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Sant Just no marxa de vacances…
…fins que acaba la Festa Major

Presentat el Pla local
d’habitatge públic de
lloguer (2017-2024)

Més de 200
persones voten
els pressupostos
participatius

El Carrau Blau
s’inspira en
Barceló

FESTA MAJOR

Sant Just es vesteix de Festa Major
durant sis dies d’agost

L

a Festa Major de Sant Just
és un dels esdeveniments
de l’any més esperats al
poble. Cada any, durant
una setmana, aproximadament,
Sant Just fa un goig especial, amb
tota la ciutadania bolcada en les
activitats que es fan als carrers i
equipaments per gaudir de l’esde·
veniment cultural i lúdic per ex·
cel·lència de casa nostra. Un any
més, El Nucli lidera les activitats
de la festa i compta amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Just, d’en·
titats i de persones a títol indivi·
dual. Enguany, la Festa arrencarà
l’1 d’agost, amb el pregó que farà
l’Ateneu, i s’allargarà fins al dia 6.
ELS ORÍGENS DE LA FESTA

“No hi ha cap estudi que ens permeti
saber quan es va celebrar la prime·
ra Festa Major a Sant Just”, explica
l’arxiver municipal, Jordi Amigó, “si
bé als llibres de comptes de l’Arxiu
Parroquial hi ha constància de les
despeses per aquestes misses extra·
ordinàries”. A més, afegeix que “la
primera fotografia que coneixem de
la Festa Major va ser feta l’any 1914

i mostra l’interior
d’un envelat”.
Atès que la Festa
Major gira al voltant
del dia 6 d’agost, dia
de Sant Just i Sant
Pastor, les primeres
celebracions popu·
lars que es van fer
al poble les liderava
l’Església. Després,
s’hi va sumar l’Ajuntament de Sant
Just i entitats com l’Ateneu i les colles
juvenils.

QUÈ N’OPINEN…
SERGI SEGUÍ
Regidor de Cultura

“EL QUE FA ESPECIAL
LA FESTA MAJOR DE
SANT JUST ÉS QUE
ENS L’HEM FET
NOSTRA. SOBRETOT,
PEL SENTIMENT DE
PERTINENÇA A LA COLLA DELS GROCS O
DELS BLAUS I TAMBÉ PERQUÈ LES ENTITATS SE L’HAN FET SEVA I ORGANITZEN
ACTIVITATS PER AQUESTS DIES”.
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ALBERT MACIÀ
President de l’Ateneu,
entitat que farà
el pregó

“DE LES FESTES
POPULARS, LA
FESTA MAJOR ÉS
LA MÉS POPULAR.
ENS FA IL·LUSIÓ SER
ELS PREGONERS I VOLEM FER UNA
CRIDA PERQUÈ LA GENT PARTICIPI EN
LA FESTA MAJOR I QUE HO FACI AMB
SENY”.

JÚLIA VILADOT
Integrant d’El Nucli

“VOLEM QUE ENTRI
MOLTA GENT A TÍTOL
INDIVIDUAL QUE
VULGUIN PARTICIPAR EN AQUESTA
FESTA MAJOR, QUE
ÉS PER A TOTHOM. TAMBÉ
VOLEM QUE LA FESTA CREIXI I SIGUI MÉS
CONEGUDA ARREU DE CATALUNYA I QUE CADA
ANY ES FACIN ACTIVITATS MÉS POTENTS”.

L’ÈXIT D’UN MODEL DE FESTA MAJOR
COORDINAT PER EL NUCLI

Sigui com sigui, la Festa Major tal
com la coneixem actualment ha
agafat embranzida en l’última dè·
cada i s’ha consolidat com una pro·
posta d’èxit per a tots els públics.
“Ara, la gent s’espera que s’acabi la
Festa Major per marxar de vacan·
ces i això deu anys enrere no pas·
sava”, apunta el regidor de Cultu·
ra, Sergi Seguí. Un model basat en
la coordinació de la Festa per part
d’El Nucli, un col·lectiu de perso·
nes obert a tothom que lidera l’or·
ganització de la Festa Major des de
l’any 2010, any de la seva creació.
Segons Júlia Viladot, integrant d’El
Nucli, “va sorgir arran del Consell
de Joventut i de diferents entitats
juvenils, com ara, el CAU, l’Esplai o
els Dimonis, amb la intenció de fer
un gir a la festa”. A partir d’alesho·
res, l’Ajuntament de Sant Just va
començar a cedir tot el protago·
nisme de la celebració a aquest col·
lectiu, integrat per joves d’entitats
i a títol individual que va començar
a prendre decisions determinants
vinculades amb la Festa Major. Les
persones integrants d’El Nucli es
reuneixen periòdicament durant
l’any, però són les setmanes prèvi·
es a la festa que augmenta la fre·
qüència de les trobades per lligar
tots els esdeveniments i activitats.
Des dels seus inicis, “moltes per·
sones han passat per El Nucli”, i ara
cal més volum de gent implicada. I
és que, segons explica Júlia Viladot,

ACTIVITATS
QUE NO FALLEN
• Dia de l’Esplai Ara Mateix
• Pregó
• Berenar gent gran
• Dia Blau
• Concerts i barraques del camp
municipal d’esports
• Passejada poeticoliterària
• Laberint de contes infantil 		
i de persones adultes
• Partits de futbol i bàsquet
• Guerra de Titans
• Nit Estelada
• Quinabarra!
• Cinema en català
• Havaneres
• Cloenda de foc
“ens faltaria que entressin més per·
sones que tinguessin més disponi·
bilitat. Els dies de la festa, sí que hi
ha persones que s’ofereixen a ajudar
en coses puntuals que necessitem”,
però la festa prèvia és el més difícil
de preparar, com ara contactar amb
empreses distribuïdores o amb els
grups que vindran a tocar. Des d’El
Nucli, van fent relleu d’integrants,
però a petita escala.

NOVETATS
• Tobogan d’aigua del carrer
Tudona
• Trenet teatralitzat per indrets
destacats de Sant Just
• Festa Holi solidària

El regidor de cultura, Sergi Se·
guí, també se suma a fer una cri·
da a la col·laboració amb El Nucli,
afirmant que “com més siguin a El
Nucli, molt millor, per repartir to·
tes les feines de coordinació”. En
aquest sentit, Seguí destaca que
des d’El Nucli “fan uns esforços
molt grans perquè la Festa Major
pugui ser un èxit, perquè al final la
Festa Major és de tothom”.

Aquest és el lema de la campanya contra l’assetjament sexual que formarà
part de la Festa Major de Sant Just aquest any per primer cop. L’impulsen
un grup de dones de l’Espai Lila del Casal de Joves amb el suport del
Consell Municipal de les Dones. Els objectius són prevenir l’assetjament
sexual, treballar la consciència col·lectiva, apoderar les persones que se sentin
assetjades perquè ho denunciïn i, també, tots els col·lectius, perquè rebutgin
conductes sexistes.
Trobareu l’eslògan de la campanya en pancartes, cartells, xapes i gots
aquesta Festa Major. A més, al Camp de Futbol s’hi instal·larà un “Punt Segur”,
que comptarà amb una persona especialitzada per atendre els possibles casos
d’assetjament sexual, on es pugui denunciar la situació patida.
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BLAUS I GROCS, UNA RIVALITAT
CADA COP MÉS SANA

I si la Festa Major de Sant Just té
una característica destacada des de
fa anys, aquesta és el protagonisme de
dos colors, el blau i el groc, els colors
de la bandera santjustenca. Amb la
creació d’El Nucli, es va impulsar a
Sant Just la Festa Major per colors,
on tothom pren partit triant un color
i defensant-lo en totes les activitats
que es facin al poble. Tant Júlia Vi·
ladot, que també es declara groga,
com Rosa Barber, blava de sempre,
asseguren que aquesta “rivalitat
sana” atorga un al·licient a la festa.
Barber apunta que, “tot i tenir colors
diferents, la gent segueix sent molt
amiga”. També ho veu així el regidor
de cultura, Sergi Seguí, que considera
que “el sentiment de pertinença a una
de les dues colles és un element que
ha ajudat molt a consolidar la festa”.
Això sí, la intenció d’El Nucli també
és que “potenciar els colors, però no
la rivalitat”. Júlia Viladot creu que
“cadascú sent el seu color, però tam·
poc cal enfrontar-se amb els altres
ni trencar activitats als altres” per
defensar el seu color, com va passar
fa un parell d’anys.
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Una de les novetats de l’edició
d’enguany és que s’introdueix un
nou sistema de puntuació en les
proves de Blaus i Grocs: segons
han avançat des d’El Nucli, “totes
les activitats que es facin tindran
punts, però no sabem quants. Això
es decidirà el dia que es desveli el
color guanyador de la festa. Es farà

un sorteig que assignarà el nombre
de punts de cada prova, i també ens
ajudarem amb una ruleta per
fer-lo”. D’aquesta manera,
des de l’organització es volen
assegurar que tothom
assisteixi a totes les
proves per defensar
el seu color.

EQUIP DE GOVERN

ANEM DE FESTA MAJOR!
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

La Festa Major de Sant Just ja és una cita reservada en el calendari d’estiu. Conec molts veïns
i veïnes que s’esperen fins al darrer dia de Festa
Major, el 6 d’agost, per marxar de vacances i
així aprofitar tota la programació de les festes,
que lidera el col·lectiu del Nucli amb molt d’encert. Aquest any, hi ha propostes noves, com el
tobogan gegant o la festa Holi, que poden tenir
molt d’èxit. Hi ha altres propostes que ja estan
totalment consolidades, com la rivalitat groga i
blava; les nits de barraques i concerts al camp
de futbol; el berenar de la gent gran i la passe-

jada literària, entre d’altres. Moltes d’aquestes
activitats són possibles gràcies a la implicació
d’entitats locals, que impulsen accions i mantenen viva la festa. Moltes gràcies!
Vull fer un agraïment especial al grup de dones de l’espai Lila del Casal de Joves, que han
impulsat un lema contra el sexisme a la Festa
Major. “Si dic sí, triem on, si dic no, bona nit!”.
Gràcies a aquesta iniciativa, l’Ajuntament i el
Consell Municipal de les Dones han treballat de
forma transversal un seguit de propostes per
poder gaudir d’una Festa Major lliure de sexis-

me. Les accions han anat des de la formació de
personal tècnic, agents de seguretat i entitats
fins a la definició d’un Espai Segur al camp de
futbol, obert a qualsevol persona que se senti
agredida, ofesa o no respectada. Hi haurà material de conscienciació, com gots i xapes, amb el
lema i una pancarta ben visible.
Tothom s’ho ha de passar bé per la Festa
Major, però amb respecte i control. El sexisme
és una realitat en la nostra societat i totes aquelles accions que ajudin a detectar-lo i combatre’l
seran benvingudes. Bon estiu!

GRESCA I XERINOLA

FESTA MAJOR, LA FESTA
MÉS GRAN DE TOTES
LES FESTES

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Un any més, de l’1 al 6 d’agost, la Festa Major de Sant Just omplirà d’activitats, gresca, música i xerinola els nostres espais i carrers.
Sense la voluntat, l’impuls i perseverança de les persones d’El Nucli
Comissió de Festes, no hauria estat possible. Així que moltes gràcies,
extensives als centenars de persones que durant mesos pensen i organitzen activitats arreu de Sant Just, perquè tot el poble gaudeixi d’una
festa totalment seva. I un agraïment, també, als serveis municipals, que
fan que tot acabi sent una realitat.
Enguany, a més, hi ha una aposta decidida per la conscienciació social.
Des de l’Espai Lila del Casal de Joves, s’ha fet una proposta transversal per
lluitar contra les situacions sexistes. La festa i la desinhibició no poden
ser mai cap excusa per tolerar aquest tipus d’actituds.
Tampoc poden ser cap excusa per consentir actituds incíviques a
la via pública i mals usos del mobiliari i de l’espai públic o per fer un
consum desmesurat d’alcohol. Estudis recents indiquen que l’edat en
què es comença a consumir alcohol se situa en els 13,8 anys i l’anomenat
“consum compulsiu” ha augmentat del 14% al 37% entre els joves de 14
als 16 anys. D’aquesta manera, les festes etíliques es converteixen en un
fet “normal”, la qual cosa no hauria de ser així. És a les nostres mans, les
de tothom (administració, famílies, societat i entorn) revertir aquests mals
hàbits i costums i aplicar programes i accions per fer una prevenció eficaç.
Es pot gaudir sense necessitat de sobrepassar els límits establerts! La
millor Festa és aquella que es pot explicar.
Entre tots i totes fem una Festa Major lliure de sexisme, cívica, de la
qual ens puguem sentir orgullosos.

D’aquí pocs dies començarà un dels moments més esperat per a molts
santjustencs i santjustenques, la nostra Festa Major. En aquests darrers
anys la Festa Major ha girat com un mitjó. Són molts els ciutadans, les
entitats i les associacions que col·laboren i participen activament perquè
tothom pugui gaudir com cal. Tot això és possible, especialment, gràcies a
El Nucli, que s’encarrega d’organitzar activitats, dotar d’espais de trobada
a les entitats i persones que es volen implicar en el disseny de la Festa
Major i de pintar Sant Just de blau i de groc.
Cal constatar un fet innegable; el bon resultat que tenen les activitats
quan les entitats hi participen, i ho fan amb una sèrie de drets i també
amb una sèrie d’obligacions cap a la resta. Això crea un marc de treball
entre ciutadania organitzada i institució que hauria de ser un exemple a
tenir en compte per a altres ocasions.
Si la Festa millora i ofereix noves oportunitats any rere any és, precisament, per aquest compromís i aquesta autoexigència de tots plegats.
Voldria destacar la campanya “Si dic sí, triem on; si dic no, Bona Nit!”,
una iniciativa sorgida de l’Espai Lila. Una campanya que es basa en dos
pilars essencials. Per una banda una campanya comunicativa potent;
veurem el lema reproduït en cartells, en un llibret, en gots, en xapes i en
una pancarta ubicada en diferents espais de la festa. Per l’altra banda en
un treball de coordinació entre mossos i policia local i Ajuntament i entitats
per tal d’ actuar davant de qualsevol agressió sexista.
Aquesta és una campanya que ha vingut per quedar-se. Ja no podem
girar el cap davant de les agressions sexistes, principalment masclistes,
que es produeixen tant en contextos de festa com també en altres, i que
sovint la nostra societat patriarcal normalitza.
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CARRAU BLAU I CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES

Sant Just respira creativitat
L’expressió artística té un pes im·
portant a Sant Just: d’exposicions
i xerrades a projectes innovadors.
Una de les claus per potenciar-ho és
l’oferta formativa que hi ha en clau
artística: d’una banda, els cursos mu·
nicipals d’arts plàstiques, adreçats a
persones adultes i, d’altra banda, el
Taller de Plàstica Municipal Carrau
Blau, dirigit a infants.
Els cursos municipals d’arts
plàstiques fa més de 25 anys que
volen potenciar l’esperit creatiu de
la ciutadania santjustenca. Actual·

ment, ofereixen formació en prop
d’una vintena de disciplines, de les
quals s’ha pogut veure una mostra
dedicada al buit al Celler de Can
Ginestar fins al 6 d’agost. El Ta·
ller de Plàstica Municipal Carrau
Blau explora la creativitat des de
la infantesa. Fa més de 35 anys que
aposten pel treball creatiu i artístic
d’educació i experimentació visual
i plàstica, una proposta innovado·
ra que cada any exposa els treballs
creatius dels artistes més joves de
Sant Just.

Centenars d’alumnes passen
cada any pels diferents cursos per
desenvolupar-hi la seva vessant
artística. Parlem amb dues d’elles,
Rosa M. Casellas, una de les vete·
ranes dels cursos d’arts plàstiques,
i Lola Hereu, que fa 10 anys que va
al Carrau Blau.

ROSA M. CASELLAS, 76 ANYS
És alumna dels cursos d’arts plàstiques des de fa més d’una dècada
Per què va decidir apuntar-se als cursos d’arts plàstiques municipals?
Arran d’una exposició a Can Ginestar dels cursos de ceràmica, que em va
cridar l’atenció. A partir d’aquí vaig preguntar d’on sortia, qui ho feia...
Em va interessar. Vaig decidir començar pels cursos d’escultura; em va
fer il·lusió, perquè de jove n’havia fet a la Massana.
Quina ha estat la seva trajectòria?
He anat canviant de disciplines. Ara només faig escultura, però també
he fet dibuix, gravat, marbre, alabastre… Ho he anat alternant. Si tingués
temps, m’apuntaria a tot!
Què li aporta ser alumna dels cursos?
Cada any descobrim tècniques noves. La Carme Malaret té molta imagi·
nació i cada curs ens en proposa. Recomanaria que s’hi apuntés tothom
que tingui afició a expressar-se amb qualsevol tècnica.

LOLA HEREU, 16 ANYS
És alumna del Carrau Blau des dels 6 anys.
Ets una de les alumnes més veteranes del Carrau Blau. Què et motiva
a seguir formant-ne part?
El Carrau Blau sempre m’ha servit per desconnectar, per exemple, quan
tenia molta feina al col·le. Ara hi segueixo pels companys i companyes,
i perquè, pel meu compte, no trobo temps per dibuixar.
Què té d’especial el Carrau Blau?
Sempre ha estat molt lliure. No és com una acadèmia, on t’ensenyen
tècnica i com fer les coses: al Carrau Blau, pots fer les coses de la teva
manera, t’ajuden i n’aprens molt, però no et corregeixen la manera de
pintar, de dibuixar... Qualsevol dibuix que facis està bé.
Quina és l’obra que has fet de la que estàs més orgullosa?
Quan era petita, vaig fer una obra amb uns amics: era una escultura feta
amb unes peces de fusta... I vam decidir fer-la amb caixes grans, enormes.
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EDUCACIÓ

Al setembre, nou curs escolar (2017-2018)
El 12 de setembre comença el
curs escolar 2017-2018, amb 1.100
nenes i nens d'educació infantil i
primària als centres públics –Ca·
nigó, Montserrat i Montseny– i al
concertat Madre Sacramento. Tam·
bé iniciaran les classes més de 600
alumnes de secundària a l'Institut
-en aquest cas, el dia 14 de setem·
bre- i al centre Madre Sacramento.
A més a més, 107 infants també
començaran el curs a l'Escola Bres·
sol Municipal Marrecs. L'Espai Fa·
miliar i l'Espai Nadó ho faran per
l'octubre.
En la línia dels darrers cursos, i
com a conseqüència de l'augment
de la població infantil i del desen·
volupament de nous plans urbanís·
tics i nous habitatges a Sant Just,
entre altres causes, es consolida
i creix la demanda d'escolaritza·
ció a l'escola pública. Per això s'ha
mantingut la segona línia de P-3 a
l'Escola Montserrat i també s'hi ha

ampliat un grup de P-5. L'Ajunta·
ment i el Departament d'Educació
de la Generalitat estan treballant
en la planificació escolar per als
propers cursos i l'ampliació de l'Es·
cola Montserrat, per consolidar la
segona línia i encabir-hi l'esperat
creixement .
PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ
QUE ARRIBEN A LA JUBILACIÓ

A finals del passat mes de juny, el
Consell Escolar Municipal va fer
el reconeixement al professorat
que durant aquest any comença
la seva jubilació. De l'institut, se
n'han jubilat els professors Maria
Montserrat Geis i Xavier Ballell.
De l'Escola Canigó, l'Angelina Ga·
sull i qui va ser durant molts anys
director del centre, l'Eloi Sala.
També es va fer el reconeixement
a la tasca de la directora de l'EAP,
Carme Riera.

Eloi Sala
Mestre de
primària i
director de
l'Escola Canigó
des de 1983
"He assumit
aquesta responsabilitat,
des de l'inici i fins avui, amb la
màxima il·lusió i dedicació, ja que
sempre he pensat que dedicar-se
a l'educació és una de les millors
coses que es poden fer en aquesta
vida. He estimat la meva feina i em
sento orgullós d'haver-la exercit.
Vull agrair la confiança dels molts
pares i mares que ens han confiat
l'educació dels seus fills i filles al
llarg de tots aquests anys".
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NOTÍCIES BREUS
INCIVISME
Els Serveis Municipals i bona part de la
ciutadania fem un esforç perquè cada dia
Sant Just Desvern sigui un municipi més net i
saludable. Per això volem denunciar accions
com les que mostren les imatges i demanar la
col·laboració de tothom. Gràcies.

MOR CLAUDIA CORTÈS,
EX-REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT

CALENDARI FESTES
OFICIALS 2018
Ja s’ha aprovat el calendari de festes oficials
de Sant Just Desvern per al proper any 2018.
1 de gener – Cap d’Any
6 de gener – Reis
30 de març – Divendres Sant
2 d’abril – Dilluns Pasqua Florida
1 de maig – Festa del Treball
15 d’agost – L’Assumpció
11 de setembre – Diada Nacional de
Catalunya
12 d’octubre – Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre – Tots Sants
6 de desembre – Festa de la Constitució
8 de desembre – La Immaculada
25 de desembre – Nadal
26 de desembre – Sant Esteve
Festes locals:
21 de maig – Dilluns Pasqua Granada
6 d’agost – Festa Major
Festes de lliure elecció dels centres
educatius acordats pel Consell Escolar
Municipal
Divendres 13 d’octubre de 2017
Dijous 7 de desembre de 2017
Dilluns 12 de febrer de 2018
Dilluns 30 d’abril de 2018
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Ha mort, als 89 anys, Claudia Cortés,
la primera regidora socialista de la
democràcia a Sant Just Desvern. Va
gestionar Serveis Socials i Salut. Va ser
una militant històrica del PSC i de fet,
fa 5 anys, l’any 2012, va rebre un premi
especial dels Premis de la Rosa del PSC
Baix Llobregat per la seva trajectòria
professional i personal de lluita pels valors
socialistes.

NOUS TENDALS AL PARC IULIA QUIETA
S’han instal·lat uns tendals que donaran ombra a l’espai on estan ubicats
els jocs infantils al Parc Iulia Quieta (Mas Lluí).

NOTÍCIES BREUS
INFANTS ALS CASALS D’ESTIU DE LA BONAIGUA
Els infants participants dels Casals d’Estiu de La Bonaigua, amb l’Alcalde i la regidora
d’Esports en un moment que coincideix amb la visita a les millores que l’empresa concessionària
fa al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. A la foto, els infants han participat en una activitat
de grafits pintant la tanca exterior de l’equipament.

OBRES AL MERCAT
MUNICIPAL
El Mercat Municipal tanca per obres, 2 setmanes
d’agost. Per tal de poder dur a terme les obres de
millora al Mercat Municipal, aquest equipament
tancarà les portes del 7 al 20 d’agost. La resta de
dies, el Mercat oferirà els seus serveis de dilluns a
dissabte de 8 a 14 h (divendres 25 d’agost, tancarà
a la tarda). Les obres consisteixen en la construcció
d’una nova escala d’accés i millores en la climatització
i neveres. Des d’aquest mes d’agost, aquest
equipament municipal disposa en el seu interior
d’un desfibril·lador per poder ser utilitzat en cas de
necessitat. Aquest nou desfibril·lador se suma als
ja existents al vestíbul de l’Ajuntament, al Camp de
Futbol, a La Bonaigua i al de la Policia Local.

AIGÜES DE BARCELONA SIGNA UN PROTOCOL
AMB L’AJUNTAMENT PER AFRONTAR SITUACIONS
DE POBRESA ENERGÈTICA
L’Ajuntament de Sant Just i Aigües de
Barcelona han signat un protocol de
col·laboració per fer front a situacions de
pobresa energètica que poden afectar famílies
en situació de risc social.
És una iniciativa que ja s’ha donat a altres ajuntaments del Baix Llobregat. Aquest conveni
entre Sant Just i AGBAR té com a objectiu fer front al pagament del rebut de l’aigua de famílies
que no el poden pagar per problemes econòmics. En el cas de Sant Just, 63 famílies han rebut
l’ajuda per fer front a aquesta despesa.
Les famílies que podran acollir-se a aquestes ajudes hauran de sol·licitar-ho als Serveis
Socials de l’Ajuntament que supervisarà cada situació concreta.

HORARIS ESPECIALS D’ESTIU ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Alguns equipaments municipals faran vacances les properes
setmanes i, d’altres, faran horaris especials. Can Ginestar, La Vagoneta,
els centres cívics, el Casal de Joves i Promunsa tanquen el dia 7
d’agost, fins a principis de setembre.
El Mercat Municipal també tancarà el dia 7 per obres, i el Camp
Municipal d’Esports tancarà el dia 9 fins el dia 20.
Altres equipaments municipals faran horaris especials d’estiu les
properes setmanes. Per exemple, el Mil·lenari obrirà tot l’estiu, de
dilluns a dissabte, de 9 h a 20 h, i els diumenges i festius de 10 h
a 20 h.

La deixalleria farà horari intensiu del 7 al 27 d’agost, de dilluns a
divendres de 8 h a 15 h, i dissabtes de 10 h a 13.30 h. La Bonaigua obre
tot l’estiu, excepte les piscines cobertes, l’hidromassatge i la sauna, que
romandran tancats de l’1 al 21 d’agost per parada tècnica.
Pel que fa al servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, fins l’11
de setembre romandrà obert de 9 h a 14 h excepte el 14 d’agost, que
estarà tancat. I l’Oficina de Gestió Tributària, obre tot el període estival,
de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h, excepte el 14 d’agost. Per a més
informació i per consultar els horaris específics, podeu visitar el web
www.santjust.cat.
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Pla Jove 2016-2019
Des de la Regidoria de Joventut,
hem estat treballant, en la fase final
del Pla Local de Joventut. Això ens
ha permès conèixer quines són les
necessitats del jovent de Sant Just
Desvern, així com quines són les ac·
tuacions que s’estan duent a terme
per tal de donar-los resposta.

S’han establert tres eixos
estratègics d’actuació respecte a
la realitat juvenil del municipi:
1. Sant Just Jove (comunicació, punt
d’informació al Casal de Joves)
2. Acompanyament en les
transicions (formació, ocupació,
benestar, habitatge)
3. Transformació (cultura i oci, espai
públic, participació)
Per tal de complementar el procés
d’elaboració del disseny, des de la
Regidoria de Joventut s’ha conside·
rat oportú desenvolupar un procés
participatiu amb l’objectiu de reco·
llir les aportacions i propostes de les
persones joves, membres d’entitats
juvenils i del Consell de Joventut així
com dels tècnics i tècniques de l’ens
local.
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Aquestes són algunes de les propostes que varen sorgir
en el Consell de Joventut:
Acompanyament
als joves en
l’àmbit de la
formació

Suport i participació en les
festes populars: Festa Major,
Sant Joan, Cap d’any, Festes
de Tardor, Carnestoltes,
Halloween, etc.
Promoció d’un
grup de treball
focalitzat en
l’oci nocturn.

Ajudes municipals
per lloguer

Borsa de feina
i difusió ofertes

Crear un grup de treb
all per
a la realització d’activ
itats
culturals al carrer: m
úsica,
fotografia, teatre i al
tres
mostres artístiques.

Ampliació
d’horaris de
la Biblioteca
Municipal.

Més colors
i grafits als
carrers.

Actualment, ja s’estan duent a terme algunes d’aquestes propostes.
Està previst aprovar el Pla Local de Joventut en el Ple Municipal del mes de juliol. l
en breu, també el podreu trobar penjat a santjust.cat

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

La renovació de pintura als centres
educatius, la proposta més votada
Tal com es va comprometre l’Equip
de Govern en el Pla d’Actuació Mu·
nicipal, la ciutadania de Sant Just
Desvern major de 16 anys i empadro·
nada al municipi ha pogut decidir,
aquest mes de juliol, quina de les 6
propostes que es van posar a votació
volien que l’Ajuntament executés
abans d’acabar el 2017.
Aquesta primera experiència
de pressupostos participatius s’ha
plantejat com una prova pilot per
veure com hi responia la ciutada·
nia. Hi han participat 215 persones,
el 63% de les quals són dones i el
37% homes. Pel que fa a l’edat de
les persones participants, 7 de cada
10 tenen entre 30 i 50 anys. D’altra
banda, pel que fa als sectors o bar·
ris, els més actius han estat l’av. de
la Indústria i els barris de Mas Lluí
i La Plana-Bellsoleig.
La finalitat d’aquesta iniciativa
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 persones participants s’han ha·

gut de registrar prèviament en una
nova plataforma cosa que els per·
metrà participar en altres consultes
ciutadanes en el futur.

1) Renovació de pintura a les aules i espais interiors
de tots els centres educatius
112 VOTS
2) Revisió i renovació de totes les plaques de carrer del municipi
49 VOTS
3) Il·luminació del vial que connecta el CEM La Bonaigua amb el c. 11 de Setembre
26 VOTS
4) Renovació de la font ornamental de la rotonda de l’av. de la Indústria
14 VOTS
5) Instal·lació de punts d’estacionament amb càrrega per a bicicletes elèctriques
7 VOTS
6) Urbanització i millores al c. del Roser de la Plana Padrosa
7 VOTS

El 2n Pla de Mobilitat Urbana
de #santjust comença a caminar
amb la participació de la ciutadania
En una sala plena de gom a gom, es va començar a treballar, amb la participació
de la ciutadania, en el 2n Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern. Després
d’una presentació amb dades actuals del municipi, moltes de les persones
assistents, unes 60, provinents de diferents sectors o barris del municipi, van
poder manifestar les seves inquietuds i propostes per millorar la mobilitat a
Sant Just Desvern. L’alcalde, Josep Perpinyà, i el regidor de Mobilitat, Jordi Porta,
en van prendre nota i van donar resposta a algunes de les qüestions. Totes les
aportacions ciutadanes van ser recollides per ser estudiades i incorporades, si
és el cas, al 2n Pla de Mobilitat Urbana.
A grans trets, els temes que més preocupen les persones que van voler
participar en aquesta primera sessió compartida van ser els següents: la
millora del transport públic dins i fora del municipi, tant pel que fa a cobertura
com a freqüència; la seguretat des del punt de vista del control de la velocitat
dels vehicles i de la millora d’alguns passos de vianants; l’ús de la bicicleta; les
zones d’aparcaments dissuasius i gratuïts; les connexions de Can Candeler i
Mas Lluí; la revisió de la mobilitat a La Miranda; la zona de baixes emissions del

barri Centre; les connexions amb la Renfe de Sant Feliu o Sant Joan; el futur pas
del tramvia per la ctra. Reial o la creació de comissions ciutadanes per treballar
en la definició del 2n Pla de Mobilitat Urbana.
Recordem que les persones interessades en el futur de la mobilitat a Sant
Just tenen una adreça de correu electrònic a la qual es poden dirigir, tant per ferhi aportacions com per rebre informació de l’Ajuntament referent a l’elaboració
del 2n Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern 2018-2024. mobilitat@
santjust.cat
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEI DE MOBILITAT
INTERNACIONAL
PER A JOVES
Aquest servei ofereix assessorament personalitzat i gratuït a
les persones joves que estan valorant la possibilitat de marxar
a l’estranger, ja sigui per motius d’estudis, laborals, de voluntariat, de cooperació, estades solidàries, intercanvis, lleure, etc.
El jovent de Sant Just Desvern hi trobarà informació sobre
com realitzar els tràmits administratius necessaris (visats, permisos de residència...), com buscar allotjament, feina, estudiar
idiomes o cursos reglats (batxillerat, universitat, postgraus...),
programes d’intercanvi, voluntariats i camps de treball, etc.
L’Ajuntament impulsa aquest servei per donar resposta a la
necessitat de les persones que marxen a fora a participar en un
projecte d’aquest tipus i que requereixen informació de qualitat.
El Servei de Mobilitat Internacional funciona durant tot l’any,
tot i que els projectes a l’estranger adreçats al jovent menor d’edat
s’acostumen a dur a terme durant els períodes de vacances escolars.
Aquest és un servei públic que va començar ara fa 3 anys,
després de l’èxit del primer intercanvi juvenil que va acollir Sant
Just Desvern, que portava per nom Melo(n)drama. Cada any que
passa el Servei té més hores de feina i per tant, pot arribar a més
joves del municipi.

PERFILS DE JOVES
A QUI VA DIRIGIT
A Sant Just Desvern la mobilitat internacional es divideix en
3 grans grups, segons les edats, d’acord amb els projectes
presentats i aprovats

Joves d’entre 12 a 18 anys

Intercanvis juvenils amb monitoratge del Casal de Joves

Joves d’entre 18 a 30 anys

Intercanvis juvenils i cursos de formació

Joves i adults més grans de 30

Cursos de formació i altres derivats de la formació europea
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ON ENS POTS TROBAR?
Els joves i adults que vulguin demanar informació, sigui per projectes
concrets o per assessorar-se sobre les diferents oportunitats per
participar en projectes de voluntariat, formatius i/o de treball a
l’estranger s’han d’adreçar a:
Casal de Joves				
Av. de la Indústria, 34
Dilluns i dimecres, de 10 a 13 h		
Dimarts i dijous, de 16 a 20 h
1r dimecres de mes, de 10 a 13 h
Servei de Promoció Econòmica
Can Padroseta, s/n (Can Ginestar)
Dijous, de 10 a 14 h
mobilitatinternacional@santjust.cat
Tel. Casal de Joves: 93 371 02 52
WhatsApp del Casal de Joves: 630 185 143

Projectes que han tingut lloc en el que portem d’any
en els quals han participat joves del municipi
PBA: A TIPPING POINT TO INCLUSION

GUERRILLA YOUTHWORK

És una activitat europea
per a construir una xarxa de
contactes que va consistir a
reunir a persones més grans
de 18 anys per treballar de
manera informal en l’àmbit
de la inclusió social utilitzant
els projectes europeus com
a marc de referència. Aquest
projecte va tenir lloc del 14 al
21 d’abril a Tessalònica, Grècia i 3 joves santjustencs van
participar-hi

Tres joves de Sant Just
Desvern van participar el
mes de maig en un curs
de formació europeu en
el qual es van treballar
totes les eines i recursos
de les quals disposen
les petites i mitjanes
ONG per poder sobreviure i tirar endavant els
seus projectes.

Berner Maynés (21 anys)
“L’experiència molt bona, la gent maquíssima i amb l’anglès acabes canviant de
xip. Llàstima de l’organització grega que podria haver estat millor si no haguéssim
sigut tants. Però en general molt fructífera! “.
Maria Fernández (18 anys) “L’intercanvi a Grècia va ser una experiència molt
satisfactòria i interessant. Tota la gent del projecte era molt amable i alegre, i això
va fer del projecte un ambient càlid. El recomano!” .
Katarina Nikolic (22 anys) “ Tot va ser guai, les excursions, el menjar, la gent molt
simpàtica, i les activitats… entretingudes. El que destacaria és la pluriculturalitat i
la història d’aquella zona de Grècia!”.

IT’S UP TO ME 4
És un curs de formació europeu en què el Servei de Mobilitat Internacional repeteix
participació per segon any consecutiu. Del 30 de març al 7 d’abril a Braulange
(Alemanya), 3 joves santjustencs van tenir l’oportunitat de participar en aquest
projecte que té com a objectiu principal preparar a futures persones formadores a
través d’un aprenentatge transversal de totes les habilitats i eines necessàries per
proporcionar bons cursos i tallers en les seves respectives organitzacions.
Imanol López (26 anys) “Tenir la possibilitat de participar en aquest projecte
va ser una gran oportunitat. Et cobreixes de tòpics com la gent meravellosa i les
experiències noves, però trobes alguna cosa que t’endús per sempre, encara que
no sabies que havies d’anar tan lluny per trobar-la”.
Ingrid González (31 anys) “ Gracias al tiempo personal que me ha brindado ser
participante de “Its’ up to me” y a todos esos “momentos ahá” he tomado varias
decisiones trascendentales. Gracias por el tiempo y por la oportunidad.”

Raquel Sanchez-Sierra (30 anys): “L’oportunitat de poder formar part del programa Guerrilla Youthwork ha estat un plaer i tota una experiència vital. És enriquidor
prendre consciència de primera mà de les diverses necessitats que estan patint
algunes regions de la UE. També ho és poder reflexionar i treballar en el disseny
de solucions que ajudin a totes aquestes comunitats”.
Oliver Peña (29 anys): “Una experiencia muy enriquecedora para conocer con
más detalle los métodos que utilizan las ONG para luchar a favor de los intereses
de los más desfavorecidos”.
Gerard Izquierdo (23 anys): “Aquest TC a Alemanya ha estat una espurna per
poder començar certs projectes, des d’un punt de vista nou, amb una visió molt
més amplia a l’hora de treballar. S’hauria d’aplicar a molts més àmbits l’educació
no formal!”.

SUCCESSFUL RESETTLEMENT BY FOSTERING
UNDERSTANDING AND SUPPORT FOR REFUGEES
Aquest és un seminari europeu que ha tingut lloc a
Stöðvarfjörður (Islàndia)
del 2 al 10 de juny i dues
joves de Sant Just hi han
participat. Durant els 8
dies que ha durat el projecte, totes les persones
participants dels diversos
països implicats han parlat
de les noves polítiques de
migració i d’acollida de persones refugiades. A través
de l’intercanvi d’opinions
de diferents nacionalitats europees, s’ha empatitzat amb la crisi de les persones
refugiades i s’ha treballat en les possibles ajudes.
Carla Poll (22 anys) “ Persones, mirades, felicitat, intercanvi, debats, skypes,
conexions… són aspectes fonamentals que ens han permès que aquest seminari fos
increïble i poguéssim compartir i debatre amb diferent gent d’arreu d’Europa (…) ».
Laura Poll (19 anys) “Aquest seminari ens ha fet conèixer més sobre les persones
nouvingudes (…) Ens ha despertat encara més el sentiment d’ajudar i del necessari
que és fer alguna cosa al respecte ».
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El Carrau Blau s’inspira en Barceló per fer la seva
formació a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat
L’equip de professionals del Taller
de Plàstica Carrau Blau ha impar·
tit aquest juliol un curs formatiu a
l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat, a
l’Institut Joan d’Àustria i Infanta
Isabel del districte de Sant Martí
de Barcelona.
En aquest curs l’alumnat s’ha
pogut formar a través d’un exer·
cici motivat a partir de l’obra que
l’artista Miquel Barceló va realitzar
recentment a París, titulada “Vidre
de Meravelles”, a la Biblioteca Na·
cional de França. A les imatges s’hi
pot veure la similitud, mantenint les
distàncies, de totes dues obres, així
com la motivació prèvia a partir dels
infants del Taller de plàstica muni·
cipal Carrau Blau.
”Vidre de Meravelles”,
de Miquel Barceló
Biblioteca Nacional
de França

El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau,
adreçat a infants i joves del municipi,
a partir dels 2-3 anys d’edat, tornarà a
oferir el seu projecte formatiu a partir
del mes d’octubre a l’equipament La
Vagoneta. Més informació a santjust.cat
i a carraublau@santjust.org

Una alumna del Carrau Blau,
“Taisha, pintant el vidre”

Treball elaborat per l’alumnat del curs
de l’Escola d’estiu Rosa Sensat 2017
Impartit pel Taller de Plàstica Carrau Blau
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Pla local d'habitatge públic
de lloguer 2017-2024
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Unes 150 persones van assistir a la
presentació pública que va fer el Go·
vern municipal (PSC-ERC i Movem
Sant Just) del Pla local d’habitatge
públic de lloguer 2017-2024. El
document, que es pot consultar
als webs de santjust.cat i de pro·
munsa.cat, recull els objectius,
els antecedents, les prioritats
i els compromisos del Govern
envers les polítiques d’habi·
tatge públic de lloguer que es
volen dur a terme als propers
anys a Sant Just Desvern.
El Govern municipal, d’acord
amb el que recull el Pacte de Go·
vern de l’actual mandat i el Pla
d’Actuació Municipal, treballa per
promoure l’habitatge de lloguer al
municipi. El document del Pla de
l’Habitatge aporta, també, informa·
ció sobre el nombre de contractes
de lloguer i els preus dels habitat·
ges dels darrers 10 anys, com com·
paratives i dades actuals envers als
habitatges de lloguer.
El Pla recull les properes pro·
mocions d’habitatge a preu de llo·
guer públic que es planificaran per
construir en sòl municipal amb
Promunsa 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 pu·
guin 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 compromi·
sos pressupostaris, el finançament
i els costos, mantenint l’estabilitat
pressupostària; tant de l’Ajuntament
com de l’empresa municipal PRO·
MUNSA.
La política d’habitatge públic
feta per l’Ajuntament i executa·
da per l’empresa municipal PRO·
MUNSA ha permès que, avui, més
de 1.300 famílies siguin beneficià·
ries d’un habitatge públic en dife·
rents tipologies, entre elles l’habi·
tatge de lloguer (actualment, més
de 150 famílies se’n beneficien).

3
H

El 19% de la població
de Sant Just viu
en habitatge públic.
Promunsa, 27 anys
fent habitatge públic

PROPERES ACTUACIONS
HABITATGE DE LLOGUER
A SANT JUST
1. Mas Lluí (solar 5E)
Propietat terrenys: PROMUNSA PROMPEORCAIÓ
PRO
Habitatges estimats: 20
Promotora: PROMUNSA:
Previsió bases d’accés: 2017 (oct-nov)
Col∙lectiu prioritari: Jovent fins a 35 anys
2.Mas Lluí (solar 5T)
ERA
Propietat terrenys: PROMUNSA PPRROOMP OCIÓ
Habitatges estimats: 20-22
Promotora: PROMUNSA i L’IMPSOL
Previsió bases d’accés: 2018 (gen-feb)
L’Ajuntament de Sant Just Desvern
se situa en el lloc tercer de Catalu·
nya fent habitatge públic.
A banda d’aquestes actuacions,
l’Equip de Govern també va avan·
çar que una altra línia de treball
és l’adquisició dels habitatges de
protecció oficial que va construir
l’Obra Social La Caixa a Mas Lluí

H
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3. Rambla Modolell /
Av. Generalitat
Propietat terrenys: Ajuntaments Esplugues
i Sant Just Desvern
Habitatges estimats: 18-20
Promotora: PROMUNSA
Previsió bases d’accés: 2018 (2n semestre)
4. Miquel Reverter /
Carles Mercader
Habitatges estimats: 6-8
Promotora: PROMUNSA
5. Parc del Canigó
Habitatges estimats: 6-8
Promotora: PROMUNSA
(exercir dret de tempteig i retrac·
te, en funció de les disponibilitats
pressupostàries), promoure les
promocions publicoprivades per
afavorir el mercat de lloguer amb
garanties al municipi de Sant Just
Desvern i estimular a la propietat
privada a rehabilitar i destinar ha·
bitatges tancats al lloguer públic.
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EN FLAIX
FELICITATS CENTENÀRIES!!!
Ja han fet 100 anys.
Pilar Farigola Ràfols, veïna del barri
Centre. Dolores Llovet Llovet, veïna
de la Residència Vitàlia

TEATRE AMB LA CLARA
SEGURA
Un grup de persones de
Sant Just Desvern van
assistir recentment a la
representació teatral que la
veïna i actriu santjustenca
Clara Segura protagonitza
a la Biblioteca Nacional
de Catalunya. En aquest
espai s’està representant
la famosa obra de Federico
García Lorca, “Bodas
de sangre”. L’obra és un
gran èxit de públic ja que
totes les entrades estan
exhaurides per a totes les
representacions que hi ha
previstes.

ÈXIT DE L’HANDBOL SANT JUST
Felicitem l’Handbol Sant Just perquè l’equip sènior masculí es
va proclamar campió de la Copa Federació Catalana d’Handbol,
després de disputar la final i vèncer a l’equip Handbol Esplugues
per un ajustat 25–24. Una final intensa i que es va disputar a
Banyoles (Girona). Per al Handbol Sant Just és un fet històric ja
que mai havien aconseguit guanyar la Copa Federació.

16 EL BUTLLETÍ AGOST-SETEMBRE 2017

LES AMPA CREEN NOUS ESPAIS
DE PARTICIPACIÓ PER ALS PATIS
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
L’AFA de l’Escola Montseny està
treballant en un projecte de pati, i també
ho fa la de l’Escola Montserrat. Per la
seva banda, l’Associació de famílies de
l’Institut té en projecte l’estudi i renovació
d’elements al pati del seu centre. Abans
d’acabar el curs, un grup de famílies de
l’escola Montseny van participar en la
primera jornada de bricolatge al pati per
dur a terme algunes de les propostes
resultants del Projecte “El pati que
volem”.

EN FLAIX
BONA REVETLLA DE SANT PERE
La tradicional Revetlla de Sant Pere que
s’organitza cada any a les Basses de Sant
Pere va ser un gran èxit de participació.
Enguany era un any especial perquè
l’Associació de veïns de Basses de Sant
Pere celebrava també el seu 25è aniversari.
La revetlla va ser amenitzada pel grup
de jazz Walking 3, es va fer la tradicional
botifarrada amb el suport de l’AE Martin
Luther King i va acabar amb un ball de
revetlla animat i concorregut.
NITS DE MÚSICA
Dues propostes molt seductores ens
han endinsat durant dues vetllades
al claustre de Les Escoles. Els Tallers
de Música ens van portar la música
de WingS el dijous 6 de juliol, i el
passat dia 13 de juliol, vam sentir la
d’una artista molt especial, Dulce
Nerea, que va tancar les Nits de
Música a la fresca d’aquest estiu.

EQUIP INFANTIL VOLEIBOL SANT JUST
CAMPIONES!
Felicitem el nou èxit de Voleibol Sant Just ja
que l’equip infantil A ha guanyat el Torneig
Internacional de Lousa (Portugal) que s’ha
celebrat durant els dies de 5 al 10 de juliol.
En aquest prestigiós torneig internacional
van participar un total de 500 equips de tres
categories, i les jugadores infantils del Voleibol
Sant Just s’han proclamat campiones.
Una gran temporada del Voleibol Sant Just
aquest any.

NOU ÈXIT D’UNA PATINADORA DEL
PATINATGE ARTÍSTIC SANT JUST
Marina Sarmiento Recort, patinadora
del Club de Patinatge Artístic Sant
Just, ha aconseguit la 3a posició
d’Obligatòries (Cadet) en el darrer
campionat d’Espanya celebrat a
Figueres. A més, també va competir
al mes de maig a la prestigiosa Copa
d’Alemanya, considerada la segona
competició més important del món en
patinatge artístic, només pel darrera
del Mundial, quedant classificada en la
18a posició. Felicitats!

EL BUTLLETÍ AGOST-SETEMBRE 2017 17

T’ENYORAREM
CLAUDIA!

L’1 D’OCTUBRE
VOTAREM
#COMSEMPRE

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

La Claudia Cortés Fernández era la nostra militant
històrica més entranyable. Sempre volia estar al corrent
de tot el que passava al poble i al partit socialista, a
més, ens donava consells i recomanacions amb molt
d’encert. Tenia el cor socialista més gran que he conegut i va participar fins al darrer moment en tots els
actes polítics i processos de primàries que hem anat
organitzant. L’any 2014 li vàrem lliurar la Rosa d’Or de
l’agrupació del PSC de Sant Just en reconeixement a la
seva trajectòria política. Era un orgull per a nosaltres
el seu compromís polític i la seva lluita social.
Nascuda l’any 1927 al poble aragonès de Biel, la
Claudia va començar a treballar en el servei domèstic
de ben jove i quan va arribar a Barcelona va estar treballant a la Masia Carola de Sant Just. Enamorada d’un
santjustenc, en Josep Garriga, es va establir al nostre
poble on es va començar a implicar en els moviments
veïnals i ben aviat es va fer militant socialista. L’any
1983 va entrar com a regidora de l’Ajuntament de
Sant Just amb en Lluís Segura com a alcalde, va ser
la primera dona de la democràcia que va gestionar
serveis socials i salut al nostre poble.
Tenia molt present encara la seva etapa de govern
municipal. Ens explicava com havia lluitat perquè Sant
Just disposés de serveis essencials com l’ambulatori o el
servei de planificació familiar. A la Miscel·lània sobre la
Història de 50 dones de la primera meitat del segle XX,
la Claudia deia sobre la seva experiència municipal: “En
principio dura, porque yo no me consideraba que estaba
preparada para llevar sanidad y servicios sociales, que
es lo que les dan a las mujeres. Que no se lucen y es
duro.” I quan se li preguntava sobre si la situació de
les dones havia canviat deia: “No lo suficiente. Porque
la mujer trabaja mucho fuera de casa. Pero entonces
le toca también trabajar en casa. La mayoría. Entre la
juventud ya ayuda más el hombre pero, en general,
es la mujer la que lleva todo”.
Claudia, has estat combativa fins al darrer moment!
Hem après molt de tu i sempre seguiràs present en el
nostre record. T’enyorarem!

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Ens espera una tardor moguda, agitada, carregada
de feina. A la tornada de les vacances, començarem
oficialment la campanya pel dia 1 d’octubre, quan decidirem el nostre futur polític en un referèndum legal,
efectiu i vinculant. Malgrat l’oposició i les traves de
l’Estat espanyol, aquell dia podrem votar com ho hem
fet sempre: amb els mateixos drets, amb la mateixa
normalitat i amb totes les garanties.
Tenim a davant un Govern espanyol que fa un ús
il·legítim dels seus recursos, de la seva força i de la
mala interpretació de les lleis, amb l’objectiu d’exercir
repressió contra els càrrecs electes i els treballadors
públics. Però nosaltres actuem sense por, perquè la
legitimitat democràtica és a la nostra banda.
A Sant Just Desvern, Esquerra Republicana som al
Govern municipal per assegurar, precisament, aquesta
normalitat i aquestes garanties. Treballem sense fer
soroll, però molt intensament, per assolir uns objectius
clars: que tothom del nostre poble, sigui favorable o
contrari a la independència de Catalunya, tingui l’oportunitat d’expressar-se amb llibertat total, garanties i
respecte. La família d’ERC Sant Just, i concretament
els tres càrrecs electes del grup municipal, ens hem
conjurat per fer possible allò que ens pertoca: donar
a la ciutadania l’oportunitat de decidir el futur del
país. Estarem al costat de la gent, de la democràcia.
ERC farem campanya pel SÍ, perquè estem convençuts que ens cal una Catalunya independent perquè
les futures generacions puguin viure en un estat democràtic de veritat, no com ara, i on la cultura, l’educació, la
sanitat i els serveis socials siguin els pilars fonamentals.
Ens mereixem un estat molt millor del que tenim ara.
Per facilitar tota la informació a la ciutadania s’ha
creat un portal web (www.garanties.cat), des d’on
es poden consultar totes les qüestions relatives a
la celebració del Referèndum i on es pot trobar les
respostes a les preguntes més freqüents. De manera
complementària, des del mes de juliol. s’han organitzat
actes en més de 200 pobles i ciutats de Catalunya,
en què s’expliquen en profunditat els detalls de la
convocatòria.
El pròxim 1 d’octubre serà com sempre. Sense por.
Urnes i a votar.

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

HABITATGE DIGNE
A PREU ASSEQUIBLE:
ÉS POSSIBLE?

¡NO VOTARÉ!

ACLARACIÓN??

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’accés a un habitatge digne a preus raonables és un
dels principals problemes que els veïns i veïnes de Sant
Just han d’afrontar si volen desenvolupar el seu projecte de
vida al nostre poble. Darrerament això ha esdevingut una
proesa. Sant Just genera un efecte d’atracció que provoca
una demanda que alhora encareix de manera notable els
preus de l’habitatge.
Si no s’estableixen mecanismes que permetin superar
les pressions del mercat, la dinàmica portarà a una substitució progressiva de població amb menys recursos econòmics
per una altra amb elevat poder adquisitiu, gentrificant de
manera progressiva el nostre municipi a més d’empobrir-lo
pel que fa a la diversitat i a la cohesió social.
La distància creixent entre els salaris i el preu de
l’habitatge, així com l’augment de la inestabilitat en els
llocs de treball, actua de manera dràstica tant en població
en emancipació com en aquella amb menor poder adquisitiu
o en situacions familiars i personals complicades. Podríem
dir que els preus s’acosten als d’abans de la crisi, però la
capacitat de renda disponible de les famílies és menor. La
situació és, per tant, pitjor que mai.
Malgrat, en els darrers anys, des de l’Ajuntament s’ha
actuat per proporcionar opcions d’habitatge, només hem
aconseguit un manteniment de la diversitat de la població.
s’observa que aquests instruments no mantenen la seva
funció social a futur si són majoritàriament accions
de venda.
Movem Sant Just defensa que la política pública d’habitatge és la de lloguer. Com a resposta, l’Equip de Govern
ha començat a dibuixar el Pla d’Habitatge de Lloguer per
als propers anys, amb importants accions de construcció de
nous habitatges, polítiques de rehabilitació, adquisició de
nous habitatges i col·laboració amb entitats supramunicipals.
Això ens permetrà posar a disposició de les nostres veïnes
i veïns més de 100 habitatges en pocs anys, però amb
això no n’hi ha prou.
Cal que el Govern de l’Estat reguli de manera urgent
el mercat privat de lloguer impedint que es regeixi
exclusivament pel mercat, o que en el seu cas doti els
ajuntaments d’autonomia i capacitat per vincular el
preu dels lloguers al nivell de renda de la població,
característiques de l’habitatge i del barri i pugui intervenir
en impedir lloguers abusius. Cal prioritzar la funció social
de l’habitatge protegint-lo de l’especulació.
De la mateixa manera cal que la Generalitat presenti
urgentment el decret que regularà l’índex de referència
dels preus del lloguer a Catalunya i que aquest prevegi
Sant Just.
Només des d’una acció concertada entre les administracions que ofereixi més habitatge públic de lloguer
a disposició de la ciutadania, acompanyada d’una regulació
del preu del parc privat existent, ens ajudarà a revertir
la situació de manera significativa.

No votaré en el ejercicio de mi libertad. No votaré ante
el Estado segregado que se plantea. No votaré instado
por una parte del Estado que genera otro Estado. No
votaré en la consulta de quien desobedece para que
le obedezcamos.
No votaré por el burlesco trámite parlamentario a
través del cual se nos concede votar. No votaré por las
reiteradas y cotidianas mentiras del ‘brexit’ doméstico.
No votaré en una consulta propuesta por los que confunden malintencionadamente el Gobierno de Rajoy
con España. No votaré porque se cesa al discordante,
se abruma al diletante y se excomulga al discrepante.
No votaré porque la ley del referéndum alega el
derecho a la autodeterminación de Catalunya aludiendo a lo estipulado en unos Pactos de la ONU.
Pues bien, el informe 4 del Consell Assessor per a
la Transició Nacional explica en su pág.13 que, según
la ONU, dicho derecho solo se refiere a “situaciones
coloniales”. Cuando muchos de estos adalides estaban
aún por nacer o convertir, algunos ingenuos recibíamos
hostias físicas y morales en la calle y el callo. Aquella
era una España feroz. Ahora es la Caperucita. No votaré
porque apeláis a la Comisión de Venecia, y ella os
quita la razón en todo. En realidad, la Comisión dice
que no deben celebrarse referéndums hasta un año
después de la promulgación de la reforma legal que
los regule y que las autoridades no deben usar fondos
públicos para hacer campaña. Dice también que el
referéndum debe organizarlo un órgano imparcial y
que las autoridades deben ser neutrales. No votaré
porque apeláis a la Comisión de Venecia cuando dice
claramente que el uso de referéndums debe cumplir
con el sistema legal en su totalidad. Sí, dice que no es
necesaria participación mínima, y es el único aspecto
en el cual chuleáis de venecianistas.
No votaré porque creo que los funcionarios están
ante una situación de inseguridad jurídica sin precedentes. No votaré porque creo que situáis a nuestra
policía al borde del abismo, de la división y de su intervención por Interior. No votaré porque si esto no
llega a buen puerto la frustración puede ser abismal.
No votaré, además, porque os desautoriza el Consell
de Garanties Estatutàries. (Vía X. Sardà)

El pasado mes dedique mi artículo de EL BULLETI a
dar unas cifras de salarios y subvenciones a distintas
personalidades del gobierno catalán y de algunas asociaciones, todos ellos/as de posicionamientos afines
al movimiento secesionista.
En ningún caso ha sido mía la intención de ofender
a nadie y si la de poner de manifiesto y conocimiento
de aquellos que gusten leer mi columna, las cantidades económicas que se manejan y se perciben en las
reseñadas asociaciones y personalidades que detalle
en mi anterior artículo.
En el caso de Omnium Cultural las cifras que di
procedían de fuentes de mi partido político y no estaban
tasadas en el tiempo, o mejor dicho se comprendía
que todas las cantidades y aportaciones están directamente relacionadas en los prácticamente seis años
que dura el proyecto secesionista, con lo que queda
claro que el total al que hice referencia correspondería
al periodo de seis años y no de uno como refleja la
cuartilla de contabilidad que han sido tan amables de
facilitarme. Pero para concluir, el Partido Popular de
Sant Just Desvern representado por mi persona, Enric
salvadores, no dudará en rectificar cualquier escrito
que no se ajuste a la realidad y en el caso de Omnium
Cultural, si están equivocadas las cantidades de las
que hice referencia tanto por mucho como por poco,
haré la correspondiente rectificación como no podría
ser de otra manera.
En ningún caso reina en mi partido PPSJD la intención de confundir a nadie mediante argumentarios de
dudosa credibilidad y como no podría ser de otra forma
yo tampoco estaría en esa línea de actuación. Otros
son los abanderados en materia de descalificación y
falacia continua, contribuyendo de una forma clara y
expresa a la división de un pueblo y al enfrentamiento
de personas hermanadas por una misma tierra, nacidos
aquí o venidos de fuera, todos/as catalanes.

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

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS AGOST-SETEMBRE 2017. SANT JUST DESVERN

A L’AGOST, DESTAQUEM...
FESTA MAJOR,
DE L’1 AL 6 D’AGOST

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

No marxeu de vacances sense viure la Festa
Major de Sant Just!
Prepareu-vos i vestiu-vos amb el vostre color,
gaudim d’un munt de propostes fresques i
divertides que entitats, col·lectius, El Nucli i
l’Ajuntament han preparat perque aquesta
Festa Major sigui inoblidable!
Gaudim de la nostra Festa Major de Sant Just Desvern.
Rebreu la programació a casa vostra!

AL SETEMBRE, DESTAQUEM...
NOUS CURSOS I TALLERS
PER COMENÇAR EL CURS
Hi ha un munt, per tots els gustos i adreçat a totes les edats. La xarxa
d’equipaments de la qual disposa Sant Just ofereix cursos i tallers
de tot tipus. Us convidem a participar dels cursos i tallers. No us en
penedireu!
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

EDUCACIÓ

VI JORNADA DE TREBALL ADREÇADA A PROFESSIONALS
DE L’EDUCACIÓ I FAMÍLIES
Amb l’inici del nou curs escolar, la Xarxa 0-6
organitza una jornada de treball adreçada a
professionals de l’educació i famílies per par·
lar, debatre i aprendre sobre l’escola i l’educa·
ció dels infants. Enguany, Vicenç Arnáiz, psi·
còleg i president de l’Observatori d’Infància i
Família de Menorca, oferirà una xerrada sota el títol “Les famílies necessi·
ten confiar en l’escola. Perquè?. Arran d’aquí es faran uns grups de treball
i debat amb les persones assistents.
La jornada que es desenvoupa durant un matí (de 9 h a 13 h), està organit·
zada per la Xarxa 0-6, l’Institut de Ciències de l’Educació, la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament. Les famílies que vulguin assistir-hi
tenen a la seva disposició un servei d’acollida d’infants a La Vagoneta, que
és on també es desenvolupa la jornada.
VI Jornada de treball de la Xarxa 0-6: Teixim confiança
Dijous 7 de setembre, de 9 h a 13 h. La Vagoneta
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Cinema
i una festa
per acomiadar
l’estiu
Ha arribat el final de l’estiu i el
Casal de Joves de Sant Just, ens
ofereix dues propostes per dir-li
adéu.
Cinema Utopia: La Bella i la
Bestia, del director Bill Condon
Prèviament es farà la presentació
del curtmetratge realitzat al Curs
de Cinema del Casal d’Estiu que va
organitzar el Casal de Joves.
A partir de 12 anys.
Dissabte 16 de setembre, a les 18 h.
Sala Utopia del Casal de Joves
Espai Jove: Bye, bye veranito
L’Espai Jove menys esperat, però
més nostàlgic de tot l’estiu. Per
acomiadar l’estiu d’enguany,
tindrem actuacions de grups locals
i un Dj que punxarà el bo i el millor
dels últims estius.
Per a majors de 18 anys.
Divendres 29 de setembre, 		
a les 20 h. Casal de Joves

EDUCACIÓ
SALUT

1a Setmana del Cor a Sant Just Desvern
L’hospital Moisès Broggi, l’ambu·
latori de Sant Just i la regidoria de
Salut de l’Ajuntament han impulsat
la 1a Setmana del Cor al municipi,
coincidint amb el Dia Mundial del
Cor que se celebra el 29 de setem·
bre. Fins el 7 d’octubre es faran ac·
tivitats al municipi per promoure
hàbits saludables i evitar compor·
taments de risc.
Les activitats previstes:
Vols conèixer l’edat de les teves
artèries? Ves al CAP i t’informaran.
Acte de reconeixement al Doctor
Serra. 4 d’octubre a les 19 hores
davant de l’ambulatori

Xerrada-Taller sobre cuina
cardiosaludable. A concretar.
Apunta’t a la Caminada popular
i fes rutes saludables. Més
informació al web santjust.cat
Cursa Solidària del Club
d’Atletisme i Sant Joan de Deu.
Dissabte 7 d’octubre.
Durant tota la setmana, en·
via’ns al perfil de @santjust
amb el hastag #setmanadelcor la teva foto
amb la senyal del
cor. Amb totes les
fotos, farem un
collage digi·
tal!

US PROPOSEM...
ACTES DE LA SEAS
Concurs Fotogràfic
de la SEAS 2017
Les fotografies es podran
presentar fins al dia 12 de setembre
inclòs, a la secretaria de l’Ateneu
de dilluns a divendres de 18 a 21 h
o els dimarts de 19 a 21 h al local de
la SEAS
Sopar de Motxilla
Dissabte 16 de setembre, a les 21 h.
Pati del Roure de l’Ateneu.
Durant el sopar es donarà a
conèixer les persones guanyadores
del Concurs de Fotografies de la
SEAS. Les persones assistents
hauran triat la foto guanyadora per
votació popular.
Informació: www.santjust.org/seas

Excursió al circ de Concròs
(Ripollès)
Diumenge 24 de setembre, a les 7 h.
Des del Parc del Parador

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

Diumenge 10 de setembre, 		
de 10 h a 14 h
Campanya de donació de sang
del Banc de Sang i Teixits
Només per a persones majors
de 18 anys.
Dimarts 19 de setembre,
de 16.30 h a 20.30 h.
Casal de Joves

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

PER A TOTHOM
Punt d’informació del jaciment iber
i medieval de la Penya del Moro
Dissabte 5 d’agost, de 10 h a 14 h
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ESPORT

COMUNICACIÓ

7è Torneig Voleibol Sant Just
Més de 600 jugadores d’uns 50 equips d’arreu de Catalunya participaran
en la 7a edició del Torneig d’inici de temporada del Voleibol Sant Just. Es
tracta d’una competició que serveix per preparar la temporada ja que es fan
competicions en totes les categories federades: infantil, cadet, juvenil i sènior.
Dies 9, 10 i 11 de setembre. Al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua

I NO US PERDEU...
ACTE ANC: “LA FORÇA
DEL CANT”, AMB LES CORALS
DE SANT JUST
Descobreix la força aglutinadora que
ha tingut el cant a través de la pro·
jecció del documental “La revolució
cantada”, que mostra el protagonisme
que el cant va tenir a l’hora de verte·
brar el moviment de la independència
d’Estònia i la que té avui a Catalunya.
Amb la participació de Mariona Llo·
berta (Coraggio), David Pastor (Or·
feó Enric Morera), José Beuter (Just
Gòspel Cor) i Ricard Macias (Cor Lo
Pom de Flors).
Divendres 29 de setembre, a les
20 h. Sala Municipal de l’Ateneu
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CRIDA PER A RÀDIO DESVERN

T’AGRADA LA RÀDIO?
Ràdio Desvern busca periodistes,
persones estudiants de Periodisme
o persones interessades en el món
de la ràdio.
Pots contactar a través de:
emissora @radiodesvern.com

HABITATGE

1a pedra dels nous habitatges
de promoció pública que
es comencen a construir al 		
c. Violeta Parra, 8-10 (Mas Lluí).
Dissabte 16 de setembre,
a les 12 h. Mas Lluí

QUALITAT APLICADA
ALS NOSTRES NEGOCIS

Xerrada sobre com valorem
la qualitat d’un negoci i com
millorar els resultats perquè
siguin més satisfactoris.
Divendres 29 de setembre,
a les 20.30 h. A l’Essència
(c. Ramon i Cajal, 1 local 3)

ETV LLOBREGAT

LA INFORMACIÓ DE
SANT JUST A LA TV
Programa Panorama Municipal
de Sant Just Desvern
2n dijous de mes, a les 21.30 h. En
directe a ETV Llobregat
A més, als Serveis Informatius i a al·
tres programes també us podeu in·
formar de l’actualitat santjustenca.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició de pintura de Teresa Abad
Al Celler de Can Ginestar, del 7 de setembre al 8 d’octubre
Inauguració el 7 de setembre, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de juliol (3.791 clics)
1. Els benjamins de l’Atlètic Sant Just guanyen la Donosti Cup.

ALTRES
Playback infantil de la Casa Regional d’Extremadura
Dissabte 16 de setembre, a les 21 h. Plaça de la Pau
Celebració del Dia d’Extremadura
Missa cantada pel grup de l’entitat i el grup de ball.
Diumenge 17 de setembre, a les 11 h.
Plaça de la Pau

2. La renovació de la pintura de les aules i espais interiors de tots els
centres educatius de Sant Just ha estat la proposta més votada del
pressupost participatiu.
3. Mireia Coll-Vinent, Marta Herranz, Arnau Llobera i Núria Lafuente
han estat les notes més altes de la Selectivitat de tot Sant Just.

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Dia Mundial de l’Alzheimer
L’Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern
ha organitzat:
• Estand informatiu sobre la malatia. 		
Divendres 22 de setembre, a les 10 h. 		
Davant del Mercat Municipal.

pepacasanys

• Xerrada sobre la malaltia i les persones cuidadores
Divendres 22 de setembre, a les 17.30 h. 		
Centre Social El Mil·lenari

#aramateix
#xemeneia
#Walden
#santjustdesvern
#MasLlui#
#desdecasa#
#sensefiltres#

51 likes

Ball per a persones amb discapacitat intel·lectual
Dissabte 23 de setembre, a les 17.30 h. Centre Cívic
Salvador Espriu
Vols anar a Horb am Neckar a l’octubre?
Estada de famílies a Horb am Neckar (Alemanya), del 12 al
15 d’octubre, coincidint amb La llarga nit de les llums que
celebren a la ciutat. Més informació a l’Associació Sant Just
Desvern-Horb am Neckar, amics, tel. 687 91 33 90 / 630
53 49 59

Lluna plena

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (JULIOL 2017)
German Pérez@gpalmodovar

Gràcies @santjustcat per tornar a canviar el sentit del 			
c/ de Catalunya. Ara torna a ser lògic
Jordi Ag@TwitJordi

La veritat és q sabent d’on ve el soroll, i sabent q és cosa de la natura,
el soroll molesta menys, ahir al tornar a casa vaig dormir bé ;)
santjustcat

Hem passat nota a la policia i intenem esbrinar d’on surt el soroll per
evitar-ho. Gràcies x la col·laboració
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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 OCTUBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
12 de setembre

Jordi Ag

Ahir em va despertar el P. pitido a les 4 de la nit! vaig estar a punt d
sortir amb moto x buscar d’on venia. Potser @santjustcat sap què és
Carles

ll*ll Jo SiSi”Stranger things” a la sanjustenca
Jordi Ag

@santjustcat noltes nits se sent a #SantJust una mena de pitido
agut intermitent cada 3sg aprox, sabeu què és?
Jordi Ag@TwitJordi

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

He sortit amb la moto (1:30nit) a buscar pitido. He trucat a Policia
Local. Em diuen que el pitido és un ‘Autillo’ (una espècie de mussol)
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DIADA
NACIONAL
DE CATALUNYA
11 de setembre
Parc de Pau Casals,
davant de l’estàtua
commemorativa
de l’11 de setembre
ACTE INSTITUCIONAL
»12 h
Ballada de sardanes
amb la Cobla Lluïsos
»13 h
Ofrena floral institucional
i d’entitats
Cantada del Cor Lo Pom
de Flors

*Estàtua commemorativa creada
per l’escultora Concepció Gómez Bori
en homenatge a la Diada Nacional de
Catalunya i que està situada al Parc de Pau
Casals (c. Onze de Setembre).

