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Nova imatge de la façana
del Casal amb motiu
del 20è aniversari

Per Nadal no cal
creuar la Diagonal

Joan Margarit
presenta el seu nou
poemari a Sant Just

Sant Just, Sant Feliu i Sant Joan Despí
promocionen junts el comerç de proximitat
per Nadal

S

d’aquestes característiques per re·
forçar el comerç local.
Una de les principals novetats de
la campanya és el sorteig d’un vi·
atge a Irlanda entre el veïnat que
faci compres a Sant Just, Sant Fe·
liu i Sant Joan Despí. Per participar
en el sorteig, cal omplir de gomets

una butlleta que s’ha repartit als
domicilis de les tres ciutats. Els
clients rebran un gomet per cada
compra superior a 10 euros en un
establiment d’alguna de les tres po·
blacions. Per participar en el con·
curs, és indispensable tenir, com a
mínim, un gomet de cada municipi
i entregar la butlleta plena com a
molt tard el 5 de gener.
Les dissenyadores gràfiques
santjustenques Txell Camps i Te·
resa Hernández han ideat aquesta
campanya de màrqueting, que s’ha
basat en el refrany català “Per Na·
dal, cada ovella al seu corral”.
Teresa Hernández admet que
d’entrada els va fer una mica
de por atrevir-se amb aquest es·
lògan, perquè pensaven que podia
semblar “poc seriós”, però final·
ment van decidir jugar-se-la i van
aconseguir guanyar el concurs per
dissenyar aquesta campanya de Na·
dal.
Txell Camps destaca que han
buscat “una campanya disruptiva,
que no fos només una imatge grà·
fica, sinó que tingués algun ele·
ment que destaqués davant de tota

FERRAN TOST
Regidor de Comerç

HELENA ESCAYOLA
Desvern Comerç

IRA PEIRE
Dona i Empresa

“AQUEST CONVENI
DE COL·LABORACIÓ
ENTRE ELS TRES
MUNICIPIS VEÏNS
DEL BAIX LLOBREGAT
TÉ L’OBJECTIU DE FOMENTAR LES COMPRES ALS NEGOCIS DE
PROXIMITAT I TAMBÉ A LES BOTIGUES
DELS POBLES DEL VOLTANT

“CAL REINVENTAR-SE I TROBAR
NOVES FÓRMULES
PER OFERIR EL
MILLOR DELS PETITS
NEGOCIS. LA GENT VOL
AJUDAR ELS BOTIGUERS I REBRE UN TRACTE PERSONAL QUAN VA A COMPRAR”

“LA CAMPANYA
POT SER MOLT
BENEFICIOSA
PER A SANT JUST,
PERQUÈ LES ALTRES
DUES POBLACIONS
SÓN MÉS GRANS I PODEN APORTAR
MOLTS CLIENTS ALS COMERÇOS DEL
POBLE”

om en ple mes de desembre
i qui més qui menys ja ha co·
mençat a comprar els regals
de Nadal... O, si més no, són
molts els que ja han donat una ulla·
da als aparadors. I és que l’últim
mes de l’any és el mes per excel·
lència de les compres, els comerços
i l’enllumenat als carrers. Llueixen
els llums nadalencs des del 29
de novembre, amb una encesa
acompanyada d’una xocolatada
i una cantada de nadales a càr·
rec dels Tallers de Música.
Però la gran novetat nadalenca
d’enguany és la campanya comerci·
al conjunta entre Sant Joan Despí,
Sant Feliu i Sant Just sota el títol
“Per Nadal no cal creuar la Diago·
nal, cada ovella al seu corral”. El
regidor de Comerç, Ferran Tost,
assegura que “aquest conveni de
col·laboració entre els tres munici·
pis veïns del Baix Llobregat té l’ob·
jectiu de fomentar les compres als
negocis de proximitat i també a les
botigues dels pobles del voltant”.
És la primera vegada que els con·
sistoris de Sant Joan Despí, Sant
Feliu i Sant Just signen un acord

QUÈ OPINEN…
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la informació que els consumidors
reben per Nadal i que acostuma a
entrar per la vista”. És per això que
han decidit acompanyar l’eslògan i
la imatge de la campanya amb una
cançó molt simpàtica, que volen
que s’estengui pels tres municipis a
través de les xarxes, els mitjans de
comunicació, les escoles, etc.
L’ovella encara no té nom, però
des de Desvern Comerç i Dona i

La campanya comercial
conjunta entre Sant Joan
Despí, Sant Feliu i Sant
Just porta el títol “Per
Nadal no cal creuar la
Diagonal, cada ovella
al seu corral”
Empresa han promogut una con·
sulta a través de les xarxes socials
per batejar-la. Els possibles noms
que han proposat les associacions
de comerços són Justeta, Waldi,
Mile, Candela i Lola. El 16 de de·
sembre es farà públic el nom més
votat pels ciutadans de Sant Just.
Les associacions Desvern Co·
merç i Dona i Empresa han col·la·
borat activament en la confecció
d’aquesta campanya i s’han mostrat
satisfetes amb el resultat final i amb
el fet de compartir-la amb els mu·
nicipis veïns. Ira Peire, presidenta
de Dona i Empresa, considera que
la campanya a tres bandes és “molt
beneficiosa per a Sant Just, perquè
les altres dues poblacions són més
grans i portaran molts clients als
comerços del poble”. Helena Es·
cayola, presidenta de Desvern Co·
merç, s’ha expressat en la mateixa
línia i ha afirmat que “desembre és
el millor mes de l’any per als co·
merços” gràcies al fet que “molta
gent fa les compres de Nadal a Sant
Just”.

Malgrat la lleu recuperació eco·
nòmica que es comença a notar en
alguns sectors, el comerç local con·
tinua patint les conseqüències de la
crisi. De totes maneres, les associ·
acions de comerç local volen fugir
del victimisme i creuen que “cal
reinventar-se i trobar noves fórmu·
les per oferir el millor dels petits
negocis”. El motiu per a l’esperan·
ça, segons Helena Escayola, és que
“la gent vol ajudar els botiguers i
rebre un tracte personal quan va a
comprar”.
La competència cada vegada és
més dura, i és que el petit comerç
ja no només ha d’enfrontar-se a les
grans superfícies, sinó que la venda
a través d’Internet s’està comen·
çant a generalitzar i treu quota de

EN EL MERCAT DE NADAL
HI HAURÀ ACTUACIONS
MUSICALS, ACTIVITATS
PER A NENS, UN RACÓ
GASTRONÒMIC, TALLERS DE
CIRC I UN CONCURS
DE DISFRESSES

mercat als establiments de venda al
detall. Ira Peire considera que els
comerciants “han de predicar amb
l’exemple i comprar a Sant Just”,
ja que aquesta és una bona manera
de conèixer altres emprenedors del
municipi. Escayola, en la mateixa
línia, considera que “els botiguers
han de posar en valor els elements
que els diferencien d’altres formes de
comerç, com ara el tracte personal,
d’amic o de veí, que no poden donar
ni les grans superfícies ni Internet”.
El cap de setmana central de la
campanya de Nadal serà el del 16 i el
17 de desembre, en què se celebrarà
el ja tradicional Mercat de Nadal.
Enguany, el Mercat comptarà amb
actuacions musicals, activitats per a

La campanya de Nadal a les xarxes socials
#PerNadalNoCalCreuarLaDiagonal
#CompraBe
#RegalaBe

LA CAMPANYA SORTEJARÀ
UN VIATGE A IRLANDA ENTRE
AQUELLES PERSONES QUE
COMPRIN ALS TRES MUNICIPIS
I OMPLIN DE GOMETS LA
BUTLLETA

nens, un racó gastronòmic, tallers de
circ i un concurs de disfresses relaci·
onat amb la mascota de la campanya:
l’ovella. A més a més, l’Associació
Santjustenca per la Marató de TV3
organitzarà activitats diumenge al
matí per difondre el coneixement
sobre les malalties infeccioses i re·
captar diners per aquesta causa.

“Per Nadal, no cal creuar
la Diagonal”
Per Nadal, bee bee
no cal creuar, bee bee
la Diagonal. Bee bee
Cada ovella al seu corral!
Per Nadal, bee bee
compra bé, bee bee
regala bé. Bee bee
Moda esports i llibreters!
Sant Feliu, bee bee
Sant Joan Despí, bee bee
i Sant Just. Bee bee
Queda´t al comerç local!
Una camisa, un barret,
un llibre d’aventures
una bossa, un fuet.
Bon dia i bona tarda,
que tingui vostè!
No cal agafar el cotxe,
ens veiem al carrer.
Una joguina, un clauer,
un arbre de nadal
i a sota un caganer.
Bon dia i bona tarda,
que tingui vostè!
No cal agafar el cotxe,
no passis estrès.
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RECOLLIDES
SOLIDÀRIES
CAP INFANT SENSE JOGUINA!
Aquesta és una campanya oberta a la
participació i col·laboració de la ciutadania
per garantir que arribin regals nous i adequats
a les edats dels infants de les famílies més
desfavorides de Sant Just Desvern. Podeu
col·laborar fent la compra d’un regal en
alguna de les següents botigues: Cal Llibreter
(c.Bonavista, 81), Jeanine Patchwork (c.Miquel
Reverter, 6), Papereria Escrivà (c.Salvador
Espriu, 1) i Cistelleria Ballart (c.Bonavista, 82).
Podeu fer-ho des del 18 de desembre fins
al 3 de gener.

RECOLLIDES D’ALIMENTS

ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA
Dijous 21 de desembre de 2017
De 9 del matí a 8 del vespre
A Sant Just Desvern
Cens: 12.516 persones (data tancament: 01/08/17)
Col·legis electorals: Les Escoles (1.557), CC Joan Maragall
(630), Can Ginestar (1.772), Centre Pilot (1.314), Escola
Canigó (1.448), Escola Montseny (1.976), Escola d’Arts
Gràfiques (1.434), CC Salvador Espriu (969), INS Sant
Just (782) i L’Espai Mas Lluí (634)
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Les escoles públiques de Sant Just Desvern
recullen aliments fins al 14 de desembre.
Es necessita: oli d’oliva, macarrons, sardines
en llauna, llegums cuits en pot de vidre,
torrons i productes higiènics com gel de
dutxa, xampú, pasta i raspalls de dents,
sabó de mans i productes per rentar la roba
com sabó de pastilla, líquid o en pols. Podeu
dipositar els aliments a: Escola Bressol
Municipal Marrecs, Escola Canigó, Escola
Montseny, Escola Montserrat i Institut de Sant
Just.

EQUIP DE GOVERN

QUÈ HEM FET EL 2017?
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Les persones han d’estar al centre de la nostra acció política. El Govern locals som l’administració
més propera i hem de ser receptius a les seves
necessitats que arriben a través de les entitats
o bé de forma individual. La participació en els
afers públics és un pas important que estem
donant els Ajuntaments i així s’ha vist aquest
any amb l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat;
el Pla Local de Joventut; el Pla de Mobilitat; els
Consells Municipals…
El disseny de parcs públics també s’ha
obert a la participació veïnal i a més, quan
es fa una actuació urbanística en una zona
concreta es convoca al veïnat per escoltar les
seves propostes de millora. Els equips tècnics

i polítics tenen una visió determinada i amb la
col·laboració de la ciutadania es pot ampliar
la mirada. Un exemple d’això seria la marxa
exploratòria en clau de gènere feta al novembre al barri centre on s’ha analitzat l’urbanisme
pensant en tots els usos de la ciutadania, ja
siguin dones soles, famílies diverses, persones
amb mobilitat reduïda, etc.
Durant el 2017, les persones també han estat al centre de les nostres polítiques socials
i d’ocupació. Tota persona té dret a ser atesa
als serveis socials i exposar quina és la seva
situació per poder articular el millor acompanyament possible, ja sigui una beca menjador,
un ajut d’habitatge o bé l’activació del Servei

d’Ajuda a Domicili. El servei d’ocupació també
atén a les demandes de la borsa local i treballem al costat de les empreses privades i de
les empreses del tercer sector per reduir l’atur.
El pressupost per l’any 2018 intenta donar
resposta a aquestes necessitats però és complicat amb les limitacions legals procedents
del govern de Madrid. Tot i així, seguim endavant amb les polítiques socials, d’educació,
d’ocupació, de promoció econòmica, urbanístiques, de seguretat, de mobilitat, de cultura
i esports, així com de preservació del medi
ambient i del parc de Collserola.
Gràcies a tothom per fer de Sant Just un
poble millor durant el 2017, i feliç any 2018.

COM HA ANAT
AQUEST 2017?

ADÉU 2017

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Desembre és època de fer balanç de l’any, de mirar enrere i valorar tot
el que hem viscut.
Localment, hem presentat el Pla pel foment de l’habitatge de lloguer, una necessitat bàsica, alhora que hem ampliat el nombre d’habitatges destinats a integració social. Hem avançat en el foment de
l’ús de la bicicleta i del cotxe compartit i hem millorat la via pública
perquè els vianants en siguin protagonistes; hem elaborat el Projecte
Educatiu de Ciutat amb la complicitat de la ciutadania; hem promogut
el comerç local amb la celebració del Quintotapa i la Festa del comerç;
hem augmentat la freqüència de neteja viària; hem continuat amb la
nostra aposta de fomentar l’accés a la cultura, el foment de l’ocupació
i la preocupació pels col·lectius més vulnerables. I també hem mostrat
la nostra cara més solidària i compromesa amb l’organització del Territori Special.
En l’àmbit polític, i després que la ciutadania demostrés un coratge
i una implicació infatigable el dia 1 d’octubre, hem situat l’Ajuntament
en una clara posició de rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola; vàrem aturar l’activitat tancant les portes durant
l’aturada general del 3 d’octubre com a protesta per les actuacions
dels cossos de seguretat espanyols durant l’1 d’octubre; hem rebutjat i condemnat l’empresonament de polítics i dels presidents de les
entitats cíviques i n’hem exigit l’alliberament. En definitiva, ens hem
posicionat en defensa de les institucions catalanes.
No abaixem la guàrdia. El 2018 serà intens i ens necessitarà a tots
i totes al peu del canó.

En poc menys d’un mes deixarem endarrere el 2017 i abans que ens
enrolem en les properes festes, àpats i dies assenyalats, voldria fer balanç
de les accions impulsades durant aquest any.
M’agradaria començar parlant d’educació. Enguany hem reeditat el PEC
i gràcies a l’impuls ciutadà hem pogut celebrar el Fòrum Educatiu Local:
un espai públic de trobada, de diàleg, on la ciutadania que ha volgut ha
tingut l’oportunitat de dissenyar i implementar polítiques educatives que
ajudaran a construir la ciutat educadora. Un fòrum que ha sigut un èxit,
on han sorgit nous projectes per a Sant Just, i que caldrà reeditar any rere
any, aquest és l’autèntic repte.
També hem fet un avenç important en matèria d’habitatge. Hem aprovat
el Pla d’habitatge públic de lloguer, un pla que té per objectiu crear un parc
d’habitatges de lloguer assequible a partir de la construcció i rehabilitació
de pisos per tal que els santjustencs i les santjustenques puguem accedir
a un dret fonamental sense haver de concórrer en un mercat cada cop
més inflacionista.
Hem avançat de manera significativa en un dels reptes globals més
preocupants: la gestió dels residus. Des del govern, hem consensuat un
sistema de recollida que, un cop implantat, millorarà la nostra taxa de
separació de residus i s’arribarà així a les exigències europees.
Enguany també hem fet avenços necessaris en igualtat i joventut: hem
iniciat una campanya contra les agressions sexistes en els espais de festa
i l’Espai Lila al Casal de Joves, un Casal que precisament enguany ha fet
20 anys i ha culminat la seva celebració amb una façana nova.
Però això no s’atura i no només tanquem un any, sinó que n’encetem
un altre. Un 2018 ple de reptes que ens farà seguir treballant de valent.
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JOAQUIM RIUS, RECTOR DE LA PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR

“La gent em va acollir amb facilitat,
perquè sóc una persona propera i assequible”
El juny de 2007, mossèn Joaquim Rius
va saber que seria destinat a Sant Just
Desvern i l’octubre del mateix any arribava al municipi. Des d’aleshores, han
passat deu anys i el caràcter senzill i
proper del mossèn ha deixat empremta al poble.
Com han anat aquests 10 anys?
De pressa. Sembla estrany que ja faci
10 anys que sóc aquí.
Com va arribar a Sant Just?
Jo estava a Vallirana i, quan van fer
el canvi de diòcesis i vaig passar a
dependre del bisbat de Sant Feliu, el
bisbe em va demanar que vingués a
Sant Just Desvern.
D’on és vostè?
Vaig néixer al barri de Gràcia, però
si em preguntes d’on sóc, et diré que
no ho sé, perquè he estat cinc anys
a Esparreguera, cinc a Granollers,
nou a Martorell, divuit a Rubí, tres
a Vallirana i ara en fa deu que soc a
Sant Just.
Hi ha alguna parròquia de la qual
guardi un record especial?
Els capellans diem que cada parrò·
quia és com una xicota i les estimem
totes per igual. Però cadascuna té
les seves característiques i, per tant,
fa que tu també et renovis, canviïs i
t’hi adaptis.
I Sant Just, com el va acollir?
L’acollida del poble va ser bona. Re·
cordo que l’alcalde va venir a la meva
presa de possessió i això no m’havia
passat en cap altra parròquia. Pel que
fa als veïns, em va costar acollir-los i
entendre’ls, perquè se’m feia difícil
trobar gent pels carrers. Jo sóc una
persona de plaça, de carrer, d’anar
a fer una cerveseta amb una colla
d’amics, i aquí no he trobat llocs on
reunir-me amb gent. Actualment,
continuo amb aquest interrogant.
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Quina va ser l’acollida per part dels
feligresos?
La gent em va acollir amb facilitat,
perquè sóc una persona propera i
assequible. Fins i tot un dia, sor·
tint de l’Església, em van pregun·
tar: “Vostè és el mateix que deia la
missa? És que allà dins estava molt
seriós i aquí fora està molt de bro·
ma”. La meva manera de parlar
i trobar-me amb la gent no és en·
carcarada. De fet, he rebut alguna
crítica per haver deixat anar alguna
broma mentre deia missa.
Quin paper té Caritas a la
Parròquia?
Caritas funciona per l’esforç dels vo·
luntaris, a qui estic profundament
agraït. Molts dels que coordinen
Caritas a Sant Just són persones
aconfessionals, però em sembla que
tothom que vulgui fer un servei ha de
ser benvingut. Aquí no venim a actuar
religiosament, sinó a expressar un
amor i a voler el bé de l’altre.
Darrerament, s’ha afegit a
les cassolades fent sonar les
campanes a les 10 de la nit.
Perquè jo no tinc cassoles i, les que
tinc, són de fang i no sonarien... (riu).

Però s’afegeix a la protesta, oi?
Ho faig perquè se’m va suggerir. Vaig
esperar que algú ho digués, però em
va semblar que era adient i estic con·
vençut del que he fet.
L’Agrupament Escolta estava als
locals de la Parròquia i ha marxat
fa pocs mesos.
S’ha materialitzat, però no ha estat fins
que el mateix Agrupament ho ha vol·
gut. Quan vaig arribar, se’m va posar
al corrent de la situació i vaig dir que,
mentre no necessités aquells espais,
els escoltes els podien fer servir.
Què s’ha de fer per rejovenir
l’Església?
Fer-hi entrar jovent.
I com s’aconsegueix això?
Això és el que no sé i el que em sap
greu, però a la meva edat ja no tinc
res a fer en aquest aspecte. Hem de
transmetre que l’Església no és no·
més la institució. Si ens fixem en les
institucions, públiques o civils, no
n’hi ha cap que valgui la pena, perquè
a tot arreu hi ha misèria humana.
Hem de vetllar per allò que és de fons
i fixar-nos en la idea i el contingut per
fer-lo anar pel millor camí.

EL CASAL DE JOVES RENOVA EL MURAL
DE LA FAÇANA DESPRÉS DE DEU ANYS

Iñaki
Beaskoa
artista

“Hem vist que
hi ha hagut molta nostàlgia i
que la gent tenia por de tapar
el que hi havia. La nostra idea
és pintar alguna cosa que encaixi una mica més en l’entorn,
aprofitant que hi ha aquests
parcs tan macos al voltant del
Casal”.

El Casal de Joves ha canviat de cara
deu anys després. Tons vermells,
verds i blaus dominen ara la faça·
na de l’edifici gràcies a la feina i la
creativitat d’Iñaki Beaskoa, Treze
i Emilio Cerezo, que han dedicat
tota una setmana a donar una nova
vida a l’edifici del Casal.
Aprofitant la celebració del 20è
aniversari, l’Ajuntament d’acord
amb els responsables de l’equipa·
ment va encarregar a l’artista sant·
justenc Iñaki Beaskoa que pintés
un nou mural. Beaskoa assegura

que “feia anys que es parlava d’un
canvi a la façana i van pensar que
seria una bona manera de celebrar
els 20 anys del Casal”. D’altra ban·
da, el grafit que hi havia fins ara es·
tava deteriorat per l’efecte del sol i
la pluja i calia renovar-lo i donar
un aire nou a les parets del Casal
de Joves. L’artista local ha aprofi·
tat el projecte per portar dos artis·
tes de repercussió mundial: Emilio
Cerezo i Treze. Tot i que els seus
estils són molt diferents, han in·
tentat integrar-los de manera que

el resultat final sigui atractiu per a
tots els públics.
Una de les característiques prin·
cipals del nou mural és que ha estat
concebut amb la intenció d’inte·
grar-se en l’entorn. De fet, els artis·
tes van escollir la paleta de colors a
partir d’una fotografia de l’equipa·
ment i basant-se en els colors dels
arbres i els edificis que l’envolten.
Sense oblidar-ne l’estil, han pintat
imatges molt orgàniques perquè el
nou mural encaixi amb el verd del
Parc de Roquetes.
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NOTÍCIES BREUS
MILLORES DE MOBILITAT
Aparcapatinets, nous passos de vianants i el nou carril bici per l’Av. Indústria
són algunes de les millores que s’han dut a terme recentment. Mesures en
favor de fer l’espai públic més amable, més segur i més sostenible. A més,
l’empresa Avancar ens informa que ha ampliat a 8 el nombre de places de
cotxe disponibles a Sant Just.

TORNEM A CRIDAR “NO” CONTRA
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
L’acte commemoratiu amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència
de Gènere es va celebrar el passat 24 de novembre. Va ser un acte emotiu, amb
música i una lectura de textos per part de l’alumnat de l’Institut de Sant Just, i
unes paraules contra la violència de gènere que van llegir altres persones que hi
eren a l’acte. A més, es van poder veure les propostes que diversos alumnes de
l’Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró han realitzat per la creació d’un logotip que
representi la lluita contra la violència de gènere a Sant Just Desvern.

CONTINUA LA REHABILITACIÓ
DE L’EDIFICI WALDEN-7
L’Ajuntament és una de les administracions que signa l’acord
amb el Ministeri de Foment i el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya per contribuir al finançament de les obres de
rehabilitació que es fan a l’edifici Walden 7; una comunitat de
446 vivendes, on hi viuen prop de 1.000 persones. Recentment,
les tres administracions han signat el conveni, fins a 2018, que
ajuda a la propietat dels pisos a finançar la inversió. A la foto,
l’alcalde de Sant Just Desvern Josep Perpinyà amb l’actual
presidenta de la comunitat del Walden, Marta Nebot.
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NOTÍCIES BREUS
L’Escola Montserrat ha rebut, per segon
any consecutiu, el Segell de Qualitat Nacional
i Europeu eTwinning. Aquest guardó ha estat
atorgat pel projecte “Let’s visit Europe!”, treballat
juntament amb una escola d’Alemanya, en el
qual l’alumnat ha creat unes guies turístiques
de diferents ciutats europees de manera
col·laborativa.

SIMULACRE
A L’ESCOLA
MONTSERRAT
A l’octubre es va fer, com ja és habitual
en centres educatius i edificis municipals,
un simulacre d’evacuació a l’escola
Montserrat. A banda de familiaritzar
l’alumnat en com s’ha d’actuar en cas
d’emergència, aquests simulacres també
serveixen per verificar el funcionament de les
diferents instal·lacions dels centres davant
d’una falta de subministrament elèctric.
El simulacre es va dur a terme amb total
normalitat per part de l’alumnat que, uns dies
abans, havien rebut les instruccions de què
calia fer en cas d’una emergència.

EL SERVEI LOCAL DE CATALÀ IMPARTEIX
CURSOS DINS D’UN PROGRAMA DE
REINCORPORACIÓ AL TREBALL
L’entitat Solidança ha estat l’organitzadora del programa i la
formació va a càrrec del Servei Local de Català (SLC) que ha
consistit en dos mòduls: un de 45 hores de llengua catalana del
nivell bàsic 1 i un altre de 15 hores de coneixement de l’entorn. Setze
persones de diverses nacionalitats han assistit als dos mòduls que
s’han impartit dins d’un Programa de Reincorporació al Treball (PRT).
Les persones participants han rebut una formació bàsica de llengua
catalana, centrada en la comprensió i l’expressió orals i també la
informació essencial sobre el coneixement de l’entorn: context
geogràfic i social del Baix Llobregat, de Sant Just i dels municipis
veïns; funcionament de les administracions, tràmits més freqüents i
informació bàsica del marc jurídic; orientació laboral; festes, costums
i tradicions i xarxa de transports, entre altres. Els PRT se centren
en la “formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres
immigrades, especialment en situació d’irregularitat sobrevinguda,
dones reagrupades i sol·licitants d’asil”, segons la definició de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. En
aquest sentit, a banda de la formació bàsica de català, s’han ofert
recursos per a la inserció laboral, com ara la redacció de currículums

i cartes de presentació, amb la finalitat d’afavorir l’autonomia de les
persones assistents i de facilitar-los la incorporació a la vida laboral
activa. La previsió del SLC és de continuar la formació de llengua
catalana, ja fora del PRT, a partir del mes de gener de 2018 amb un
curs del nivell bàsic 2.
CURSOS DE CATALÀ 2N TRIMESTRE
OBERTS A TOTHOM
Inscripcions a partir del 8 de gener
Consulteu horaris a:
http://santjust.net/serveilocalcatala
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Sant Just Solidari guanya un premi Anesvad pel seu
projecte sobre salut sexual i reproductiva a Gàmbia
La Fundació Anesvad va entregar el
31 d’octubre els premis Anesvad, de·
dicats a projectes destinats a millorar
la salut de persones vulnerables a
l’Àfrica. Sant Just Solidari va ser una
de les ONG reconegudes, en aquest
cas amb el tercer premi “Perseverar”,
dedicat a aquelles entitats no lucra·
tives amb cinc anys d’experiència en
projectes de salut a l’Àfrica.
Sant Just Solidari fa 8 anys que in·
verteix esforços a Banyaka, una zona
amb uns 18.000 habitants situada a
l’oest de Gàmbia. Actualment, hi duen
a terme un projecte que consisteix a
formar un grup de 15 joves en temes
relacionats amb la salut sexual i re·
productiva. Aquest programa sorgeix
de la necessitat d’afrontar l’elevada
prevalença de problemes i patologies
durant l’embaràs i el part de les dones
gambianes, conseqüència en molts
casos de la mutilació genital feme·
nina i l’elevada taxa d’embarassos
de dones menors de 20 anys. Tot i
ser una pràctica prohibida des de
l’any 2016, l’ablació se segueix duent
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a terme per motius culturals. A banda
de tractar-se d’un atemptat contra
els drets de les dones, la mutilació
femenina té moltes conseqüències
negatives per a la salut.
El projecte de l’ONG santjus·
tenca té l’objectiu de sensibilitzar
la població mitjançant la formació
de grups de joves, la implicació dels
líders de les comunitats locals i la
influència dels mitjans de comuni·

cació. Segons les últimes informa·
cions rebudes per Sant Just Solida·
ri, les dades indiquen que el centre
de salut de Banyaka cada vegada
atén més consultes sobre temes de
protecció sexual, fet que indica un
augment progressiu de la preocu·
pació per aquesta qüestió.
Glòria Martínez, responsable del
projecte, viatjarà a Gàmbia aquest
mes de desembre juntament amb
Maria Vilella per tal de fer un segui·
ment de les actuacions de Sant Just
Solidari a Banyaka. Aquesta visita
també servirà per lliurar les ulleres
de vista cansada que la ciutadania
de Sant Just ha donat durant el mes
de novembre.

Joan Margarit, flamant guanyador
del premi Pablo Neruda, presenta
el seu nou poemari a Sant Just
La Sala del Cinquantenari de l’Ateneu
va ser escenari, el 2 de novembre,
d’una estrena mundial. Es tractava, ni
més ni menys, de la primera presen·
tació del nou poemari de Joan Mar·
garit, Un hivern fascinant. El pati de
butaques es va omplir per a escoltar
els poemes de Margarit, recitats pel
mateix autor amb un acompanya·
ment musical a càrrec del seu fill,
el saxofonista i compositor Carles
Margarit, i del pianista Albert Bové.
Un hivern fascinant és un recull de
poemes que parlen de l’acceptació de
les etapes vitals i, més concretament,
de la vellesa, l’hivern de la vida. Mar·
garit va dir en una entrevista a Ràdio
Desvern que “la vellesa és fascinant,
entre altres coses, perquè és l’única
etapa de la vida que no podem jutjar”.
D’altra banda, l’acte va ser una
demostració que Margarit és esti·
mat a casa i reconegut arreu, i és

que el poeta de Sant Just estrenava
la condició de guanyador del Pre·
mi Iberoamericà de Poesia Pablo
Neruda. Aquest guardó, atorgat pel
Consell Nacional de la Cultura i les
Arts de Xile, és un reconeixement
que gaudeix de prestigi mundial i
que distingeix anualment un autor o
autora amb una destacada trajectòria
en el món de la poesia iberoamerica·
na. Enguany, i per primera vegada,
el guanyador d’aquest premi ha estat
un autor no llatinoamericà i, el que
és més destacat, un poeta que escriu
en llengua catalana.
El jurat del premi ha reconegut
Margarit per “la qualitat de la seva
poesia i la força lírica de la llengua
catalana”. El fet que Pablo Neruda
doni nom a aquest premi té un sig·
nificat especial per a Margarit, ja
que, segons ell mateix reconeix, el
poeta xilè ha significat tant per a la

Aprovat el pressupost
per al 2018
Un mes abans del que és habitual, el Ple municipal del mes
de novembre va aprovar el pressupost municipal per al
2018. Aquest pressupost creix un 3,74% respecte al 2017,
equilibra els ingressos amb la despesa prevista i suma
25.814.451,43 ¤. El Ple va aprovar, també, el pressupost
de l’empresa municipal Promunsa per a l’any vinent amb
un import de 7.521.303,36¤. Pel que fa a la ràtio d’endeu·
tament municipal, l’Ajuntament de Sant Just Desvern se
situarà a 31 de desembre de 2017 al nivell del 25,26 %, la
qual cosa representa una quarta part del límit legal, que
se situa en el 110%.
El pressupost és l’eina de gestió pública on, de forma
sistemàtica i ordenada, es concreten el conjunt de ser·
veis i actuacions que es pretenen dur a terme, finançats
a càrrec dels fons públics. A l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, això es tradueix en el fet que l’assignació dels
recursos municipals a les diferents polítiques, programes
i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a
una lògica de priorització de consecució dels objectius
plantejats en el marc del Pacte de Govern i que es van
concretar al Pla d’actuació municipal (PAM) aprovat per
acord de Ple del dia 27 de juliol de 2016. Estableix priori·
tats clares per assegurar els serveis bàsics i els destinats
als suport de les economies més febles i a la reactivació
econòmica i ocupacional.

seva poesia que ha trigat molts anys
a “treure-se’l del damunt”. I és que,
en paraules de Margarit, “a un gran
mestre és tan dur arribar-hi com
després treure-se’l de sobre”.

Ferran Tost renuncia com a regidor
de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern va acceptar la
renúncia del regidor de Comerç i Consum del Grup Municipal
d’ERC, Ferran Tost. Després de quasi dos anys i mig de
dedicació, Ferran Tost va comunicar que deixa les seves
tasques com a regidor per qüestions laborals. La persona que
en principi el rellevarà serà Montse Molinero, seguint l’ordre
de la llista amb la qual ERC es va presentar a les municipals
de 2015. Tant els grups municipals com les associacions de
comerciants van agrair la feina feta i la seva dedicació.

El Ple condemna la violència de gènere i
referma els compromisos de Ciutat Educadora
i de l’Escola Catalana
La sessió plenària del més de novembre va començar amb la
lectura, primer, del manifest de les alcaldies de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores amb motiu del seu
dia internacional. Tot seguit, les regidores i regidors de la
corporació van fer una lectura conjunta, per fragments, del
manifest unitari del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones i, després, es va fer la lectura d’un
manifest del Consell Escolar Municipal en favor de l’Escola
Catalana i dels compromisos de Sant Just com a Ciutat
Educadora.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT
El 46 % de la població de Sant Just Desvern té el carnet de la Biblioteca.
Durant l’any 2016, la Biblioteca va rebre 36.520 visites presencials, es van realitzar 40.000 préstecs
de documents i 2.530 persones van participar en les 70 activitats que es van organitzar.
La Biblioteca Joan Margarit de Sant Just Desvern és un servei municipal que rep el suport
de la Gerència de Serveis de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona i que forma part
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona (XBM).
La Biblioteca és un espai públic obert
a tothom. La seva oferta de serveis garanteix l’accés democràtic a la informació, la
transmissió de coneixements, l’educació, el
desenvolupament personal, l’esbarjo i el lleu-

re. Ofereix 33 hores d’obertura setmanals, de
dilluns a dissabte.
El carnet de biblioteques és gratuït i és
vàlid per a totes les biblioteques públiques
de Catalunya. Amb el carnet es pot fer ús del
préstec i de la resta de serveis i activitats. Des
de fa anys, també ofereix descomptes a entitats
que promouen activitats i serveis culturals arreu
del territori català. El podeu sol·licitar a través
de la web. Actualment, el 46% (7.851 persones)
de la població de Sant Just Desvern té el carnet.

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN
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SERVEIS A CENTRES EDUCATIUS
ATGE
APRENENT

INTERNET I OFIMÀTICA

PRÉSTECS
eBiblio Catalunya és el servei de
préstec gratuït de llibres electrònics
adreçat a totes les persones usuàries amb
carnet de les biblioteques públiques de
Catalunya. Es pot accedir als continguts a
través de diferents dispositius: ordinadors
personals, lectors de llibres electrònics,
tauletes o telèfons intel·ligents. L’oferta
inclou novetats editorials de totes les
temàtiques i per a públic adult i infantil.

PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS

Internet i +. La Biblioteca
ofereix ordinadors amb
accés gratuït a Internet i
programes d’ofimàtica.
Wifi. Accés gratuït a
Internet. Només cal tenir el
carnet de biblioteques.

El servei de préstec és gratuït. Amb el
carnet de Bbiblioteques podeu tenir un total
de 30 documents en préstec de qualsevol de
les biblioteques de la xarxa durant 30 dies.
Aquests documents poden ser: 15 llibres i
revistes, 6 DVD, 9 altres documents (CD,
CD-ROM, etc.)
Bústia de retorn de documents 24 h
Préstec interbibliotecari. Et portem
documents de qualsevol biblioteca de la XBM
(preu públic)

Aula d’Estudi. Durant els períodes
d’exàmens, la Biblioteca amplia el seu
horari a la nit i els caps de setmana, per
oferir un espai adequat per a l’estudi.
Formació. Sessions de formació sobre
eBiblio i Biblioteca Virtual (els dimarts,
a les 18 h)
Aula d’Estudis de Nadal
Del 22 de desembre al 28 de gener.
Horaris: divendres, de 15.45 h a 22 h
dissabtes, de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 00 h
diumenges, de 10 h a 14 h i de 16 h a 22 h
Consulteu més horaris a santjust.cat

Visites. Oferim visites a les escoles per tal
de donar a conèixer a l’alumnat com funciona
la Biblioteca i com es poden aprofitar millor
els seus recursos.
“Els Superbuscadors/ores”. Adreçada
a l’alumnat de 4t de primària, activitat en
forma de joc per descobrir els recursos de la
Biblioteca.
Préstec de lots de llibres
Col·laboració amb el projecte PAL (Projecte d’Animació Lectora).
Col·laboració amb el Servei Local de
Català facilitant-los lots de llibres per als
seus clubs de lectura fàcil.

ACTIVITATS CULTURALS

Sens dubte, al llarg de l’any la Biblioteca acull una gran diversitat
d’activitats culturals, com presentacions de llibres, xerrades sobre
temes d’actualitat, conferències, actes relacionats amb la cultura de
proximitat, espectacles musicals... Per a més informació consulteu
sempre l’Agenda Municipal o el Facebook de la Biblioteca . També
a les xarxes socials: https://www.instagram.com/bibjoanmargarit/
https://twitter.com/BibJoanMargarit.

CLUBS DE LECTURA

Els clubs de lectura són trobades de persones que gaudeixen llegint
i volen compartir els seus comentaris amb altres persones lectores.
La Biblioteca els ofereix els exemplars del llibre a comentar en unes
sessions que compten amb una persona moderadora.
Clubs de lectura mensuals.
Dijous. Trobada mensual, cada primer dijous de mes a les 19 h, conduït
per José Luis Ibáñez Ridao
Dimarts. Trobada mensual, cada tercer dimarts de mes a les 19 h,
conduït per José Luis Ibáñez Ridao
Club de lectura de novel·la negra. Trobada trimestral. Dedicat al
gènere negre.
Club de lectura en anglès. Trobada bimestral, el darrer dimecres de
mes, a les 19.30h de la tarda, conduït per Claire Reed.

TALLERS PER A FAMÍLIES

Tallers per fomentar la lectura adreçats a mares, pares i persones
de l’àmbit de l’educació.

HORES DEL CONTE

Sessions de narracions d’un conte adreçades als infants i les
famílies, a càrrec de persones professionals:
Babycontes. Cada primer dimecres de mes, a les 17.30 h, per a
infants d’1 i 2 anys.
Hora del conte. Cada tercer dimecres de mes, a les 17.30 h, per
a infants a partir de 3 anys.
En dates assenyalades s’organitzen sessions especials.

SORTIDES CULTURALS

Teatre
Divendres dia 2 de març de 2018. Sortida al Gran Teatre del
Liceu per veure l’òpera Romeu i Julieta, de Charles Gounod (Dins
el projecte LiceuBib que enllaça literatura i òpera).

FONS GENERAL
45.572 documents (llibres per a tots els públics,

diferents idiomes, diferents temàtiques: novel·les, còmics, CD
de música de tots els tipus, DVD de cinema i musicals i altres
formats).

SUBSCRIPCIONS
73 revistes de temàtica diversa
6 diaris en paper
12 recursos d’informació d’accés en línia.
Tot el fons és accessible per al préstec i amb novetats mensuals.
Podeu consultar el fons a través del catàleg Aladí (aladi.diba.cat).

Horari habitual: dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13.30 h
De dilluns a divendres de 15.45 a 20.15 h

FITXA
DEL SERVEI
Descripció: Biblioteca Joan
Margarit, servei cultural obert a tota
la ciutadania i les escoles.
Adscripció: Àrea de Serveis a la
Persona (Cultura)
Gestió: La gestió és compartida
entre l’Ajuntament i la Gerència
de Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i forma
part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província de
Barcelona (XBM).
Dades econòmiques: El pressupost
anual de la Biblioteca Joan Margarit
és de 32.023,91 ¤ (al qual també s’ha
d’afegir la despesa del personal i el
manteniment de l’edifici).
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ELS GOSSOS DE SANT JUST TINDRAN UNA ZONA D’ESBARJO
PER CÓRRER, JUGAR I RELACIONAR-SE

Sant Just habilita aquest mes de
desembre un espai per al lleure dels
gossos, on podran córrer, jugar i re·
lacionar-se, sense molèsties per a la
resta de la ciutadania. El correcan
que tindrà més de 2.000 m2 s’ubi·
carà al Pg. Sagrera amb c. Hereter,
on actualment hi ha els jardins de
Pere Dot i Martínez.
Aquest espai que comptarà amb
diferents elements d’esbarjo per a
gossos amb fonts, bancs i papereres
tindrà dues zones diferenciades per
a gossos de raça gran i raça petita.
L’espai no està concebut com a pi·
pican, sinó com un correcan: un lloc
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d’esbarjo per a gossos on totes aque·
lles persones que en facin ús amb la
seva mascota caldrà que compleixin
unes normes de seguretat i higiene.
Les normes i consells d’ús d’aquesat
zona d’esbarjo obliguen a les perso·
nes que acompanyen els animals
a recollir els seus excrements i
dipositar-los a les papereres, a
no deixar anar els gossos poten·
cialment perillosos sense morrió
o a tenir censats els animals.

L’alimentació dels esportistes santjustencs
és correcta però té marge de millora
L’alimentació dels infants, adoles·
cents i adults de Sant Just que prac·
tiquen esport de forma regular és
correcta, però cal millorar alguns
aspectes per acostar-se encara més
al patró de la dieta mediterrània.
Aquesta és la principal conclusió de
l’enquesta que es va dur a terme en
la xerrada sobre alimentació i esport
a càrrec del nutricionista i espor·
tista Àlex Pérez Caballero. Un total
de 134 practicants de diversos es·
ports van respondre un qüestionari
amb dotze preguntes binàries sobre
patrons vinculats a la dieta medite·
rrània i orientades a sensibilitzar i
reflexionar sobre els hàbits alimen·
taris propis.
Gairebé el 75% de les persones en·
questades segueixen més de la meitat
dels hàbits alimentaris saludables
plantejats al qüestionari, fet que
evidencia la connexió entre esport
i alimentació saludable. El consum
de fruita i verdura també està molt
per sota del que seria desitjable, i
és que es recomana que es mengin
cinc peces diàries de fruita i verdu·
ra, com a mínim. Aquests aliments
aporten vitamines, minerals i moltes
altres substàncies necessàries per al
bon funcionament de l’organisme,
sobretot en el cas de les persones

que practiquen esport de forma re·
gular. D’altra banda, el consum de
carn vermella i/o processada és molt
elevat i s’hauria de limitar a 2 o 3
racions setmanals. L’abús d’aquest
tipus d’aliment pot incrementar el
risc de malalties cardiovasculars i,
fins i tot, de càncer, per la qual cosa
s’ha d’incloure a la dieta de forma
moderada.
A banda de les qüestions plante·
jades a les persones assistents a la
xerrada, Àlex Pérez Caballero va re·
collir una sèrie de conclusions i con·
sells per a esportistes. Des del punt
de vista de l’educació alimentària,
l’esport és un element cohesiona·
dor a l’hora d’establir els fonaments
d’una dieta saludable, i l’escola, els
clubs i les famílies han d’actuar de
forma consensuada per fer efectius
aquests plantejaments. L’estudi des·

L’esport és un
element cohesionador
a l’hora d’establir
els fonaments d’una
dieta saludable

Positiu
• Fa servir l’oli d’oliva com a greix
de cuina (95%)
• Menja 3 o més racions de
llegums a la setmana (61%)
• Menja 2 o més racions de
verdura al dia (55%)

Negatiu
• Consumeix 1 o més begudes
ensucrades al dia (50%)
• Menja 2 o més racions de
brioixeria a la setmana (50%)
• Menja 3 o més racions de fruits
secs a la setmana (40%)
taca també que la conducta dels pares
i mares és molt important a l’hora de
promoure hàbits saludables en els
fills i filles i la millor manera de ferho és predicant amb l’exemple, tant
practicant exercici físic com seguint
una dieta equilibrada. Un altre fac·
tor clau per a la salut i el rendiment
esportiu és la hidratació. És bàsic
seguir una pauta d’hidratació i que
el personal tècnic s’encarregui de
fer-ho possible.
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EN FLAIX
INICI DE LES TEMPORADES DELS CLUBS ESPORTIUS

El Club de Futbol
Sant Just, el Club
d’Atletisme Sant
Just, l’Hoquei Club
Sant Just i el Club
de Bàsquet Sant
Just han presentat
els seus equips
aquest passat mes
de novembre.

41A CURSA DE KARTS DE COIXINETS
Aquesta cursa, genuïnament santjustenca, va tenir lloc
el passat cap de setmana 11 i 12 de novembre. 118 karts
hi van participar i l’adrenalina va pujar fins a dalt de
tot en una nova edició de la cursa. Enguany, a més, es
podia visitar l’exposició ExpoK40, dedicada a la història
d’aquests 40 anys de karts a Sant Just.

QUADRE DE GUANYADORS
Categoria alevins
Max Suriol i Unai Sauter
Categoria cadet masculí
Joan Creus i Òscar
Escudero
Categoria cadet
femenina
Maria Cortès i Marina
Sabaté
Categoria cadet mixta
Pau Martín i Mariona
Sales
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Categoria veterans
Àlex Portas i Alejandro
Biescas
Categoria júniors
Jordi Beascoechea i
Francesc Goulas
Categoria sèniors
Hèctor Canal i José Luís
Moya
Categoria màsters
Jan Busquets i Adrià
Sandoval

EN FLAIX
FELICITATS
PELS 100 ANYS!
Aquest passat mes
d’octubre, dues àvies de
Sant Just Desvern han
celebrat un aniversari
molt especial: 100 anys
d’edat, tota una vida plena
d’experiències.
Felicitem a l’Elena Serradell
i a l’Elisa Moreno.
BON INICI DE LA TEMPORADA
DEL CLUB DE TAEKWONDO SANT JUST
Al Campionat de Catalunya de Poomse, Mireia
Duran va aconseguir la 2a posició, i Pol Sturlese
i Andrea Arazuri la 3a plaça. D’altra banda, en
el Campionat Absolut de Catalunya de Combat
(categoria Sènior), el més important de l’any,
Àlex Bert va aconseguir la 3a posició i medalla de
bronze. Finalment, el passat 19 de novembre, Mar
Coll-Vinent es va proclamar per tercera vegada
campiona de Catalunya en categoria Infantil de
combat. La Mar ens demostra que les noies també
tenen cabuda en aquesta art marcial. També el club
de taekwondo ofereix a les dones, emmarcat dins el
Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, fer
cursos de defensa personal.
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SOLUCIONS,
ARA ICETA!

ANEU A VOTAR
I BON NADAL!

A REVEURE... I
MOLTES GRÀCIES!

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Ferran Tost
i Carbonell
Grup Municipal
d’ERC

Els catalans i les catalanes decidirem el proper 21 de
desembre si Catalunya obre una nova etapa de la
seva vida política, social i econòmica o si, en canvi,
es manté, paralitzada, en un carreró sense sortida en
què creixen la discòrdia, la inestabilitat, la incertesa i la
frustració col·lectiva. Cal tornar a transitar pel camí del
diàleg, la negociació i el pacte com a únic camí civilitzat
que ens permetrà trobar solucions compartides, i no
enrocar-nos en posicions enfrontades.
Coincidim a afirmar que enfront de l’independentisme i de l’immobilisme hi ha una àmplia majoria de
catalans i catalanes que volen construir, des del
catalanisme, una ambiciosa proposta de reforma
constitucional que ens permeti enfortir i millorar l’autogovern en el marc d’una Espanya i una
Europa federals.
Miquel Iceta és la persona idònia per encapçalar la nova etapa que desitgem per al nostre
país. Per quins motius?

El proper 21 de desembre el govern de l’Estat espanyol,
amb el suport de C’s i PSOE, ens ha convocat a unes
eleccions autonòmiques. Sentim, i sentirem, molts missatges de les desgràcies que ens ha comportat el procés.
Però no sentirem res de les desgràcies econòmiques, la
corrupció, les comissions –que passen de molt el 3%–,
de la guerra bruta, dels atacs a les llibertats, etc. que ens
ha dut el règim del 78, integrat per aquests partits i per
tot l’stablishment de l’ÍBEX35.
El dia 21 hem de tornar a demostrar-nos, i demostrar-los als de l’a por ellos, que les urnes NO ens fan por
i que només amb democràcia es pot avançar. I que per
molt que s’hi esforcin, no aconseguiran trencar la convivència a Catalunya, ni influir en l’ànim de les persones, ni
vendre la imatge d’un país fracturat, tot i l’empresonament
“preventiu” de líders civils i polítics. Sense oblidar que
han facilitat la sortida de les empreses, canviant lleis
amb nocturnitat i traïdoria. Això sí fa mal a l’economia.
Votarem i, de nou, serà la ciutadania qui decidirà qui
vol que la governi. Era el mateix que es pretenia amb el
referèndum de l’1 d’octubre: que la ciutadania decidís quin
marc polític volia pel futur de la nostra NACIÓ, votant SÍ,
NO o en blanc. Malauradament, ja sabem com van reaccionar a una cosa tant elemental en democràcia. Aprofito
per felicitar a totes les persones que van col·laborar en
l’organització del referèndum i a les que es van passar tot
el dia donant-hi suport, pel seu coratge i determinació. Un
agraïment a tothom que va votar, fos quin fos el seu vot.
D’altra banda, i malauradament, les últimes línies
d’aquesta columna són per anunciar-vos que per qüestions laborals he de deixar les meves tasques com a
regidor de Comerç i Consum. Han estat una mica més
de 2 anys de dedicació intentant fer-ho el millor possible.
Agraeixo la feina, no sempre prou valorada, de tots els
treballadors de l’Ajuntament. I, sobretot, un agraïment
molt especial als treballadors/es de Promoció Econòmica.
Ens trobarem a faltar.
Per últim, no hi ha prou paraules per descriure la feina,
dedicació i il·lusió de les dones que dia a dia impulsen
les associacions de comerç del poble. Han estat les autèntiques protagonistes dels canvis que hi ha hagut en
aquests últims temps. Tothom hauria de ser conscient
de la importància vital i estratègica del comerç com un
dels eixos vertebradors de l’essència del poble, com a
comunitat, com a societat.
Ens veiem al Mercat de Nadal o passejant pel poble!

• Per la seva trajectòria de servei al país.
• Per la seva concepció de la política com a eina
per trobar solucions i no per acumular greuges i
fracassos.
• Pel seu compromís amb una Catalunya que reprengui, unida, el camí del progrés social i econòmic.
• Per la seva passió per avançar cap a una Espanya
i una Europa federals en què Catalunya se senti
no únicament estimada, sinó també protagonista.
Al seu costat, hi ha dones i homes compromesos
amb aquesta voluntat de diàleg i de construcció compartida de país. Un d’ells és en Josep Perpinyà, que
ocupa el lloc 21 a la candidatura per Barcelona.
El nostre company farà pinya amb diputades de
la comarca de gran vàlua com l’Eva Granados i
l’Eva Martínez. En Miquel Iceta no només té un gran
equip polític per fer política al Parlament, sinó també
té destacats suports externs com els d’Isabel Coixet,
Javier Cercas, Laura Freixas o Eduardo Mendoza, entre
molts d’altres.

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

UN PAÍS EN COMÚ
PLE DE GENT COMUNA
FENT COSES
EXTRAORDINÀRIES

LA HORA DE
CIUDADANOS

RECUPEREMOS
CATALUNYA

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Unes eleccions amb presos polítics i convocades per
Mariano Rajoy no són unes eleccions normals. Per això
nosaltres incorporem al nostre programa els tres punts
del manifest del 21 de desembre: l’amnistia dels presos polítics, la fi de l’aplicació de l’article 155 i el
referèndum acordat. Perquè sí: nosaltres som els del
referèndum acordat.
Ens volen fer creure que aquestes eleccions van de 2
blocs: el bloc de la unilateralitat i el bloc de la repressió. I
ens ho fan creure aquells que viuen i reviuen en aquest
entorn polaritzat que està tensant la nostra societat.
Un vot cap a Catalunya en Comú-Podem és un vot
contra aquesta dinàmica viciada.
Catalunya en Comú fa una proposta per vincular
clarament l’eix nacional i l’eix social en una nova
agenda de país.
Una agenda de país d’àmplies majories socials
i polítiques. Una agenda que pretén trencar amb el
règim del 78, però pretén fer-ho des de la fraternitat i
establint una relació entre Catalunya i Espanya de
caràcter confederal i bilateral i una hisenda pròpia que
sigui solidària amb la resta de territoris de l’Estat. I que,
per sobre de tot, la decisió es pugui prendre a través d’un
referèndum que interpel·li el conjunt de la població.
Però també cal recuperar amb urgència l’agenda
social i impulsar-la d’una vegada per totes per millorar les condicions de vida de les classes populars
d’aquest país. És la manera de garantir l’accés a l’habitatge, d’acabar amb la pobresa energètica, d’apostar per
l’educació pública i laica i per la sanitat pública, per lluitar
contra la precarietat laboral, contra la pobresa i l’exclusió
i per aconseguir que tothom pugui desenvolupar el seu
projecte de vida amb dignitat. I perquè som municipalistes,
volem que els nostres ajuntaments guanyin competències
i recursos per fer polítiques de proximitat.
Volem construir en comú un país inclusiu on tothom
tingui cabuda.
En definitiva, per fer tot allò que no han estat
fent els governs de JxS i de Convergència en els
darrers 7 anys, ni tampoc cap de les polítiques
impulsades des del govern de l’Estat, en mans del
PP, convenientment apuntalat per la dreta liberal
que representa Ciutadans i un PSOE ancorat en
l’immobilisme conservador.

Durante las últimas semanas hemos estado viviendo
días convulsos y traumáticos, provocados por el golpe
a la democracia perpetrado por el Gobierno de la Generalitat y avalado por la CUP, pero al igual que en el
23-F, el Estado de Derecho ha demostrado su solidez
para derrotar a los que intentan estar por encima de
las leyes. En el año 2006, el grupo de intelectuales
que impulsó el nacimiento de Ciudadanos, ya avisó
de lo que podía pasar en un futuro en Catalunya por el
chantaje permanente de los nacionalistas, pero tanto
el PSOE-PSC como el PP, prefirieron seguir mirando
para otro lado y gobernar desde Moncloa. Durante
mucho tiempo tanto socialistas como populares, se
dedicaron a alimentar las ansias de poder del nacionalismo cuyo único objetivo, como se ha visto en las
últimas semanas, era romper España. Desde el inicio de
nuestra andadura política, siempre hemos denunciado
el chantaje permanente del nacionalismo catalán. Algunos nos tacharon de fatalistas, otros de alarmistas,
pero nadie podrá dudar de que lo que denunciábamos,
hoy se ha cumplido.
Desde Ciudadanos, siempre hemos creído en una
Catalunya fuerte dentro de una España unida, y así
seguirá siendo, porque creemos que son muchas más
las cosas que nos unen que las que nos separan. El
“proceso” ha finalizado, y como muchos vaticinábamos
ahora es el momento de iniciar una nueva etapa en
Catalunya. Por tanto, ahora es el momento de iniciar un nuevo camino en Catalunya liderado por Inés
Arrimadas. Estamos ante la oportunidad histórica de
recuperar el sentido común y el “Seny” que siempre
ha caracterizado a nuestra tierra y recuperar el espíritu
de Barcelona 92. Es el momento de trabajar para que
haya un cambio de gobierno que trabaje para todos los
catalanes y catalanas, un gobierno que esté preparado
y que conozca la realidad de sus vecinos y vecinas; un
gobierno cuyo proyecto pase por Catalunya, por España
y por Europa, por eso, podemos afirmar sin rodeos que
ha llegado la hora de Ciudadanos. Cataluña es nuestra
tierra, España nuestro país y Europa nuestro futuro.

En estas elecciones del 21 de diciembre nos jugamos el
volver a recuperar la Catalunya prospera, cosmopolita,
respetuosa y rica en pluralidad social y cultural y por
supuesto motor económico de España, cuestión esta
última incuestionable desde todas las perspectivas
posibles, y que por supuesto jamás debimos perder.
Y es que más allá del posicionamiento político de
cada uno, todos/as tenemos el derecho de poder disfrutar de los privilegios que nos brinda el poder vivir
en una comunidad próspera, rica intelectualmente y
económicamente, condiciones estas que no obedecen
al regalo o la generosidad de nadie sino del esfuerzo
y el trabajo de todos y todas aquellos/as que cada día
construyen una Catalunya por y para todos/as.
Es por ello que tenemos el derecho y la responsabilidad de recuperar todo aquello que nos han intentado
arrebatar y la mejor forma y más efectiva de expresarlo
es votando el día 21, y haciéndolo bajo mi punto de
vista, a cualquier formación política que de forma
clara y explícita nos garantice que por encima de los
intereses personales o los anhelos patrióticos de cada
grupo político, se ha de velar por el orden constitucional
que es la única y mejor herramienta para asentar y
garantizar el crecimiento del estado de bienestar de
TODO EL CONJUNTO de la ciudadanía catalana.
He resaltado TODO EL CONJUNTO porque aunque
aparentemente nos quieran vender que no ha sido
así y que la voluntad mayoritaria del conjunto de los
y las catalanas era la creación de una república, NO
ES VERDAD.
El día 21 de diciembre pasará a la historia de la
democracia por ser el día en que la ciudadanía de
una parte del territorio nacional expresó de forma
más clara, contundente y masiva que la mayoría de
los catalanes decimos que: CATALUNYA ES NUESTRA
TIERRA, ESPAÑA NUESTRO PAIS Y EUROPA NUESTRO
FUTURO.
No perdamos esta oportunidad de decir alto y claro
que nosotros, los otros catalanes, también existimos
no solo para pagar sino que también podemos opinar.

@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 DESEMBRE 2017-GENER 2018. SANT JUST DESVERN

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

AQUEST MES US DESITGEM...
BON NADAL I BON ANY 2018
Desembre, el mes de les festes nadalenques, ens permet oferir un
munt d’activitats adreçades a tothom, on les activitats habituals es
vesteixen de vermell, daurat, verd i ens encomanen el Nadal: hores
del conte de Nadal, tallers de Nadal, un Cap d’Any molt especial i,
és clar, una benvinguda als Reis Mags de l’Orient que esperem amb
candeletes.
En aquesta agenda de Nadal us presentem tot el que us trobareu si
decidiu passar aquests dies especials de Nadal a Sant Just Desvern.
Gaudiu les festes, compartiu-les i viviu-les com a vosaltres us agrada.
Bon Nadal i molt bon any 2018 a tothom!
MÉS INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

TEATRE

Per Nadal... anem a veure
Els Pastorets de Sant Just
La representació dels Pastorets de Sant Just s’ha convertit en una tradició
a l’inici de les festes nadalenques. La Sala Municipal de l’Ateneu acull els
actors i les actrius que ens presenten una versió que no deixa indiferent a
ningú. Està basada en l’obra de Pep Albanell És teu?.
Podeu comprar les entrades de manera anticipada online a través de
www.tictactickets.com (sense recàrrec addicional al preu).
Preu: 8 ¤ (socis/es de l’Ateneu: 7 ¤).
Preneu nota de les representacions previstes:
Divendres dia
22 de desembre,
a les 20 h
Dissabte dia 23
de desembre, a
les 18 h i a les 21h
(dues funcions)
Dimarts dia 26
de desembre, a
les 20 h
Dijous dia 28
de desembre, a
les 20 h
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Donem la
benvinguda
al 2018!
Encarem el nou any 2018 amb op·
timisme i celebrem-ho tots amb les
campanades de l’església dels Sants
Just i Pastor. Després anem cap a la
festa prevista a la pista interior del
CEM La Bonaigua on hi haurà mú·
sica, diversió, percussió, Dj’s i, fins i
tot, una xurreria. Una nova proposta
d’El Nucli i l’Ajuntament!
Campanades de Cap d’Any
amb espectacle del Mag Ramó
Porta’t el raïm. Hi haurà cava i copes per
brindar.
Diumenge 31 de desembre, a les
23.30 h. Pl. Verdaguer
Festa de Cap d’Any al CEM La Bonaigua (pista interior). De 00.30 h a 06 h.
• DJ Raga amb música dels 80
• Músics dels Apagallums de Camablanca
• Ball amb La Banda del Coche Rojo,
• DJ Teo i DJ P. D. Galde
Venda anticipada d’entrades del 4
al 29 de desembre, a:
www.tictactickets.com
Preu: 16 ¤ (amb 2 consumicions).
Venda a taquilla: 16 ¤ fins a la 1.30 h,
després 20 ¤ (1 consumició). Recordeu que l’aforament és limitat. Obert
a tots els públics, menors de 16 anys
amb acompanyament.
Ball de Cap d’Any de la Secció de
Balls de Saló de l’Ateneu. Diumenge 31
de desembre, a les 00 h. Ateneu. Preu
anticipat: 15 ¤. Preu a taquilla: 20 ¤.

FESTES

Per fi! Ja arriben els Reis Mags!
Quines ganes teníem que arribés
el dia. I ara ja està a punt, ja ho te·
nim tot preparat per rebre els Reis
Mags de l’Orient: Melcior, Gaspar
i Baltasar han iniciat el seu viatge
i arribaran a Sant Just Desvern el
proper 5 de gener, al vespre. No·
saltres els estarem esperant amb
molta il·lusió i els posarem a l’abast
tres carrosses noves que estrenaran
aquest any. Els donarem la benvin·
guda des del balcó de la Casa de la
Vila i després faran la 66a cavalcada
pels carrers de Sant Just en la qual
enguany, hi ha algun petit canvi en
el recorregut. L’entitat Cavaltombs
fa una tasca molt important perquè
aquesta arribada i aquesta tarda-nit
tan especial sigui tot un èxit.

66a Cavalcada dels Reis Mags de
l’Orient
Benvinguda, a les 19 h, des del balcó
de la Casa de la Vila
Posteriorment, cavalcada pels carrers del municipi.
Recorregut: Casal de Joves (18
h), av.Indústria, c.Salvador Espriu,
c.Tudona, c.Miquel Reverter, c.Verge
dels Dolors, pl.Verdaguer (19 h), pl.
Campreciós, c.Badó, c.Bonavista,
c.Major, c.Nord, c.Creu, Rambla de
Sant Just, c.Tudona i Casal de Joves.
Pessebre vivent, patge reial
i venda de globus. A partir de les 17 h.
Pl. Verdaguer
Patge Reial amb Desvern Comerç
Del 27 de desembre al 5 de gener, i
de forma itinerant, a la pl. de la Pau,

Vols ser patge reial
i acompanyar els Reis
Mags a les carrosses?
Envia un e-mail a: ajuntament@
santjust.cat abans del 24 de desembre,
indicant nom i telèfon i posant a
l’assumpte “Reis 2018”.
Adreçat a infants
a partir de 10
anys.

pl. Antoni Malaret, Parc Iulia Quieta, Parc Joan Maragall, davant del
Mercat i Pl. Verdaguer.

AQUEST NADAL US PROPOSEM...
HORA DEL CONTE BIBLIOTECA
Explica’m un Nadal, amb Moi
Aznar
Per a infants a partir de 2 anys.
Dimecres 13 de desembre, a les		
17.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar

VETLLADA LITERÀRIA NADAL
Lectura de poemes del Centre
d’Estudis Santjustencs.
Divendres 15 de desembre, a les
18 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

CONCERTS DE NADAL
Escola de Música de l’Ateneu
Dimecres 20 de desembre, a les
18.45 h. Ateneu

Nadales, xocolatada i vermut 		
amb la CAL
Dissabte 23 de desembre, de 10.30 h
a 13.30 h. Davant del Mercat
Concert de Just Gospel Cor a
benefici del Rebost de Càrites,
banc d’aliments de Sant Just
Dissabte 23 de desembre, a les 21 h.
Església dels Sants Just i Pastor
Concert del Grup de Cant Gregorià,
Coraggio i Orfeó Enric Morera
Dilluns 25 de desembre, a les 21 h.
Església dels Sants Just i Pastor
Festival de Nadales de l’Associació
Cultural Casa Extremadura
Dissabte 30 de desembre, a les
20 h. La Vagoneta

PARC DE NADAL
Dies 23 i 24 de desembre i els dies
2, 3, 4 i 5 de gener. Inici del Parc de
Nadal, el dia 22, a la tarda.
Informació: www.patimpatam.cat
Preu: 4 ¤, per a infants i joves de 3
a 18 anys.

MISSES DE NADAL
Missa familiar, a les 19 h
Missa del Gall, a les 00 h
Diumenge 24 de desembre.
Església dels Sants Just i Pastor

ACTIVITATS PER A JOVES
Torneigs, bàsquet, cinema,
tennis taula...
Consulteu: www.santjust.cat
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ENTITATS

EXCURSIONS

Desfilada tradicional dels Tres Tombs
A Sant Just Desvern conservem les tradicions i el patrimoni, i la desfilada dels
Tres Tombs és una tradició arrelada i sempre esperada després de les festes
nadalenques. Us animem a passar un matí d’allò més pintoresc i tradicional
assistint a la desfilada que organitza l’entitat Cavaltombs.
Esmorzar. Preu: 5 ¤ (amb pa amb tomàquet, cansalada, botifarres i vi).
De 8 h a 12 h. A Can Ginestar
Missa de Tres Tombs. A les 11 h. Església dels Sants Just i Pastor
Benedicció dels animals i desfilada dels Tres Tombs. A les 12 h. Pl. Verdaguer
Ball de Sant Antoni Abat. A les 21 h. Sala Municipal de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
JAZZ: INHUMAN KIND

DOCUMENTALS DEL MES

Preus amb consumició inclosa:
10 ¤ general, socis/es 8 ¤
i menors de 30 anys 6 ¤ .
Divendres 12 de desembre,
a les 22 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu

DESEMBRE: Free lunch society,
del director Christian Tod
Renda bàsica garantida, sí o no?

MÚSICA ELECTRÒNICA
ALS TALLERS DE MÚSICA

Divendres 22 de desembre,
a les 20 h. Sala Cinquantenari
Ateneu

Nous cursos DJ’s, Gravació,
Producció Musical,
EDM, TRAP,
Dubstep, Hip Hop i
House
2n i 3r trimestre
Informació: 93 473
26 20 / 672 20 50 60

CLUB 60 i +

Una pel·lícula sorprenent i reflexiva so·
bre una idea radical, que està de nou al
cim de l’agenda social.

GENER: Machines, del director
Rahul Jain

Milers de treballadors exhaustos, jor·
nades de treball interminables i una
immensa fàbrica textil en Surat (Índia).

Divendres 26 de gener, a les 20
h. Sala Cinquantenari Ateneu

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d’aquestes propostes pensades
per a vosaltres.

pals per a persones grans del municipi. Col·laborem plegats organitzant
sortides culturals, conferències, debats
d’interès...
Des d’aquí volem agrair el seu treball, la seva dedicació i el seu esforç!
Gràcies i felicitats!

Feliç aniversari! 20 anys de l’Associació de Gent Gran de Sant Just
Desvern
Sembla que fa poc que un grup de
persones amb experiència de vida i
coneixements volia dedicar part del seu
temps a millorar la vida de les persones
grans fent xarxa i unint esforços.
Posar-se d’acord, buscar el temps i
fer els tràmits que comporta crear una
associació va significar un esforç addicional, però ara ja fa 20 anys de tot allò.
Actualment, l’associació és una
peça clau en les polítiques munici-

Consell Consultiu de la Gent Gran
És l’òrgan de participació de les persones grans de la comarca del Baix
Llobregat.
Les persones representants dels
municipis que participen liderats pel
Consell Comarcal treballen i elaboren
documents per millorar tots els aspectes de la quotidianitat del col·lectiu que
els preocupa: pensions, mobilitat, salut,
dependència...
A més, aquest any han elaborat un
vídeo on expliquen la seva trajectòria.
Podeu consultar-ho a http://www.el-
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50 ANYS DE PESSEBRES DE LA
SEAS ALS CIMS DE CATALUNYA

EXCURSIONS I MOLT MÉS
La SEAS, Secció Excur·
sionista de l’Ateneu, és
una entitat històrica
de més de 80 anys
i que té una pro·
gramació regular
d ’e x c u r s i o n s ,
conferències,
exposicions i
activitats amb
un foment incansable
del patrimoni natural i cultural del
país.
En aquestes dates la SEAS col·
loca en algun cim de Catalunya
el pessebre i enguany l’instal·len
al Cim de les Piques (Alt Urgell).
A més, fa 50 anys que organitzen
aquesta activitat i amb aquest mo·
tiu, hi ha una exposició de fotogra·
fies que es podran veure fins al 31
de desembre a l’Ateneu.
A més, també podeu gaudir de
les conferències, les excursions
matinals, del cicle “Paisatges de
Catalunya” i de les sortides de cap
de setmana a la neu i d’alta munta·
nya.
Més informació: www.santjust.
org/seas. I al local de la SEAS,
a l’Ateneu.

baixllobregat.cat/sites/default/files/
gent_gran/ccggbll_definitiu.mp4
Taller de Tècniques de Relaxació per a persones amb malaltia
mental
Vine i aprèn a relaxar-te físicament,
mentalment i emocionalment. Dóna’t un respir! Amb l’aprenentatge
de senzilles tècniques de relaxació,
t’ensenyarem a millorar l’ansietat i
l’angoixa al patiment mental.
Poseu-vos en contacte amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament.
AQUEST MES DE DESEMBRE
NO US PERDEU...
Cantada de nadales amb la Coral
Harmonia de l’Associació de Gent
Gran de Sant Just Desvern
Dijous dia 14 de desembre, a les 17.30
h, al Centre Social El Mil·lenari

Concert de nadales amb el Cor Lo
Pom de Flors
Diumenge dia 17 de desembre, a les 17
h, a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes
Ball de Nadal per a la gent gran
Dimecres dia 20 de desembre, a les
17.30 h, a la Sala Municipal de l’Ateneu
Música en directe. Activitat gra
tuïta organitzada per Promunsa i
l’Ajuntament.
Conferències de l’Aula
d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat
Els dijous, a les 18 h, a l’Auditori Maria
Rosa Campreciós de la Residència La
Mallola (c.Raval de Sant Mateu, 46-48
Esplugues de Llobregat)
Preu: 5 ¤ (socis/es: gratuït).
Dijous 14: Rodin, centenari,
amb Xesco Ramos, historiador de l’Art

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
A dues veus. Retrats de converses en català
A Les Escoles (1a planta), fins al 14 de desembre
Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Highlights, de Lluís Remolà
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 4 al 29 de desembre.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de novembre (4.606
clics)

Exposició de fotografies: 50 anys de pessebres
A l’Ateneu, de l’11 al 31 de desembre.
Inauguració l’11 de desembre, a les 20 h.
Organitza: SEAS

1. El PSC denuncia insults i amenaces a la seu del partit, els implicats ho
desmenteixen i demanen la rectificació del partit.

Exposició de fotografies: Trobades, de Carles Serraima
A Celler de Can Ginestar, fins al 14 de gener.

Exposició de fotografies del VIII Concurs Internacional de
Fotografia de Sant Just Desvern
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 2 al 31 de gener.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

2. 118 karts s’han inscrit a la 41a cursa de Karts de Coixinets.
3. El PDeCAT denuncia la presència d’un grup de joves “amb banderes
espanyoles i la clara intenció d’increpar-los” durant un acte del partit.

instagram #santjust

SANT JUST ENS AGRADA

ALTRES

lekik1974

Sant Just Desvern

Tertúlia: Salvar el país, construir-lo de nou.
L’acció catalanista de Josep Benet,
amb Jordi Amat Fusté, filòleg i escriptor 		
Divendres 19 de gener, a les 20 h.
Sala Piquet de l’Ateneu

35 likes
#presentació
#santjust

Taller de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just sobre fotografia
de bodegó amb Cristina Serra
Dissabte 27 de gener, de 10 h a 14 h. La Vagoneta
SELECCIÓ DE TUITS (SETEMBRE 2017)

CARNAVAL 2018
RUA DE CARNAVAL I CONCURS DE DISFRESSES
Dissabte 10 de febrer
Inscripcions per participar-hi:
del 29 de gener al 8 de febrer
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

@santjustcat

David @santjustcat aquesta nit
algú que s’avorria l’ha liat una mica al
parc del mil·lenari... Alguna brigada
x netejar-ho? @santjustenfadat @
ERC_SantJust
David@davengar
Uoo, 9 minuts després delntuit, brigada
aquí!

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 FEBRER:
Màxim dia per comunicar les activitats:
12 de GENER

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

CarmeMiau@Carmemiau
Si pots pujar-ho, t’ho pots emportar!
#penyadelmoro#SantJust @
santjustcat @parcncollserola @
SeasSantjust
SolarTradex@SolarTradex
El millor de treballar de sol a sol
és disfrutar de finals de jornada
així de màgics i encisadors
#TransicióEnergètica
#ComplexMilenari #SantJust@
santjustcat @energiacat @csuneo
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Per Nadal
no cal creuar
la Diagonal,

cada ovella al seu corral!

Compra al comerç local
i guanya un gran viatge a Irlanda

