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1a pedra dels 54 
habitatges públics a 
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Millores a la via 
pública i equipaments 
durant aquest estiu

Som ciutat 
educadora i activa

L30, nou bus que connecta 
Mas Lluí i Parador
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Comunicat dels grups municipals del PSC, PDeCAT, 

ERC i Movem de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 

sobre els fets ocorreguts durant la jornada 

del 20 de setembre de 2017

Els grups municipals del PSC, PDeCAT, ERC i Movem de l’Ajuntament de Sant 

Just Desvern fan una crida al diàleg entre els dos governs i manifesten el seu més 

enèrgic rebuig i condemna pels escorcolls i detencions ocorreguts en diferents 

Conselleries de la Generalitat durant la jornada del 20 de setembre i per qualse-

vol tipus d’actuació en què imperi la imposició i la força, com a única manera de 

resoldre el conflicte polític. Al mateix temps referma el seu compromís inequí-

voc amb la defensa de les institucions catalanes i amb la llibertat d’expressió de 

la ciutadania que, de nou, es va expressar de manera cívica, pacífica i exemplar.

És moment de defensar el país amb serenor però amb determinació davant una 

situació on es vulnera la separació de poders i els drets fonamentals de la ciuta-

dania i es posa en qüestió l’autogovern de Catalunya. Compartim la indignació 

per la manera de procedir d'alguns cossos policials i demanem que es respectin 

les garanties envers els drets de les persones.

Demanem al Govern de l’Estat espanyol que restitueixi de manera immediata 

tots els drets vulnerats i reclamem l’immediat establiment d’un diàleg per pactar 

un referèndum com a via per a la resolució d’un conflicte de naturalesa política i 

en pro del respecte als principis bàsics del sistema democràtic.

Sant Just Desvern, 22 de setembre de 2017
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Com passa en la majoria de municipis, 
durant l’època de vacances escolars, 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
també ha aprofitat aquestes setma-
nes per dur a terme obres de millora 
i manteniment a la via pública i en 
diferents equipaments municipals. 
Aquestes fotografies mostren alguns 
d’aquests treballs fets a l’estiu tot i que 
n’hi ha que encara no han finalitzat. 

SANT JUST MILLORA
Nou paviment als 
carrers Bonavista i 
Raval i els passatges 
Montseny i Serral  

Nou paviment a la 
zona d’aparcaments 
del carrer Ramón y 
Cajal

Nou paviment pista 
exterior, parquet 
gimnàs i millores a 
la cuina de l’Escola 
Canigó

Canvi de gespa 
artificial del Camp 
de futbol i instal·lació 
d’una part d’aquesta 
al camp de sauló per 
tenir un nou camp 
de futbol 7 de gespa 
artificial

Nova pavimentació 
de la planta baixa 
de la Biblioteca 
Joan Margarit i 
insonorització d’un 
espai de treball Millores del 

carril bici de l’av. 
Indústria i Miquel 
Reverter
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Aquest setembre l’AMB ha posat en 
marxa una nova línia de bus al mu-
nicipi, L30, que connecta el barri 
de Mas Lluí amb la pl. del Parador 
(c. Todona), passant per l’av. Indús-
tria i Miquel Reverter, cada 20’. La 
nova línia, l’empresa prestadora del 
servei de la qual és Baixbus, permet 
fer transbordaments coordinats 
amb L10 i la intermodalitat amb 
d’altres línies d’autobús que tam-
bé passen pel centre del municipi 
(63,157, JT, JM, L46, N12).

Fins ara, el recorregut per con-
nectar Mas Lluí amb el centre de 
Sant Just el feia un dels dos ramals 
de la línia L10, però amb una fre-
qüència de pas de 40’, el doble que 
l’actual. Amb la posada en marxa 
de l’L30, que dona servei tots els 
dies de la setmana, L10 ha canviat 
una mica el seu recorregut. Aques-
ta línia que ja connectava Sant Just 
amb Esplugues, Cornellà, L’Hos-
pitalet i el Prat té la seva parada 
d’origen i final davant del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. Des 
d’aquest setembre, L10, que també 

MAS LLUÍ I EL PARADOR CONNECTATS CADA 20’

A la imatge, d’esquerra a 
dreta el vicepresident de 
Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Antoni Poveda, 
l’alcalde de Sant Just 
Desvern, Josep Perpinyà, 
el regidor de Transport, 
Mobilitat i Seguretat viària 
de l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern, Jordi Porta, i 
la tinent d’alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat, Lourdes 
Borrell.

dona servei cada 20’, passa per la 
Ctra. Reial, av. Indústria i Rambla 
de Sant Just. També es treballa per 

connectar, en un futur l’L30 amb 
la RENFE de Sant Feliu de Llobre-
gat.
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

El mes de setembre ha començat amb una activitat 
política frenètica. Els esdeveniments al nostre país se 
succeeixen amb molta rapidesa i son moments clau 
per a la nostra història com a poble. El que no podem 
perdre és el respecte per la llibertat d’expressió, la 
capacitat d’escolta i d’entesa i, principalment, l’elevada 
convivència que ens ha caracteritzat com a societat. 

En el marc de l’Ajuntament, cal seguir treballant pel 
bon desenvolupament dels serveis públics municipals 
que gestionem i les polítiques locals que despleguem 
com a equip de govern, d’acord amb el Pla d’actuació 
municipal. L’elaboració del pressupost de l’any vinent 
s’ha fet en paral·lel a l’anàlisi de les ordenances i, per 
aquest motiu, s’ha vist que calen més ingressos or-

dinaris per garantir el desenvolupament dels serveis 
públics actuals i poder-ne activar de nous, d’acord 
amb les demandes de les entitats i la ciutadania. Un 
d’aquests serveis que requereixen major finançament 
és el Servei d’Atenció a Domicili, que beneficia molta 
gent gran del nostre municipi. També cal posar en 
marxa un servei d’atenció psicològica i apoderament 
per a dones; cal reforçar la Unitat d’Intervenció Ràpida 
(UIR), amb noves unitats d’actuació a la via pública, 
com també incrementar les subvencions a les entitats 
que impulsen gran nombre d’activitats al nostre poble. 

Tot i que som un Ajuntament amb un endeutament 
baix i els resultats pressupostaris dels últims anys 
han donat com a resultat un romanent de tresoreria 

positiu, hi ha una normativa que limita la seva aplicació 
i obliga a destinar els romanents no compromesos a 
seguir reduint el deute i a projectes d’inversió finan-
cerament sostenible, la qual cosa impedeix dedicar 
aquest recursos a les polítiques socials. És per això que 
les ordenances i taxes per a l’any 2018 han hagut de 
registrar un increment, que trobareu detallat a l’interior 
del Butlletí, després de la congelació econòmica que 
vàrem aplicar l’any passat. 

D’altra banda, hem seguit impulsant les bonifica-
cions en diferents impostos, com ja hem estat fent 
tots aquests anys amb l’IBI. Enguany, tenim previstes 
noves bonificacions centrades en el respecte del medi 
ambient i la mobilitat sostenible.

Amb la tardor, Sant Just Desvern torna, poc a poc, a la rutina habitual. 
Aquest 2017 tenim per davant un inici de curs excepcional, en molts 
sentits.

El primer acte va ser el 7 de setembre, la inauguració de la exposició 
de Teresa Abad, al Celler de Can Ginestar, “A month in the country”, un 
projecte d’una trentena d’obres que recorren un ampli espectre de for-
mes i materials. El curs d’exposicions a Can Ginestar continuarà durant el 
mes d’octubre i fins ben entrat novembre, amb una mostra espectacular 
organitzada pels Karts de Coixinets, per celebrar els seus quaranta anys 
d’història.

També hi ha una nova línia de bus, l’L30, que, des del 9 de setembre, 
uneix cada 20 minuts Mas Lluí amb la plaça del Parador, reduint a la 
meitat el servei anterior que oferia la línia L10.

A l’octubre, seguirem amb les Jornades Europees de Patrimoni que, 
un any més, posaran en valor el nostre patrimoni local. Dijous 5 d’octu-
bre es presentarà el projecte “Rutes Singulars” i divendres 6 i dissabte 7 
ja se’n podrà gaudir i fer-ne dues.

Els centres cívics de Sant Just també han obert el període d’inscrip-
cions a les activitats que organitzen. Carrau Blau, cursos i tallers d’arts 
plàstiques de Can Ginestar, del Centre Cívic Maragall, del Centre de 
Formació de Persones Adultes, del Consorci per a la Normalització Lin-
güística, Casal de Joves, Mil·lenari... Hi ha una molt bona i variada oferta 
pensada per a totes les necessitats de les persones de Sant Just.

 Enguany, a Sant Just, comptem, aproximadament, amb 1230 alumnes  de 
primària, uns 700 de secundària i batxillerat, i 107 nenes i nens a l’Escola 
Bressol Marrecs. Però també tenim els nombrosos alumnes de l’Escola 
de Persones Adultes, els cursos de català del Consorci de Normalització 
Lingüística, els cicles formatius de l’Escola Algueró d’Arts Gràfiques i 
el Centre Pilot Asproseat. A més a més, el nostre poble disposa d’una 
oferta essencial que treballa en clau educadora que també s’activa per 
aquestes dates: el Cau, l’Esplai, els espais nadó i familiar, les escoles de 
música, el Carrau Blau, i moltes iniciatives que ajuden a teixir el concepte 
de ciutat educadora.

 Hem començat de manera intensa, amb la jornada de treball de la 
Xarxa 0-6 amb el tema “Teixim confiança”, i va aplegar bona part dels 
i les professionals de Sant Just i es va poder debatre la relació entre 
escola i família en aquesta etapa. I continuarem el proper 10 d’octubre, 
amb la conferència inaugural del curs escolar que impartirà en Xavier 
Bonal, investigador de la UAB i col·laborador de la Fundació Jaume Bofill, 
on tindrem l’oportunitat de reflexionar sobre les desigualtats més enllà 
de l’escola i com aquestes es poden treballar des de l’ampli espectre de 
ciutat educadora.

 Serà també un curs important perquè acordarem amb el Departament 
d’Ensenyament l’ampliació de l’Escola Montserrat com una escola de 
dues línies, amb les millores i adequacions necessàries. I, d’altra banda, 
finalitzarem els treballs de l’elaboració participativa del PEC. Sant Just es 
consolida com a ciutat educadora i això vol dir teixir xarxes i treballar en 
el present, però pensant en el futur. I és que no hi tasca més optimista i 
profitosa que invertir en educació, i ho fem amb la il·lusió del primer dia.

 

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

UN INICI DE CURS 
EXCEPCIONAL

SEGUIM TREBALLANT EN ELS SERVEIS 
A LA CIUTADANIA DE SANT JUST

AMB LA IL·LUSIÓ 
DEL PRIMER DIA
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El dimarts 10 d’octubre, Sant Just 
inaugurarà el curs escolar, amb una 
conferència a càrrec de Xavier Bonal, 
doctor en sociologia per la UAB i es-
pecialista en sociologia de l’educació 
i política educativa. La conferència 
girarà a l’entorn del paper de la ciu-
tat educadora en l’actual context de 
canvis socials i la manera com s’ha 
de repensar l’educació des del punt 
de vista de les institucions.

Què significa el concepte de ciutat 
educadora?
Per entendre els processos de for-
mació i educació al segle XXI, ens 
calen instruments que van molt 
més enllà de l’educació formal. 
L’educació és un procés en evo-
lució al llarg de la vida, ja que ne-
cessitem renovar constantment els 
nostres coneixements. Per tant, el 
paper formatiu de les empreses i 
de l’oferta pública, com ara la dels 
ajuntaments, és clau.

Quin és el paper que han de jugar 
els espais d’educació no formal, 
com els esplais, els agrupaments 
escoltes, els menjadors escolars o 
els clubs esportius?
El seu paper és fonamental. En 
aquests processos s’adquireixen unes 
habilitats que cada vegada són més 
demanades en el mercat de treball, 
com ara aprendre a treballar en grup, 
a ser solidaris, a comunicar-se, etc. 
D’altra banda, aquests espais són 
un instrument molt potent per a la 
igualtat d’oportunitats.

XAVIER BONAL, DOCTOR EN SOCIOLOGIA PER LA UAB

“Si hagués de triar la millor política que s’ha dut 
a terme des de la Transició, diria que ha estat la llei 
d’immersió lingüística”

La crisi econòmica ha tingut 
impacte en el mapa educatiu. En 
quin punt es troba ara el sistema 
educatiu català?
Gràcies a la implicació dels profes-
sionals, la crisi no ha tingut con-
seqüències des del punt de vista de 
l’eficàcia del sistema. Ara bé, és cert 
que ha provocat lesions en allò que 
entenem com “el dret a l’educació”, 
les oportunitats educatives i la se-
gregació escolar entre els alumnes. 
Aquest és un factor de risc impor-
tant, perquè una societat fragmen-
tada i segregada és menys cohesio-
nada i això fa més difícil assegurar 
la igualtat d’oportunitats.

L’augment de la demanda d’escola 
pública pot suposar un risc?
L’augment de la demanda d’esco-
la pública sempre és positiu, per-
què és el sector que està en millors 
condicions de garantir l’equitat i la 
qualitat educativa. De totes mane-

res, cal tenir en compte que l’ex-
pansió de la demanda no sempre 
està distribuïda de manera equita-
tiva. S’han de vigilar determinats 
instruments, com la planificació de 
les places, la distribució dels alum-
nes amb necessitats educatives es-
pecials, les beques menjador, etc.

Creus que els governs han utilitzat 
l’escola, sobretot en l’àmbit 
lingüístic, com una eina política?
En el tema dels idiomes, tenim 
un clar exemple de tendència a la 
politització; una politització inne-
cessària i irreal. Si hagués de triar 
la millor política que s’ha dut a ter-
me des de la Transició, diria que ha 
estat la llei d’immersió lingüística, 
perquè ha assegurat un nivell òp-
tim d’integració i cohesió socials. 
Quan consultem dades i mirem re-
lacions entre llengua i rendiment, 
veiem que les comunitats bilingües 
no tenen pitjor rendiment que les 
altres. L’argument que el bilingüis-
me podria repercutir en el rendi-
ment escolar està molt lluny de ser 
cert.

Moltes escoles parlen de treballar 
per projectes. Creus que el futur va 
encaminat cap a aquest model?
Crec que les escoles no només te-
nen dret a innovar, sinó que hi es-
tan obligades. Ara bé, innovar no 
vol dir fer coses noves de manera 
gairebé malaltissa. D’altra banda, 
no totes les innovacions funcionen 
igual en qualsevol context social. 
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El grup impulsor del PEC, que està  
format per una trentena de persones, 
provinents del món de l’escola, del 
lleure, del sector comercial i veïnal 
i de l’Administració municipal, s’ha 
estat reunint en diverses ocasions 
per debatre, intercanviar experièn-
cies i coneixements, reflexionar i 
fer propostes a l’entorn dels àmbits 
treballats en la presentació del PEC, 
el passat mes de març.  

D’aquest procés col·lectiu, n’han 
de sortir les propostes que s’hauran 
de debatre i prioritzar en el FÒRUM 
del PEC que tindrà lloc el dia 4 de 
novembre, per arribar a les línies 
estratègiques del Projecte educatiu 
de Sant Just Desvern. En aquests 
moments, les propostes a debatre 
s’han agrupat en quatre àmbits di-
ferenciats.

ESCOLA
És el que fa referència als temes a 
treballar amb els centres educatius: 
l’acompanyament de l’alumnat, l’edu-

CONTINUA LA PARTICIPACIÓ PER ELABORAR 
EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

cació socioemocional, la coordinació 
entre centres per poder oferir una 
bona transició entre etapes educa-
tives, els espais educadors i la lluita 
contra l’abandonament escolar.

FORA ESCOLA
Inclou la relació dels centres amb 
el teixit associatiu de Sant Just, l’oci 
nocturn, la revisió de l’oferta de ser-
veis d’alguns equipaments i projectes 
educatius municipals, com també la 
possibilitat, si escau, d’ampliar l’ac-
tual Xarxa06 fins als 18 anys.

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
Aquest àmbit se centra en la formació 
de persones adultes, a intentar ga-
rantir l’èxit escolar, acompanyament 
i orientació formativa adreçats a per-
sones en situació d’atur, formació en 
el món laboral amb la col·laboració 
d’empreses del municipi i el foment 
de la participació de persones en 
actiu i de gent jubilada amb expe-
riència.

CIUTAT EDUCADORA
És l’àmbit més global. S’hi han incor-
porat temes com els camins escolars, 
la seguretat al municipi, els parcs i 
jardins com a espais educadors, la 
potenciació de la participació ciu-
tadana, la comunicació i el debat 
familiar. 

XERRADA EVA SANT JUST
Innovació a les escoles a través 
de la pedagogia sistèmica, 
amb Carles Parellada Enrich, coordinador 
de Pedagogia Sistèmica
Dimecres 4 d’octubre, a les 17.30 h, a 
l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró

CONFERÈNCIA INAUGURAL
DEL CURS 2017-2018
Educació més enllà de l’escola: 
ciutadania, equitat i cohesió social, 
amb Xavier Bonal Sarró, professor 
de Sociologia de la UAB
Dimarts 10 d’octubre, a les 18 h, 
a La Vagoneta
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NOTÍCIES BREUS

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 
EXTRAORDINÀRIA PER ANALITZAR 
L’ATEMPTAT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va celebrar el 6 de setembre una Junta 
Local de Seguretat extraordinària per tal d’analitzar l’atemptat terrorista 
que es va perpetrar a Barcelona el passat 17 d’agost, en el qual van morir 
assassinades 16 persones, 1 d’elles, un noi a Sant Just Desvern. La Junta Local 
de Seguretat és una reunió que agrupa a tots els cossos policials i agents 
implicats en la seguretat del municipi. Sant Just Desvern es va sumar a la 
concentració en contra del terrorisme que es va fer a l’endemà de l’atemptat 
a la qual hi va assistir un gran nombre de veïns i veïnes. També hi va haver 
diverses persones que van voler deixar espelmes i flors, al costat de l’edifici 
Walden7, en record de la víctima que va morir en aquella zona del municipi.

SANT JUST ELIMINA LES 6 BATERIES 
DE CONTENIDORS SOTERRATS 
QUE HI HAVIA AL MUNICIPI

Durant el mes de setembre s’han eliminat les 6 bateries de contenidors 
soterrats instal·lades en algunes zones del municipi: av. Generalitat, 
Walden7, Ramón y Cajal, Tudona, Font i Major. Les bateries de 
contenidors soterrats han estat substituïdes per bateries en 
superfície com les que hi ha a la resta del municipi.
L’Ajuntament ha decidit treure aquests contenidors soterrats, que en 
el seu dia es van posar com una prova pilot per veure com funcionava 
aquest sistema de recollida alternatiu al tradicional, després de valorar-
ne el seu ús i funcionament. Els motius principals que han portat a 
prendre la decisió d’eliminar aquest tipus de contenidors són, d’una 
banda, el mal ús que se n’ha fet, ja que facilita abocar-hi tot tipus de 
residus sense tenir en compte el tipus de fracció; i, de l’altra, la despesa 
que suposa mantenir dos sistemes de recollida paral·lels, el cost del 
manteniment d’aquests contenidors i el seu procés de recollida, amb 
camió grua, ineficient i amb afectacions de trànsit rodat.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern continua treballant i analitzant altres 
sistemes de recollida selectiva que puguin millorar els índex de recollida 
de residus al municipi de Sant Just Desvern.

NOU SERVEI 
D’ASSESSORAMENT LEGAL 
PER A DONES MALTRACTADES
Dona i Empresa i l’Ajuntament han signat un conveni, mitjançant 
el qual, advocades de l’entitat especialistes en violència masclista 
i ampli coneixement del sistema judicial informaran, orientaran i 
prestaran un servei d’assessorament legal gratuït a dones víctimes 
de maltractaments. Aquest servei vol guiar a qualsevol dona 
que estigui iniciant una relació emocional i tingui dubtes sobre el 
comportament de la seva parella. L’Ajuntament ha facilitat a l’entitat 
un telèfon mòbil amb el número 699 985 555 a través del qual les 
persones que vulguin ser ateses puguin posar-se en contacte amb 
aquest nou servei.
L’objectiu del conveni és fomentar la col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’entitat per oferir una major atenció a les dones víctimes de 
violència masclista en el marc del Circuit d’Atenció i Suport a les 
Dones Víctimes de Violència Masclista. La disponibilitat del telèfon 
permet a l’entitat realitzar l’assessorament d’una forma més propera, 
accessible i confidencial, amb un horari flexible i establint punts de 
trobada informals en el municipi.
L’Ajuntament difondrà 
el nou servei i el telèfon 
d’atenció a través dels 
seus canals habituals 
de comunicació i amb 
adhesius que es repartiran 
a punts d’interès per 
a les dones, com són 
els centres cívics, 
equipaments, lavabos 
d’establiments de 
restauració...
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NOTÍCIES BREUS

EL PROGRAMA 3+6 
COMENÇARÀ EN BREU
Dues empreses d’inserció sociolaboral sense 
ànim de lucre han presentat diferents propostes 
per dur a terme el projecte que té com a objectiu 
la contractació de 8 persones de 45 anys, o 
més, durant un període de formació i treball de 
9 mesos. La proposta guanyadora ha estat la de 
Fundació Futur.

NOVES CARES I VEUS A RÀDIO DESVERN

Ràdio Desvern ha iniciat la 34a temporada radiofònica amb noves incorporacions 
al capdavant dels Serveis Informatius i dels magazines de matí i tarda. Després d’uns 
10 anys posant la veu a diferents programes i espais diaris de Ràdio Desvern, en Jordi 
Domènech (La Penya del Morro), primer, la Carme Verdoy (Justa La Fusta), després, 
i l’Andrea Bueno (Serveis Informatius), ara, han optat per fer un canvi professional, 
cosa que ha comportat haver d’incorporar noves persones al capdavant dels Serveis 
Informatius (Carla Bermejo), Justa la Fusta (Sergi Pont) i La plaça Mireia (Mireia 
Redondo). D’altra banda, la nova programació de Ràdio Desvern també incorpora 
altres persones col·laboradores i programes nous com un que s’emetrà els divendres 
al vespre dedicat a l’esport local i un altre que s’emetrà els dilluns a la nit de música 
rock. Ràdio Desvern compta amb un centenar de persones col·laboradores setmanals.

L’AJUNTAMENT COMPRA
LA SALA MUNICIPAL 
DE L’ATENEU
 
Finalment s’ha arribat a un acord amb l’Ateneu i l’Ajuntament per comprar 
la Sala Municipal. El pagament es farà en dues parts: el primer al mes 
de novembre, de 274.752,70 ¤, quan també està previst fer la signatura de 
l’escriptura de la compra-venda, i el segon pagament l’any 2018. L’Ateneu 
també va ratificar en assemblea aquesta operació de compra.

Sergi Pont (Justa la Fusta)
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El dissabte 16 de setembre es va 
donar el tret de sortida a la cons-
trucció d’una nova promoció d’ha-
bitatges públics a Mas Lluí, amb 
la col·locació de la primera pedra 
amb les persones adjudicatàries. 
Aquesta és la primera promoció 
pública d’habitatges que l’empresa 
municipal Promunsa construeix 
després de la greu crisi econòmica.

Aquesta promoció de 54 habi-
tatges, adjudicats a través d’un 
sorteig públic, està ubicada al c. 
Violeta Parra, 8-12 del barri de 
Mas Lluí. Les persones i famílies 
que hi aniran a viure se sumaran a 
les 1000 que ja gaudeixen del nou 
barri de Sant Just i a les que es va-
gin instal·lant en la resta de pro-
mocions privades d’habitatge que, 
actualment, s’hi estan construint.

El projecte que ara comença 
a executar-se preveu habitatges 
d’entre 55 i 90m2 de 2, 3 o 4 habi-
tacions. El preu màxim de venda 
del metre quadrat útil és de 1.875 ¤ 
(de 130.000 a 200.000 ¤ en funció 
de la superfície útil de cada habi-
tatge, IVA inclòs). Els preus tam-
bé inclouen plaça d’aparcament 

i traster. Una aposta més de Pro-
munsa i l’Ajuntament que vetlla 
per continuar amb el compromís 
de facilitar l’accés a l’habitatge. 

Imatge virtual de la promoció d’habitatge públic 
del c. Violeta Parra, 8-12

HABITATGE

En marxa els nous habitatges 
públics de Promunsa a Mas Lluí

Les persones adjudicatàries van participar en l’acte de la 1a pedra
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Dijous 5 d’octubre, a les 19 h a Can Ginestar
Presentació del projecte europeu Rutes Singulars

• Exposició fotogràfica “Masies de Sant Just” de l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just

• Recorregut teatralitzat per presentar els 24 punts   
de les Rutes Singulars amb JustTeatre

• Actuació de dansa amb la companyia d’Emmanuel Grivet 
(Tournefeuille, França)

• Actuació musical amb els Tallers de Música de Sant Just 
Desvern

*En cas de pluja l’activitat es trasllada a la Sala Municipal de l’Ateneu

Un dels projectes de 
Sant Just Desvern que 
s’inclou al Programa 
europeu rutes singulars 
2017 és la definició, cre-
ació i senyalització de 
quatre itineraris singu-
lars que permeten visi-
tar i conèixer 24 punts destacats del patrimoni natural 
i cultural. Persones residents i visitants al municipi 
contribuiran a potenciar l’atractiu turístic cultural i a 
reforçar el sector empresarial.

Aquests itineraris es presentaran en un acte públic 
a Can Ginestar, el vespre del dia 5 d’octubre. La xarxa 
transfronterera del programa ens permet acollir l’ac-
tuació d’una companyia de dansa de la ciutat francesa 
de Tournefeuille (www.rutes-singulars.eu). L’associ-
ació fotogràfica Sant Just (amb una exposició de ma-
sies), Justeatre (amb la teatralització de l’explicació 
dels punts d’interès de les rutes), la SEAS (promovent 
les rutes en la propera caminada popular per Collse-
rola) i els Tallers de Música (amb una interpretació 
musical) col·laboren en l’acte de presentació d’aquest 
dia. S’han senyalitzat quatre rutes pel territori.

La regidora de Promoció Econòmica, que és qui co-
ordina el programa, manifesta “l’agraïment a les per-
sones que ens han facilitat que la seva obra artística 
de carrer o casa seva formi part d’un itinerari que ens 
ha d’ajudar a reforçar l’atractiu turístic cultural, pa-
trimonial i productiu de Sant Just Desvern”. “Tots els 
municipis que formem part del projecte tenim per fi-
nalitat convertir l’activitat turística en un dels motors 
del desenvolupament econòmic local i en una eina per 
al coneixement mutu.”

El projecte «Rutes singulars» té com a objectiu cre-
ar una xarxa transfronterera de ciutats petites i mitja-
nes situades a l’àrea d’influència de grans capitals. Els 
sis socis del projecte són les ciutats d’Irun, Barakaldo, 
Tournefeuille,, Foix, Sant Just Desvern i la Fundació 
Kreanta.

La participació de Sant Just Desvern permetrà po-
tenciar l’impuls d’artistes, crear sinergies entre per-
sones creatives i el sector empresarial, facilitar la 
divulgació de la creativitat en tots els àmbits i, espe-
cialment, posar Sant Just al mapa de les ciutats creati-
ves. En el proper trimestre s’aniran succeint activitats 
i es divulgaran els itineraris i les accions del projecte.

“Rutes Singulars” (2016-2019) té el suport del programa de cooperació territorial IN-
TERREG V-A de la Unió Europea. Té un pressupost de 2.213.540 ¤, el 65 % del qual està 
finançat amb fons europeus FEDER, en el marc del Programa operacional de cooperació 
territorial Espanya-França-Andorra. 

Rutes singulars
Una xarxa transfronterera 
de ciutats creatives

EDIFICIS 
SINGULARS
1. Can Ginestar

2. Església

3. Can Cardona

4. Taller d’Arquitectura

5. Walden

6. Xemeneia

ART SINGULAR
1. Xarxes (M.Sastre)

2. Hall of Fame del grafit

3. Estrés (Q. Lluís)

4. Murals del Casal de Joves

5. Mosaic (X. Modolell  
i J. Guinovart)

6. Porta Cadira (C. Malaret 
i Julià)

LES MASIES
1. Can Campreciós

2. Can Gelabert de la Riera

3. Can Roldan

4. Can Padrosa

5. Can Vilar de la Muntanya

6. Can Carbonell

NATURA 
SINGULAR
1. Font de la Bonaigua

2. El Molí fariner del segle xiv

3. Poblat iber de la Penya   
del Moro

4. Font de Can Merlès   
o de la Xima

5. Font de la Beca

6. Font del Ferro
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

CONTROL DE PLAGUES URBANES 
La presència de plagues urbanes està lligada a aspectes com 
la densitat demogràfica, l’activitat humana i econòmica, la ge-
neració de residus sòlids, l’abocament d’aigües residuals i el 
tipus de construcció  dels edificis.

El nostre municipi té una població de 17.000 habitants i 
una superfície de 7.78 km2 el que dóna una densitat de 2.170,13 
hab/km2. Però el tipus d’ edificis fa que la superfície urbanit-
zada sigui gran i, per tant, que també ho sigui la xarxa de cla-
vegueram.

En conseqüència, les plagues que es troben a Sant Just 
Desvern estan estretament lligades a aquesta xarxa que actua 
de reservori com són la rata de claveguera (Rattus norvegicus) 
i la panerola americana (Periplaneta americana). La primera 
espècie té incidència durant tot l’any. I la segona és especial-
ment present durant la primavera i l’ estiu quan l’augment de 
la temperatura afavoreix  la seva procreació.

 Durant tot l’any, l’Ajuntament de Sant Just Desvern manté 
un dispositiu de control de plagues urbanes a la via pública, a 
la xarxa de clavegueram i als edificis de titularitat municipal.

Això permet que qualsevol persona que detecti un proble-
ma de plagues ho pugui comunicar a l’Ajuntament per tal de 
mirar de donar una solució adequada i al més aviat possible. 
Cadascuna de les sol·licituds és analitzada i atesa individual-
ment per una empresa externa especialitzada (SIGEAM S.L.) 
que s’encarrega de donar servei a tot el municipi.

 Per tal de preveure i minimitzar la presència tant de rates 
de claveguera com de paneroles americanes es duen a terme 
treballs sistemàtics i específics.

Tots els productes utilitzats en els treballs de desratització 
i desinsectació es troben autoritzats per les autoritats sani-
tàries. I sempre s’utilitzen els productes i les tècniques que 
comportin un menor impacte ambiental. 

RATA DE CLAVEGUERA 
(RATTUS NORVERGICUS)

Les rates de claveguera són animals ben adaptats al medi urbà. 
Tenen gran voracitat, alimentació omnívora i gran capacitat de 
criança, raó per la qual es desenvolupen sense problemes a 
la xarxa de clavegueram lloc on troben tot el que necessiten: 
aliment, aigua i refugi.

Es fan  tractaments durant tot l’any en els punts conflictius. 
S’actua per mitjà d’ esquers rodenticides que venen servits en 
blocs parafinats que es pengen amb uns  filferros en els pous 
de clavegueram i embornals. 

 

PANEROLA AMERICANA 
(PERIPLANETA AMERICANA)

Les paneroles troben a la xarxa de clavegueram els mateixos 
avantatges que les rates. Són especialment presents durant 
la primavera i l’estiu. I és per això que es duen a terme 
tractaments insecticides dirigits.

Per una banda, de manera sistemàtica, cada primavera , 
s’aplica als pous de clavegueram una pintura insecticida amb 
un recobriment amb base aquosa que porta en suspensió mi-
crocàpsules insecticides i inhibidores del creixement. Aquesta 
tecnologia innovadora permet un alliberament lent dels ingre-
dients actius per evitar la seva proliferació. Per l’altra, fa  un 
reforç durant tota la temporada per mitjà d’un esquer específic 
en forma de gel alimentari específic d’espècie

Rata de claveguera (Rattus norvergicus)               

Col·locació d’enceball per a rosegadors
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Les paneroles a les propietats particulars
Les paneroles poden originar també problemàtiques a les 
propietats particulars, ja siguin habitatges  unifamiliars o co-
munitats de propietaris, ja que a banda d’existir una xarxa de 
clavegueram pública, tots els habitatges tenen la seva pròpia 
xarxa interna d’evacuació d’aigües residuals i aquesta pot es-
tar infestada. És per això que cal prendre a nivell particular 
i comunitari unes mesures per tal d’evitar que proliferin les 
paneroles als habitatges.

Tractament de 
clavegueram amb 
pintura insecticida 
per a paneroles

Consells-recomanacions 
per a la prevenció-control 
contra paneroles a comunitats 
de propietaris i immobles 
de propietat privada 

• Des de l’Ajuntament es recor-
da que les comunitats de 
propietaris/propietàries  
i immobles de propietat 
privada tenen unes obli-
gacions segons el Re-
glament del Servei Mu-
nicipal de Clavegueram de 
Sant Just Desvern.

• És obligatori posseir una arqueta de registre lliure, 
a poder ser de tipus sifònic,  abans de l’abocament 
a la xarxa de clavegueram públic, accessible en tot 
moment pels serveis tècnics competents. 

• També és obligatòria la conservació i el  manteni-
ment de les instal·lacions interiors, i de la connexió 
a la xarxa de clavegueram, per les persones usuàries 
de la instal·lació, que  són les úniques responsables 
del seu correcte funcionament.

• En cas de problemes interiors a la finca o habitatge, 
s’haurà de localitzar l’arqueta, comprovar si estan en 
bon estat i, en cas de presència de paneroles, fer-hi  
els tractaments adients contra les plagues a través 
d’una empresa especialitzada.

Què es pot fer a nivell particular 
i què  s’aconsella revisar ?

• Comprovar que altres arquetes de subministres pú-
blics d’aigua, gas, llum i comunicacions es trobin en 
bon estat.

• Revisar l’estat dels desguassos dels patis, que es 
trobin en bones condicions i que siguin de tipus sifò-
nic per  evitar que quedin secs.

• Comprovar l’estat de les juntures dels baixants per 
tal que el sistema d’evacuació d’aigües residuals si-
gui estanc. Comprovar el bon estat dels calaixos per 
on van els baixants.

•  Revisar les connexions de les mànegues d’electro-
domèstics com rentadores i rentavaixelles amb els 
baixants per tal que aquests siguin hermètics. Re-
visar el bon estat de les connexions dels safareigs i 
vàters que no tinguin forats o escletxes. 

Descripció
Servei de control de les pla-
gues urbanes

Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona 
(Salut)

Gestió
La gestió és compartida entre 
l’Ajuntament i una empresa 
externa mitjançant un 
contracte públic. Actualment 
l’empresa responsable del 
contracte per a la prestació 

FITXA DEL SERVEI 
del servei de control 
de plagues urbanes és 
SIGEAM, SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL SL

Dades econòmiques
L’import anual del con-
tracte de plagues urbanes 
és de 7.330,63 euros, tot 
i que durant l’any es fan 
alguns tractaments espe-
cífics o extraordinaris que 
comporten una despesa 
afegida.
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Treball elaborat per l’alumnat del curs
de l’Escola d’estiu Rosa Sensat 2017

Impartit pel Taller de Plàstica Carrau Blau

La mostra, que serà al Celler de Can 
Ginestar des del 16 d’octubre fins 
al 19 de novembre, convertirà l’es-
pai del Celler en un circuit de karts. 
El fil conductor en serà la mateixa 
cursa i lligarà la informació (història 
de la cursa, què és un kart, circuit, 
participants, organització...) amb els 
diferents trams del circuit (Boxes, 
1r revolt, 2n revolt, arribada...), amb 
sorpresa final inclosa. Es podrà vi-
sualitzar, com no podia ser de cap 
altra manera, molta de la informa-
ció gràfica (tant imatges com vídeos) 
recollida al llarg d’aquests 40 anys. 
Aquesta exposició vol recuperar la 
memòria històrica de la cursa, ex-
plicar-ne l’origen, descobrir curio-
sitats i aspectes relacionats amb la 
construcció i la cursa de karts, així 
com també visibilitzar la complexi-
tat organitzativa de muntar aquesta 
activitat. Però, sobretot, es vol que 
l’exposició es converteixi en punt 
de trobada per a totes les persones 
vinculades amb l’activitat, ja sigui 
com a participants actius o com a 
espectadors dels karts. 

Expo K40: 40 anys de karts a Sant Just
És per això que l’entitat convida a 
visitar l’ExpoK40 els més de 2.200 
corredors i corredores que han baixat 
en karts al llarg d’aquests 40 anys, els 
centenars de persones vinculades a 
l’organització que, any rere any, han 
estat al darrere de la cursa i, en defi-
nitiva, tothom del nostre poble que 
també se sent seva l’activitat, perquè 
la Cursa de karts de coixinets és “ine-
quívocament santjustenca”. 
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El ple de setembre té previst apro-
var la modificació de les ordenances 
fiscals i de preus públics per l’any 
2018. L’equip de govern (PSC, ERC 
i Movem) ha analitzat les necessitats 
previstes per l’any vinent per tal de 
preservar els serveis municipals i re-
alitzar les inversions previstes en el 
municipi, i cal disposar de més recur-
sos econòmics en el capítol d’ingres-
sos ordinaris que rep l’Ajuntament. 
Per aquest motiu, s’ha previst un in-
crement de determinats impostos i 
taxes, que permetin donar cobertura 
dels diferents serveis que es presten 
a la ciutadania.

Tot i que els resultats pressupostà-
ries dels últims anys han donat com 
a resultat un romanent de tresoreria 
positiu, la normativa estatal actual 
limita la seva aplicació i obliga a des-
tinar els romanents no compromesos 
a reduir deute i a projectes d’inver-
sió financerament sostenible, el que 
impedeix dedicar aquests recursos 
a despeses ordinàries que permeten 
donar resposta a les necessitats prin-
cipals de la ciutadania.

En aquesta línia, i en relació al ti-
pus impositiu de  l’Impost sobre Bens 
Immobles, l’IBI, que és el principal 
tribut local, es veurà incrementat 
en un 3,5% en el tipus residencial 

Les ordenances fiscals i els preus públics pugen l’any 
2018, després de la congelació de l’any passat

Quima 
Giménez 
González
Regidora 
d’Hisenda

“No es coneix encara l’IPC previst 
per a l’any vinent; els dos anys 
anteriors hem anat justos en la 
despesa corrent i hem de continu-
ar mantenint l’atenció pública i els 
ingressos importants ens venen 
dels impostos”.

i del 6,7% en el tipus de gravamen 
diferenciat que s’aplica al deu per 
cent dels bens immobles urbans no 
residencials que tenen major valor. 
Cal recordar que l’IBI residencial 
compta amb un ampli ventall de 
bonificacions socials que van desti-
nades a col·lectius com les famílies 
monoparentals, nombroses, perso-
nes aturades o gent gran major de 
65 anys, entre d’altres.

Altres bonificacions estan cen-
trades en la sostenibilitat i el medi 
ambient. És el cas de la bonificació 
de quasi el 90% per als vehicles no 
contaminants amb etiqueta ZERO i 
de quasi el 75% als vehicles amb eti-
queta ECO. Així mateix, s’incorpora 
una bonificació en l’impost d’acti-
vitats econòmiques (IAE) per a les 
empreses que produeixin i facin ser-
vir energies renovables, s’elimina la 
limitació del nombre de KW per a que 
les empreses puguin gaudir de bonifi-
cacions en l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres, així com altres 
lligades a la preservació del medi am-
bient. Encara sobre aquest àmbit, es 
modifica la taxa per la prestació de 
serveis de recollida i gestió de resi-
dus comercials en el sentit d’eliminar 
els grans generadors i ampliar en 3 
trams l’esglaonat de superfícies de la 
tarifa bàsica i es deroga la taxa per a 
la homologació d’empreses privades 
de recollida de residus.

En relació a altres modificacions, 
les taxes relatives a la zona blava 
s’incrementen entre 5 i 10 cèntims 
en els diferents trams. Les taxes de 
retirada de vehicles de via pública, 
de les parades del mercat municipal, 
del mercat ambulant i per concessió 

L’IBI residencial es 
veurà incrementat 
en un 3,5% l’any 
2018

d’autoritzacions i llicencies d’activi-
tats i comprovació d’activitats comu-
nicades s’incrementen en un 3,5% i 
les del cementiri municipal en l’1,5%. 
A la resta de taxes no s’aplica cap 
increment.

La regidora d’Hisenda destaca 
“que la responsabilitat de la ciuta-
dania en el pagament dels impostos 
ens permet donar cobertura al man-
teniment dels serveis i les necessitats, 
complir amb les normatives legals i 
mantenir una fiscalitat moderada. No 
es coneix encara l’IPC previst per a 
l’any vinent; els dos anys anteriors 
hem anat justos en la despesa corrent 
i hem de continuar mantenint l’aten-
ció pública i els ingressos importants 
ens venen dels impostos”. Els ingres-
sos de les ordenances fiscals se sumen 
a les aportacions d’altres adminis-
tracions i permeten confeccionar el 
pressupost de despesa i d’inversió 
de l’Ajuntament.  
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EN FLAIX
DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA
Al Parc de Pau Casals, davant de 
l’escultura commemorativa de 
l’11 de setembre, es va celebrar 
l’acte solemne amb l’ofrena a la 
Diada Nacional de Catalunya.
Va ser un acte concorregut, cívic 
i on el Cor Lo Pom de Flors va fer 
la tradicional cantada i es van 
ballar sardanes amb la Cobla 
Lluïsos.

FELICITACIONS!
El jove santjustenc Sito Ricart 
ha tornat de la Xina aquest 
estiu amb una medalla 
de plata aconseguida al 
Campionat del món d’hoquei 
patins. El Sito, jugador actual 
del Club Hoquei Caldes i antic 
jugador de l’Hoquei Club Sant 
Just, ha estat escollit, gràcies 
al seu talent i esforç, per jugar 
amb la Selecció espanyola 
sub-20, ha aconseguit 
aquesta medalla després de 
jugar la final del mundial, tot 
i perdre 0-2 contra Portugal. 
Felicitats!

INICI DE CURS ESCOLAR AMB LA VI JORNADA DE 
TREBALL
A principis de setembre ja fa 6 anys que s’organitza 
una jornada de treball adreçada a famílies i 
professionals de l’educació on es tracten temes 
d’àmbit educatiu, infància i famílies. Enguany, 
la jornada ha convidat Vicenç Arnáiz, psicòleg i 
president de l’Observatori d’Infància i Família de 
Menorca, que va fer una xerrada sobre perquè les 
famílies necessiten confiar en l’escola. Es van fer 
uns equips de treball i debat.  La Xarxa 0-6, l’Institut 
de Ciències de l’Educació, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i l’Ajuntament impulsen sessions com 
aquesta, entre d’altres.

L’3SCOLA, MILLOR CLUB INFANTIL 
DE TRIATLÓ DE CATALUNYA
El passat mes de juliol es va celebrar a Banyoles la 3a 
edició del Campionat Nacional de Catalunya de triatló 
infantil.  L’3SCOLA, secció de triatló del Club Natació 
Sant Just, es va fer amb la 1a posició en categoria 
femenina i 2a en categoria masculina infantils, així 
com amb la 3a posició en categoria masculina aleví , 
gràcies a les bones posicions que van obtenir tots els 
integrants de l’equip.
Cal destacar a les santjustenques Helena Moragas 
i Abril Estradé que van proclamar-se campiona i 
sotscampiona infantils, respectivament.
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EN FLAIX

FELICITATS AL VOLEIBOL SANT JUST
Bon paper de les juvenils i cadet del Voleibol Sant 
Just en el 7è Torneig que es va disputar al Complex 
Esportiu Municipal La Bonaigua durant els dies 9, 10 i 
11 de setembre.  Van participar més de 600 jugadores 
d’uns 50 equips d’arreu de Catalunya en un torneig 
que serveix per preparar la nova temporada 
esportiva.  Recalcar la plata que van aconseguir les 
juvenils del Voleibol Sant Just i la tercera posició 
que van assolir l’equip cadet.

GROCS, BLAUS I MOLTÍSSIMA GENT A LA FESTA MAJOR 2017
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Joan Basagañas 
i Camps
Grup  Municipal 
del PSC

Sergi Seguí 
i Esteve
Grup Municipal 
d’ERC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal   
de PDeCAT

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

 

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

NO TENIM
POR

DRET A DECIDIR

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

El passat 17 d’agost Catalunya va patir les conseqüències 
de la xacra del terrorisme. Barcelona i Cambrils van ser les 
ciutats que van patir els atemptats perpetrats per una cèl·lula 
terrorista, però altres municipis com Sant Just, Subirats, Vic 
o Ripoll van viure les derivades d’aquests atacs.

Aquests atacs palesen diversos fets, que ens porten a 
les consideracions següents:

1. El terrorisme no té un patró únic a l’hora d’actuar. Ho 
pot fer en qualsevol lloc i en diferents modalitats. I, el que és 
pitjor: cada cop sembla més complicat detectar quins són i 
on s’amaguen els potencials terroristes. Per tant, malgrat que 
pugui semblar frustrant, si les societats occidentals volem 
seguir vivint com ho hem fet fina ara, haurem d’aprendre 
a conviure amb un cert risc. Així mateix, res millor per a 
lluitar contra el terrorisme i demostrar als terroristes que 
no aconseguiran els seus objectius que aplicar amb tota 
intensitat la frase que es va popularitzar arran de l’atac: 
NO TENIM POR.

2. La coordinació entre les forces de seguretat, parlin 
l’idioma que parlin, és imprescindible per a minimitzar el risc 
d’accions terroristes. En un marc polític com l’europeu, en el 
qual les competències en matèria de seguretat estan repar-
tides entre diferents administracions, no té sentit excloure 
cap cos policial dels organismes on es diposita i comparteix 
la informació disponible per a lluitar contra el terrorisme.

3. Cal disposar d’una potent xarxa d’educadors i tre-
balladors socials que treballin molt a prop dels joves del 
nostre país. Els atacs del mes d’agost han fet palès que són 
col·lectius molt permeables a idees fanàtiques i destructives 
com les que defensa l’ISIS. Aquesta xarxa no només hauria de 
permetre detectar processos de radicalització d’alguns joves, 
sinó que també hauria de servir per a combatre argumental-
ment els missatges d’odi que difonen els grups terroristes. 
Aquesta feina s’hauria de fer en estreta col·laboració amb 
la comunitat islàmica, pacífica (no cal recordar-ho) en la 
seva immensa majoria.

Finalment, no voldria acabar l’article amb retrets, però 
decep el fet de constatar com, ni tan sols en circumstàncies 
tan dramàtiques com les viscudes arran dels atacs terroristes, 
una part de la classe política ha estat incapaç de donar una 
mínima imatge d’unitat. El fet d’aprofitar atacs d’aquesta 
naturalesa ―amb multitud de víctimes d’arreu del món― 
per ajustar comptes de batalles polítiques que res tenen a 
veure amb la tragèdia del 17 d’agost, em sembla una manca 
de responsabilitat que algun dia hauria de ser penalitzada 
políticament.

Dèiem, en el nostre article anterior, que la tardor vin-
dria carregada de feina. I així ha estat, és i sembla que 
seguirà sent.

Escrivim aquestes línies amb data de 15 de setembre. 
Així doncs, no sabem encara quin resultat ha tingut el 
referèndum del dia 1 d’octubre (tot i que es pot intuir), però, 
en canvi, sí que podem explicar tota la feina, silenciosa 
però efectiva, que hem fet, i seguirem fent, des del grup 
municipal d’ERC per tal de garantir que tothom del nostre 
poble, sigui favorable o contrari a la independència de 
Catalunya, tingui l’oportunitat d’expressar-se amb total 
llibertat i respecte. Malauradament, no serà total perquè, 
entre el 15 de setembre i l’1 d’octubre, també haurà calgut 
fer molta feina.

Hi ha hagut moltes hores de converses i de negocia-
cions, tant amb els socis del govern municipal com amb 
la Generalitat, ja que, a l’inici, en cas que no es pogués 
garantir la total normalitat del desenvolupament del dia 
1, proposava, com a alternativa, dos espais de votació.

Crèiem que això no era responsable, sobretot per 
garantir el dret a vot de totes les persones quedesitgen 
exercir-lo i, per tant, es va arribar a un acord per ampliar a 
set aquests espais electorals. Com indicàvem més amunt, 
amb data de 15 de setembre encara no tenim confirmació 
oficial de quins espais hi haurà disponibles. És evident 
que no és el màxim que es podria desitjar, però també 
sembla evident que l’alternativa era molt pitjor. Algú 
encara pensa realment que sense ERC el govern municipal 
hauria posat el referèndum com a primera prioritat del 
Govern municipal aquests dies?

Tot això en el marc d’una legislació emanada del Par-
lament de Catalunya i tenint enfront un govern de l’Estat 
espanyol que fa un ús il·legítim dels seus recursos i de la 
seva força per tal d’exercir repressió contra els càrrecs 
electes i els treballadors públics, així com contra els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya. Registres d’impremtes, 
webs tancats, policies intervingudes... Tot això no és un 
estat de dret. Al contrari. Recorda temps molt i molt foscos. 
Passen per sobre de la voluntat democràtica del poble, 
usurpen el poder i l’exerceixen de manera discrecional.

Des d’ERC, reiterem el nostre objectiu prioritari: donar 
a la ciutadania l’oportunitat de decidir el futur del país. 
Des del silenci. Des del pragmatisme. Sense posar-nos 
medalles. Sent eficaços i eficients. Si el dia 1 d’octubre ha 
estat així, n’estarem contents i orgullosos. I si, a més, el 
resultat del referèndum és un SÍ aclaparador, n’estarem 
encantats i joiosos.

UNA TARDOR 
CARREGADA

@pebocus 
@jasmarats



    EL BUTLLETÍ    OCTUBRE 2017   19

Lluís Monfort 
i Peligero
Grup Municipal de 
Movem Sant Just

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

EN DEFENSA 
DE LES NOSTRES 
INSTITUCIONS I ELS 
NOSTRES DRETS

En el moment d’escriure aquest article, algunes 
conselleries i departaments de la Generalitat estan 
essent escorcollats per la Guàrdia Civil i nombroses 
són les persones detingudes.

Davant els fets succeïts, Movem Sant Just denun-
cia la suspensió de facto de l’autonomia de Catalunya 
i per tant la ruptura de les bases del pacte constitu-
cional del 78 i el trencament de l’Estat autonòmic. 
L’actuació del govern espanyol suposa el major 
atac perpetrat contra les institucions catalanes en 
democràcia. Per això, creiem que cal actuar com un 
sol poble en defensa de les nostres institucions. És 
el moment de defensar el nostre país amb unitat, 
serenor i determinació.

Així mateix, exigim al Govern de l’Estat espanyol 
que restitueixi de manera immediata tots els drets 
i les llibertats vulnerats i reclamem d’immediat 
diàleg polític, basat en la convivència, la dignitat 
de les persones i el respecte als principis bàsics 
de la democràcia.

Avui el PP ha creuat totes les línies vermelles amb 
una ofensiva frontal contra la democràcia i als drets 
fonamentals de tots i totes. De manera repetida 
el PP ha utilitzat la judicialització de la política, i 
l’apropiació dels mitjans coercitius de l’Estat en 
benefici propi, i la solució ha de ser política. 

Denunciem la insòlita i antidemocràtica situació 
en la que es troben més de 700 alcaldes i alcaldesses 
de Catalunya, que han estat citats a declarar en una 
acció incomprensible per part de la Fiscalia. Tot 
plegat respon a una lògica equivocada de posar en 
primera línia repressiva les institucions més properes 
a la ciutadania. 

El govern espanyol ens ha abocat a una involució 
democràtica que afecta els principis més elementals i 
fonamentals de tot Estat democràtic, vulnerant drets 
civils i polítics. El cop a la democràcia perpetrat avui 
pel Partit Popular evidencia que aquest és un Govern 
fracassat que ha quedat inhabilitat per exercir.

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, l’ac-
ció de qualsevol polític i formació responsable és la 
de treballar pel diàleg i la fi dels atacs a la democràcia 
i l’autogovern de Catalunya. Defensem i defensarem 
ara i sempre les institucions de Catalunya i les nostres 
llibertats i drets.

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

Y EL DIA 2 VENDRÁ

ppsantjust@gmail.com

Como desearía que Catalunya no fuera noticia por estar 
protagonizando un órdago independentista que vulnera 
los derechos democráticos de una parte de la ciudadanía 
catalana y no menos importante, pone en entre dicho 
la obligación de cumplir las obligaciones para con la 
administración por parte de ese sector de la población 
que es ignorada, catalanes de segunda.

Y es justo decir que la voluntad de ser independiente 
no es cuestionable ni criticable ya que en democracia 
y en derecho todas las posturas ideológicas se hayan 
amparadas bajo el marco de la constitución.

Lo criticable y enjuiciable es el saltarte el orden jurídico 
establecido para imponer la voluntad de un colectivo. 
Constitución, leyes del Parlament de Catalunya y esta-
tuto de autonomía han sido relegados a meras guías de 
conducta a las que se hace referencia si se cree oportuno 
y se dejan de lado si anula alguno de nuestros propósitos 
o simplemente, no interesa.

Es este el modelo de nación que queremos implantar 
y dejar a las generaciones venideras? Es este el marco 
legal y jurídico con el que se pretende corregir conductas 
y aplicar castigo a quien se salte la ley vigente? Y con 
qué legitimidad? Según mi opinión la creación de un 
estado no puede ser una cuestión que se resuelva en 
cuarenta y ocho horas.

El proceso ha de ser largo por su complejidad intrínseca, 
por infinidad de criterios a tener en cuenta, diferentes 
posturas políticas y diferentes sensibilidades son las 
que se han de abordar e incluir dentro del mismo marco 
jurídico y legal.

Demasiadas cuestiones para cuarenta y ocho horas, 
teniendo en cuenta que el proceso es irreversible. No hay 
segundas oportunidades para determinadas cuestiones.

En sociedades más atrasadas que la nuestra en materia 
educativa y cultural así como de resortes de desarrollo 
mucho más precarios que los nuestros se podría enten-
der, que no justificar, cierta vulneración de las normas 
establecidas para el desarrollo de la población, pero en 
una sociedad plenamente desarrollada como la nuestra, 
con todos los derechos de los ciudadanos protegidos y 
con un grado de bienestar de los más altos del mundo 
occidental, quedan totalmente relegados todos aquellos 
métodos de acción que ataquen de forma clara el senti-
miento colectivo de democracia, derechos, obligaciones 
y libertades de una sociedad sana y plural.

El día 2 llegará y todos tendremos que buscar la manera 
de llegar al tres y al cuatro y cinco y asi sucesivamente 
TODOS JUNTOS.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

CAMINEMOS 
JUNTOS

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

Cuando mis compañeros de partido le dijeron a Puig-
demont y Junqueras que su golpe a la democracia lo 
iban a hacer con nocturnidad, nunca pensé que iba 
a ser literal. El pleno del Parlament del pasado 7-S 
es de los más tristes días de la democracia, donde 
aquellos que representan a la minoría pisotearon 
los derechos de la mayoría.

El miedo al fracaso y el haberse fijado una fecha 
de caducidad el 1-O precipitó todo. Una mayoría 
absolutista en escaños pero no en votos obsesio-
nados con su referéndum pasaron por encima de 
los derechos de la mayoría de los catalanes. 

El espectáculo empezó pronto, tenían prisa y está 
desencadenó, despropósito tras despropósito, un 
atropello constante de las leyes democráticas sin 
precedentes en un parlamento europeo del siglo XXI. 

La presidenta Forcadell, actuando como una 
diputada más, ha convertido la dirección del Par-
lament en una gestoría de Puigdemont y Junqueras 
al dictado del procés, negando la palabra a los letra-
dos, interrumpiendo a los portavoces o publicando 
clandestinamente sus leyes. 

Esta vez quienes tiraban de las orejas no eran el 
malvado TC ni la malvada Fiscalía, sino los propios 
letrados del Parlament y su Consell de Garanties 
Estatutàries, pues la mitad está nombrado a dedo 
por el propio Govern. Pero no era el día de escuc-
har las verdades que no querían oír. Ante el show, 
los demócratas no participamos en el fraude y se 
quedaron solos con su ilegalidad. 

La última opción que nos queda para devolver la 
democracia a Cataluña es una moción de censura 
a Puigdemont y convocar elecciones de verdad. Es 
la hora de dejar a un lado las siglas y los colores 
para pensar unidos en la mayoría de ciudadanos 
que queremos seguir siendo catalanes, españoles 
y europeos. 

Como líderes de la oposición en Cataluña nuestro 
deber es agotar todas las vías democráticas para 
recuperar el sentido común en Cataluña. El mayor 
fracaso de un Gobierno es que consiga unir a la 
oposición. Nadie dijo que sería fácil, pero ha llegado 
la hora de estar unidos y caminar juntos.
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

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

ENTITATS
AQUEST MES DESTAQUEM...  
FESTES DE TARDOR, 
DEL 20 AL 29 D’OCTUBRE 

El circ serà el tema conductor d’aquestes Festes de Tardor que us 
animem a seguir i a participar.

Unes festes plenes d’activitat, amb la Nit de Sant Just al Carrer 
ja consolidada i on els restauradors i el mercat ofereixen les se-

ves tapes i el carrers del centre s’omplen de persones que vo-
len viure les festes i trobar-se amb veïnat, amistats... Per acabar 
l’endemà, amb els nostre singular Sant Just al Carrer, el diu-
menge dia 29 d’octubre.

Tingueu en compte que, coincidint amb el dia de Sant 
Just al Carrer, hi ha el canvi d’hora, per tant, a les 3 h, 
seran les 2h,!

Després de l’estiu, Sant Just Desvern torna a estar immersa en 
una gran agenda d’actes i activitats adreçats a tothom, totes les edats, 
tots els sectors, a tothom que vulgui gaudir d’una ciutat com la nostra!

MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

#SETMANADELCOR
ENVIEU FOTOS AMB EL SÍMBOL 
D’UN COR!
Fer difusió de la importància de tenir un cor sa i pren-
dre consciència de la importància de cuidar la nostra 
salut, és l’objectiu principal dels actes que conjunta-
ment amb l’ABS Sant Just, s’organitzen durant aquesta 
setmana.
A més, es farà un homenatge al Dr. Serra, metge de capçalera del poble i 
impulsor de l’actual ambulatori.
 
 Dilluns 2, a les 10 h. Caminada popular des de l’ambulatori 
 Dimarts 3, a les 10 h / Divendres 6, a les 18.30 h Marxa nòrdica 
 Dimarts 3, a les 19.30 h. Xerrada: La cardioprotecció ha arribat al nostre
municipi. Què és un desfibril·lador? Quin ús hem de fer?, amb NeoSalus 
Keep Beating 

 Dimecres 4, de 9 h a 13 h. A l’ambulatori. Fem control de la nostra edat
arterial, amb José Ángel Urbano, cardiòleg de l’Hospital Moisès Broggi

 Dimecres 4, a les 19 h.  A davant de l’ambulatori. Homenatge al Dr. Serra
 Dijous 5, a les 19 h. A Cuina Miracle. Taller de cuina: Cuidem el nostre cor,
cuidem la nostra alimentació. Preu: 5 ¤

SALUT

Setmana Cultural 
d’Extremadura 
a Sant Just
La Casa Regional d’Extremadura 
celebra la seva Setmana Cultural 
com cada any al mes d’octubre, en-
guany del 14 al 22 d’octubre.  Uns 
dies per recordar els origens d’algu-
nes persones que van arribar a Sant 
Just fa ja molts anys i també uns 
dies per conviure i aprendre d’altres 
cultures i tradicions.
Us convidem a que us apropeu a la seu 
de l’entitat que recentment ha canviat 
d’ubicació i que ara es troba dins de 
l’equipament públic La Vagoneta.
Algunes de les activitats que tenen 
previst són:

 Dissabte 14, inauguració i pregó 
a càrrec de Francisco de Asís Mar-
tínez, alcalde de Fuentes de León 
(Badajoz), actuacions i vi d’honor
 Divendres 15, paella
 Dilluns 16, jocs de taula
 Divendres 20, concurs de tapes 

i ball per a tothom amb música en 
directe
 Dissabte 21, exhibició de balls
 Diumenge 22, missa extremenya i 

cloenda de la setmana cultural

I A MÉS... CASTANYADA I MÚSICA
 Dimarts 31 d’octubre, a les 21 h

Seu de l’entitat, a La Vagoneta
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EDUCACIÓCULTURA I PATRIMONI

US PROPOSEM...

Amb motiu de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni que se celebren 
cada any a l’octubre, enguany hi ha 
previst tot un seguit d’activitats que 
difonen i donen a conèixer el patri-
moni històric, artístic i cultural  del 
qual disposem a Sant Just.

A més, també podrem assistir a 
la presentació, el dia 5, a les 4 “Ru-
tes singulars”: itinerari d’edificis 
singulars, d’art singular, de natura 
i un de masies.

Us animem a visitar i conèixer el 
patrimoni que tenim al costat de casa.

Vine a conèixer el patrimoni cultural 
i artístic de Sant Just

  1a Ruta Singular: Edificis singulars. 
Patrimoni arquitectònic urbà. Visita 
comentada i presentació de la nova 
senyalètica dels sis edifcis de l’itinerari 
(Walden-7, Xemeneia, Taller d’Arqui-
tectura, Can Cardona, Can Ginestar i 
Església dels Sants Just i Pastor).  Di-
vendres 6 d’octubre, a les 17.30 h. Pla-
ceta del Walden-7

 Punt d’informació de la Penya del 
Moro, jaciment iber i medieval.  Dis-
sabte 7 d’octubre, de 10 h a 14 h

 2a Ruta Singular: Art singular. Art i 
creació. Visita comentada i presenta-

ció de 
la nova 
s e n y a -
lètica dels 
sis elements 
d’art urbà (Xarxes, 
de Montserrat Sastre; Estrès, de Quim 
Lluís; Grafit del Casal de Joves; Grafits 
de la Riera, Mosaic d’El Parador i Porta 
Cadira, de Carme Malaret). Dissabte 
7 d’octubre, a les 17.30 h. Placeta del 
Walden-7

  Punt d’informació del Molí fariner 
hidràulic del s.XIV. Diumenge 8 d’oc-
tubre, de 9 h a 14 h

PER A INFANTS I FAMÍLIES

Baby Contes amb Sandra Rossi
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 4 d’octubre, a les 17.30 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Family & Rock, concert de rock per a 
tota la família amb èxits dels 80 i 90
Dissabte 7 d’octubre, a les 19 h
Casal de Joves 

Hora del Conte: El regal, amb la 
Cia. Pengim Penjam
Per a infants a partir de 3 anys.
Dimecres 18 d’octubre, a les 17.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Taller de contes i emocions,   
amb Raquel de Manuel
Àlbums il·lustrats per acompanyar 

les emocions d’infants d’entre 2 i 6 
anys. Dissabte 21 d’octubre, a les 12 
h. Sala Infantil de la Biblioteca Joan 
Margarit

PER A TOTHOM

21a Caminada popular de la SEAS: 
Barraques, un passo dolç de vinya i 
arbres fruiters
Inscripcions: 2, 4 i 5 d’octubre, de 
20 h a 21 h, al local de la SEAS o 
www.santjust.org/seas
Diumenge 8 d’octubre, a les 8.30 h
Sortida i arribada: Molí fariner

Baixbicicletada: 14a passejada en 
bicicleta per set municipis de la 
comarca
Inscripcions: a les 10 h, en el punt 
de sortida. Diumenge 8 d’octubre,  
a les 10.30 h. Parc del Parador

Club de Lectura Fàcil en català: 
Petita història de Paco Candel, de 
Genís Sinca. 
Inscripcions: santjustdesvern@
cpnl.cat. 
Dijous 26 d’octubre, a les 17.15 h. 
Les Escoles

Itinerari de ciutat: La Barcelona 
renaixentista i barroca, amb Xesco 
Ramos
Divendres 27 d’octubre, a 16.30 h. 
Info: CC Joan Maragall. Preu: 12 ¤

Grup d’Astronomia Desvern: 
Xerrada: Planetes extrasolars
Divendres 27 d’octubre, a les 19 h. 
Casal de Joves

Observació de la Lluna 
Dissabte 28 d’octubre, a les 20 h.
Observatori astronòmic d’El Mil-
lenari
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Taller de narrativa 
del premi literari Delta
Una proposta gratuïta per a dones que els hi agradi  escriure.  
Una iniciativa arran de la convocatòria del Premi Literari Delta 
que organitzen divesos municipis del Baix Llobregat. Silvana 
Vogt que ja ha fet formació des de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu, està al davant d’aquest taller de narrativa per a dones.
  Dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre i 16 i 23 de novembre, de 18 h a 

20 h. Centre Cívic Joan Maragall

JAZZ: SCARAMOUCHE
L’Ateneu i l’entitat On Air Jazz 
Series inicien una nova temporada 
de concerts de jazz  a la Sala Cin-
quantenari de l’Ateneu.
Cada mes, un concert amb artistes 
de primer nivell.
Preus amb consumició inclosa: 
10 ¤ general, socis/es 8 ¤ i menors 
de 30 anys 6 ¤. 
  Divendres 6 d’octubre, a les 22 h. 

EXPO 20 ANYS DEL CASAL 

CASAL EN MARXA
Nova programació d’activitats des-
prés de l’estiu, i a més, comença amb 
una exposició que recordarà els 20 
anys de vida del Casal de Joves.
A més, us destaquem aquestes ac-
tivitats:

  Espai Lila, un punt de trobada per a 
dones on parlar de temes de gènere i 
situacions masclistes.
Dilluns 2 d’octubre, a les 18.30 h. 

  Cinema: Kong, 
la isla calavera
Dissabte 14 d’oc-
tubre, a les 19 h

  Exposició 20 
anys del Casal. 
Inauguració, di-
marts 24 d’octu-
bre, a les 19 h. Es 
podrà veure fins 
al 7 de novembre.
Més info:  www.
casaldejoves.com 

I NO US PERDEU...

LITERATURA JOVES

CURSA SOLIDÀRIA PER SANT 
JOAN DE DÉU
Inclòs dins dels actes amb motiu 
de la Setmana del Cor.
Inscripcions per a persones entre 3 
i 99 anys, a través de www.cham-
pionchip.cat. Preu: des de 3 a 11 €
i inclou samarreta i obsequi.
Cursa organitzada pel Club d’At-
letisme de Sant Just, l’Obra Social 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
Diputació de Barcelona, l’empresa 
Ventós i l’Ajuntament.
  Dissabte 7 d’octubre, a les 17 

h. Des de la Pl. de Camoapa

Mou-te 1
Dimarts i dijous (10.30 h a 11.30 h)

Mou-te 2
Dimarts i dijous (11.30 h a 12.30 h)

Memòria 1
Dimecres (15.30 h a 17 h)

Memòria 2
Dimecres (17 h a 18.30 h)

Ball de saló
Dimarts (16.30 h a 17.30 h)
Activitat gratuïta per la col·labora-
ció voluntària de Joana Clavero

Internet
Dilluns (11 h a 13 h)
Activitat gratuïta per la col·labora-
ció voluntària de Josep M. Trillas

Al Centre Cívic Salvador Espriu
Els tallers tenen un preu de 30 ¤ 
(trimestre)

Taller de memòria
Dimarts (11 h a 12.30 h)

Altres activitats

Balls per a la gent gran
Els diumenges, a les 17.30 h, a la 
Sala Municipal de l’Ateneu

Esport i salut
Els dimecres, a les 10.30 h, des del 
Parc del Parador i/o al Complex 
Esportiu Municipal la Bonaigua
Activitats esportives per a gent 
gran dirigides per personal espe-
cialitzat. Activitat gratuïta i no cal 
inscripció.

Conferències de l’Aula 
d’Extensió Universitària 
de la Gent Gran
Els dijous, a les 18 h, a l’Auditori de 
la Residència La Mallola (Esplu-
gues de Llobregat)

• Dijous dia 5 d’octubre: 
Velázquez, el enigma, amb el 
pintor i escriptor Jordi González 
Llacer

• Dijous dia 19 d’octubre: La 
zarzuela, amb l’historiador 
Francesc Coma Casajuana

• Dijous dia 26 d’octubre: Les 
guerres carlines a Catalunya, 
amb el filòleg i escriptor Raül 
Garrigasait 

  
Excursió de l’Associació 
de Gent Gran de Sant Just 
Desvern
Dimecres dia 11 d’octubre

Recital amb la poetessa  
Soledat Gascó
Amb la col·laboració de Jordi Udina i 
la cantautora Mariona i organitzat per 
l’Associació de Gent Gran de Sant Just 
Desvern
Divendres 27 d’octubre, a les 17.30 h, 
al CentreSocial El Mil·lenari

CLUB 60 i  +
Si teniu + 60 anys, us animem 
a participar activament de 
les propostes adreçades a 
vosaltres:

Tallers i cursos

Inscripcions al Centre Social El 
Mil·lenari. Inici: 2 d’octubre

Al Centre Social El Mil·lenari
Els tallers tenen un preu de 30 ¤ 
(trimestre)

Ball en línia
Dilluns (16.30 h a 18.30 h) 

Tai-txí 1
Dilluns i dimecres   
(11.30 h a 12.30 h)

Tai-txí 2
Dilluns i dimecres 
(12.30 h a 13.30 h)
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (SETEMBRE 2017)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de setembre

1.  Demà s’inaugura la línia d’autobús L30, que connectarà Mas Lluí 
amb El Parador.

2. Sant Just disposarà de 7 col•legis electorals en cas que el 
referèndum tiri endavant.

3. El CIM de Can Ginestar acull fins el 30 de setembre una exposició 
sobre mobilitat, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura 

pep_barbera

12 likes

A #santjust  sabem 
passar de l’estiu a la 
tardor amb un tres i 
no res sense deixar 
de fer #marxanordica  
#nordicwalking i 
#bendhora

EXPOSICIONS
A month in the country, de Teresa Abad
Al Celler de Can Ginestar, fins al 8 d’octubre

Exposició: Prêt a dansar, a punt per a la dansa,  
d’Antonio Vigo
Al Centre Cívic Joan Maragall, de l’1 al 27 d’octubre
Organiza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

Masies santjustenques
A Can Ginestar, del 5 al 31 d’octubre

Mostra commemorativa dels 40 anys de karts   
de coixinets 
Al Celler de Can Ginestar, del 13 d’octubre    
al 19 de novembre

Cent anys de l’arribada a Sant Just del Dr.Ribalta
Al CIM de Can Ginestar, del 20 d’octubre al 20 de 
novembre. Inauguració, el 20 d’octubre a les 17 h, amb la 
visita comentada per part de les seves nétes.

ALTRES ACTIVITATS
Ball-discoteca per a persones amb discapacitat 
intel·lectual
Dies 7 i 21 d’octubre, a les 17.30 h. 
Centre Cívic Salvador Espriu

Balls de Saló de l’Ateneu
Dissabte 7 d’octubre, a les 22 h. Sala Municipal Ateneu

Conferència i excursions de la SEAS
Consulteu www.santjust.org/seas

Refem la història
Reproducció de la fotografia dels anys 20 on els socis estan 
aixecant l’Ateneu amb les seves pròpies mans.
Informació: tel. 667 62 86 32
Diumenge 15 d’octubre, a Les Escoles

Xerrada: Kintsukuroi, l’art de curar ferides emocionals, 
amb Tomàs Navarro
Dimarts 17 d’octubre, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet 
de Can Ginestar
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

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 NOVEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
11 d’octubre

Eulàlia Formentí@eformenti
Demanem que l,ajuntament de @santjustcat obri els col.legis i col.
labori amb el #referendumCAT

Just Fosalva @justfosalva
Hi estem treballant, però cal recordar que l’organització i, per tant, la 
garantía de vot última és responsabilitat de la Generalitat

L’avi Miquel CatExit@Miquel_Obrado
La llibertat d’expressió? On votarem l’1-O? Aclariu-ho! #vaigperlliure

santjustcat# SantJust defensa les Institucions Catalanes i la llibertat 
d’expressió. Condemna els fets d’avui. Crida a la convivència i al diàleg.

Kro Nopio@ckpelan
@santjustcat los vecinos de la avenida industria pedimos que tomen 
medidas con los excesos de velocidad que se repiten constantemente

francesc tataret@cesc_tataret
Amb tantes novetats, gairebé se m’oblida de dir 
que la tardor ja ha arribat a la zona enjardinada 
de sota casa.@santjustcat



FESTES 

2017

DE 
TARDOR

del 20 al 29 d’octubre


