espectacle infantil
el divendres dia 19 de maig, com a cloenda.
Enguany també tindrà protagonisme l’energia ja que coincideix amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2017. No us ho
podeu perdre!
Divendres 5, 12 i 19 de maig, de 17 h a 19 h.
A la pl. d’Antoni Malaret i Amigó
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
FESTES

Festa de la Pau
La Festa de la Pau ja té 18 anys i
continua congregant a entitats, veïns
i veïnes i col·lectius associats per
tal que tothom reflexionem durant
una jornada sobre les injustícies i
desigualtats que tenen lloc en la
nostra societat i en aquest món que
vivim.
La Plaça de la Pau és el lloc idoni
on es troben ubicades les parades, on
es desenvolupen tallers i activitats
adreçats als infants, però també
amb l’interès de despertar la nostra
consciència i ser crítics amb les
situacions injustes.
Enguany, sota el lema “Acollim
persones migrades i refugiades”,
es farà una simulació a la Pl. de
Camoapa que recordarà el difícil
camí que les persones refugiades
han de fer per arribar fins a Europa.
Tallers, xocolatada, actuacions
dels gegants, del drac, dels diables,
una botifarrada i una encesa de llums
molt especial es desenvoluparan
durant la tarda del dissabte 20 de
maig.
A més, dins de la Setmana Solidària
també hi ha prevista una tertúlia amb
el periodista Nico Valle i una xerrada
amb persones voluntàries sobre el
terreny.
Dimecres 17 de maig, a les 19.30
h. Cal Llibreter. Xerrada sobre les
persones refugiades de Síria amb el
periodista Nico Valle
Divendres 19 de maig, a les 19.30 h.
Les Escoles. Xerrada amb persones
voluntàries, sopar de carmanyola i
actuació musical.
Dissabte 20 de maig, a les 17 h.
Pl. de la Pau. Festa de la Pau

EDUCACIÓ
ENTITATS

La Festa Major de l’Ateneu:
tradició i novetats
L’Ateneu està a punt de fer el segle
de vida i l’entitat s’esforça al màxim
per celebrar com cal aquesta efermèride tan important. Tot i així, durant aquest mes de maig, se celebra
la Festa Major de l’Ateneu, uns dies
durant els quals les seccions de l’Ateneu desenvolupen la seva activitat i
es posa en valor la importància de
les persones sòcies que donen vida
a aquesta entitat. Sense perdre els
orígens, però donant cabuda, com
no podia ser de cap altra manera, al
jovent que són el futur de l’Ateneu:
La nova entitat La Ginesta té un important paper destacat en aquesta
Festa Major, però també les tradicionals sardanes, l’exposició d’Arteneu,
els jocs o el dinar i el lliurament de

medalles als socis i sòcies que fa 25
o 50 anys que ho són.
Prengueu nota també de les representacions de Justeatre que presenten l’obra Adreça desconeguda i que
podrem veure durant la nit del dia
27 i la tarda del 28.
I parlant de teatre, l’Escola de Teatre Tamboret de l’Ateneu organitza cursos sobre diverses temàtiques
entorn al teatre.
Descobrim l’Ateneu: un espai al
centre del poble que desenvolupa una
tasca molt important per a la vida
cultural de Sant Just Desvern.

CASA REGIONAL
D’EXTREMADURA
El dia 1 de maig, l’entitat estrena
nova seu a La Vagoneta.
Apropem-nos a conèixer altres
tradicions i unim llaços culturals.
Creu de Maig. Dies 6 (20.30 h) i
7 (12 h) de maig, a La Vagoneta
Romeria de Sant Isidre. Diumenge 14 de maig, a les 11 h. Parc de la
Plana Padrosa
Nit de play back. Dissabte 27 de
maig, a les 22 h. Sala Mpal. Ateneu

Festa Major de l’Ateneu. Del 25
al 28 de maig. Activitats a l’Ateneu
i a la Pl. d’Antoni Malaret i Amigó

US PROPOSEM...
PER A INFANTS
Baby Contes: Farcell de contes,
amb Nona Umbert
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 10 de maig, 17.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet
(Can Ginestar)
L’Hora del Conte: Sota les onades,
amb Mon Mas
Per a infants a partir de 3 anys
Dimecres 24 de maig, 17.30 h. Sala
Isidor Cònsul i Giribet
(Can Ginestar)

PER A LA GENT +60 ANYS
Balls per a la gent gran
Dies 7, 14, 21 i 28 de maig, a les
17.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu

Excursió al monestir de Poblet
per a la gent gran
Dimarts 16 de maig, a les 9 h.
Des del Parc del Parador.
Inscripcions del 2 al 9 de maig,
al Centre Social El Mil·lenari.
Preu: 20 ¤
Xerrada-col·loqui: Actualització
de pensions, amb Mercè Gómez
Divendres 26 de maig, a les 17.30 h.
Al Centre Social El Mil·lenari

PER A TOTHOM
24è Concurs de Composició
Musical de l’Escola de Música
de l’Ateneu
Dimecres 10 de maig, a les 18.30 h.
Audicions: dissabtes 13 i 20, a les
10.30 h. Sala Cinquantenari Ateneu

Xerrada de EVA Sant Just:
Repensant l’escola d’avui, amb
l’Assoc. Mestres Rosa Sensat
Dijous 11 de maig, a les 17.30 h.
La Vagoneta
Festa de la Primavera de
l’Associació Amics del Barri Sud
Diumenge 21 de maig, a partir de
les 11 h. Frontó c. Salvador Espriu
Vermut musical
amb Bru Ferri
i Oleguer
Masjoan
Diumenge 21
de maig, a les
12.30 h. Jardins
de Can
Ginestar
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ESPORT

Aquest mes, l’esport
és present arreu
Finalitzen les temporades esportives dels clubs de
Sant Just, celebrem l’esdeveniment Territori Special
Olympics Sant Just, l’Agrupació Ciclista Sant Just
organitza la XII Volta dels Turons i el Club de Natació
Sant Just també celebra el 4t Triatló Infantil de L’3Scola per
a infants nascuts entre 2003 i 2010.
Diumenge 21 de maig, a les 8.30 h
Volta dels Turons, des del Camp de Futbol. Info: www.acsantjust.com
Triatló Infantil, des del CEM La Bonaigua. Info: www,cnsantjust.cat
També us convidem a l’exhibició del Club de Taekwondo Sant Just:
Divendres 26 de maig, a les 19 h. Sala Municipal de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
XERRADES

Què és el co-housing? Cohabitatge, una altre manera de
viure, amb voluntaris/es de Sostre Cívic
Dijous 11 de maig, a les 19.30 h. Sala Piquet de l’Ateneu
La mort digna, un dret humà, amb l’Associació Dret a
Morir Dignament Catalunya
Dijous 18 de maig, a les 19 h. Sala Piquet de l’Ateneu
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SALUT
SETMANA SENSE FUM

LLETRES I SALUT,
UNA BONA FÓRMULA
PER DEIXAR DE FUMAR
Apostem per la salut i comencem a fer
una vida saludable
fent esport moderat
i alimentant-nos de
manera equilibrada.
Des de l’Àrea Bàsica de Salut i
l’Ajuntament ens ofereixen ajuda i
fórmules per guanyar en salut.
També us recordem que, si teniu
més de 60 anys, tots els dimecres
podeu fer activitats esportives
gratuïtes amb personal del Complex Esportiu Mpal. de La Bonaigua.
Acte del programa Lletres i Salut
amb un recital poètic a càrrec de
Joan Margarit, poeta i veí de Sant
Just
Dilluns 29 de maig, a les 18.30 h.
Celler de Can Ginestar
Caminada per un entorn sense fum
Dimecres 31 de maig, a les
10.30 h. Des de l’ambulatori

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
100 anys jugant al futbol
Al CIM de Can Ginestar, fins al 21 de maig

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Pintures i escultures de Miquel Planas Rosselló
Al Celler de Can Ginestar, del 4 de maig al 4 de juny

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a
santjust.cat durant el mes d’abril (4.008 clics)

Fotografies de Joan Elies
Al CC Joan Maragall, del 8 al 26 de maig

1. El gerent de l’Ajuntament de Sant Just nega discriminació de cap
tipus amb el lloc de feina del nou secretari del consistori

Les antigues premses de vi santjustenques,
de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Al CIM de Can Ginestar, del 25 de maig al 18 de juny

ALTRES

2. El grup de santjustencs que ha participat en el Projecte Innobus 2017
presenten divendres els seus treballs
3. Solidança ha inaugurat avui, de forma oficial, la seva nova seu

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Jazz amb Tòfol Martínez Orgànic Trio
Divendres 5 de maig, a les 22 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
Preu amb consumició: 10 ¤ (socis/es: 8 ¤
i menors de 30 anys: 6 ¤).
tatel_trendycrew
Sant Just Desvern

Monogràfic: Dilatació
Dissabte 6 de maig, a les 11 h. Casal de Joves
Adreçat a parelles que estiguin vivint el 3r trimestre
de l’embaràs. Preu: 15 ¤ per parella.
Curs de Coneixements Santjustencs
Divendres 19 i 26 de maig, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul
i Giribet (Can Ginestar).
Apunt històric i testimonis de la nostra pagesia
amb el Centre d’Estudis Santjustencs.
Xerrada: Alimentació saludable. Per on començo?
amb Ana Montes
Dimarts 23 de maig, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
(Can Ginestar)

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT 900 102 658
EMERGÈNCIES 112
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Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
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AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

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

56 M’agrada
tatel_trendycrewEmpty streets
| #santjust #street #sky
#pedestrian #nofilter

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2017)

@santjustcat

Solidança Treball@Solidanca

Comença la inauguració amb la visita de la Consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Alcalde de Sant Just @santjustcat @gencat
edu23Hola

@santjustcat respecte a les ajudes de vivendes. Ha de ser obligatoriament a gent inscrita a l’atur? (1/2)
Santjust.cat

No. No és necessari. S’han d’acreditar els ingressos.
edu23@edumbeunza

Gràcies
Gabriel Borràs

Ja tinc un tros per a fer hort: cessió lloguer 2
anys prorrogables a 4 anys més. Que tremoli
#AmetllerOrigen !! #ViscaSantJustDesvern
David Güell@dguellc

Sort, encerts i que tremoli d’una vegada per totes #ametllerorigen. Si
necessites ajuda, a casa hi tinc una experta.
El Far@ElFarInformatiu

Viles Florides reconeix la riquesa natural i
paisatgística de Sant Just
@santjustcat goo.gl/LYkWzn

Butlletí elaborat
amb paper reciclat
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