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Acord perquè el TRAM
passi per la ctra. Reial
Properes inversions
amb romanent de 2016

Èxit del QuintoTapa
i la Festa del Comerç

Sant Just
Desvern
ja és Territori
Special

Territori Special Sant Just:
la força de la il·lusió

S

ant Just ja és Territori Special.
El 14 de maig el municipi va
ser la seu acollidora del Territori Special 2017, un campionat per a esportistes amb discapacitat intel·lectual que aposta per la
inclusió a través de l’esport. Després
d’un any d’organització i preparació,
el segon diumenge de maig es va celebrar aquest esdeveniment que va
reunir prop d’un miler de persones,
entre esportistes, personal tècnic,
familiars i voluntaris i voluntàries. El
Territori Special va ser una festa en
què valors com el de companyonia, el
treball en equip i el respecte pel rival
van guanyar la partida a la part més
competitiva de l’esport. Tot plegat,
impulsat per les tres entitats organitzadores: Special Olympics Catalunya,
la Federació ACELL i l’Ajuntament
de Sant Just Desvern.

Bonaigua, el Parc Ciclista del Baix
Llobregat, el Mèlich Sports Club i
altres equipaments municipals com
les pistes esportives de l’Institut de
Sant Just i el Camp de Futbol.
La Bonaigua va ser un dels centres neuràlgics de la jornada, ja
que allà s’hi va instal·lar una zona
village amb l’espai salut, el menjador per als esportistes, les carpes
d’entitats locals amb activitats per
a tothom i l’escenari principal en
el qual s’hi van fer exhibicions diverses com les de ball i taekwondo, entre d’altres; de les quals van

poder participar-hi els esportistes,
els seus familiars i amics, i santjustencs i santjustenques que, com
ells, volien gaudir d’aquesta jornada, també, festiva.
L’esdeveniment es va tancar al
vespre, amb la cloenda oficial al
Camp de Futbol, que va comptar
amb la presència dels esportistes,
voluntariat, famílies, autoritats polítiques i institucionals i entitats
santjustenques, a més de la participació del Rifenyo, el Drac de Sant
Just, de la veïna i cantant de 9 anys
Roma, de la Coral Just Gospel i del

L’Ajuntament de Sant Just
Desvern, Special Olympics
Catalunya i la Federació
ACELL volem donar les
gràcies, públicament, a totes
les persones, col·lectius,
entitats i empreses per
omplir d’esport, valors i
emocions Sant Just Desvern

UNA JORNADA MOLT INTENSA

Més de 630 esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu de Catalunya, de Madrid i València i d’Andorra i Itàlia van participar durant
tot el dia en les disciplines de bàsquet, ciclisme i tennis. Les competicions es van desenvolupar entre
el Complex Esportiu Municipal La

QUÈ OPINEN…
CARRASUMADA SERRANO,
Regidora d’esports

ELENA PALOMARES
Voluntària

CHRISTIAN ZAMBRANO,
Esportista

“SANT JUST HA
DEMOSTRAT, UNA
VEGADA MÉS, QUE
POT AFRONTAR
GRANS ESDEVENIMENTS. HO CORROBORA LA GRAN PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT I LA INNOVACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ.
JA SOM TERRITORI SPECIAL”

“PODER VIURE I
COMPARTIR LA
FELICITAT QUE
EXPERIMENTA UN
ESPORTISTA PEL
SOL FET DE PARTICIPAR EN UNS JOCS COM
AQUESTS NO TÉ PREU”

“EL DARRER MES, HE
ENTRENAT “A TOPE”.
CADA DIA AGAFO
LA BICI, MOLT BEN
EQUIPAT, ME’N VAIG
AL PARC I FAIG 15
QUILÒMETRES O MÉS. EL
MEU OBJECTIU ÉS SUPERAR-ME, MIRAR
ENDAVANT I NO RENDIR-ME MAI”.
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MÉS DE

600

ESPORTISTES

140

VOLUNTARIS

38.000 ¤
D’APORTACIONS

1.000

PERSONES IMPLICADES

Nuc, la mascota oficial del Territori
Special. L’Ajuntament de La Seu i
Andorra van recollir de les mans de
Sant Just la bandera i el foc olímpic
que guardaran fins a la celebració
dels propers jocs.
La regidora d’Esports de Sant
Just, Carrasumada Serrano, va destacar l’actitud dels esportistes durant el torneig, per exemple, “durant el lliurament de medalles, en
què tots s’alegraven dels reconeixements de tothom, independentment de quin hagués estat el resultat final”. Segons Serrano, són un
exemple “de fair play i agraïment a
tothom”, amb l’esperit que l’important és participar. També considera
que un dels moments més emotius
de la jornada va ser a peu de pista:
“veure jugar els participants, feliços, i amb les famílies animant des
de les grades”.
SENSIBILITZACIÓ A TRAVÉS
DE LES ESCOLES I EL COMERÇ

El passat 14 de maig Sant Just va acollir aquest esdeveniment esportiu,
però la regidora d’Esports apunta que
“ser Territori Special vol dir moltes
coses. Dins l’àmbit educatiu, és una
peça clau, perquè transmet valors com
el respecte i actituds d’igualtat cap a
les altres persones”. Per això, assegura que “ara s’ha donat en l’àmbit
esportiu, però podria traslladar-se a
altres àmbits”.

dre unes polseres a 2 ¤, dels quals, la
meitat, anava destinat a les entitats
organitzadores.
LA IMPLICACIÓ DEL VOLUNTARIAT

A més a més, els dies previs al campionat, les escoles santjustenques van
fer diverses activitats de sensibilització, i van rebre el Nuc, la mascota del
Territori Special. Tal i com va explicar
Àlex Angosto, gerent de la Federació ACELL, l’objectiu era “explicar
als nens i nenes i als adolescents què
són els esportistes amb discapacitat
intel·lectual i què són capaços de fer.
Ensenyar-los que aquest món existeix
i que és un món bonic i ple de valors,
els permet obrir els ulls”.
El comerç local també s’ha bolcat
en la prèvia de l’esdeveniment, ja que,
algunes de les botigues associades a
Desvern-ComerçiEmpresa van ven-

Una de les claus de l’èxit del Territori Special 2017 va ser el paper de
l’equip de voluntariat, format per
unes 140 persones, que s’hi han implicat de valent. Segons la regidora
d’Esports, Carrasumada Serrano,
“tots els voluntaris i voluntàries tenien moltes ganes i molta il·lusió,
i s’ho van passar molt bé amb els
esportistes”. A més, apunta que hi
han col·laborat persones molt diverses: “gent de totes les edats, a
partir de 16 anys, de diferents professions, de dins i fora de Sant Just
i amb motivacions diferents, però
tots i totes s’hi van implicar amb un
mateix objectiu: viure l’experiència
de gaudir amb els esportistes”.
Des del primer dia els esportistes
Roger Grimau, Marta Vilajosana i
Manolo Orantes es van oferir com
a padrins i abanderats del col·lectiu
de voluntariat
Sergi Grimau, actual president
d’Special Olympics Catalunya, va
reconèixer la tasca de l’equip de voluntariat i de totes les entitats i persones que s’han implicat en la celebració del Territori Special amb
aquestes paraules: “Sant Just s’ha
entregat totalment a aquest Territori Special”.
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UNA MICA D’HISTÒRIA
El Territori Special és un esdeveniment que organitzen Special
Olympics Catalunya i la Federació ACELL des de l’any 2015. La
primera edició del campionat va tenir lloc a Calella, amb les disciplines
de petanca, atletisme i handbol. L’objectiu de la jornada és la inclusió
social de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la
pràctica esportiva.

ASPROSEAT

El Centre Pilot Asproseat de Sant Just que atén les necessitats
educatives específiques d’alumnes amb discapacitat intel·lectual
ha participat activament de l’esdeveniment, des del primer dia. Va
ser, entre d’altres, gràcies al seu president, Luis Pablo Torrealba
Tamayo, que el Territori Special 2017 se celebrés a Sant Just Desvern.
Diversos esportistes d’Asproseat han participat activament d’aquest
esdeveniment esportiu, en les tres disciplines.

MÉS DE 38.000 ¤ RECOLLITS
D’EMPRESES I INSTITUCIONS

Diverses empreses, institucions i administracions públiques han
volgut donar suport a aquest esdeveniment. Als més de 38.000 ¤
recollits s’hi han de sumar altres aportacions com el menjar, l’aigua,
begudes, la senyalètica... La suma de tot ha permès que la celebració
del Territori Special Sant Just 2017 hagi estat tot un èxit.
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BLOG DEL TERRITORI SPECIAL
SANT JUST 2017

Hi ha un blog a internet, creat expressament per donar cobertura
d’aquest esdeveniment, on es pot consultar tot tipus d’informació:
vídeos, fotografies, notícies, empreses col·laboradores... Podeu
accedir-hi des de santjust.cat

EQUIP DE GOVERN

EL TRAMVIA PER LA CARRETERA REIAL
SERÀ UNA REALITAT
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

A principis de l’any 2000, es va començar a
treballar per implantar el tramvia entre els diferents municipis del Baix Llobregat i la ciutat
de Barcelona. Poc després, vàrem viure un fet
que pocs enteníem: el tramvia no passaria per
la Carretera Reial. L’Ajuntament d’Esplugues s’hi
oposava per diferents motius i la “volta” per
connectar amb la gran ciutat feia –i fa– menys
atractiu aquest excel·lent transport públic.
Començaven reivindicacions, mocions, reunions i més reivindicacions de l’Ajuntament de
Sant Just i de molts altres col·lectius i agents
territorials. Malgrat que consta fa anys en el Pla
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalu-

nya, no hi havia manera de desbloquejar aquesta situació. En els darrers mesos s’han succeït,
però, una sèrie d’accions de conscienciació i de
posicionament a favor del pas del tramvia per
la carretera Reial i Laureà Miró, des del mateix
Ajuntament d’Esplugues fins a la Generalitat de
Catalunya, passant pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els partits polítics i altres col·lectius. Això
ha comportat la signatura de l’acord entre els
tres ajuntaments i la Generalitat de Catalunya
per iniciar els tràmits per implantar el tramvia
per la Carretera. S’acaba així un fet que mai havia d’haver succeït.

El document compromet la Generalitat a
encarregar als estudis d’impacte ambiental, els
projectes pertinents i les adjudicacions d’obra
per iniciar la implantació del pas del tramvia per
la Ctra. Reial de Sant Just i el carrer Laureà Miró
d’Esplugues. I lligada a aquest projecte, ara tenim
l’oportunitat de replantejar tot aquest tram de la
Carretera. El pas del tramvia des de la Rambla de
Sant Just fins al Pont d’Esplugues ha de significar
la reducció i la pacificació del trànsit, així com
una aposta per la bicicleta, el transport públic i,
en definitiva, per la mobilitat sostenible.
Una vegada més, gràcies al treball i la tenacitat,
s’imposa el sentit comú.

L’EFECTE
PAPALLONA

ENS CAL UN CANVI
DE MODEL

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Amb l’acord assolit del pas del tramvia per la Carretera Reial demostrem,
de nou, que el treball discret però continu és eficient i dona els seus fruits.
Han estat mesos de negociacions entre moltes i diferents parts, però
sempre amb un objectiu clar i comú: augmentar la qualitat de vida dels
nostres veïns i veïnes i millorar la mobilitat i la connectivitat del servei
de transport públic.
El tramvia per Laureà Miró i la Carretera Reial és una reivindicació
històrica que per fi s’ha resolt. Potser no som conscients dels beneficis
que pot comportar, perquè de manera immediata serà difícil de veure’n.
Però la feina del govern municipal és planificar i pensar a llarg termini.
Estem segurs que aquest serà un canvi importantíssim, cabdal i estratègic
pel que fa a la mobilitat: reduirem el temps de connexió amb Barcelona,
amb l’L5, l’L3 i l’L9.
Però també ens obligarà a repensar els recorreguts dels nostres autobusos urbans. Serà necessari un JM fins a Zona Universitària? Podria tenir
un altre recorregut? Urbanísticament, també ens hem de plantejar coses:
la Carretera Reial ha de canviar? S’ha de convertir en un bulevard? Podem
aplicar mesures que fomentin el comerç i guanyar espai per als vianants?
Tots aquests reptes, i molts més, deriven de la signatura d’aquest
acord i el II Pla de Mobilitat Urbana, que es començarà a elaborar en
breu i que iniciarà les sessions públiques perquè la ciutadania faci les
aportacions oportunes, la qual cosa ens brinda una bona oportunitat per
dibuixar un futur millor.

Voldria partir d’una premissa clara i contundent: el model de mobilitat
actual és insostenible per a nosaltres i per al nostre entorn. Cal generar
un canvi, hem d’avançar cap a un model de mobilitat sostenible i amigable
amb el medi ambient. Un dels objectius bàsics és reduir l’ús del vehicle
privat com a mode de transport i apostar i potenciar tres modes alternatius:
anar a peu, en bicicleta i en transport públic.
En els darrers anys, s’ha pogut comprovar com en diferents ciutats del
món s’han fet polítiques per potenciar aquest canvi de model de mobilitat i
s’ha convertit la xarxa a peu, de bicicleta i de transport públic en elements
prioritaris en les polítiques públiques. Exemples com Utrecht, Bogotà o
Sevilla són referents a l’hora de voler implantar un model de mobilitat
diferent i més sostenible.
Aquests canvis polítics, però, han d’anar acompanyats de dos elements
clau: una bona infraestructura, per tal de propiciar aquest canvi d’hàbits, i
una bona campanya d’educació i conscienciació adreçada a la ciutadania.
És per això que creiem que Sant Just ha rebut una gran notícia: s’ha
signat l’acord del pas del Trambaix per la Carretera Reial. Un acord que
creiem que és bo, perquè genera aquest canvi que busquem en la mobilitat,
ofereix una infraestructura més eficient i redueix significativament la
distància i el temps de connexió amb Esplugues, l’Hospitalet i Barcelona.
Esperem que amb aquest nou traçat hi haurà ciutadans i ciutadanes que
decidiran deixar el vehicle privat a casa i agafaran el Trambaix, un mode de
transport segur, que no emet contaminació i que és energèticament eficient.
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JOAN GONZÀLEZ, DIRECTOR DEL FESTIVAL DOCSBARCELONA

“Els documentals són com les patates fregides:
quan els tastes, repeteixes”
El Festival DocsBarcelona ha celebrat
aquest any el seu 20è aniversari amb
una edició molt especial: ha doblat el
nombre de dies, ha ampliat el nombre de pel·lícules projectades i s’ha
consolidat com a referent en aquest
àmbit. Un festival dirigit pel santjustenc Joan González, un apassionat
del documental amb qui hem parlat
coincidint amb aquest esdeveniment,
que es va fer del 18 al 28 de maig. A
més, cada mes i des de fa més de 12
anys que estrena El Documental del
Mes a l’Ateneu de Sant Just Desvern.
Quina és la clau de l’èxit d’haver
arribat fins aquí?
La tossuderia. Creure’m un projecte,
treballar-hi, ser la gota malaia i picar
pedra. I a partir d’aquí, anar creixent,
equivocar-te, rectificar i continuar
endavant. Que un projecte faci 20
anys vol dir que hi havia una voluntat
molt clara d’arribar-hi. Fa 20 anys,
no ens hauríem imaginat on és ara el
DocsBarcelona, perquè també tenim
festival a Medellín (Colòmbia) o a
Valparaíso (Xile). El DocsBarcelona
té una imatge de marca molt potent
internacionalment.
D’on neix la idea de fer el
DocsBarcelona?
El festival va néixer amb la voluntat de poder generar una indústria
artesana del camp documental en
un territori on el documental era
pràcticament inexistent i on la gent
els relacionava amb migdiada i animalets. Primer, l’objectiu era enfortir
la indústria documental i després,
anar a buscar el públic. Avui ningú
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discuteix que en el camp del documental, al sud d’Europa, la capital
és Barcelona.
La mirada del públic es va educant
pel que fa al gènere documental?
La TV hi ha contribuït d’una forma
extraordinària, però estem en una
etapa on encara hi ha resistències,
sobretot per part del públic. Encara
existeix la imatge que el documental és avorrit o per a intel·lectuals.
I potser sí que hi ha documentals
avorrits, però la majoria t’expliquen històries que t’atrapen. Fer
el primer pas per anar a veure un
documental en una sala és el que
costa més. Però com jo sempre dic:
“Els documentals són com les patates fregides: quan els tastes, repeteixes”.
Com s’ha evolucionat en aquests
20 anys?
Estem en una altra galàxia: el documental en l’àmbit internacional
està en el millor moment de la història, va creixent.

Una de les novetats del
DocsBarcelona d’aquest any ha
estat ampliar l’abast territorial.
Créixer en espais era una vella aspiració nostra, i gràcies a la Diputació de Barcelona ha estat possible: una part del festival s’ha pogut
veure arreu de Catalunya, seguint
la tònica del DocsBarcelona del
Mes, ja que cada mes estrenem
una pel·lícula en 90 sales, entre
elles, a Sant Just. Apropar-nos a
la gent és una característica del
DocsBarcelona.
A Sant Just, fa anys que es pot
veure el DocsBCN del Mes. Esteu
satisfets de la resposta?
Sí. Sant Just va ser una de les tres
ciutats fundadores del projecte,
juntament amb Barcelona i Manresa. L’Ajuntament va comprar la
idea de seguida. I ara som en 90
sales. Estem molt contents de com
està anant a Sant Just. Hi ha sessions amb 25 persones i d’altres amb
100, però és lògic, perquè depèn
de cada documental.
Una altra de les propostes
del festival també té segell
santjustenc: el Docs&Wine.
Quan se’m va acudir maridar documentals i vi, de seguida vaig trucar a l’Astrid Goldstein, del Celler
de Can Mata: convidem la gent a
maridar clips de documentals i
vins. És un divertimento i, alhora, una manera d’enviar el missatge que els documentals són per a
tothom, perquè són pel·lícules que
t’apropen històries.

COMERÇ I EMPRESA

Més de 27.000 tapes al QuintoTapa-Sant Just
L’activitat culmina amb èxit a la Festa del Comerç al Parc Maragall
El Restaurant La Bonaigua
aconsegueix el primer premi
a la tapa popular i Francisco
Infante del Bar del Mercat
va ser proclamat el millor
cambrer del QuintoTapaSant Just
Vot popular
1. Restaurant La Bonaigua: Ravioli
de bacallà & samfaina del Parc Agrari
al carbó (81 vots)
2. Cuina Miracle: Garrí amb textures
del Parc Agrari (49 vots)
3. Brot: Taco Eco & Km0 (Taco de
vedella ecològica de la Cerdanya amb
verdures del Parc Agrari, espècies
mexicanes i pa de tortilla (43 vots)
4. Toc Personal: Wrap de pollastre
(Wrap farcit de pollastre amb ceba del
Parc Agrari, guacamole i maionesa)
(40 vots)
5. Granja Carbonell: Trinxat de Sant
Just (Trinxat de porros del Parc Agrari
amb cansalada, botifarra negra i
trompetes de la mort (37 vots)

La primera edició del QuintoTapa
Sant Just que es va desenvolupar del
20 d’abril al 7 de maig va superar la
xifra de 27.000 tapes consumides.
En aquesta activitat, organitzada per
l’Associació de Gastronomia i Turisme i l’Ajuntament de Sant Just Desvern, hi han participat 21 bars i restaurants del municipi, amb l’objectiu
de dinamitzar la cuina que respecta
el producte de Km0 a Catalunya.
El 7 de maig, coincidint amb la
Festa del Comerç, una activitat organitzada per l’Associació Dona i

Empresa i la nova entitat Desvern
Comerç i Empresa, es va organitzar
també el FiraTapa. Durant tot el dia
el parc Maragall va albergar carpes
de comerços i empreses locals, activitats per als infants, música, cultura popular, màgia i el FiraTapa,
on alguns dels restauradors/res del
municipi van despatxar més de 2100
tapes elaborades amb productes de
proximitat i de temporada.
Durant la Festa del Comerç els
clients que aquella setmana havien
comprat als establiments adherits

Millor cambrer/a
1. El Bar del Mercat: Francisco Infante
(72 vots)
2. Restaurant La Bonaigua: Sònia
Serrano (43 vots)
3. Cuina Miracle: Joan Targarona (33
vots)
Premis participants QuintoTapa
Tapaport Or: Jan Suchy
Tapaport Argent: Ana Manzano
Millor foto d’instagram: Joan Masdeu
van poder recollir plantes, en senyal
d’agraïment. També aquell dia es van
donar a conèixer els establiment guanyadors del primer concurs d’aparadors que van ser per a Trini’s Cafe
Bistro (el més elaborat), La Vie en
Papier (el més original) i Can Peixos
(el més sostenible).
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NOTÍCIES BREUS
AULA D’ESTUDI A LA BIBLIOTECA
JOAN MARGARIT
Ara que comencen els examens, la Biblioteca Joan Margarit ofereix un
servei d’aula d’estudi perquè els usuaris puguin disposar d’un espai adequat i
òptim per poder estudiar. Fins al 25 de juny, l’horari s’amplia als matins, les nits i
els caps de setmana.

AUDITORIES
ENERGÈTIQUES
D’HABITATGES

VOLS PARTICIPAR
EN EL DISSENY
DELS PARCS?

El context
de crisi
econòmica
A
dels últims
B
C
anys s’ha
D
traduït en
E
F
una reducció
G
dels ingressos
de moltes
famílies. A aquest fet s’hi ha de sumar
un augment exponencial del preu de
l’energia i la mala qualitat del parc
immobiliari del nostre país que ha
portat a un creixement de la població
que es troba en situació de pobresa
energètica o en risc de patir-ne.
Per aquesta raó, l’Ajuntament en
col·laboració de la Diputació de
Barcelona ha iniciat un projecte
d’auditories energètiques per conèixer
les necessitats de la llar en matèria
d’eficiència energètica i millorar-la amb
la instal·lació gratuïta d’elements de
baix cost. Durant aquest any 2017 es
farà un mínim de 13 auditories en els
habitatges del parc social municipal
a partir d’una selecció que han fet els
serveis socials de l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament es vol crear un
grup de persones que aportin idees
en la concepció i el disseny del
parcs del municipi. Per aquesta
raó, es fa una crida a persones
que estiguin interessades en
participar en aquesta tasca. Podeu
deixar les vostres dades i/o fer
aportacions en el correu electrònic:
dissenyemelsparcs@santjust.cat
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PREINSCRIPCIÓ A MARRECS CURS 2017-2018
Enguany s’han presentat 92 sol·licituds de preinscripció a l’Escola bressol municipal Marrecs.
El sorteig públic que extraurà el número de desempat es farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament el proper
dia 1 de juny.
Lactants
1-2 anys
2-3 anys
(nascuts/des 2017) (nascuts/des 2016) (nascuts/des 2015)
Oferta

7

29		

20

Sol·licituds preinscripció

16

56		

20

NOTÍCIES BREUS
NOVA LICITACIÓ DELS
SERVEIS DE JARDINERIA
El ple municipal preveu resoldre properament la licitació
del contracte del servei de manteniment de la jardineria,
l’arbrat, les jardineres, el reg, el sauló i la neteja de les zones
verdes del municipi. També inclou el subministrament
dels materials relacionats amb el servei de manteniment
correctiu de jardineria que es concreta en subministrament
de plantes (arbres, arbustos, flors, gespes), terres i material
de reg per imports superiors a 50 ¤.
Aquest contracte és per un import de 417.600 ¤ amb
una vigència de 4 anys amb possible pròrroga de 2 anys
més i part del contracte està reservat per a centres especials
de treball.

NOVA CAMPANYA DEL CONTENIDOR
GRIS, REACCIONA
Aquests dies s’ha començat a difondre una nova campanya de sensibilització per
millorar la recollida de residus al municipi amb la qual es pretén fer reaccionar la
ciutadania a l’hora de separar els residus que es dipositen al contenidor gris.
També s’han engegat diverses accions amb l’objectiu de reduir la quantitat
de residus que no es destinen correctament al reciclatge, tornant a informar la
ciutadania sobre com fer una bona tria dels residus. La finalitat és incrementar
la recollida selectiva ja que més del 80% del que es recull en aquests
contenidors són residus reciclables.
Alhora es recorda que l’ordenança
ja obliga a separar correctament els
envasos, el paper, el vidre i la matèria
orgànica i que no fer-ho pot ser
motiu de sanció de fins a 300 ¤.
El contenidor gris s’ha d’utilitzar
exclusivament per a les restes
d’escombrar, burilles, compreses i bolquers,
excrements d’animals, petites restes de
ceràmica, fregalls i tovalloletes humides.

NOVA CONVOCATÒRIA DEL
PROGRAMA 3+6 I DE LES
SUBVENCIONS POFI
Mitjançant el programa
3+6, l’Ajuntament
possibilitarà la
contractació de 8
persones majors de 45
anys en una empresa
d’inserció sociolaboral
sense ànim de lucre o centre especial de treball.
Amb finançament de l’Ajuntament i amb un període
de formació inicial de 3 mesos dintre de la pròpia
empresa, podran treballar i executar les tasques
encomanades per a les quals s’hauran format durant
els 6 mesos restants.
D’altra banda també s’obre la convocatòria de
Programa d’Orientació, Formació i Inserció, POFI, per
la qual l’ajuntament subvenciona a empreses –fins
a 1800 ¤-, per cada nova contractació laboral que
realitzi, amb una durada mínima de sis mesos. En el
cas que s’hi interessin entitats sense ànim de lucre, la
subvenció serà de fins a 2.000 ¤.
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Aprovades les inversions sostenibles amb romanent de 2016
L’Ajuntament ja ha aprovat les inversions,
financerament sostenibles, que es podrien dur
a terme abans d’acabar l’any per un import
d’1,5 milions d’euros dels diners de superàvit
de 2016 (veure llistat). L’aplicació del romanent,
que com a resultat de la liquidació del 2016,
ascendeix a 4.544.324 ¤ està condicionat a la
normativa estatal, que promou l’estabilitat i la
sostenibilitat financera. Per poder disposar dels
crèdits necessaris per dur a terme aquestes
inversions també s’ha aprovat destinar 550.000
¤ a l’amortització anticipada del deute. La part
de romanent que, si no canvia la normativa, es
podria destinar a l’amortització anticipada de
deute podria ser d’1.955.004 ¤.
Tot i tenir prioritzades les inversions, el fet
que el Govern espanyol encara no hagi aprovat
el pressupost per a l’any 2017 condiciona que els
ajuntaments encara no puguin reinvertir els seu
superàvit en inversions financerament sostenibles.
Per això i per tal de poder tenir més llibertat a
l’hora de poder destinar el superàvit al que cada
administració consideri prioritari, l’Ajuntament de
Sant Just s’ha sumat, mitjançant l’aprovació d’una
moció, a rebutjar el document de pressupostos de
l’Estat, reclamant que s’introdueixin canvis en el text
per tal que els ajuntaments puguin revertir el seu
superàvit de l’any passat en l’exercici 2017 i 2018.
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INVERSIONS, FINANCERAMENT SOSTENIBLES, QUE LA NORMATIVA VIGENT
OBLIGA A EXECUTAR ABANS DEL 31 DE DESEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanització del c. Pont
Urbanització del c. Ateneu (entre els c. Creu i Major)
Rehabilitació d’una barraca de vinya de Collserola
Nou carril bici de connexió amb Esplugues i instal·lació d’un aparcapatinets
Finalització d’inversió al c. Balmes
Millora del c. Carles Mercader i pl. d’Estudis Vells
Renovació de la vorera del c. Bonavista (entre c. Badó i c. Carles Mercader)
Asfalt c. Ramon i Cajal
Rehabilitació de l’espai públic de l’antic refugi antiaeri de Les Escoles
Arranjament de les zones d’ombra del parc Iulia Quieta
Eliminació de sis illes de contenidors soterrats per millorar la recollida
Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum, als habitatges d’El Mil.lenari
Segregació del quadre elèctric de l’enllumenat públic de l’av. Baix Llobregat
Millores per a la ventilació i la sonorització a la Casa de la Vila
Adequació del jardí i mesures del Pla d’autoprotecció, a l’escola bressol Marrecs
Renovació de paviment i insonorització d’una sala de la biblioteca
Manteniment de les dependències de l’emissora municipal
Pintat de la façana del Casal de Joves
Instal·lació de sistema de megafonia a una de les pistes del Complex Esportiu La Bonaigua

TAMBÉ ES DESTINARAN 100.000 ¤ A PROJECTES SORGITS D’UN PROCÉS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El tramvia directe al pont d’Esplugues
El 25 de maig es va formalitzar a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern
la signatura del protocol que farà
que el Trambaix circuli directe des
de la Rambla Sant Just fins al pont
d’Esplugues. Aquest protocol permetrà la redacció dels documents
necessaris per avaluar tècnicament
i econòmicament l’ampliació de la
xarxa tramviària en aquest tram,
una reivindicació d’anys per part
de Sant Just Desvern. D’aquesta
manera, es garanteix l’execució del
projecte i es podrà treballar en la
seva planificació. A la fotografia, el
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Josep Rull, amb l’alcalde de Sant
Just Desvern, Josep Perpinyà, el de
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i
l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz.
Després de més de 10 anys de
l’arribada del Trambaix al municipi
i de reivindicar una connexió més
directa amb Barcelona, amb un es-

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, l’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà i l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda,
signant el protocol que farà que el Trambaix passi per la Carretera Reial i el c. Laureà Miró d’Esplugues

talvi de temps considerable per a les
persones usuàries, Sant Just Desvern
millorarà de manera clara la seva
connexió mitjançant aquest trans-

port. Cal recordar que la demanda
del pas del Trambaix per Esplugues
ja estava recollida en el Pla Director
d’Infraestructures (PDI) 2011-2020.

Nou acord institucional perquè la B23
passi a ser una via urbana
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, els alcaldes de
Sant Just Desvern, Josep Perpinyà,
el de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i l’alcaldessa d’Esplugues de
Llobregat, Pilar Díaz, han acordat
la creació d’una taula de treball
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona que possibiliti el seguiment
exhaustiu dels treballs que han de
permetre convertir el tram de la
B23 –que passa per aquests municipis– en una continuació de l’av.
de la Diagonal de Barcelona.
La transformació d’aquest tram
de 5 kilòmetres de l’autopista en un
carrer ha de possibilitar una mobilitat més urbana, sostenible i ama-

ble per als desplaçaments a peu,
en transport públic, en bicicleta i
en vehicle privat. La B23 es podrà
convertir en un carrer urbà quan,
primer, s’hagi formalitzat el traspàs
d’aquest tram, per part del ministeri de Foment del govern de l’Estat, als ajuntaments. Mentrestant,
s’està avançant el dibuix del projecte i consensuant les possibilitats
d’urbanització. Al març de 2015 els
ajuntaments de Barcelona, Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan
Despí ja van signar un acord d’àmbit metropolità per tirar endavant
aquest projecte d’actuació urbanística que ha de contribuir, també, a
millorar l’entrada principal a Sant
Just Desvern.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

RÀDIO DESVERN
Ràdio Desvern és l’emissora municipal de Sant Just Desvern. Amb 33 anys
de trajectòria, combina els espais d’actualitat santjustenca a partir dels
informatius i els magazines diaris, amb una àmplia oferta de programació
pròpia. En total, hi participen més d’un centenar de voluntaris.
La ràdio està al dia de les noves tecnologies i de les noves maneres
d’accedir als continguts. Per això, a més de poder-ser escoltar al 98.1 de
la FM, és pionera en el servei de podcast, que també permet escoltar
els programes quan es vulgui a www.radiodesvern.com i a l’app per
IOS i Android.

RÀDIO EN DIRECTE: DOS INFORMATIUS
I DOS MAGAZINES DIARIS
Un dels puntals de la ràdio són els informatius. Compta amb dos informatius diaris que s’emeten en directe a les 13 h i a les 19 h. Inclouen
les notícies més destacades de Sant Just: actualitat política, economia,
temes socials, culturals i esportius, a més de l’agenda del dia i la informació meteorològica.
L’actualitat local també es pot seguir al magazine del matí Justa La
Fusta, de 10 h a 13 h, amb espais d’entrevistes als protagonistes del dia
a dia santjustenc, tertúlies, entitats i una trentena de col·laboradors que
participen al programa.
Les tardes són pel programa La Plaça Mireia. El magazine ha agafat
el relleu de La Penya del Morro, que al febrer es va acomiadar després
de 10 temporades. És un espai d’entreteniment i actualitat de 17 h a 19 h,
amb una vintena de col·laboradors/es.
De tant en tant, la ràdio també surt al carrer amb programes especials,
com per Sant Jordi a l’Institut, amb l’English Day, per Festa Major o la
Setmana de la Mobilitat.

12 HORES DE PROGRAMACIÓ PRÒPIA
Ràdio Desvern compta amb una àmplia programació diària gràcies a la
participació d’un centenar de col·laboradors que participen activament a
l’emissora. Alguns fa més de 20 anys que formen part de l’equip de la ràdio.

LA RÀDIO, AL TEU MÒBIL
La clau perquè la ràdio s’integri al món actual és l’adaptació al món
d’Internet i la telefonia mòbil. Ràdio Desvern compta amb una app
moderna, intuïtiva i pràctica, que permet seguir la ràdio en directe, les
notícies de Sant Just i l’accés als podcasts de tots els programes a la
carta. L’app de Ràdio Desvern es pot descarregar de manera gratuïta
per IOS i Android.

www.radiodesvern.com
L’any 2015, la pàgina web de Ràdio Desvern es va renovar per adaptar-se
a les noves necessitats i demandes comunicatives. Un dels elements més
destacats és el servei de streaming, a través del qual, els oients poden
sentir un programa en directe a través d’Internet i, al mateix temps,
descarregar-se’l, fins i tot, abans que hagi acabat. El servei de ràdio a
la carta també és un dels més utilitzats de la pàgina web.

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS
Actualment, Ràdio Desvern compta amb 1.425 seguidors a Twitter, 400
a Facebook i 543 a Instagram. A més, molts programes també compten
amb perfils propis.

Emilio Scazzochio,
reponsable de “La Desvernada”,
el programa de col·laboradors
que porta més anys en antena

APRENDRE A LA RÀDIO

“Un dels grans avantatges de
Ràdio Desvern és que tot i professionalitzar-se ha sabut mantenir
els col·laboradors, la gent del poble
que vol fer ràdio. Això li dona una vida
impressionant a Ràdio Desvern.”

Un dels objectius de Ràdio Desvern és ser un espai d’aprenentatge per a
persones que volen iniciar-se en el món de la ràdio. Cada any hi passen
alumnes de Secundària que cursen l’estada a l’empresa i del projecte
Connecta. A més, l’Institut de Sant Just ofereix l’assignatura optativa
Taller de Ràdio, que permet fer un espai setmanal a la ràdio. Des d’Asproseat també hi participen fent programes especials dos cops per curs.
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ELS PROGRAMES

Informatiu Migdia
i Informatiu Vespre

Justa La Fusta

La Plaça Mireia

60 i més

Babilònia

Beats

Cant Coral

Cara B

Cinema sense condicions

Just Blues

L’Audició

La Desvernada

M de Música

Music Club

Rebobineu
si us plau

Smooth Jazz Club

Top 30 èxits

Vet aquí que una
vegada

Veus de la Parròquia

FITXA
DEL SERVEI

Adscripció:
Àrea d’Alcaldia-Presidència (Servei
de Comunicació, Participació i Xarxes
Socials)

Descripció:
servei públic audiovisual, d’àmbit local,
de competència municipal.

Gestió:
La gestió és compartida entre
l’Ajuntament (la direcció recau sobre
el Cap de Comunicació, Dinamització
democràtica i Protocol) i l’empresa
local En Antena Produccions, SL. que
dona suport a una part dels serveis

Objectiu:
Informar, entretenir i formar la ciutadania
de Sant Just Desvern

que requereix l’emissora municipal
(4 persones a temps parcial elaboren
i difonen continguts i donen suport
tècnic). A més l’emissora compta amb un
centenar de persones col·laboradores.
Principals dades econòmiques:
La despesa directa atribuïda a Ràdio
Desvern, segons el contracte vigent de
desembre de 2016, és de 76.478,60 ¤
anuals.
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Canvi de gespa i millora
d’espais al camp de futbol
NOVA GESPA AL CAMP DE FUTBOL

Aquest estiu s’actuarà al camp de gespa actual, substituint la gespa
artificial del camp de futbol 11 per una altra que garanteixi la pràctica de
l’esport en condicions òptimes. Els treballs preveuen millorar, alhora, les
capes inferiors i el seu farcit actual. La intenció, a banda de la instal·lació
d’una nova gespa al camp de futbol actual, és poder recuperar una part
de la gespa que es retiri per instal·lar-la al camp de sauló per poder tenir,
així, un nou camp de futbol 7. (Pressupost: 281.250,80 ¤)

El 18 de juny, festa de l’esport
Com cada any està previst celebrar la Festa de l’Esport amb les entitats
esportives locals, per tal que els infants i joves del municipi puguin gaudir
d’una jornada festiva on poder conèixer i practicar diferents modalitats
esportives.
La Festa de l’Esport tindrà lloc durant el matí del diumenge 18 de juny
a la plaça Campoapa. A banda de conèixer i fomentar els valors triats per
cada entitat, els infants i joves podran provar els diferents esports que
durant el curs escolar es poden practicar al municipi.
Enguany, l’Ajuntament també instal·larà un punt d’informació compartit
amb els tres centres d’hípica del municipi (Poni Club Catalunya, Sol Solet
i Can Mèlich) per informar d’una nova iniciativa europea que es vol dur a
terme el curs vinent adreçada a famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys
i a joves del municipi.
També, aquest any, es vol fer un reconeixement especial a totes les
persones que es van oferir com a voluntàries per a la celebració, el passat
14 de maig, del Territori Special - Sant Just 2017. Per aquest motiu es
convidarà a tot el voluntariat que vulgui deixar empremta a participar
d’una foto de família. Aquesta trobada, d’agraïment, també comptarà
amb un llençament de globus durant la Festa de l’Esport.
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NOUS ESPAIS PER A LES ENTITATS ESPORTIVES

Els treballs de millora de l’espai d’entitats, que també es faran aquest
estiu, consistiran en instal·lar uns mòduls prefabricats. Un d’aquests
mòduls es convertirà en un espai de treball, seguint el model
de l’Oficina d’Entitats de La Bonaigua. Un espai compartit que
comptarà amb una sala de Reunions, un despatx per a l’atenció
personalitzada i una sala polivalent per a poder fer-hi assemblees
i formació técnica esportiva, sol·licitada per les entitats. A banda,
s’instal·laran uns altres mòduls destinats a magatzem.
Aquestes obres comportaran l’enderroc de les actuals casetes que
donen al c. Cervantes, fet que permetrà arranjar aquesta zona interior,
ampliar la vorera del carrer i millorar la visibilitat d’aquest equipament
municipal. (Pressupost: 223.994,09 ¤)

El carsharing arriba a Sant Just
L’empresa Avancar, adjudicatària
d’un concurs públic obert per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, posarà
aquest mes de juny 4 cotxes a disposició de la ciutadania als carrers de
Sant Just, als quals se’n sumaran 4
més pel setembre. Aquests vehicles
es destinaran a una activitat d’ús
compartit, el que popularment es
coneix com a carsharing. Qualsevol persona podrà utilitzar aquests
vehicles, que estaran estacionats en
unes places d’aparcament reservades
a la via pública (vegeu ubicació en el
plànol adjunt) per fer desplaçaments
particulars, sigui per hores o dies, un
cop es donin d’alta del servei. Avancar, l’empresa que prestarà el servei,
ja opera a Barcelona, l’Hospitalet i
Sant Cugat del Vallès.
Aquest servei està pensat per facilitar la mobilitat a les persones que
vulguin fer ús puntual d’un cotxe de
lloguer, sense haver-ne de tenir cap
en propietat. També pot servir com
a segon cotxe per a moltes famílies
que ja en tenen un, però que, puntualment, necessitin un segon vehicle
per desplaçar-se. Les persones que
en vulguin fer ús s’hauran de donar
d’alta a la pàgina web de l’empresa
per rebre una targeta que servirà per
obrir les portes dels cotxes i permetre’n l’ús.
L’AJUNTAMENT DISPOSA DE 5
BICICLETES ELÈCTRIQUES CEDIDES
PER L’AMB

Aquests vehicles, del model Uualk,
una empresa de Sabadell, disposen de
canvi de marxes i d’un motor elèctric
que assisteix en cas que sigui necessari. Per tal de fomentar-ne l’ús, i després d’estudiar diverses experiències
amb els ajuntaments del voltant amb
bicicletes elèctriques, s’ha decidit
ubicar-les al costat de l’entrada de
l’Ajuntament, ancorades a una base
electrònica creada per una empresa
de Rubí, Urbikes, i que serveix tant
per bloquejar la bicicleta com per
carregar-la mentre està fixada.
El personal de l’Ajuntament que
ho demani també podran provar-les
durant un mes per desplaçar-s’hi des
del seu domicili, amb l’objectiu de
provar aquest sistema de transport

a poder-ne fer ús es poden
recollir a la consergeria del
Centre Social El Mil·lenari.

alternatiu i fomentar la sostenibilitat. La bicicleta elèctrica permet a
aquests professionals rendibilitzar el
temps, en tractar-se d’un vehicle petit
i àgil, que a més a més no comporta
emissions de gasos contaminants a
l’atmosfera. Aquest any, l’Ajuntament
tornarà a demanar més bicicletes a
l’AMB i a la Diputació per tal d’ampliar la prova pilot a altres col·lectius.
FÒRUM MOBILITAT URBANA

Des de principi d’any s’està treballant
amb la revisió del Pla de Mobilitat
Urbana de Sant Just Desvern. Està
previst recollir idees, debatre, consensuar i prioritzar amb la ciutadania quines haurien de ser les línies
estratègiques a seguir des de les diferents administracions per millorar
la mobilitat al municipi. Per aquest
motiu, pròximament es convocarà
la ciutadania a participar al Fòrum
de la Mobilitat
NOU PUNT DE CÀRREGA
PER A VEHICLES ELÈCTRICS

L’aparcament del Mil·lenari torna
a disposar d’un punt de càrrega per
a vehicles elèctrics. Està ubicat a la
plaça número 94 i les targetes per

PACIFICACIÓ
I MILLORES DE MOBILITAT
A LA ZONA CENTRE (BONAVISTA, RAVAL, PTGE.
MONTSENY I PTGE. SERRAL)

Aviat, aquest estiu, està previst canviar
el paviment de llambordes de la zona
central dels quatre carrers, per on circulen els vehicles, per asfalt imprès.
Aquest canvi, als carrers Bonavista i
Raval, comportarà modificar els embornals existents. Paral·lelament, els
29 arbres que hi ha al carrer Bonavista
es trasplantaran a una altra zona del
municipi i, a canvi, es plantaran 14
magnòlies noves, amb la voluntat de
reduir la quantitat d’arbres del carrer.
També es transformarà l’espai central
de davant de l’entrada del Mercat Municipal, on es canviarà el parterre de
gespa i les escales actuals per crear
un nou espai de relació i d’estada més
obert i amable que l’actual.
Pel que fa al trànsit rodat, les zones
de càrrega i descàrrega dels c. Raval
i Bonavista, entre Freixes i Marquès
de Monistrol, es desplaçaran fora de
l’àmbit de pacificació de la zona centre, on també s’incorporaran noves
places per a motos. Per millorar la
seguretat i la convivència en aquesta
zona es proposa controlar l’accés de
vehicles als carrers Bonavista i Raval,
amb la col·locació de tres càmeres de
lectura de matrícules als accessos.
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EN FLAIX

La Casa Regional d’Extremadura disposa des de fa poques setmanes d’una nova seu
per a l’entitat fruit del conveni que ha signat amb l’Ajuntament per tal d’utilizar part de
l’espai de La Vagoneta. Ho van celebrar amb una festa a la Pl. de la Pau.
CONTES DEL MÓN
Felicitació conjunta a les persones que han
format part de la redacció del conte “Àvia,
he conegut un noi” i que forma part de la
publicació “Contes del Món”, un llibre de
recull de contes d’arreu del món. A Sant Just
Desvern, aquest conte ha estat materialitzat
per l’alumnat del Nivell de Suficiència del
Servei Local de Català, un grup de persones
majors de 35 anys que han treballat
conjuntament i han resultat guanyadores amb
el premi de veure publicat el conte que han
elaborat.

ÈXITS ESPORTIUS DINS
I FORA DE SANT JUST
L’equip mini masculí del CB Sant Just va
ser campió de la Lliga 5 del Team Andorra.
A més el millor jugador de la lliga (MBV)
també va ser un jugador del bàsquet de
Sant Just, el Mateja Jovancich.
El passat 21 de maig també s’hi van
disputar la XII Volta dels Turons amb
un recorregut de 32 km. i també el
4t Triatló infantil organitzat pel CN Sant
Just (L’3Scola), amb una alta participació
en les dues proves esportives.
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ENGLISH DAY
Més de 270 alumnes de 6è de Primària i
1r d’ESO de les escoles i l’Institut de Sant
Just Desvern van participar en la jornada
d’English Day que ja fa 11 anys que se celebra
al Casal de Joves. Un matí on l’alumnat
comparteix jocs, activitats i tallers en anglès i
millorar l’idioma de forma divertida.

El Món Il·lustrat ha tancat el seu cicle de xerrades amb Jaume
Plensa, el reconegut artista internacional i veí de Sant Just.
Un acte ple de gom a gom, com tots els que el Món Il·lustrat
ha organitzat durant els darrers 3 anys i que ara ha posat fi tal
i com havien previst: una cicle de conferències amb persones
il·lustres, sobre temes il·lustres i que tingui un principi i un
final. Teresa Farró i Lola Castany han liderat aquests espais
de trobada i tertúlia amb un èxit rotund. Felicitats!

FESTA DE LA PAU
18 anys que fa que entitats i col·lectius associats ens conviden
a participar d’una festa com la de la Pau, la festa per reflexionar
i prendre consciència de les injustícies i de les desigualtats.
Enguany dedicada a la reivindicació de voler acollir les persones
migrades i refugiades. Durant la setmana es van organitzar també
altres actes com per exemple, el periodista Nico Valle, reporter
de TV3 que va parlar de la situació a Síria a Cal Llibreter, o la
taula rodona que diverses persones vinculades a organitzacions
no governamentals que estan actuant en el terreny on hi ha
conflictes, que ens van explicar les seves experiències.
DIVENDRES AL PARC
Moltes famílies i infants a les
propostes dels Divendres al Parc.
Enguany a la pl.Antoni Malaret i
Amigó, els divendres 5, 12 i 19 de
maig, hem pogut participar de
les propostes que la Xarxa 0-6
i entitats esportives, el Carrau
Blau, l’Associació EVA Sant Just,
Marrecs, Ampe’s de les escoles,
l’Espai de Jocs de La Vagoneta,
la Biblioteca Joan Margarit...
en fi, un munt d’entitats i grups
que s’han implicat i que han
consolidat una activitat que any
rere any té més èxit.
CARTELL DE FESTA MAJOR 2017
Ja tenim cartell de Festa Major, i ja tenim dates:
de l’1 al 6 d’agost, grocs i blaus, veïns i veïnes
de Sant Just podran gaudir de la Festa Major.
Enguany el cartell guanyador ha estat elaborat
per l’Amador Saiz Hidalgo, veí de Sant Just,
de 23 anys i que ha volgut destacar la sana
rivalitat entre grocs i blaus, la gresca i també
les influències d’artistes com Picasso, Miró
o Kandinski. Fa 5 anys que el Nucli organitza
aquest concurs de cartells.
Felicitats al guanyador!

50 anys de casats/des
Si aquest any celebreu les noces d’or
i voleu rebre un reconeixement
durant la Festa Major, feu la sol·licitud
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament, abans del 12 de juliol
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DIÀLEG, DIÀLEG
I MÉS DIÀLEG

REIVINDICACIÓ
HISTÒRICA, ASSOLIDA!
I EL QUE ENCARA ENS
QUEDA!

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Venen temps complicats tant en la política catalana
com en l’espanyola. L’anunciat xoc de trens entre les
forces sobiranistes catalanes i l’Estat espanyol cada
dia és més a prop. Ni uns ni altres han tingut cap mena
de voluntat de negociar sobre absolutament res durant els darrers anys. Les crides al diàleg han estat
retòriques, sense cap predisposició real de renunciar
a absolutament res. I ja se sap que en política, quan
les dues parts no estan disposades a renunciar a res,
l’acord és impossible.
L’escenari en el qual ens trobem ara mateix no
convida a l’optimisme. És veritat que l’Estat espanyol
té molta força i que és molt complicat doblegar un
estat que, a més, compta amb el suport unànime de
la comunitat internacional. Però no és menys cert que
l’estratègia de l’esclafament i del NO a tot que segueix
el govern espanyol és de volada molt curta. No té cap
sentit tenir la meitat d’una part del teu territori a disgust
en un projecte que, teòricament, hauria de ser col·lectiu.
Des del PSC entenem que, amb voluntat i malgrat
tot, hi ha marge per a l’acord. Que ha arribat el moment
que els nostres responsables polítics s’allunyin dels
focus i de les declaracions altisonants i es dediquin a
negociar. A negociar de veritat. Hi ha tres eixos sobre
els quals ha de pivotar aquest possible acord:
- Nació. Catalunya és una nació i ha de ser reconeguda com a tal. Aquest fet porta implícit el reconeixement
al Parlament de Catalunya de competències exclusives
en matèria de cultura i educació.
- Finançament. Catalunya pateix les conseqüències
d’un mal sistema de finançament que li dificulta poder
prestar en òptimes condicions serveis públics d’alta
sensibilitat social com la sanitat, l’educació, l’habitatge
i l’atenció a col·lectius vulnerables.
- Vot. Qualsevol mena d’acord al qual s’arribi s’ha
de sotmetre a votació i ha de ser ratificat pel poble
de Catalunya. Un rebuig a aquest acord obligaria a
les parts a negociar les condicions de celebració d’un
referèndum d’autodeterminació.
Creiem que, sobre aquestes bases, l’acord és possible. Cal voluntat i generositat per part dels nostres
representants polítics. No tenir amplitud de mires en
aquest moment històric és un error de gran magnitud
que tots pagarem molt car.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Jordi Porta
Pruna
Grup Municipal
d’ERC

Ara fa poc més de dos anys, vaig tenir l’oportunitat de
formar part de l’equip d’ERC Sant Just i fer propostes
sobre mobilitat i transport públic. Vaig veure assolit un
dels reptes personals que em fan més feliç: posar el meu
granet de sorra per millorar el nostre municipi i la qualitat
de vida dels veïns i veïnes aprofitant els coneixements
adquirits durant 10 anys tant dins de la PTP (una ONG que
promociona el transport públic per a una mobilitat més
sostenible i segura) com en el món privat de la consultoria
en mobilitat.
Som a la meitat del mandat. Una aposta forta d’ERC
va ser la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Viària,
de la qual estic orgullós d’estar al capdavant. També estic
orgullós dels reptes assolits fins al moment.
Des de petits granets de sorra, com les noves parades de bus (63 i 157 al centre del municipi; 63 i JM amb
parada conjunta al Thau), millora de la correspondència
d’algunes línies (la 157 amb l’L50 i l’L62 a Collblanc), fins a
granets “més mitjans”: millora de la seguretat de molts
passos de vianants, millores de visibilitat en moltes cruïlles,
creació d’aparcaments per motos en calçada, increment
dels aparcaments de bicicletes, ...
I hi ha altres granets més grans, com la revisió i
millora de tots els carrils bici de Sant Just, que pròximament
es modificaran, el projecte en marxa de creació del nou
carril bici entre Sant Just i Esplugues per la calçada; la imminent incorporació d’una nova flota de cotxes multiusuari
(carsharing) que s’aplicarà a partir d’aquest mes de juny.
Sabíem que un dels temes cabdals era el pas del
tramvia per la Carretera entre Esplugues i Sant Just,
una demanda que es remunta a 6 anys enrere, quan la
PTP va organitzar una recollida de signatures per tal de
resoldre aquest traçat. La necessitat del tramvia per
Laureà Miró i la Carretera Reial és una grandíssima
reivindicació històrica que per fi s’ha resolt amb l’acord
entre els diferents municipis i la Generalitat. Suposarà
un canvi importantíssim en la qualitat del transport
públic que tenim avui: millorarem el temps de viatge
i la connexió amb Barcelona i ens dotarem d’un transport
d’alta capacitat, fiable, ràpid i elèctric. En 7 minuts
podrem connectar amb l’L5 i en 9 minuts, amb l’L3 i l’L9
a Zona Universitària.
Cal agrair a tots els partits polítics de Sant Feliu,
Sant Joan Despí, Esplugues i Sant Just que hagin donat
suport de forma unànime a aquesta mesura i fer
possible que ben aviat pugui ser una realitat. Entre tots,
ho hem aconseguit i entre tots aconseguirem molts més
projectes de mobilitat que són clau per al 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

ESTEM PERPETUANT
LA DESIGUALTAT
I L’OPRESSIÓ SOBRE
LES DONES?

ELECCIONES

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Els patrons de desigualtat i opressió de gènere es difonen
constantment pels mitjans de comunicació en les seves
múltiples variants i suports tecnològics. La publicitat
hi té un paper fonamental, donat que a més de ser un
instrument de consum, és també una eina ideològica i
una manera de percebre la realitat social.
Amb aquesta visió, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la situació, han aprovat
diverses lleis que han d’assentar les bases per a la construcció d’una societat més justa i igualitària. Un exemple
n’és la recent Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva
entre homes i dones, que en el seu article 25 diu que “Es
prohibeixen la realització, l’emissió i l’exhibició d’anuncis
publicitaris que presentin les persones com a inferiors
o superiors en dignitat humana en funció del sexe”.
Els darrers dies, però, hem pogut comprovar una
pràctica habitual, especialment molt estesa en el món
de l’esport, consistent en la col·locació, per part de les
empreses organitzadores o patrocinadores, de dones
en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de
captar l’atenció del públic, encara que la seva presència
estigui totalment desvinculada de la pràctica esportiva.
Aquest és el cas de molts esdeveniments esportius
com les curses ciclistes, el Torneig Comte de Godó
o els grans premis de Fórmula 1 i de motociclisme al
Circuit de Catalunya (aquests darrers, atenció, amb una
important injecció de diners públics), entre molts altres,
on podem trobar dones de bellesa estereotipada, que
pateixen l’obligatorietat de determinat vestuari, a les
zones de patrocinis, als podis, etc.
Creiem que les administracions públiques haurien de ser més dures a l’hora de denunciar aquestes
pràctiques, començant per retirar el patrocini, ajuda,
subvenció o convenis de cooperació econòmica a aquells
esdeveniments on s’utilitza el cos de les dones com a
reclam per captar l’atenció del públic i fomentar, alhora,
determinats estereotips que contribueixen directament
o indirectament a perpetuar patrons heteropatriarcals.
Aquestes pràctiques cal que siguin erradicades en
una societat moderna i igualitària com la nostra. Cal
acabar amb el tracte injust i denigrant de les dones,
deixar d’igualar-les a un objecte ornamental i deixar
de cosificar-les i hipersexualitzar-les.
Tot i que des de l’Ajuntament es desenvolupen
accions per la coeducació i per la conscienciació de
l’impacte de la publicitat i els mitjans sobre les dones,
és clar que queden en paper mullat si no contrarestem
aquestes insercions de missatges més o menys evidents,
però de gran potència. Ens queda molta feina a fer.
@movemsantjust
www.movemsantjust.wordpress.com/
www.facebook.com/movemsantjust

Después de estar dos meses viendo como las diferentes
fuerzas políticas que estaban destinadas a materializar
el cambio en España eran incapaces de ponerse de
acuerdo ya que no habían sillas suficientes. Y digo yo...
a que cambio se refieren?
Porque el espectáculo ofrecido poco o nada tiene
que ver con una regeneración política si no más bien
obedece al interés partidista y personal de unos cuantos
y que para nada tiene que ver con el interés colectivo
ya que de haber sido así y sin lugar a dudas habrían
sido capaces, las conocidas fuerzas de IZQUIERDAS,
DE PODER LLEGAR A UN ACUERDO DE GOBIERNO.
Y es que quizás la voluntad del pueblo Español no
esta tan clara, o peor todavía, nadie ha sido capaz de
interpretar la voluntad popular que pedía una unión de
fuerzas , enterrando las diferencias y poniendo en valor
los puntos de cohesión.
Una coalición entre fuerzas constitucionalistas que
pudieran rescatar lo mejor de los partidos integrantes
del acuerdo, y que serviría para poder seguir en esa línea
ascendente en lo que a economía se refiere y poniendo
encima de la mesa reformas y políticas que eliminaran
las diferencias sociales y potenciara las políticas que nos
han reportado éxitos para el conjunto de la ciudadanía
española y que deben seguir poniéndose en práctica
para consolidar nuestra situación potencialmente buena
respecto al resto de países de la zona euro.
No ha podido ser.
Espero y deseo que después de esta segunda vuelta
electoral, no se dibuje un escenario político que resulte
igual porcentualmente o muy similar al resultado alcanzado en las pasadas elecciones, con la consiguiente
y claramente manifestada incapacidad de doblegar
posturas políticas que supondría un nuevo fracaso y
una pérdida de tiempo que a estas alturas del partido,
podría convertirse en un carísimo peaje que para nada se
merece la sociedad española, y que para nada conviene a
un tejido empresarial que empieza a manifestar inquietud
y cautela a la hora de escenificar resultados productivos.
Y que podemos hacer los ciudadanos? Pues votar. Sí,
votar, porque ahora y quizás más que en ninguna otra
ocasión, es importantísimo que demostremos nuestra
capacidad de entendimiento como sociedad y nuestra
clara voluntat de que a través de nuestro voto, pongamos encima de la mesa la voluntad clara y expresa de
dejar de poner palos a la rueda y defender postulados
antiguos y caducos.
Pongámonos a trabajar, YA!

SANT JUST
TINDRÀ NOUS
HABITATGES
DE LLOGUER
Vine a conèixer les noves
promocions, modalitats
de gestió, ajudes...
PRESENTACIÓ PÚBLICA
DEL PLA D’HABITATGE
MUNICIPAL (2017-2024)
Dimecres 5 de juliol
2/4 de 8 del vespre
A La Vagoneta

ppsantjust@gmail.com

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS JUNY 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
SANT JUST SIMFÒNIC

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

Per primera vegada Sant Just Desvern serà Ciutat Simfònica, amb la implicació de l’Escola de
Música de l’Ateneu i dels Tallers de Música que,
amb dos concerts, participaran dins del Festival
Simfònic que celebra la seva 7a edició.
Serà el pròxim 10 de juny, a les 18 h, moment en el qual està previst que
s’ofereixin 100 concerts simultanis a diferents indrets de Catalunya i les
Illes Balears. A Sant Just se’n faran dos: un, a la Sala Municipal de l’Ateneu, amb l’Escola de Música de l’Ateneu, i l’altre, al Casal de Joves, amb
els Tallers de Música.
El mateix dia 10, al matí i a la tarda, al Casal de Joves, l’alumnat dels Tallers de Música farà les audicions de música instrumental i/o cant. Serà
el moment en el qual ens mostraran les seves habilitats, talent i formació
a través de diversos instruments musicals o cantant una bona cançó.
Els vermuts musicals a Can Ginestar, a les 12.30 h, són una altra proposta
musical, també liderada pels Tallers de Música, que de ben segur amenitzaran l’hora del vermut en una ubicació immillorable com Can Ginestar.
I l’Escola de Música de l’Ateneu també celebra el seu concert de final de
curs: serà el 21 de juny, a les 18.30 h, a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu.
Molt bona música a Sant Just, no ens ho perdem!
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

INFÀNCIA I FAMÍLIA

I DE LA MÚSICA... A LA DANSA
Estem a punt d’acabar el període lectiu a les escoles, i també les escoles
de dansa organitzen els seus festivals de final de curs. Us animem a que
assistiu per veure la bona feina i els espectacles que organitzen:
Tutuguri. Divendres 9 de juny, a les 19.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Espai de Dansa Marta Roig. Divendres 16 de juny, a les 21 h (infants).
Dissabte 17 de juny, a les 21 h (persones adultes). Sala Municipal de l’Ateneu
Escola de Dansa Renata Ramos París. Diumenge 18 de juny, a les 17.30 h
(infantil) i a les 21 h (persones adultes). Sala Municipal de l’Ateneu

El patrimoni
vinícola
de Sant Just
A Sant Just Desvern hi havia camps
amb vinyes, persones que les conreaven i masies que, en els seus cellers,
hi feien vi. Ara, recuperant aquella
tradició s’han organitzat, conjuntament amb el Consorci del Parc de
Collserola les VIII Jornades de la
Vinya i el Vi a Collserola, que ens
endinsaran en el record d’una època
que no és tan llunyana i que a poc a
poc es vol anar recuperant.
Presentació del llibre: Masies i
vida rural de Collserola, amb Eugeni
Casanova. A continuació, tast de vins.
Dimecres 7 de juny, a les 19.30 h. A
la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar
Taula rodona amb persones que van
conrear les vinyes i van fer vi
Divendres 9 de juny, a les 19.30 h. Al
Celler de Can Ginestar, on hi haurà
l’exposició de fotografies de premses
de vi fetes per l’Associació Fotogràfica
Sant Just i que es podrà veure del 8 al
18 de juny.
Itinerari de la Vinya i el Vi: visites a
masies i premses de vi
Inscripcions a Can Ginestar.
Diumenge 11 de juny, a les 9.30 h. Des
de Can Ginestar
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EDUCACIÓ
GENT GRAN

Festa de “final de curs” per a la gent gran
A Sant Just Desvern, hi ha gent
gran molt activa i molt participativa en les entitats i en les activitats
que s’organitzen. El Centre Social
El Mil·lenari és la seu de moltes
d’aquestes activitats.
Ara, com fan les escoles, també
organitzen el seu “final de curs”
particular, i hi ha previstes un munt
d’activitats que culminaran amb un
berenar i la celebració de la revetlla
de Sant Joan. A més, sabent la tasca imprescindible que fan els avis i
les àvies tenint cura dels seus néts i
nétes, s’ha previst un servei de guarderia per permetre assitir a la festa a
tothom. Us informem del que podeu
trobar si us animeu a venir-hi:

Festa per a la gent gran: cant
coral, ball, tallers de memòria, taitxi... Dimecres 21 de juny, de 10.30 h
a 13.30 h. Parc del Mil·lenari
Revetlla de Sant Joan, amb ball
i coca. Dimecres 21 de juny, a les
18 h. Pati central d’El Mil·lenari
Revetlla de Sant Joan amb la
coral Harmonia. Dijous 22 de juny,
a les 17.30 h. Centre Social El Mil·lenari

a les 10.30 h. Des del Parador i/o La
Bonaigua
Balls de Gent Gran
Diumenges
4, 11, 18 i 25
de juny, a les
17.30 h. Sala
Municipal de
l’Ateneu

Altres activitats adreçades a la
gent gran durant aquest mes són:
Esport i Salut: activitats esportives gratuïtes per a persones de
més de 60 anys. Tots els dimecres,

US PROPOSEM...
HORA DEL CONTE MUSICAL
Perquè no surt el sol avui?,
amb Moi Aznar
Per a infants d’1 a 4 anys
Dijous 8 de juny, a les 17.30 h 		
Jardins de Can Ginestar

EXCURSIÓ A MONTBLANC
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
SANT JUST
Amb
esmorzar,
visita a les
caves Portell,
visita a
Montblanc, dinar i ball i visita a la
fàbrica de galetes Rifacli.
Preu: 44 ¤ (socis/es: 40 ¤).
Dijous 8 de juny, a les 8 h. Sortida
des del c. Major/c. Nord

FESTA D’ESTIU
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
PLANA PADROSA
Dissabte 10 de juny, a les 21 h.
Parc de la Plana Padrosa Bellsoleig

FESTA DE L’ASSOCIACIÓ
AMICS DEL BARRI SUD
Dissabte 17 de juny, a les 19 h.
Davant de l’ambulatori

CONTRA LA LGTBIFÒBIA

28 de juny, Dia per l’Alliberament
de Lesbianes, Gais, Transsexuals,
Bisexuals i Intersexuals.
Performance:
Desig per (z)
ones, amb
l’objectiu de
sensibilitzar
i donar
visibilitat a
la diversitat
sexual.
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ENTITATS

FOTOGRAFIA

NOVES EXPOSICIONS
DE L’AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA SANT JUST

100 anys de l’Ateneu
L’Ateneu inicia la commemoració del seu centenari
amb diversos actes. Anoteu-los!
Concert: Missa de La Coronació, W.A. Mozart amb diverses
corals. Diumenge 11 de juny, a les 19 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Acte institucional de la celebració del centenari de l’Ateneu. Divendres 16
de juny, a les 18 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Sopar de gala i ball noucentista. Dimecres 28 de juny, a les 21 h. Sala Municipal de l’Ateneu. Cal anar vestits/des de manera elegant.

I NO US PERDEU...
FLAMA DEL CANIGÓ I REVETLLES
23 DE JUNY

SALUT
I BENESTAR

Flama del Canigó: arribada a Dr. Ribalta (21 h),
Pl. Antoni Malaret (21.15 h) i Parc del Canigó (21.30 h)
Lectura del manifest i encesa de la foguera. Cercavila
fins a la revetlla de La Ginesta
Revetlla de La Ginesta: Pl. Campreciós (22.30 h).
Botifarrada, actuacions...
Revetlla Casa Regional Extremadura, al c. Jacinto
Benavente (23 h)
Revetlla de Sant Pere. Divendres 30 de juny, a les
21 h. Parc de les Basses de Sant Pere

Xerrada:
Estic fart
de dietes
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Dimarts 13
de juny, a les
19 h. Sala Isidor
Cònsul i Giribet
de Can Ginestar

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just és una
entitat que en pocs
anys ha aconseguit posar al màxim nivell el
Concurs de Fotografia
Internacional que organitza cada any i que enguany ha
guanyat el fotògraf hongarès István
Kerekes.
Al concurs s’hi van presentar un
total de 3.231 obres fotogràfiques de
302 persones participants. Tot un èxit
per a una entitat tan jove!
Ara, durant aquest mes de juny, hi
ha previstes tres exposicions:
40 anys de karts, als Jardins de Can
Ginestar, de l’1 de juny al 6 d’agost
Fotografies de les persones associades de l’entitat, del 6 al 28 de juny,
a Les Escoles.
Patrimoni vinícola: les velles premses de vi de Sant Just Desvern, del 8
al 18 de juny, al celler de Can Ginestar.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
40 anys de karts, exposició fotografies de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Als Jardins de Can Can Ginestar, de l’1 de juny al 6 d’agost
Exposició de fotografies de les persones associades
de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
A Les Escoles, del 6 al 28 de juny

Patrimoni vinícola: les velles premses de vi de Sant Just
Desvern
Al Celler de Can Ginestar, del 8 al 18 de juny

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de maig (4.944 clics)
1. Un cotxe s’ha incendiat aquest vespre al pàrquing de Can Ginestar.
2. Segueix oberta la convocatòria per a la concessió de l’ús 		
de la Casa Costa.
3. L’Hoquei Club Sant Just es jugarà la permanència a Nacional
Catalana dissabte.

Treballs de l’alumnat dels Cursos d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, del 22 de juny al 6 d’agost

SANT JUST ENS AGRADA

ALTRES
Cabaret artístic
Mostra d’art, actuacions, màgia... amb l’Agrupament
Escolta Martin Luther King
Dissabte 17 de juny, a les 20 h. Casal de Joves

cfsantjust
32 likes
cfsantjustFotos com
aquesta de la nostra
història podeu trobar a
l’exposició del CIM Can
Ginestar. No esperis
que t’ho expliquin, ves
a visitar-la! #santjust
#santjustdesvern...

Taller de reciclatge de llaunes de l’Ass. Veïns Mas Lluí
Inscripcions a: info@maslluisantjust.org o els dimecres de 18 h a
20 h, a l’Espai Mas Lluí. Activitat gratuïta. No és necessari portar
material.
Dimecres 28 de juny, a les 18 h. Espai Mas Lluí
Documental del Mes: Tots els governs menteixen,
del director Fred Peabody
Canadà, 2016. V.O. en anglès subtitulada en català.
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤ ).
Divendres 30 de juny, a les 20 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu

instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2017)

@santjustcat

Special Olympics Cat@SOCatalunya

Magnífic vídeo de @santjustcat amb les imatges del #TerritoriSpecial17 @acellfederacio#SpecialOlympics
Ira Peire Camps@irapeire
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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 JULIOL:
Màxim dia per comunicar les activitats:
9 DE JUNY

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

ALFA TEGAR VILANOVA SUPERCAMPIONS. M’ha encantat ser la
vostra voluntària. Espero retrobar-los. #TerritoriSpecial17 @
santjustcat
Jordi Ag@TwitJordi
Ens encanten els #DivendresAlParc a #SantJust . Gràcies @santjustcat x organitzar aquestes activitats tant xules pels nostres nens !
Txell Camps #noTTIP@mericamps
Molt bé @santjustcat per replantar les sobreres de la FiraComerç i
#QuintoTapa @AGTBaix
#QuintoTapa@AGTBaix
Gran Festa del comerç & Fira Tapa #SantJust! Genial final del #QuintoTapa, ens veiem aviat GRÀCIES️ @santjustcat@radiodesvern
#SantJustMola
Sergi Grimau@sergigrimau
Content i feliç de que el meu germà @Rogergrimau sigui el voluntari
1 a #TerritoriSpecial17 @santjustcat@SOCatalunya Som-hi!!!!
Special Olympics Cat @SOCatalunya
@Rogergrimau un voluntari molt implicat en el #TerritoriSpecial17! #SpecialOlympics
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Territori Special 2017
GRÀCIES A TOTHOM!

