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Imatge del Camp de Futbol (anys 50)
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Noves promocions
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de lloguer
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amb els pressupostos
participatius

Novetats
sobre la Festa
Major 2017

100 anys de futbol santjustenc

E

ble per continuar molt temps més”,
explica el vicepresident del CF
Sant Just, Sergio Mateo. Per això,
des del Club encaren l’etapa actual
amb il·lusió, ja que “en els últims
anys, ha augmentat l’afluència
de nens i ho volem consolidar”.
La temporada que ve, el
primer equip incorporarà noves altes, entre
les quals destaquen
una quinzena de jugadors santjustencs que
tornen al CF Sant Just
després d’haver estat en
altres equips. Guillermo
Leal, un d’ells, ha explicat
que ha estat precisament “la
celebració del centenari” el que
els ha motivat a “tornar al club
per fer-lo créixer i amb la intenció
de millorar-ne els resultats”. Un
retorn que també encaren amb el
romanticisme de tornar a casa i fer
créixer el club on havien jugat tota
la vida.
Actualment, el primer equip juga
a 4a catalana i de fet, un dels objectius que es marca Leal seria “pujar
de categoria” així com aconseguir
“que la gent torni a anar al camp”
i consolidar “les categories del futbol base”.

l Club de Futbol Sant Just
ha celebrat al juny el seu
centenari. Un segle d’història que el Club commemora amb els propòsits de créixer,
ampliar l’esport base i combinar la
formació esportiva amb la diversió
a l’hora de jugar a futbol.
La celebració oficial es va fer l’11
de juny, amb una diada festiva al
Camp Municipal d’Esports, en
què es van disputar diferents
partits de futbol i es va inaugurar l’escultura commemorativa
del centenari, obra de l’artista
gallec Miguel Couto, instal·lada a
l’entrada de l’equipament, a iniciativa del club. És una peça de bronze que representa els tres eixos
vertebradors de l’entitat: la directiva, els jugadors i l’afició. Per l’escultor, és imprescindible que “hi
hagi una connexió, una unió, entre
aquestes parts; si no, fer 100 anys
és impossible.” A més, el CIM de
Can Ginestar ha acollit una mostra
que ha repassat la trajectòria del
CF Sant Just a través d’imatges i
altres documents.
IL·LUSIÓ: LA CLAU PER ENCARAR LA
TEMPORADA DEL CENTENARI

“Tenim una trajectòria de molts
anys i la intenció és fer tot el possi-

QUÈ OPINEN…
CARRASUMADA SERRANO,
Regidora d’esports

SERGIO MATEO
vicepresident CF Sant Just

“SÓN MOLTS ANYS
DE FEINA PER PART
DE PERSONES I
FAMÍLIES QUE HAN
POSAT AL DAVANT
ELS VALORS I L’ACOMPANYAMENT DELS SEUS FILLS. S’HA FET
UNA BONA FEINA, SI NO, NO HAGUÉSSIM
ARRIBAT ALS 100 ANYS.”

“ESTIC MOLT
ORGULLÓS DE
L’AFICIÓ I DE LES
FAMÍLIES QUE TENIM, COM AJUDEN
ELS NENS, COM ENS
DONEN SUPORT... AIXÒ, ACTUALMENT, EN
EL MÓN DEL FUTBOL, ÉS D’AGRAIR.”
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GUILLERMO LEAL
jugador CF Sant Just

“COINCIDINT AMB EL
CENTENARI, UNS
QUANTS JUGADORS
SANTJUSTENCS
TORNEM AL CLUB
AMB MOLTA IL·LUSIÓ
I L’OBJECTIU DE FER-LO
CRÉIXER. PER LA TEMPORADA QUE VE,
VOLEM MILLORAR RESULTATS I APOSTAR
PEL FUTBOL BASE.”

UNA MICA D’HISTÒRIA

MILLORES AL CAMP DE FUTBOL

El Camp Municipal d’Esports
comptarà amb una imatge renovada després de les vacances d’estiu, i és que l’Ajuntament aprofitarà aquests mesos d’aturada per
tal de tirar endavant una sèrie de
millores, que compten amb un
pressupost de 2,5M d’euros.
D’una banda, se substituirà la
gespa artificial del camp de futbol
11 per una altra que garanteixi la
pràctica esportiva en bones condicions. Una de les intencions, a
més, és poder recuperar una part
de la gespa que es retiri per instal·lar-la al camp de sauló i disposar així d’un nou camp de futbol
7. D’altra banda, es milloraran els
espais per a entitats instal·lant
uns mòduls prefabricats i, finalment, s’enderrocaran les casetes
que donen al carrer Cervantes.

El Club de Futbol Sant Just va néixer
a partir de les ganes de jugar a
futbol. De fet, els fundadors van ser
alhora jugadors: Francesc Bassols,
Manuel Garcia, Ramon Corbi, Gabriel
Font i Ramon i Francesc Calopa. Ara
coneixem el club com a Club de Futbol
Sant Just, però el seu primer nom va
ser Sporting Club Santjustenc.
A partir d’aquí, el club va viure
diferents etapes i va anar canviant
de seu social i camps de futbol. Un
dels moments més brillants va ser
Camp de Futbol; anys 60
la temporada 40-41, quan els dos
Autor: Lluís Ramban.
primers equips van quedar campions Foto cedida per l’Arxiu Històric Municipal
en les seves categories; un doble
triomf que Sant Just va celebrar amb eufòria.
Els santjustencs han jugat en diferents camps durant aquest segle d’història: el primer
s’ubicava a Can Llong, a l’actual carrer Verge dels Dolors, i després van venir sis espais
més: la Rambla de Sant Just, a Can Sauret o de les banyeres (carrer Nord d’Esplugues), a
La Bòbila (entre la Plaça Sant Pastor i el carrer de la Creu), el Camp de la Central (al carrer
Electricitat), el Camp de Can Coquillat (al barri de la Sagrera) i l’actual, des de 1953, a
l’avinguda Camp Roig, un espai que es va ampliar l’any 1991.
Segons la IV Miscel·lània d’Estudis Santjustencs que es va dedicar al Club, l’any 1992,
durant aquests 100 anys, el CF Sant Just ha viscut diferents etapes, liderades per diferents
presidents. Una de les figures del club, que no va arribar a ser-ne president, però se’l
considera com a tal perquè és l’alma mater del CF Sant Just, va ser Francesc Bassols;
després van venir Josep M. Modolell, Francesc Bassols, Manuel Tubella, Joan Camps,
Francesc Domenech, Fernando Leuthard, que dona nom al Trofeu Fernando Leuthard des de
l’any 1971, Antoni Blasco, Jordi García, Manuel Fernández, José Antonio Domínguez, Jordi
Rubio i Salvador Munné, l’actual president.
La història recent del club també està marcada per la creació de l’Atlètic Sant Just,
el 2010, que va néixer com una escissió del CF Sant Just. Ara Sant Just compta amb dos
clubs de futbol, la qual cosa ha generat molt debat. Sigui com sigui, ambdues entitats en
els últims anys han millorat les relacions. Des del CF Sant Just, de fet, no descarten parlar
d’una hipotètica reunificació en un futur.
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Les entitats esportives
celebren la Festa de l’Esport

Les entitats esportives santjustenques es van trobar, un
any més, al voltant de la plaça Camoapa. Durant tot el
matí del diumenge 18 de juny, els infants, els joves i les
persones adultes de Sant just van poder participar de la
Festa practicant diferents modalitats esportives ofertes
per les entitats locals. En aquesta ocasió, també es va
convidar les persones que van col·laborar en el Territori Special a participar en un acte de reconeixement als
voluntaris i voluntàries, al qual van assistir una trentena de persones. La Festa de l’Esport està organitzada
per l’Ajuntament i les entitats esportives del poble.
A més, aquest any, durant la Festa de l’Esport, es va
presentar el projecte europeu Erasmus Sport Plus
Programme, en el qual participarà Sant Just els pròxims dos anys. És un programa europeu que treballa

santjustcat
Actualitza-la!
Santjustcat ofereix a la ciutadania diferents continguts digitals
d’informació municipal de Sant Just Desvern: agenda, notes
informatives, fotografies, twitter, ràdio desvern, vídeos...
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per potenciar l’activitat esportiva en municipis on la
pràctica esportiva queda eclipsada per altres ciutats
veïnes, més grans. A Sant Just, el programa Erasmus
Sport Plus Programme està vinculat a l’hípica i, com a
complement, a la marxa nòrdica. Aquesta proposta va
ser idea del Club d’Hípica Sol Solet, i també s’hi han
afegit el Poni Club Catalunya i Can Mèlich. Es tracta d’un programa que compta amb municipis d’arreu
d’Europa, com ara d’Itàlia, Letònia i Bulgària, adreçat a
famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys i a joves fins als
18 anys del municipi.
A més, durant la Festa de l’Esport els infants també
van participar de les diverses disciplines esportives i,
per exemple, per primer cop van poder fer una petita
baixada en karts durant aquesta festa.

EQUIP DE GOVERN

PROMOCIÓ DE MÉS HABITATGE
DE LLOGUER PÚBLIC
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Un dels compromisos de govern amb la ciutadania és la promoció de l’habitatge públic.
Després d’uns anys econòmicament difícils per
executar la construcció d’habitatge, l’empresa
municipal Promunsa i l’Ajuntament estem en
condicions de comprometre’ns a dur a terme
noves promocions públiques d’habitatge.
En aquesta ocasió, el compromís implica facilitar l’habitatge de lloguer, lloguer a preus més
assequibles que els que ens ofereix el mercat
immobiliari privat i desenvolupant noves mo-

dalitats per accedir-hi. Tot això, malgrat que, ara
per ara, no ens faciliten ajuts ni el govern català
ni l’espanyol que és qui té competència directe
en habitatge.
Al mes de juliol, en un acte públic, tindrem
ocasió de presentar a la ciutadania les properes actuacions per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer. Les bases d’accés a la primera i
segona de les promocions, a Mas Lluí, estaran
llestes durant el darrer trimestre de l’any i, fins
a l’any 2024, preveiem poder disposar de 100

nous habitatges. Se sumen als 140 que gestionem fins ara.
Això preveiem fer-ho amb la col·laboració
d’administracions supramunicipals, estimulant el parc d’habitatge de propietat privada,
intentant desenvolupar noves modalitats que
ens permeti el Pla General Metropolità i la
normativa vigent i, sobretot, amb la gestió de
la nostra empresa municipal, Promunsa, que té
per finalitat promocionar i facilitar habitatge
públic.

SANT JUST 2025

PLA JOVE

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Una de les característiques de la realitat que ens toca viure i gestionar és
que està en constant transformació, és canviant. Si assumim aquest principi,
podem entendre els municipis com a éssers vius, en evolució contínua. El
nostre deure com a servidors públics és estar permanentment atents a
aquests canvis i treballar per adaptar-hi la nostra societat i entorn, posant
recursos a disposició dels col·lectius més desafavorits.
Perquè els canvis afectin el mínim possible, és important tenir definit
un horitzó a llarg termini. Des de l’Equip de Govern estem treballant
en l’elaboració del que considerem elements clau en la construcció del
Sant Just del 2025: el Pla d’Actuació Municipal, el Pla d’Inversions, el
Pla d’Habitatge de Lloguer, el Pla Jove, el Projecte Educatiu de Ciutat, el
Pla d’Acció Cultural, el II Pla de Mobilitat Urbana i el Pla d’Equipaments.
Per treballar aquests plans, hem obert processos participatius, s’han
elaborat i compartit documents, s’han establert objectius a mitjà i llarg
termini i les accions que ens han d’ajudar a assolir-los. Sabem quins són els
recursos públics, de tots i totes, i quina és la millor manera de gestionar-los,
sempre de manera impecable; preveiem, també, una revisió continuada
dels acords presos, redefinim objectius en funció de les necessitats.
Hem planificat i actuat estratègicament, cosint aliances i fomentant
la col·laboració entre diferents regidories i situant a les persones com a
eix central de les polítiques i del futur de Sant Just, construint una relació
més estreta entre l’Ajuntament i la ciutadania.

“La planificació és una eina per pensar i crear futur” (Matus, C.)
En el proper ple, el del mes de juliol, tindrà lloc l’aprovació del Pla Jove.
Amb aquesta aprovació complirem una de les accions del Pla d’Actuació
Municipal i un dels objectius principals de la regidoria de joventut.
El Pla Jove sorgeix de la necessitat de planificar les polítiques de joventut
per tal de poder millorar la intervenció segons les necessitats existents
i els recursos disponibles i fer-ho de manera estratègica i participativa.
Des de l’Ajuntament de Sant Just creiem, fermament, en la necessitat de
desenvolupar polítiques juvenils, per tal de generar un acompanyament
en aquesta etapa de transició cap a un projecte de vida autònom.
El jovent ha estat un dels principals damnificats de la crisi viscuda en
la darrera dècada. Aquest document no només vol servir per planificar
les polítiques que es lliguen més fàcilment amb joventut, com podria
ser oci, cultura, participació... També té la voluntat d’abordar necessitats
estructurals que resulten cabdals per atendre la fragilitat de la gent jove
en temps de crisi, tot el cicle lligat al procés d’emancipació i de transicions
juvenils; formació, ocupació, benestar, habitatge.
Però tot just estem a la meitat del recorregut: Ara toca començar a
desplegar els projectes i programes del Pla Jove i avaluar-los. Cal, doncs,
iniciar el procés d’implementació i avaluar-ne l’impacte, i fer-ho de la mà
de la nostra gent jove.
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ERIC MILÀ, CAMPIÓ D’ESPANYA DE VOL ACROBÀTIC

“Fent vol acrobàtic, lluites contra tu mateix”
tats en una categoria, no és aconsellable fer el salt al nivell següent.

La trajectòria d’Eric Milà (Sant
Just Desvern, 1988) va lligada a les
alçades: és pilot privat, està estudiant per ser pilot comercial i és campió d’Espanya de vol acrobàtic en
la categoria intermèdia. Fa quatre
anys que es dedica a aquesta disciplina i assegura que “enganxa”. A
través del seu compte d’Instagram,
@emila_aerobatics, es poden observar les seves maniobres.

I tu ets campió d’Espanya en la
categoria intermèdia...
Sí, en l’últim campionat també vaig
aconseguir el trofeu Vytas Lapenas,
un trofeu que s’atorga al pilot amb
més puntuació del torneig, independentment de la categoria en la
qual competeixi. Lapenas va ser un
grandíssim pilot acrobàtic i un gran
mestre que, desafortunadament, va
morir en un accident. És un gran honor rebre aquest trofeu.

En què consisteix el vol acrobàtic?
Els esportistes que ens dediquem
al vol acrobàtic comptem amb unes
taules que inclouen unes figures de
vol enllaçades les unes amb les altres. Cada programa de vol té unes
10 figures, i es tracta de volar el millor possible durant tot el programa. Des de terra, tres jutges t’observen i es dediquen a puntuar-te
del 0 al 10. És un esport en què lluites contra tu mateix, no tens cap
rival directe: allà dalt, voles sol i
depens de tu mateix.
Com vas començar en el món del vol
acrobàtic?
Va ser una mica precipitat. Jo ja era
pilot privat i, de tant en tant, agafava un avió per anar a fer una volta
per Catalunya i veure el paisatge. El
club del qual formo part, l’Aeroclub
Sabadell, ens va informar d’un campionat d’Espanya de vol acrobàtic i
vaig decidir provar-ho... I no tenia ni
dues hores de vol acrobàtic!
Com t’entrenes?
Durant l’any, tenim estipulats una
sèrie d’entrenaments. Quan comences en l’acrobàcia, no voles sol,
ja que ho fas en un avió biplaça i

Quins pròxims reptes t’has
marcat?
Ara estic posant la mirada en la categoria següent, l’avançada, però no
sé si m’hi presentaré ara o seguiré un
any en la categoria intermèdia. Ara
estic estudiant per treure’m el títol de
pilot comercial i això m’està prenent
molt de temps, però la intenció és fer
el salt, si no aquest any, l’any que ve.
amb un instructor al costat, que et
va ensenyant. Quan voles sol, l’entrenador és a terra i, a través d’una
ràdio, et va guiant, et va fent correccions, et dona consells perquè
milloris coses... I aquí és on, realment, evolucionem.
Com funciona una competició?
En el món acrobàtic, hi ha cinc categories: l’elemental, l’esportiva, la
intermèdia, l’avançada i la il·limitada, que és la categoria reina, on
necessites patrocinadors al darrere
i gent que et doni suport econòmicament. S’acostuma a dir que, fins
que no obtens un 70-75% de resul-

PALMARÈS
2016
2016
2015
2014
2014
2013

6 EL BUTLLETÍ JULIOL 2017

Campió Trofeu Vytas Lapenas
Campió d’Espanya en categoria intermèdia
Campió d’Espanya en categoria esportiu
Campió de Catalunya en categoria esportiu
3a posició Campionat d’Espanya en categoria esportiu
Campió d’Espanya en categoria elemental

Què t’aporta fer vol acrobàtic?
La sensació de llibertat. Quan voles, des d’allà dalt ho veus tot des
d’una perspectiva diferent, però el
vol acrobàtic encara et dona un extra
de llibertat, perquè amb l’avió pots
fer pràcticament el que vulguis: pots
pujar o baixar en vertical, posar la
màquina al revés... Són vols curts,
però tens mitja hora d’una sensació
inigualable: és llibertat màxima. A
més, sembla perillós, però allà dalt no
fem res en què no ens hàgim entrenat
prèviament a terra, no ens inventem
res quan volem. Això fa que aquesta
disciplina sigui més segura del que
la gent es pensa.

PARTICIPACIÓ

Aquest juliol, vota i decideix
#femsantjust amb els pressupostos participatius
Tal com es va comprometre l’Equip
de Govern en el Pla d’Actuació Municipal, la ciutadania de Sant Just
Desvern major de 16 anys i empadronada al municipi pot decidir,
aquest mes de juliol, quina de les 6
propostes que es posen a votació volen que l’Ajuntament executi abans
d’acabar el 2017. Aquesta primera
experiència de pressupostos participatius es planteja com una prova pilot
per veure com respon la ciutadania
(més informació a la contraportada
d’aquest butlletí).
Tot i que aquesta convocatòria només permet votar uns projectes

estudiats i valorats pels serveis tècnics municipals, el compromís de
l’Equip de Govern és anar incrementant cada any l’aportació econòmica
destinada a pressupostos participatius. La finalitat és que la ciutadania
de Sant Just s’impliqui, de mica en
mica, en la presa de decisions sobre el
destí d’una part dels recursos públics.
Les votacions es poden fer, fins al
15 de juliol a través del web municipal
santjust.cat. El Govern es compromet
a executar la proposta més votada per
la ciutadania, abans d’acabar l’any.

EL GOVERN IMPULSA
EL PLA D’HABITATGE
DE LLOGUER
El govern municipal, d’acord amb
el que recull el Pacte de Govern de
l’actual mandat (PSC, ERC i Movem
Sant Just) i el Pla d’Actuació Municipal, treballa per promoure l’habitatge
de lloguer al municipi. Aquest Pla de
l’Habitatge 2017-2024 es presentarà
a la ciutadania el dia 5 de juliol a 2/4
de 8 del vespre a la Sala d’Actes de
La Vagoneta.
El Pla recull les properes promocions d’habitatge a preu de lloguer
públic que es planificaran per construir en sòl municipal amb Promunsa

Paral·lelament, des de l’Ajuntament, aquest mandat s’han engegat
altres processos participatius per
conèixer l’opinió de la ciutadania sobre diferents àmbits: Pla Jove, Fòrum
de Residus, Pla d’Actuació Municipal
(PAM), iniciativa per opinar sobre el
disseny de parcs, reunions veïnals
vinculades amb obres i millores a la
via pública, la iniciativa “regidor/a
de proximitat”, que permet tenir un
contacte directe de la ciutadania amb
les persones electes de l’Equip de
Govern i, ara, la revisió del Pla de
Mobilitat, la primera convocatòria
del qual tindrà lloc el 19 de juliol, a
les 19.30 h, a l’Ajuntament.

OBERTA
LA CONVOCATÒRIA
PER SOL·LICITAR
AJUTS PER AL LLOGUER
PER A JOVES
i amb acords amb altres organismes
i administracions. Es treballa també amb la possibilitat d’ajudar a les
persones propietàries d’un habitatge
privat perquè puguin rehabilitar-lo
i introduir-los en una bossa pública de lloguer, i amb altres variants
que permeten a les administracions
contribuir a facilitar el lloguer públic.
El Pla també recull els compromisos
pressupostaris, el finançament i els
costos, mantenint l’estabilitat pressupostària; tant de l’Ajuntament com
de Promunsa, l’empresa municipal.

Del 3 al 14 de juliol es poden presentar
les sol·licituds per optar a la subvenció
que l’Ajuntament ofereix al jovent que
paga un lloguer de pis no superior als
900 ¤.
L’ajut pot arribar fins a un màxim de
200 ¤ i va adreçat a persones joves que
tinguin entre 18 i 35 anys. La persona
sol·licitant ha d’estar empadronada al
municipi des de l’1 de gener de 2016 i ha
de conviure amb una altra persona en
el pis de lloguer pel que es demana la
subvenció.
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NOTÍCIES BREUS
CUIDEM SANT JUST
És la nova web que ens informa de les obres i
actuacions que es fan a la via pública i als edificis i
equipaments municipals. Aixi la ciutadania podrà cercar
i veure les actuacions que es fan a cada barri. Aquesta
eina és una acció més dins del compromís amb la
transparència.
A més hi ha una APP que complementa aquesta web
i que permet fer propostes i suggeriments per part
de la ciutadania. S’hi pot accedir directament des de
santjust.cat

EN MARXA LA CAMPANYA DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
AL PARC DE COLLSEROLA

PISCINA EXTERIOR
Enguany la piscina d’estiu del Complex Esportiu
Municipal La Bonaigua ha estat oberta amb antel·lació
respecte a altres anys ja que es va obrir el passat 1 de juny,
encara que amb un horari més curt de l’habitual. Des del
26 de juny i fins al 6 d’agost (i també del 28 al 31 d’agost),
l’horari serà de dilluns a divendres de 10 a 19.45 h, i dissabtes,
diumenge i festius de 10 h a 18.45 h. Del 7 al 27 d’agost, de
dilluns a diumenge de 9 a 18.45 h. Respecte als preus hi ha
diverses modalitats per tal d’adaptar-se a les necessitats de
cada família.

Fins a mitjans de setembre, i depenent de les
condicions climàtiques, està actiu el dispositiu
de prevenció d’incendis del Parc Natural de la
Serra de Collserola. S’han activat 10 de les 13
torres de guaita. Les tres restants es posaran en
marxa el 16 de juny. Més de la meitat del territori
que pertany al terme municipal de Sant Just es
troba dins dels límits del Parc Natural.
Conformen el dispositiu: 13 torres de vigilància
actives, 1 equip de suport mòbil, 1 central de
comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics
del Parc i des d’on es coordina tot el dispositiu.
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola coordina aquest dispositiu,
en col·laboració amb el Pla de Vigilància d’Incendis (PVI) de la Diputació de
Barcelona. La finalitat és protegir el bosc i les persones, dels incendis forestals que,
ateses les característiques del Parc i l’alta freqüentació, es produeixen en un nombre
molt considerable.

SANTJUST S’ADHEREIX AL MANIFEST
#19JAnemPerTotes #19JAlertaFeminista
Les Organitzacions de Dones van convocar el dilluns 19 de
juny a tots els ajuntaments a una #Alerta Feminista per
seguir exigint a l’Estat l’augment de 120 milions de l’assignació
pressupostària destinada a la igualtat i a la lluita contra la
violència masclista en els Pressupostos Generals de l’Estat.
Es tracta de dir prou als minuts de silenci, a discursos buits
i hipòcrites, i a condemnes virtuals. 28 dones (4 d’elles a
Catalunya) i 5 nens i nenes víctimes d’aquesta xacra social que
és la violència masclista.
La iniciativa #alertafeminista ha aconseguit sumar entitats,
ajuntaments i tot tipus de col·lectius per adherir-se al manifest.
A Sant Just es va fer una concentració a la plaça Verdaguer.
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NOTÍCIES BREUS
CASA COSTA SERÀ UN ESPAI
PER APRENDRE IDIOMES
Casa Costa, ubicada al Plaça Antoni Malaret i Amigó, i que actualment està
pendent de reformar-se, serà un centre de formació d’idiomes. L’acadèmia
Bristol va ser la única empresa que es va presentar al concurs i, per tant,
serà qui es faci càrrec de la reforma i de la gestió del centre. L’Ajuntament
va apostar perquè aquest espai fos un centre formatiu i educatiu, emmarcat
en un espai on ja s’hi troben també Les Escoles, amb els Tallers de Música i
l’Escola de Persones Adultes i l’Escola de Català.

TRACTAMENT CONTRA
PANEROLES I MOSQUITS
Es continuen fent els tractaments contra les paneroles en diverses
zones de Sant Just on persisteixen aquests insectes. En el cas de
les paneroles, s’ha tornat a incidir en diverses zones del municipi
com el Mas Lluí, el Centre i Barri Sud, entre d’altres espais. Els
tractaments, que es fan amb una pintura insecticida, fan efecte uns
15 dies posteriors després d’haver realitzat el tractament.
També s’ha fet incidència en el tractament d’embornals que són
indrets on proliferen els mosquits. Per part del Servei de Control de
Mosquits del Baix Llobregat s’ha fet del control i el tractament fa
pocs dies.

NOVES INCORPORACIONS
COM A PLANS D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL
Des del mes passat, 8 persones s’han
incorporat com a nous plans d’ocupació
dins del Pla Metropolità de suport a
les polítiques socials municipals per
al període 2016-2019 finançat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
En aquest cas, es tracten d’uns plans
d’ocupació de 9 mesos a temps complert.
S’han contractat 2 persones que faran
tasques de consergeria, 1 agent de bones
pràctiques en tinença d’animals, 1 persona
de suport a actes i festes, 1 peó fuster, 1 peó
ferrer i 2 agents forestals.

RARI DELTA
PREMI LITE narrativa
e
IX Concurs d es
d
per a on
s bases
Consulteu le
isdelta/
prem
obregat.net/

ll
http://elbaix

PRESENTADA LA XXI MISCEL·LÀNIA
D’ESTUDIS SANTJUSTENCS
La XXI Miscel·lània d’Estudis Santjustencs es va presentar
el passat 14 de juny al Celler de Can Ginestar. En aquesta
publicació que edita el Centre d’Estudis Santjustencs es fa
referència a la vida i memòria de Pere Brull, com a article
principal. També trobem un article de Lluc Tost, que
descriu l’ecosistema de la Riera de Sant Just, així com les
cartes d’un soldat que va morir al front d’Extremadura,
escrit per Francesc Riera. Hi trobareu també un estudi
demogràfic de Sant Just Desvern.
El llibre es pot adquirir a les llibreries del poble i al
Centre d’Estudis Santjustencs.
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Reconeixement de les bones pràctiques
que es fan a #santjust
Al Banc de Bones Pràctiques dels
Governs Locals de Catalunya (BBP)
de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals s’ha inclòs aquestes accions que
es desenvolupen a Sant Just Desvern.
Aquestes organitzacions valoren accions que desenvolupen els municipis
catalans i que es destaquen per ser
innovadores.
De Sant Just Desvern han destacat
les següents iniciatives:
Pla d’eficiència energètica municipal
(valorada com a bona pràctica):
accions orientades a millorar l’estalvi
i l’eficiència energètica a les instal·lacions i equipaments municipals i a
produir un efecte en la cultura de
sostenibilitat.
L’escola cuina, menja, aprofita. Àpats
solidaris contra el malbaratament
alimentari (pràctica significativa):
té com a principal objectiu treballar a diversos nivells el problema
del malbaratament alimentari als
menjadors escolars. Es tracta de no
malbaratar aliments, oferir-ne a persones amb dificultats econòmiques i
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generar consciència a la comunitat
educativa sobre les conseqüències
que comporta en relació amb la pobresa i el medi ambient. S’impliquen
empreses i els menjadors escolars.
Pla de passos de vianants. Millora de la Seguretat viària (pràctica
significativa): té com a objectiu
millorar la seguretat viària en els
passos de vianants i la visibilitat.
Analitza l’estat actual, estableix les

accions de millora i les prioritza.
Cens d’activitats i locals comercials. Conèixer amb un clic l’índex
de criticitat (pràctica significativa):
té com a principal objectiu conèixer
amb un clic la potencialitat de risc de
les empreses i planificar eficientment
la seva inspecció. Es publica al web
municipal i mitjançant una aplicació
per a mòbils es poden visualitzar sobre plànol.
(www.bbp.cat)

MOBILITAT

El cotxe multiusuari ja circula per Sant Just
Avancar ja ha posat en funcionament 4 dels 8 vehicles
Can Padroseta
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El cotxe multiusuari, un servei que
promou el lloguer de cotxes per hores
o per dies, per fer desplaçaments, ja
funciona a Sant Just Desvern. Aquest
mes de juny s’ha presentat aquest
servei, pensat per facilitar la mobilitat de les persones que vulguin fer
desplaçaments puntuals i no tinguin
cotxe propi, o bé es trobin amb la
necessitat de tenir-ne un d’alternatiu.
A les 4 places i vehicles que ja circulen pels carrers del municipi, se‘ls
en sumaran 4 més al setembre. En
total, Sant Just disposarà de 8 vehicles repartits pel centre del municipi
(vegeu plànol adjunt). Les persones
que en vulguin fer ús s’han de donar d’alta per Internet a l’empresa
Avancar. Un cop registrats, se’ls entregarà una targeta que possibilita
obrir i utilitzar els vehicles i, si es vol,
també pagar la benzina. Els cotxes,
una vegada utilitzats, s’han de retornar a l’aparcament d’on s’han agafat.
L’Ajuntament de Sant Just ha estat
el primer ajuntament de l’Estat
espanyol en regular aquest servei
i l’empresa adjudicatària del concurs
públic encarregada d’oferir-lo és
Avancar.

C. Major

ra R
eia

l

Places en funcionament
a partir de juny de 2017
Places en funcionament
a partir de setembre de 2017

Revisió del Pla de Mobilitat amb la ciutadania
L’Ajuntament de Sant Just Desvern està treballant en el Pla de Mobilitat
2018-2024. Es tracta de revisar el pla existent per tal d’aprovar el que
ha de definir les línies estratègiques per als propers anys. Els objectius
principals sobre els quals es volen debatre els reptes i les prioritats amb la
ciutadania, abans de tancar la diagnosi inicial, són fomentar l’equitat social
mitjançant el dret universal a la mobilitat, reduir l’accidentalitat, millorar la
qualitat de l’aire, millorar la salut, reduir la contaminació acústica, l’efecte

hivernacle, el canvi climàtic i el consum energètic associat al transport, el
guany de l’espai públic per a les persones i l’optimització de l’accessibilitat
a l’activitat econòmica. Si voleu participar en aquest procés participatiu,
podeu assistir a la sessió que tindrà lloc el dimecres 19 de juliol, a les
19.30 h, a l’Ajuntament. També podeu adreçar-vos a l’adreça de
correu electrònic oberta expressament per a qüestions vinculades
amb la mobilitat: mobilitat@santjust.cat.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEIS A ENTITATS
Sant Just compta, històricament, amb un ric teixit associatiu.
Actualment, més de 130 entitats locals donen resposta a les
inquietuds de la ciutadania. Entitats, associacions i col·lectius del
municipi treballen en diferents àmbits molt pròxims a les persones.

Moltes entitats participen en les
festes i tradicions locals que se
celebren a Sant Just cada any:
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi,
Festa de la Pau, Festa del Comerç,
Festa de l’Esport, Festa Major,
Festes de Tardor i la cursa de karts
de coixinets

L’Ajuntament de Sant Just Desvern destina
a les entitats un total de 299.261,27¤ en
el pressupost atorgat al 2017

123.240,00 ¤

en concessió directa, repartits entre 14 entitats
(Pressupost 2017: 121.240,00 ¤)

176.021,27 ¤

en concurrència, repartits entre 63 entitats sol·licitants
(Pressupost 2017: 193.860,00 ¤)

7.873,05 ¤

14.876,07 ¤

a 3 entitats juvenils
32.702,65 ¤
a 5 associacions de veïns o de lleure
a 13 entitats culturals
i entitats de participació

14.385,00 ¤

130 entitats
Entitats de creació recent:
EVA, EL NUCLI i LA GINESTA
(nova secció de l’Ateneu)
Entitats amb 100 anys d’història:
Club de Futbol Sant Just i l’Ateneu

1.000 infants

participen en l’esport base
a les escoles esportives que
ofereixen les entitats

a 9 entitats o centres
educatius

14.299,05 ¤
PER ÀMBITS

a 11 entitats
d’acció social

10.234,33 ¤
a 3 entitats
de solidaritat

71.630,93 ¤
a 19 entitats esportives

D’aquests diners, 10.020,19 ¤ s’han atorgat, en concepte
d’aniversari, a 5 entitats que han rebut de manera complementària
aquest ajut per celebrar els seus respectius aniversaris
CENTRE
D’ESTUDIS
SANTJUSTENCS

ATENEU DE SANT
JUST DESVERN
• Expo 50è aniversari
col·locació primer
Pessebre
• Centenari
de l’entitat

• 30è aniversari

VOLEIBOL
SANT JUST
• 25è aniversari

CLUB DE FUTBOL
SANT JUST
• 100è aniversari
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ASSOC. VEÏNS LA PLANA
PADROSA- BELLSOLEIG
• 30è aniversari

QUÈ OFEREIX L’AJUNTAMENT A LES ENTITATS?
Totes les entitats locals, sense ànim de lucre, inscrites al Registre municipal d’entitats compten
amb el reconeixement, per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’un seguit d’avantatges i
drets, com poder rebre subvencions, utilitzar equipaments, espais i instal·lacions municipals, rebre
informació, assessorament i formació i formar part d’òrgans participatius municipals.

SUPORT
ADMINISTRATIU
SUBVENCIONS
ECONÒMIQUES

a la tramitació i facilitació
de guies, pautes i models
de documents

a través d’una convocatòria
pública adreçada a les
entitats

ASSESSORAMENT
TECNICOJURÍDIC

FORMACIÓ ANUAL
en diferents àmbits: legal,
normatiu, comunicació...

ESPAIS I SALES
als equipaments per a les
seus, sense imputació de
costos de consum, neteja,
consergeria, telèfon, etc.

PORTAL
D’ENTITATS

CESSIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
i muntatges per organitzar-hi
activitats. També, l’aprovació i
el seguiment d’aquestes activitats

ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ
en òrgans reglats.
Existeixen 10 consells
sectorials per fomentar
i garantir la participació
ciutadana

DIFUSIÓ
DE L’ACTIVITAT
a través dels canals
d’informació i comunicació
municipals

A través de santjust.
org s’ofereix servei
gratuït d’allotjament
web i correu electrònic
per a totes les entitats

FITXA
DEL SERVEI
Descripció
Servei públic a les entitats locals donades
d’alta al Registre d’Entitats Municipal
Objectiu
Facilitar recursos econòmics i logístics a
les entitats del municipi que ho sol·liciten
Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona
Gestió: directa per part de l’Ajuntament
amb el suport de les empreses concessionàries responsables de la gestió dels
equipaments públics
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DE L’1 AL 6 D’AGOST, FESTA MAJOR 2017

Un any més, arriba la Festa Major
de Sant Just Desvern. Enguany se
celebrarà de l’1 al 6 d’agost, dia dels
Sants Just i Pastor. La Festa Major
quedarà oficialment inaugurada amb
el pregó que, com els darrers anys, es
farà a les 7 de la tarda del dimarts, des
del balcó de l’Ajuntament. Enguany,
el pregó anirà a càrrec de l’Ateneu,
una de les dues entitats que celebren
el seu centenari.
Un tobogan d’aigua que baixarà
pel carrer Tudona fins a l’esplanada
del Casal de Joves, un trenet que farà
un recorregut teatralitzat per diferents punts d’interès del municipi i
una Festa Holi (festa dels colors per
donar la benvinguda a la primavera,
originària de l’Índia) són algunes de
les novetats més destacades de la programació de la Festa Major del 2017.
Aquests dies, l’entitat juvenil El
Nucli està acabant de tancar les diferents activitats del programa en les
quals participen diferents entitats lo-
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cals. La Festa Major de Sant Just continuarà promovent la rivalitat sana
entre Blaus i Grocs, la difusió de la
cultura local, les activitats familiars,
la música, el cinema, els concerts...

En definitiva, un munt d’activitats
pensades per a tots els públics que la
primera setmana d’agost es vulguin
quedar a Sant Just per viure uns dies
de FESTA MAJOR .

Per una festa major no sexista
Amb la complicitat de diversos col·lectius,
l’Ajuntament i un grup de dones de l’Espai
Lila del Casal de Joves vol impulsar una
campanya per combatre el sexisme en la
Festa Major. La iniciativa s’ha començat
a treballar des del Consell Municipal
de les Dones i ja es troba en mans de
l’Associació El Nucli. Els objectius són:
treballar la consciència col·lectiva, fer
formació d’agents, prevenir l’assetjament
sexual, apoderar les persones que se sentin
assetjades perquè ho denunciïn, apoderar
al grup perquè rebutgi aquest tipus de
conductes sexistes i evitar la reproducció
de les mateixes en el si del grup.

#noesno

L’Espai Lila del Casal ha fet un procés
participatiu intern per buscar l’eslògan de la
campanya: Si dic sí, triem on; si dic no,
bona nit!.
Aquestes accions es difondran a través
de pancartes, cartells, xapes i gots que es
repartiran entre les persones assistents a la
festa. A més, al Camp de Futbol hi haurà un
“punt segur”amb una persona especialitzada
per atendre els possibles casos d’assetjament
sexual, on es pugui “denunciar” la situació
patida. Les entitats que es vulguin adherir a
la iniciativa, hauran de posar-se en contacte
amb l’Ajuntament per a l’elaboració de la
publicitat i la previsió de necessitats i suport.

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

L’Aula d’Estudi duplica el nombre de persones
usuàries amb l’ampliació d’horari
Un total de 5.442 persones han fet
ús del servei d’Aula d’Estudi de la
Biblioteca Joan Margarit durant les
setmanes d’exàmens de juny. Aquest
servei gairebé ha duplicat el nombre
d’usuaris/àries respecte de les dades
de l’any passat. L’increment coincideix amb l’augment d’un 30% d’hores
respecte al 2016. En total, s’han ofert
300 hores d’Aula d’Estudi, i el servei
ha ampliat l’horari fins a la mitjanit
durant un més.
La majoria de les persones usuàries
han estat estudiants universitaris i
també d’ESO i Batxillerat. La franja
horària amb més assistència ha estat
la de tarda-nit, sobretot dissabtes i
diumenges. La franja horària amb
menys usuàris/es ha estat la de matí,
de dimarts a divendres. Segons la directora de la Biblioteca Joan Margarit,
Rosa Maria Vallès Port, “les persones

usuàries de l’Aula d’Estudi s’han mostrat molt satisfetes del servei i que se
n’hagi ampliat l’horari”.
Enguany també la Biblioteca afronta uns mesos d’obres per tal de fer
millores en l’equipament: canvi del
terra de la planta baixa, insonorització
de determintats espais i altres petites
millores que faran que la Biblioteca
estigui tancada durant els mesos de
juliol i agost i reobri a partir del 4 de
setembre. Paral·lalment s’ha adequat
una sala de Les Escoles (c.Montserrat, 2) com aula d’estudi. El servei de
préstec queda garantit a través de la
Xarxa de Biblioteques.
El tancament del curs escolar de la
Biblioteca Joan Margarit coincideix
aquest any amb la jubilació de l’Anna
Company Boltaña, després de 45 anys
treballant al servei de la biblioteca de
Sant Just Desvern.

Anna Company Boltaña
Bibliotecària
“Durant aquests 45 anys de feina
a la Biblioteca, molts han estat
els llibres que han passat per les
meves mans, però el més maco és
que darrera de cada llibre sempre
hi ha una mà amiga que el recull.
Moltes gràcies a tothom.”

El present i el futur de la poesia a Sant Just
El poeta Joan Margarit ha estat distingit amb el Premi Pablo Neruda 2017,
un guardó referent entre els premis
literaris iberoamericans que des del
2004 atorga anualment el Consell
Nacional de la Cultura i les Arts de
Xile. El jurat del premi, reunit a “La
Sebastiana”, la casa del poeta Pablo
Neruda a Valparaíso (Xile), ha reconegut del poeta santjustenc Joan
Margarit “la seva capacitat per unir
la bellesa formal i l’emoció, el seu
diàleg amb la memòria i la dimensió
ètica del compromís amb la vida i la
mort”. Un nou guardó al poeta de
Sant Just que
s’uneix a la
seva reconeguda trajectòria.
I també la santjus
tenca Helga Simón ha estat
guardonada amb el 53è Premi
Amadeu Oller. Es tracta d’un
guardó que reconeix a poetes

inèdits i que cada any distingeix a
un/a autor/a jove. “A la vora” (Editorial Galerada) és un recull de poemes de temàtica variada on es tracta
l’amor però no de manera explícita.
L’Helga ha estat guanyadora en
nombroses ocasions dels premis de poesia en català per a
no professionals que s’organitzen des del Servei
de Català per Sant Jordi,
a més de participar en
diversos recitals poètics
amb la seva amiga pianista i santjustenca Clara
Aguilar. Entre els seus referents literaris destaca a
Mercè Rodoreda i el poeta
Joan Margarit.
Un luxe per a Sant Just
el fet de tenir el present i
el futur de la poesia, d’una
literatura reconeguda arreu!
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EN FLAIX
SIMFÒNIC
Enguany, per primera vegada, Sant Just Desvern ha
format part del Festival Simfònic participant en els
concerts simultanis que es van fer el passat 10 de
juny a Catalunya i Illes Balears. A Sant Just Desvern
vam poder gaudir dels concerts de l’Escola de
Música de l’Ateneu i dels Tallers de Música.

CLOENDA CONNECTA
Alumnes, empreses, centres
educatius i ajuntament han
unit forces i sinèrgies per oferir
oportunitats d’estudi, de feina i de
recerca de la vocació de cadascú.
Un bon projecte en el qual, enguany,
han participat 13 estudiants de
l’Institut Sant Just, 1 estudiant del
Col·legi Madre Sacramento i 8
empreses de Sant Just.

EXPOSICIÓ ARTS PLÀSTIQUES
Mostra dels treballs de l’alumnat
dels Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques al Celler, enguany
dedicada al tema “El buit”. Des
del 22 de juny i fins al 6 d’agost
es pot visitar l’exposició on
podrem observar com l’alumnat
ha interpretat el buit des de
cadascuna de les disciplines
(pintura, escultura, retaule...)
que ofereixen els cursos
municipals.
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PATRIMONI VINÍCOLA A SANT JUST
S’han celebrat les VIII Jornades de la
Vinya i el Vi de Collserola i que, enguany,
han tingut un bon protagonisme a Sant
Just Desvern. La presentació del llibre
Masies i vida rural a Collserola, exposició
de fotografies de les premses de vi
santjustenques, una taula rodona amb
persones que recordaven com es feia
la verema a les masies de Sant Just i un
itinerari per veure on i com es conreava i
veremava el vi, han estat algunes de les
activitats que s’han desenvolupat.

MISSA CORONACIÓ DE MOZART
L’Ateneu ple de gom a gom en el
concert de La Missa de Coronació de
Mozart que va ser interpretat per
diverses corals i que va donar el tret de
sortida als actes de commemoració del
centenari de l’Ateneu.

Foto realitzada i cedida per Lluís Ramban

CARRAU BLAU
El Carrau Blau ha obert les seves
portes per mostrar els treballs
realitzats durant el curs per part
de l’alumnat. El Carrau Blau és el
taller de plàstica municipal adreçat
a infants i joves d’entre 4 i 15 anys
on poden desenvolupar diverses
activitats artístiques com la pintura,
dibuix i gravat, modelat, escultura,
experimentació amb materials,
observació i recreació de la natura...
durant una sessió de treball un cop
a la setmana. També hi ha el Petit
Carrau, adreçat a infants d’entre 2 i
3 anys, on les famílies acompanyen
l’infant durant una sessió d’1 hora i
on l’infant desenvoluparà i descobrirà
l’art i la creativitat.
PRIMER PREMI AL CONCURS DE PUNT
DE LLIBRE DE SANT JORDI
El Marc Chivite, alumne de P5 de l’Escola
Canigó, ha guanyat el Concurs de Punt
de Llibre de Sant Jordi convocat a nivell
de Catalunya, València i Illes Balears i
que atorga la llibreria Abacus. El punt
de llibre fet pel Marc serà un dels sis
punts de llibre que els centres d’Abacus
repartiran durant la Diada de Sant Jordi
del 2018. Felicitats!

PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN EN LA FESTA QUE
MOSTRA LES ACTIVITATS QUE S’HAN DESENVOLUPAT
DURANT L’ANY: TAITXÍ, BALL, TALLERS DE MEMÒRIA...
Més de 200 persones de més de 60 anys participen cada any
en una vintena d’activitats adreçades específicament a les seves
necessitats. En aquesta ocasió, la festa també ha estat solidària
donant suport a la Fundació Miquel Valls amb motiu del Dia
Mundial de la ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica) per tal de
donar visibilitat i suport a les persones i famílies afectades per
aquesta malaltia.
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100 ANYS
FENT POBLE

L’EXPERIÈNCIA
VISCUDA FINS ARA.
I UN FUTUR
BRILLANT

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Joan Asmarats
i Gallart
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Sant Just està d’enhorabona. Enguany, dues de les
seves entitats més emblemàtiques fan 100 anys. Sí,
ho heu llegit bé: 100 anys. Em refereixo a l’Ateneu i al
Club de Futbol Sant Just, dues entitats referents en el
camp de la cultura i l’esport.
Perquè ens fem una idea de què parlem, fa cent
anys, Europa sagnava com a conseqüència de la Primera
Guerra Mundial, els bolxevics iniciaven la Revolució
Russa, a Espanya regnava Alfons XIII i a Catalunya, la
Mancomunitat donava un impuls de grans magnituds
a la cultura i a les infraestructures del nostre país.
Durant aquests cent anys, ambdues entitats han
viscut millors i pitjors, han gaudit d’èxits i han patit
fracassos, han vist entrar i sortir gent. Però d’una forma
o una altra sempre han estat presents en la vida social
dels santjustencs i santjustenques. I ho han fet gràcies
a hores i hores de dedicació per part de persones associades i equips directius, persones que han renunciat a
temps de lleure i de família a favor d’aquestes entitats.
En la majoria de casos, sense demanar res a canvi ni
esperant cap reconeixement.
Potser sense saber-ho, totes aquestes persones
han contribuït decisivament a forjar el model de poble
del qual tan orgullosa se sent la població de Sant Just.
Un model basat en la confiança ciutadana, en els alts
nivells de convivència existents i en un dinamisme
social que no sempre ha estat suficientment valorat.
L’administració per si sola seria incapaç de tenir un
poble tan dinàmic i actiu sense la inestimable presència
de les entitats. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament
s’ha de donar suport a les entitats, se’ls han d’oferir
bones instal·lacions i cal facilitar-los una relació àgil i
fluida amb l’administració. I també se les ha d’implicar
en el dia a dia del poble, incentivar-ne la participació
des del respecte cap a la seva autonomia. Només
així aconseguirem que a Sant Just hi hagi entitats tan
longeves com l’Ateneu i el CF Sant Just.
Permeteu-me acabar agraint-los la seva tasca i
desitjant-los molts encerts pels pròxims 100 anys!

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal
d’ERC

Voldria compartir un parell de reflexions. Una de personal i una altra de política. La primera és l’experiència d’aquests dos anys de mandat i l’altra és sobre el
referèndum que farem l’1 d’octubre.
Durant aquests dos anys a l’Ajuntament, he viscut
sensacions ambivalents. Moments d’il·lusió en veure
que les coses, després d’esforços i neguits, surten
bé o, fins i tot, millor del que havies previst. Aquests
moments contrasten amb els moments de desencís,
quan veus que no assoleixes els objectius que tens
previstos, quan vols fer més coses de les que fas i
no les pots fer per qüestions que no controles del tot
(per falta de personal o perquè “las cosas de palacio
van despacio”) o perquè no has pogut convèncer els
companys per fer-ho possible o, simplement, perquè
potser no n’has sabut prou.
Però del que estic més satisfet és de treballar amb
persones amb qui no ho havia fet mai, conèixer-les,
compartir treball i neguits, al mateix temps que les
satisfaccions. Esment a part mereixen els treballadors
i treballadores de Promoció Econòmica i les dones de
les associacions de comerç del poble. Sense la seva
dedicació totalment altruista, no s’hauria pogut fer
res del que s’ha fet aquests dos anys, la qual cosa
demostra que, per fer feina, no cal sortir a la foto sinó
tenir il·lusió, dedicació i estima pel poble. Sincerament,
només tinc paraules d’agraïment per a totes. Espero
que puguem seguir col·laborant, com a mínim, com
ho hem fet fins ara.
La reflexió política la fem ara que queda poc per l’1
d’octubre. El que passarà en aquests mesos és incert,
sobretot intentar esbrinar quina reacció tindrà l’Estat
espanyol.
Però tingueu una cosa clara: mentre ERC siguem al
Govern municipal, ens trencarem la cara perquè a Sant
Just votem en referèndum, amb garanties perquè voti
tothom que vulgui i pugui. La llei, mai, mai, mai està
per sobre de la democràcia i de la llibertat.
Ens veurem pels carrers del poble, fent campanya
pel SÍ, debatent amb els del NO, i intentant convèncer
els indecisos, amb respecte i amb arguments sòlids.
Però sense res a discutir amb els que no volen que
votem. Aquests han de saber que, mal els pesi, CATALUNYA som una NACIÓ, i com a tal, tenim dret a decidir
quin és el nostre futur. Ningú ho ha de fer per nosaltres.
VOTAREM I GUANYAREM LA NOVA REPÚBLICA
CATALANA
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

24 MESOS:
BALANÇ A L’EQUADOR
DE MANDAT
(CAPÍTOL 1)

UN ASCENSOR
NUEVO

DONDE ESTÁ EL
SENTIDO COMUN

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

L’equador de mandat, quan el govern ja fa 24 mesos que
camina, és un bon moment per fer un balanç de la feina feta
i plantejar les claus del futur. Movem Sant Just s’incorpora al
govern aportant-hi 2 regidors d’un total d’11. Si bé l’aritmètica
podria apuntar a un paper no central de la nostra formació,
des del primer dia hem tingut com a objectiu principal marcar
l’agenda de govern en aspectes que creiem essencials per al
futur del nostre poble. Creiem que ho hem aconseguit, i ja us
anticipem que, des de Movem, estem globalment satisfets
de com s’ha anat desenvolupant aquest primer període.
Un dels primers objectius que Movem es va proposar
a l’inici del període 2015-2019 va ser l’impuls de polítiques
clau que, segons el nostre parer, no ocupaven un paper prou
central en l’acció de govern: la política d’habitatge públic de
lloguer i la política de gestió de residus.
En 2 anys, ens veiem en condicions de presentar l’arquitectura bàsica d’un pla d’habitatge públic de lloguer i d’adquirir
compromisos clars per incrementar el parc d’habitatges
disponibles. Les dades actuals, amb un augment desmesurat
dels preus i una dificultat creixent per accedir a un habitatge, ens donen la raó. En els propers anys, l’Ajuntament
treballarà, no només en la construcció d’habitatge de lloguer
públic, sinó que incrementarà de manera substancial el seu
parc mitjançant la rehabilitació, la compra i la generació de
programes per fer aflorar pisos buits que s’incorporin a la
borsa d’habitatge públic de lloguer. La veritable política
pública és la de lloguer.
La gestió de residus ha experimentat també una autèntica
revolució conceptual, anticipant-nos fins i tot a l’anàlisi que
tota l’Àrea Metropolitana realitza en aquests moments. Des
de l’Ajuntament, hem impulsat l’anàlisi d’alternatives per
fer un salt en els resultats de la recollida selectiva i en la
reducció dels residus generats. El 2018 serà l’any dels residus
a Sant Just, on veurem i serem totes i tots, protagonistes d’un
canvi important en els sistemes de recollida. Ens marquem
com a objectiu passar d’un 50 a prop d’un 70% de recollida
selectiva, en línia amb els objectius europeus del 2030, la
qual cosa situa Sant Just a l’avantguarda de les polítiques
mediambientals.
Simultàniament a aquests 2 reptes, des del govern hem
estat protagonistes de l’elaboració del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC), que ha de marcar les polítiques educatives del
municipi en el futur, el Pla Jove 2017-2020 (que es portarà properament a l’aprovació del Ple municipal) i seguim impulsant
les dinàmiques participatives com a element indispensable
en els processos de presa de decisions.
Tenim encara 2 anys per aprofundir en els compromisos
adquirits, i 2 anys per millorar en la coordinació i la cohesió
de la nostra acció com a equip de govern. Només des del
treball compartit i la convicció que un govern és més que la
suma de 3 partits, podrem estar treballant per un projecte
que mantingui la seva complicitat i la seva vigència més
enllà del mandat actual.

El ascensor social se averió. No subía, solo bajaba, penetrando
en sótanos desconocidos. Nadie recordaba un contratiempo
semejante. Llegaron los expertos; la avería era grave. 10 años
después, sabemos que el contratiempo fue en realidad una
catástrofe de imprevisibles consecuencias. La clase media
aceptó amargamente que los hijos vivirían peor que los
padres. Ya vivían peor, y por supuesto más extraviados que
los progenitores a su misma edad. Estos también vivían peor
que nunca, y los abuelos veían desvanecerse su relativa
seguridad. Pobre colosal generación: hambre en los cuarenta,
trabajo en los cincuenta, trabajo y alegrías en los sesenta,
trabajo y baches en los setenta, trabajo y recuperación en
los ochenta, trabajo y algunos sueños cumplidos en los
noventa, descanso y, de repente, ruina en el nuevo siglo.
La globalización está siendo indudablemente benéfica
en términos netos para la humanidad. Pero el neto se forma
restando, y aquí lo sustraído es el empleo de un gran pedazo
de la clase media occidental. De ahí el éxito proteccionista
de Trump, de ahí el anti europeísmo del brexit, de ahí el
anti cosmopolitismo de la felizmente frustrada Le Pen, y de
ahí el populismo vengativo de Podemos, que disputa a los
socialistas la primacía de una izquierda caduca.
La clase media, la gran contribuyente, está en serio peligro.
Hasta 3,5 millones de españoles se cayeron de ella durante
la crisis. El peligro continúa, por mucho que nuestras tasas
de crecimiento se revisen hoy al alza y las de paro a la baja.
No nos engañemos, el viejo ascensor no hay quien lo
arregle; la mayoría de las ocupaciones que aquí siguen dando
empleo aportan poco al erario y, además, desaparecerán. Hay
más de 3 probabilidades sobre 4 de que se automaticen en
los próximos años: camareros (77%), recepcionistas (96%),
dependientes de tiendas (92%), conductores (89%), guardias
de seguridad (84%).Sin una verdadera revolución educativa
que lance al mercado a miles de jóvenes competitivos, acostumbrados a colaborar con empresas en proyectos basados
en el conocimiento, sin miedo a la movilidad y regidos por
un marco normativo favorable a los negocios, nuestro país
no tendrá futuro. Sin ascensor social tampoco hay patria.

Otra vez dedico este articulo para poner de manifiesto
la poca responsabilidad que denotan el presidente
y vicepresidente de la generalidad al conducir a los
catalanes a una situación de incertidumbre, chantaje
y futuro incierto, en cumplimiento de su hoja de ruta
del fallido proceso de independencia, sabiendo su
fracaso de ante mano por no ajustarse a derecho ni
ley alguna, por no decir que no existe ni ha existido
proceso similar en el mundo occidental.
Y más haya de cuestionar la legitimidad de reclamar
un estado independiente para Catalunya a que saber
que si existen caminos legales para defender un proceso
secesionista, pero obviamente necesitan del consenso
y el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas que
nos representan a todos en el gobierno central.
Pero eso ya lo saben. Otra cuestión es que quizás
tiran por un camino condenado al fracaso porque las
motivaciones que les mueven, son un poco diferentes
a la de sus votantes y el anhelo secesionista obedece
más a tapar cuestiones de corrupción y mal gobierno.
A continuación pasa a daros unos datos que seguro
os van a encantar.

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

SALARIOS DE ALGUNOS PATRIOTAS CATALANES
SR. PUIGDEMON: 136.000,00 ¤
SRA. NEUS MUNTE: 109.000,00 ¤
FRANCESCA GUARDIOLA: 80.000,00 ¤
GABRIEL RUFIAN: 105.150,00 ¤
RAUL ROMEVA: 109.633,00 ¤
ORIOL JUNQUERAS: 109.633,00 ¤
Subvenciones otorgadas por la Generalitat
con dinero de TODOS LOS CATALANES:
MUNICIPIOS DEL AMI: 300.000,00 ¤
PLATAFORMA PER LA LLENGUA: 6.589.100,00 ¤
OMNIUM CULTURAL: 6.600.000,00 ¤
A esto sumemos embajadas, urnas, viajes para dar
conferencias con contertulios de 1.000,00 ¤ el min,
etc. TODO MUY CORRECTO.

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 JULIOL 2017. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
ESTIU A SANT JUST

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

Llença’t
a l’estiu!

És estiu a tot arreu: fa calor, esperem vacances, ha acabat el curs escolar, ara hi ha
casals d’estiu i cursos més frescos i lúdics
per a tothom, i sobretot, utilitzem i gaudim
dels espais a l’aire lliure dels quals disposem
a Sant Just. Can Ginestar, el parc de Collserola,
la plaça de la Pau, la plaça de Camoapa, el Parc
de les Basses de Sant Pere, el Parc d’Iulia Quieta a
Mas Lluí, el Parc de la Plana Padrosa, el Claustre de Les Escoles amb la
plaça d’Antoni Malaret... en fi, un munt d’espais on se celebren festes,
sopars d’estiu, concerts i on en definitiva, en retrobem amb el veinat per
tal de fer un poble on viure i conviure sigui primordial.
També us volem convidar a posar “guapo” a Sant Just a través del concurs de balconades que organitza el Casal de Joves per Festa Major.
Animeu-vos a participar guarnint tot el poble de groc i de blau.
A l’estiu, com durant tot l’any, hem de ser cívics i respectar els horaris,
el descans i també hem de vetllar per una bona convivència amb tothom que formem aquest poble tranquil, agradable i actiu.
Gaudim de Sant Just Desvern!
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

ENTITATS

CINEMA A LA FRESCA I EXCURSIÓ NOCTURNA
A LA PENYA DEL MORO
Ja fa uns quants anys que el barri del Mas
Lluí s’omple de nous veïns i veïnes que donen vida al barri. A més han format una associació molt activa que ens proposa varies
activitats durant tot l’any. Aquest mes de
juliol ens proposen dues de molt fresques
i estiuenques:
Cinema a la fresca: Zootropolis. Hi
haurà servei de beguda i crispetes. Porteu
cadira! Divendres 14 de juliol, a les 22 h.
Parc Iulia Quieta
Excursió nocturna a la Penya del
Moro. Cal dur sopar, bon calçat i llanternes. Dimecres 19 de juliol, a les 20.45 h.
Sortida des de l’Espai Mas Lluí.
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Cinema i música
al Casal
Al Casal de Joves sempre hi ha activitat adreçada al jovent. Organitzen tallers i cursos molt interessants
durant tot l’any. Apropa’t i informa’t
dels serveis, activitats i oferta que
et poden oferir.
Si només vols passar una bona estona, pots participar de la pel·lícula
i el pícnic electrònic d’aquest mes
de juliol.
Cinema a la fresca: Batman, La
Lego Pel·lícula. Dissabte 15 de juliol, a les 23 h. A l’exterior del Casal
de Joves
Pícnic electrònic: sessió de música electrònica a càrrec de Low
Beats. Dissabte 22 de juliol, a partir
de les 17 h. A l’exterior del Casal de
Joves

EDUCACIÓ
MÚSICA

Al juliol, Nits de Música a la fresca
Cada any, pel mes de juliol s’organitzen les Nits de Música, a la
fresca, buscant un espai d’estiu, de
relax, de bona música i creant un
espai acollidor i agradable.
El Claustre de Les Escoles és un
espai magnífic per crear aquest ambient. Enguany la proposta per part
dels Tallers de Música és que ens
endinsem en aquestes dues propostes musicals:
Concert de WingS. Dijous dia 6
de juliol, a les 21.30 h.
Concert amb Dulce Rebeca. Dijous dia 13 de juliol, a les 21.30 h.
El preu d’entrada és de 5 ¤

US PROPOSEM...
EXCURSIONS DE LA SEAS

SORTIDES CICLISTES

Sortida de veterans a Sant Joan de
l’Erm i torreta de l’Orri
Cap de setmana, dies 1 i 2 de juliol

Sortides en cicloturisme
Els diumenges, a les 8 h. Des de la
Font del Ciclista

Sopar de Lluna Plena a Mare de
Déu de la Roca (Baix Camp)
Dissabte 8 de juliol, a les 17.30 h.
Des del Parc del Parador.
Informació: tel. 93 372 20 27 / 93
372 67 63

Sortides en BTT
Els diumenges, a les 8 h. Des de la
Pl. de Camoapa
Consulteu recorreguts a
www.acsantjust.cat

Travessa d’Espot a Sant Maurici
per Monestero
(Pallars
Sobirà)
Cap de
setmana,
dies 15 i 16
de juliol

PER A TOTHOM
Punt d’informació del jaciment iber
i medieval de la Penya del Moro
Dissabte 1 de juliol, de 10 h a 14 h

PER A LA GENT
+60 ANYS
Excursió per a la gent gran a
Vallespir francès, Amelie les Bains
i Arles-sur-Tech
Dimecres 5 de juliol, a les 8 h.
Des del Parc del Parador.
Informació: Associació de Gent
Gran de Sant Just Desvern

Mercat de Pagès
Els diumenges, de 10.30 h a 14 h.
Parc de Torreblanca
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RELACIONS

FESTA MAJOR

Sobre les relacions humanes
Tan senzill com això, com que cadascú de nosaltres tenim
una identitat i el respecte i la convivència són els trets
que ens hauria de caracteritzar a tothom. Reflexionem sobre les relacions
humanes, sobre la sexualitat i creixerem com a persones.
Performance: Desig Per (z)ones, amb motiu del Dia per l’Alliberament de
Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals. Dijous 20 de juliol,
a les 19 h. C. Jacinto Benavente (entre Casal de Joves i ambulatori).

I NO US PERDEU...
DOCUMENTAL DEL MES

“El meravellós regne de Papa Alaev”,
un documental de Tal Barda i Noam
Pinchas, originari de França i Israel.
Papa Alaev és el patriarca d’una
família de músics virtuosos del Tadjikistan. Carismàtic i divertit, ha liderat amb mà de ferro el grup musical
The Alaev Family. Amb la caiguda de
la Unió Soviètica, Papa Alaev va anar
a viure amb tota la família a Israel on
segueix segueix exigint obediència,
als 81 anys. Un drama shakespearià
amb una banda sonora vibrant.
Divendres 28 de juliol, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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HABITATGE DE LLOGUER

Sant Just Desvern tindrà nous
habitatges de lloguer. Vine a
conèixer les noves promocions,
modalitats de gestió, ajudes...
Dimecres 5 de juliol,
a les 19.30 h. La Vagoneta

FÒRUM MOBILITAT

Vols conèixer i opinar sobre la
mobilitat a Sant Just?
Vine al fòrum on es presenta el
treball del Pla de Mobilitat Urbana. Dimecres 19 de juliol,
a les 19.30 h. A l’Ajuntament

CONCURS DE BALCONADES

ETS GROC O BLAU?
Preparem la Festa Major i fem-ho
guarnint els nostres balcons i participant en el concurs Sant Just posa’t
guapo!
Del 17 al 28 de juliol, vestex i guarneix el teu balcó deixant clar el color
que portes al cor. Podeu consultar
les bases de participació a www.casaldejoves.com
Paral·lelament, el Nucli i l’Ajuntament estan treballant perquè aquesta
Festa Major que se celebra de l’1 al
6 d’agost, sigui participativa, fresca
i molt i molt divertida. Com ja sabeu
els dos colors de Sant Just Desvern, el
groc i el blau, són protagonistes d’una
rivalitat sana i que animaran de valent aquests
dies de festa i gresca.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
40 anys de karts, exposició de fotografies de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Als Jardins de Can Ginestar, fins al 6 d’agost
Treballs realitzats per l’alumnat dels Cursos Municipals
d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, fins al 6 d’agost

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de juny (3.883 cliks)
1. Compromís dels ajuntaments de Sant Just, Esplugues, Sant Joan
Despí i la Generalitat per unir les parades del Trambaix de Rambla
de Sant Just i Pont d’Esplugues per Laureà Miró i Carretera Reial
2. Aquest estiu es canviarà la gespa del camp de futbol i s’hi farà un
nou espai per a les entitats esportives

ALTRES

3. A partir de dimarts, tres carrers del centre de Sant Just canviaran el
sentit de circulació dels vehicles

Exhibició de final de curs de Balls de Saló de l’Ateneu
Dissabte 1 de juliol, a les 20 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Playback infantil de la Casa Regional d’Extremadura
Dissabte 1 de juliol, a les 21 h. Plaça de la Pau

SANT JUST ENS AGRADA

Festa de la militància del PSC Sant Just
Lliurament de premis i pica-pica.
Divendres 7 de juliol, a les 19 h. Plaça Antoni Malaret i
Amigó

l3scola

Complex Poliesportiu
la Bonaigua

104 likes
Gràcies a tots els que
ho heu fet possible i
gràcies a tots els que heu
volgut venir a competir,
gaudir i acompanyar-nos
a la nostra Triatló de
L’3SCOLA 2017.

Xerrada de l’ANC: La independència vista des de la
capital d’Espanya, amb Ferran Mascarell, exconseller,
delegat a Madrid de la Generalitat i santjustenc
Dilluns 10 de juliol, a les 19.30 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu

Preguntes i respostes sobre les clàusules terra
Xerrada informativa de la Diputació de Barcelona enfocada a
aclarir dubtes sobre el procediment a seguir un cop feta la reclamació per l’aplicació de les clàusules terra
Dilluns 10 de juliol, a les 19.30 h.
Centre Cívic Joan Maragall
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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 AGOST-SETEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 de juliol

instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (JUNY 2017)

@santjustcat

HSLC St. Just Desvern@SLCsantjust

Ja hi ha les obres premiades del concurs de #SantJordi d’enguany al
web de @santjustcat bit.ly/2slY8aV#SantJust #llengua #català
Jordi Ag

@santjustcat @AvanCarSharing Llegit al #Butlletí #SantJust q al
juny es posen 4cotxes carsharing, ja estan? Miro fa 3 dies i no en trobo
cap
Avancar Carsharing

Hola! Els cotxes estaran operatius a partir del dilluns 19 de juny :)
Jordi Ag

@TwitJordi
Genial. X les setmanes de casals dels nens x ex la veritat és que el servei
anirà fantàstic pels q no tenim 2on cotxe! Felicitats x la idea!
Judith Burrull

@Taraverda
Bronzes pel Club Atletisme Sant Just Campions de CAT @Atletisme_
FCA @santjustcat @estelada @ERC_SantJust@Atletes
Violeta Prat

@santjustcat necesitem actuació urgent a Mas Llui contra plaga de
paneroles. Ja he fet sol·licitud a Ajuntament, pero cada dia n’hi han més.
@santjustcat

vam fer el tractament i hem de deixar passar 10-15 dies pq tingui efecte!
Li vam informar i si cal en tornarem a fer-ho. Gràcies!
Violeta Prat@VioletaPrat

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

moltes gràcies per la vostra resposta. Doncs no he rebut res. En qualsevol cas, quina bona notícia.
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