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Sant Just segueix creixent
i s’acosta als 20.000 habitants

Es posa en marxa
Portes obertes
als centres educatius el pressupost 2018
de Sant Just

S’instal·la
a Sant Just una
jugatecambiental

Sant Just segueix creixent
i s’acosta als 20.000 habitants

S

ant Just Desvern continua
creixent i ja té 17.736 habitants (dades provisionals a 1
de gener de 2018). Malgrat
l’esperit de poble que s’hi respira i el
fet d’estar envoltat de poblacions més
grans, el creixement demogràfic del
municipi és constant i la xifra rodona
dels 20.000 habitants cada vegada és
més a prop. L’any 2017, el creixement
ha estat de 274 persones, ha superat
l’1,6% d’increment i se situa molt per
sobre de la mitjana del Baix Llobregat
(0,5%). De fet, Sant Just és la tercera
població del Baix Llobregat que més
ha crescut en termes relatius, només
per darrere de Corbera de Llobregat
i Castelldefels.
Es calcula que en els propers anys
el municipi superarà els 20.000 habitants com a conseqüència de la
construcció de noves promocions
de pisos, també de promoció pública,
principalment al barri de Mas Lluí i
a la Ctra. Reial. De fet, l’Ajuntament
treballa amb el convenciment que
Sant Just ja té una població propera
a les 20.000 persones, tot i que no
pas totes hi estan empadronades.
Per motius difícils de desxifrar, una
part important dels veïns del municipi, tot i ser obligatori, no està

inscrita al padró, fet que dificulta la
tasca municipal a l’hora de calcular
les necessitats de la ciutadania en
matèria de serveis. També cal tenir

en compte que les transferències de
l’Estat a l’Ajuntament es calculen en
funció del nombre de persones empadronades.

El Barri Sud, el Barri Centre i el Walden, els nuclis més densament poblats
Sant Just és un dels municipis del Baix Llobregat Sud amb una densitat de població més baixa,
concretament 2.200 habitants/km2. Aquesta xifra contrasta amb la de localitats veïnes, com
Esplugues de Llobregat o Barcelona, amb densitats de població cinc i vuit vegades superiors
respectivament. Els barris amb una concentració més alta d’habitants són el Barri Sud, el Barri
Centre i el Walden, seguits pel Barri Nord i la zona de les Basses de Sant Pere i Can Modolell.

QUÈ OPINEN…
LILO MILLER, santjustenca
d’origen alemany:

AMÈLIA NOGUÉS I BARDOLET,
santjustenca nascuda al Poblenou:

DOLORS CARDONA I PERA,
nascuda a Sant Just:

“ELS PRIMERS ANYS
QUE VAIG VIURE
A SANT JUST NO
VAIG TENIR GAIRE
VINCLE AMB EL
POBLE, PERÒ DES QUE
ESTIC JUBILADA HE COMENÇAT A BUSCAR MÉS CONNEXIONS I
A ESTUDIAR CATALÀ”

“LA INTEGRACIÓ AL
POBLE DEPÈN DE
LA MENTALITAT
AMB LA QUAL HI
ARRIBES. SEMPRE
QUE M’HA INTERESSAT
UNA ACTIVITAT, M’HI HE APUNTAT I ME
N’HAN OBERT LES PORTES”

“SANT JUST JA NO
ÉS EL QUE JO
VAIG CONÈIXER
DE PETITA, PERÒ
L’ESPERIT DE
POBLE S’HA MANTINGUT I ÚLTIMAMENT
S’ESTÀ REVIFANT”
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181 NAIXEMENTS DURANT L’ANY 2017

El padró municipal ha registrat
181 altes per naixement durant
l’any 2017. Aquestes dades situen la
taxa de natalitat de Sant Just en un
10,2‰, una xifra lleugerament superior a la mitjana catalana (9,5‰).
Els noms més posats a Sant Just
han estat Júlia, Carla i Clàudia, en
el cas de les nenes, i Bruno, Lucas,
Marc i Pol, en el cas dels nens.
Pel que fa a la distribució per sexes, el 52% dels habitants de Sant
Just són dones. Aquesta xifra és
sensiblement superior a la mitjana
de Catalunya i, en xifres absolutes,
es tradueix en 800 dones més que
no pas homes. La diferència s’accentua especialment en les franges
d’edat superiors als 60 anys.

Els noms més posats
a Sant Just Desvern

Júlia
Carla Clàudia
Bruno
Marc

Lucas
Pol

MÉS D’UN 10% DE LA POBLACIÓ
DE SANT JUST ÉS ESTRANGERA

Una de les dades més destacables
del padró actual és que més d’un
10% dels veïns i veïnes de Sant Just
són d’origen estranger. La seva procedència és molt diversa i és que el
municipi compta amb ciutadans de
85 nacionalitats diferents. El país
amb més representat és Alemanya,
amb 304 persones, seguit de Franca,
amb 151, i Itàlia, amb 146. Una de les
explicacions de que Sant Just compti
amb un nombre tan important de
persones alemanyes la trobem en la
proximitat amb el Col·legi Alemany.
La Lilo Miller, una d’aquestes 304
persones empadronades a Sant Just
i amb arrels alemanyes, és veïna del
poble des de fa 40 anys. Després de
viure 8 anys a Barcelona, va arribar al
municipi l’any 1977, quan el Col·legi
Alemany, on ella treballava, va traslladar-se a Esplugues de Llobregat.
La Lilo assegura que els primers anys
no va tenir gaire connexió amb el
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TOTAL POBLACIÓ HOMES I DONES 2017: 17.736

poble però des que està jubilada ha
començat a buscar més connexions i
a estudiar català. Tot i que ja està del
tot integrada, admet que Catalunya
no és un país fàcil per fer amistats,
perquè “la gent és tancada i costa fer
amics”. Als anys 70 la presència d’estrangers a Sant Just era molt baixa,
però el Col·legi Alemany ha actuat
com a punt de referència. Segons
Lilo Miller, als seus compatriotes els
agrada Sant Just “perquè busquen
tranquil·litat”.

Alemanya, França
i Itàlia, els països
d’on provenen més
estrangers
a Sant Just

LA MIGRACIÓ INTERNA 		
HA FET CRÉIXER SANT JUST

L’evolució demogràfica de Sant
Just indica un creixement molt
significatiu entre els anys 60 i els
anys 90 del segle passat. La principal font de creixement fou la immigració interna, i és que persones
vingudes de diversos punts de la
geografia catalana i espanyola van
instal·lar-se al poble.
Una d’aquestes santjustenques
adoptives és l’Amèlia Nogués, coneguda per molts com “l’Amèlia de Cangi”, que va arribar a Sant Just l’any

1981 acompanyada del seu marit.
L’empresa on treballaven va anar-se’n
del Poblenou, el seu barri d’origen,
i va instal·lar-se a un local de l’avinguda de la Indústria conegut amb el
sobrenom de “Cal Guarro”. Els seus
primers contactes amb els veïns del
poble van ser a través dels fills i les
associacions de pares de les escoles.
i L’Amèlia i el seu marit es van fer
càrrec del bar i del manteniment de
Can Ginestar i això va facilitar molt
la seva integració.
MALGRAT ELS CANVIS, SANT JUST
MANTÉ L’ESPERIT DE POBLE

Malgrat el canvi demogràfic que ha
experimentat Sant Just en les últimes
dècades, el sentiment de poble s’ha
mantingut gràcies a la predisposició
de les persones nouvingudes i a la
bona acollida dels que ja hi són.
La Dolors Cardona, filla de Can
Cardona, és santjustenca de tota la
vida i encara recorda com jugava al
carrer durant els anys 60, quan Sant
Just no passava dels 7.000 habitants.
La Dolors assegura que el nucli del
poble es va anar despoblant a partir dels anys 70, perquè molts veïns
van haver de marxar a poblacions
on l’habitatge fos més econòmic.
Sant Just es va convertir en un “poble dormitori” i no va ser fins que es
van començar a construir pisos de
protecció oficial que va tornar a venir
gent jove. La Dolors considera que,
tot i que Sant Just ha canviat i ja no
tornarà a ser el que ella recorda de
petita, “l’esperit de poble s’ha mantingut i s’està començant a revifar”.
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APUNT HISTÒRIC

Panoràmica històrica: el segle XX registra els majors increments
de població de la nostra història
Si fem una panoràmica de l’evolució demogràfica de Sant Just, el segle XX ha suposat una
transformació total del municipi. Entre el 1900 i
el 2000, el nombre de persones empadronades
a Sant Just es va multiplicar per 14, i va convertir un poblet de poc més de 1.000 habitants en
una localitat que superava els 14.000.
El primer creixement important va tenir lloc
durant els anys 20, com a conseqüència de
l’entrada en funcionament de la fàbrica Sanson.
Moltes de les persones nouvingudes vivien en
habitatges rellogats a causa de la manca d’habitatge, mentre que la majoria de cases noves
dels carrers Marquès de Monistrol, Bonavista i la
Barriada Padrosa eren propietat d’estiuejants de
Barcelona. Durant les dècades dels anys 30 i 40, el
creixement demogràfic es va estancar i no va ser
fins a principis dels 50 que Sant Just va tornar a
créixer amb força, sobretot per la urbanització de
La Miranda i la construcció dels primers pisos de
renda limitada al Barri Nord i al Carrer de la Creu.
Durant aquesta dècada, Sant Just va superar per
primera vegada els 5.000 habitants.
La dels 60 va ser una dècada de creixement
exponencial. Es van concedir 1.793 llicències
d’obres. Els barris que van liderar aquest creixement demogràfic van ser La Miranda, el Barri
Nord, el Barri Sud, la Carretera Reial, l’avingu-

da de la Indústria i els carrers Miquel Reverter,
Verge dels Dolors i de la Creu. Durant els anys
70, en canvi, Sant Just només va créixer en 200
habitants. La majoria de nous habitatges construïts durant aquesta dècada van ser ocupats
per veïns i veïnes que ja vivien al municipi.
L’increment del padró més important de la
història en números absoluts va tenir lloc durant la dècada dels 80, amb un augment de
3.098 persones empadronades. La construcció
de l’edifici Walden-7 i la urbanització del nou
Barri de Les Basses de Sant Pere van ser-ne el

Eleccions al Parlament de Catalunya
(21 de desembre)
Resultats provisionals a Sant Just Desvern
Cens: 12.516 persones
Participació a Sant Just 86,51% (10.827 votants)
Mas Lluí, el col·legi amb més participació (91,80%)
VOTS

%

JUNTSXCAT

2.713

25,09 %

C’S

2.355

21,78 %

ERC-CATSÍ

2.281

21,10 %

PSC

1.578

14,59 %

CATCOMÚ-PODEM

767

7,09 %

CUP

558

5,16 %

PP

425

3,93 %

93

0,86 %

ALTRES

4 EL BUTLLETÍ FEBRER 2018

motor. Durant la darrera dècada del segle XX, el
creixement va ser més lent i les zones que van
registrar un increment més notable de població van ser l’Illa Walden i Can Candeler, amb la
construcció d’habitatge públic.
Des de l’any 2000, el creixement s’ha mantingut constant, i s’ha passat de 14.000 habitants als més de 17.500 actuals. Les promocions
d’habitatges de Can Modolell, l’Avinguda de la
Indústria i, sobretot en l’última dècada, el barri
del Mas Lluí, han suposat un augment notable
de població.

Montse Molinero i Juncà
Regidora de Comerç i Consum
Dedicació parcial de 15 hores
setmanals
Retribució: 17.543,54 ¤
bruts anuals
Té 61 anys.
Veïna del Barri
Centre/Carretera. Llicenciada
en Criminologia
i Politíca Criminal.
Treballa al departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya des
del 1990. Va formar part de l’Agrupament Escolta Martin Luther King i,
actualment, col·labora amb diverses
entitats del municipi: ANC, Òmnium
Cultural, Cal (Correllengua), Ateneu
de Sant Just, Pastorets de Sant Just.

EQUIP DE GOVERN
EL PADRÓ, EINA DE PLANIFICACIÓ
I D’ACCÉS A SERVEIS
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Tota persona que visqui a Sant Just hauria d’estar
empadronada al municipi. No és un tema banal,
és una obligació que tenim com a ciutadania. Si
cada persona que viu al nostre poble hagués fet
aquest senzill tràmit administratiu, segur que
Sant Just tindria més de 17.700 habitants. Es
calcula que prop d’un 20% de la població podria
no estar-hi empadronada i això té una afectació
directa en els serveis públics que prestem com
a consistori.
Una persona que vulgui rebre ajuts socials
ha d’estar empadronada al municipi i a partir
d’aquí es treballa en els àmbits social i econòmic
per ajudar la persona o la família que requereixi
serveis socials, els quals poden anar des de l’activació d’un servei de teleassistència, al pagament
d’una beca menjador o al pagament puntual d’un
rebut del gas i la llum. Si la persona vol accedir

a l’escola bressol Marrecs, l’empadronament
també tindrà un pes important en l’entrada en
aquest centre educatiu de 0 a 3 anys. Quan es
planifica la programació dels equipaments o
l’aforament de les sales, també és necessari
conèixer com està evolucionant el padró o quins
perfils són més predominants per buscar la millor
oferta possible i més adequada a la població. En
el cas de les administracions supramunicipals,
com la Diputació, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
o el Govern central, a través de la participació
dels municipis en els tributs de l’Estat, hi ha
aportacions econòmiques que estan directament
vinculades al total de persones empadronades.
Si hi ha menys gent al padró, es perceben menys
diners d’aquestes administracions i, per tant, els
ingressos necessaris per preservar els serveis

públics han de sortir d’impostos i taxes que no
són populars per a la població, com l’IBI.
Conèixer el padró amb detall permet dissenyar un Pla d’equipaments amb precisió. El
dia que ens acostem als 25.000 habitants,
caldrà treballar en la construcció d’una segona
biblioteca al municipi, i passarà el mateix amb
l’ampliació de l’Ambulatori. Si la població nouvinguda té menors a càrrec, els equipaments
infantils, educatius i d’oci s’hauran de planificar
d’una determinada manera. I succeeix el mateix
en el món de l’esport, on el creixement de la
població també condiciona els usos de les pistes,
la seva capacitat i la necessitat de nous espais
d’activitat.
Activeu el vostre padró i ajudeu-nos a fer
un Sant Just més adequat a la seva població,
tipologies i necessitats. Gràcies!

SEGUIM APOSTANT
PEL CREIXEMENT
SOSTINGUT

SANT JUST,
POBLE DIVERS

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Les dades del padró municipal, un cop tancat l’any 2017, mostren que
a Sant Just hi ha una mica més de 17.500 persones empadronades.
No cal recordar la importància d’empadronar-se al poble on es viu.
És necessari, com a mínim, per poder gaudir dels serveis públics que
l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania.
L’estratègia que històricament hem aplicat des de l’Ajuntament
s’ha caracteritzat per un creixement urbanístic sostingut. En conseqüència, l’augment del parc d’habitatges i de la població també ha
estat sostinguda. Aquesta voluntat no ha estat gratuïta. Això ens permet, com administració pública, una millor i més acurada planificació i previsió dels serveis ajustada a la realitat. Parlem de mobilitat i
transport públic, recollida de residus, neteja viària, serveis educatius,
culturals i socials...
Aquesta política s’ha demostrat exitosa perquè manté un sentiment de pertinença al municipi molt alt i al mateix temps ens permet
una millor anàlisi de les condicions del parc d’habitatges i dels serveis
públics que cal oferir.
Les promocions que tothom pot veure a Mas Lluí i Torreblanca,
per coincidir en el temps, faran que tinguem un creixement puntual
important entre el final del 2017 i el final del 2019. És l’augment més
important que tindrem en els propers anys. I és per això que, seguint
aplicant la filosofia que ens caracteritza, des d’inici de mandat treballem per tenir uns serveis públics a l’alçada del que mereixen els
nostres habitants.

A final d’any hem conegut les dades del padró de 2017. A Sant Just, continuem creixent a un ritme contingut, un ritme que ens permet planificar
de la millor manera possible les necessitats de la població.
D’aquest creixement, n’hi ha una part significativa que representa
persones nouvingudes d’altres països i regions del món. A Sant Just hi
viuen més de 1.800 persones estrangeres, la qual cosa representa un 10%
de la població total. Algunes d’elles, es van establir fa dècades a la nostra
vila i altres acaben d’arribar per establir-hi el seu projecte vital. En total,
són més de 84 nacionalitats diferents.
Enguany hem guanyat un nou recurs educatiu per atendre les persones joves que arriben i es matriculen a l’IES Sant Just: l’Aula d’Acollida.
L’Aula esdevé un punt de referència i un marc de treball obert en constant
interacció amb la dinàmica del centre i de l’aula de referència, cosa que
permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge
intensiu de la llengua catalana. Des de l’administració, seguim apostant i
defensant la llengua com a vehicle necessari i potent per a la inclusió i la
cohesió social del nostre municipi.
Però no només des de les administracions es duu a terme aquesta
tasca, són moltes les entitats (esportives, juvenils, culturals...) que ajuden
a forjar ciutadania i sentiment de pertinença i ho fan també amb les persones nouvingudes. I és des d’aquest marc públic, tant institucional com
ciutadà, des d’on podem treballar perquè segueixin sent espais generadors
d’inclusió i cohesió social.
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ENTREVISTA A IVAN HERRUZO, TRIATLETA SANTJUSTENC

“Durant la cursa, acostumo a pensar que
aquell serà el meu últim ironman però, al cap
d’uns dies, ja estic pensant en el proper”
Pocs esportistes poden dir que han
participat en el campionat del món
de la seva especialitat; l’Ivan Herruzo,
n’és un. Fa 15 anys, va decidir deixar el
Club Bàsquet Sant Just i el que havia
estat el seu esport de tota la vida per
capbussar-se de ple en els triatlons. Des
d’aleshores, ha completat 11 ironman, ha
fundat el seu propi equip de triatló i ha
fet d’aquest esport el seu estil de vida.
El 14 d’octubre vas participar en
el campionat del món d’ironman a
Hawaii. Com va anar l’experiència?
Brutal. Participar-hi era el meu somni
des que em dedico a aquest esport.
Diuen que és com el Disneyland del
triatló i ho puc corroborar.
Què fa que aquesta cursa sigui tan
especial?
És la Meca. Els millors triatletes del
món hi participen i els amateurs tenim l’oportunitat de compartir sortida amb els professionals. Fent un
símil amb el bàsquet, és com enfrontar-se a Michael Jordan.
Quina és la diferència entre un
triatló i un ironman?
El triatló és un esport en què nedes,
vas en bicicleta i fas cursa a peu.
L’ironman és una distància del triatló:
3,8 km nedant, 180 km de ciclisme i
una marató.
Amb aquestes distàncies,
molta gent us deu titllar de
masoquistes...
Sí, i segurament ho som. L’esport és
com una droga positiva. Jo vaig començar fent curses de 10 km, després
mitges maratons, maratons... Buscava més dosis d’esport i d’adrenalina.
Durant la cursa, acostumo a pensar
que aquell serà el meu últim ironman però, quan acabo, la sensació
de poder i d’orgull és brutal. Al cap

6 EL BUTLLETÍ FEBRER 2018

professional i estudio al mil·límetre
el que menjo i el que gasto.
Com és el teu dia a dia de
preparació?
El procés d’entrenament de l’ironman
dura uns 6 o 7 mesos. Comença amb
entrenaments aeròbics i acaba amb
entrenaments específics de cursa.
Entreno unes 15 hores setmanals.

d’uns dies ja estic pensant en quin
serà el proper.
Quin paper hi té el cap en aquest
esport?
Molt més que el cos. Corren les cames, però el cap és el motor. També
en el dia a dia, perquè a vegades em
plantejo si val la pena seguir, tenint
dona i dos fills.
La família t’ha de donar suport...
Sí. Si no, no hi ha res a fer. Han d’entendre que l’esport és una part important de la teva vida.
Quina és la disciplina que més
domines?
Ara mateix, confio molt en la
meva cursa a peu, perquè és
l’última. No és que sigui millor corredor que ciclista,
però tinc experiència per
saber gestionar l’energia
fins al final.
Com ha canviat la teva manera
d’afrontar un ironman des del
primer que vas fer l’any 2006?
El primer era una aventura. Vaig trigar gairebé 12 hores i va ser un viatge
amb mi mateix, amb els meus pensaments. Tenia 25 anys i podia amb tot.
Ara la meva preparació és molt més

Per anar a aquestes curses, fan
falta diners. Tens finançament
extern?
Anar al campionat del món és molt
car i m’ho pago tot jo. Abans de ferme més gran, m’agradaria tornar a
Hawaii per veure quin és el meu nivell màxim. Si tingués alguna petita
ajuda, podria tornar-hi.
Des de l’any 2008, també et
dediques professionalment a
entrenar. Com vas fer el pas de
triatleta a entrenador?
Quan vaig entrar en el món dels triatlons, vaig començar a entrenar amics
meus. Quan ja entrenava nou o deu
amics, vaig veure que això m’agradava molt i vaig fundar el Rayo Team.
Ara som més de 120 federats.

La Jugatecambiental converteix el Parc del Mil·lenari
en un espai de joc dirigit, obert a les famílies
La Jugatecambiental és una iniciativa de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona que ja s’està duent a
terme en 28 parcs metropolitans i
que arriba a Sant Just després d’un
acord amb l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquest projecte és
donar a conèixer els valors socials,
patrimonials i ambientals del parc i
promoure una relació de bona convivència entre els espais verds i la
ciutadania. Es tracta d’un espai de
joc educatiu dirigit a famílies amb
infants, que pretén promoure l’entreteniment des d’una perspectiva
mediambiental, amb els parcs com
a marc de joc i sota criteris de sostenibilitat i coneixement dels valors de l’espai públic. La biodiversitat, el canvi climàtic, la mobilitat
sostenible i la salut ambiental són
alguns dels eixos que es treballaran
en aquest espai totalment gratuït.
Amb la voluntat d’implicar-hi el
teixit associatiu local, en el marc
de la xarxa -0-6, s’ha acordat que
Patim Patam sigui l’entitat encarregada de la gestió i dinamització
de la Jugatecambiental, i comptarà amb la col·laboració de molts
altres col·lectius del municipi. És

el cas del Club d’Esplai Ara Mateix, l’AMPA de l’Escola Bressol
Marrecs, Educació Viva i Activa,
el Carrau Blau, l’Agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i
el Centre Mediambiental L’Arrel,
que han sumat al projecte activitats
que elles mateixes han programat.
Al Parc del Mil·lenari també s’hi
podrà trobar un espai d’informació
sobre la Xarxa de Parcs Metropolitans i les activitats que organitzen, així com altra informació local
d’interès.

Jugatecambiental

Del 17 de febrer al 3 de novembre
Tots els dissabtes, d’11.30 a 13.30 h
Al Parc del Mil·lenari
Primera activitat: 17 de febrer
“Els contes del Parc”
(ecologia i biodiversitat)
Organitza: Patim-Patam
+info a santjust.cat
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NOTÍCIES BREUS

TAPADES LES PINTADES DE LES FAÇANES
VÍCTIMES D’ACTES VANDÀLICS
L’Ajuntament continua tapant pintades de caire polític i que vulneren els drets de les persones, aparegudes a les façanes d’edificis públics i privats.
Un cop es disposa de l’autorització signada per la propietat de la façana que s’hagi de reparar, l’Ajuntament executa la feina, sense cost, per a les persones
propietàries de les finques afectades.
Al tractar-se de finques privades i d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar un decret previ per tal de poder procedir a tapar la pintada.
També s’ha fet una neteja dels senyals de trànsit que van ser tapats amb adhesius en un acte incívic i vandàlic.

ORIOL SÀLVIA, 6è A L’OPEN INTERNACIONAL
D’ESCÒCIA D’ESQUAIX
El passat mes de desembre es va celebrar a
Edimburg, l’Open Internacional d’Escòcia
en categories junior.
Un total de 240 participants vinguts d’arreu del
món hi van prendre part, entre ells el jugador
santjustenc, Oriol Sàlvia Jr, que va participar a la
categoria menors d’11 anys. L’Oriol va jugar pel
5è al 8è lloc on va derrotar al jugador d’Escòcia,
Mark Mccormick, per 3-0 i finalment va perdre
davant del japonès Shunsaku Kariyazono (a
la foto amb Sàlvia) per 3-2 aconseguint així la
6a posició final en el seu debut en un torneig
internacional.

ARA LES FARMÀCIES DE SANT JUST DEIXEN D’OFERIR EL
SERVEI DE GUÀRDIA NOCTURNA, I DONARAN SERVEI TOTS
ELS DIES DE L’ANY
Les farmàcies ja no ofereixen servei de guàrdia nocturna, al
trencar-se l’acord que hi havia entre les farmàcies dels
municipis d’Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
Aquesta decisió, consensuada per les farmàcies del municipi,
ve condicionada també, entre d’altres, pel fet que Sant Just
Desvern no disposa d’atenció mèdica les 24 hores del dia a
l’ambulatori. Ara, les farmàcies garanteixen el servei d’urgències
farmacèutiques de 9 del matí a 10 de la nit tots els dies de
l’any, incloent-hi els dies festius i tots els caps de setmana.
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EL CLUB DE FUTBOL SANT JUST
GUARDONAT A LA FESTA
DE L’ESPORT CATALÀ
Aquest mes de gener, el CF Sant Just ha estat guardonat
amb motiu del centenari de l’entitat per la Festa de
l’Esport Català, que és organitzada cada any per la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
i el Diari Sport. La regidora d’Esports, Carrasumada
Serrano, va acompanyar a l’entitat durant l’acte.
Felicitats a l’entitat, un cop més, pel centenari i aquest
guardó.

NOTÍCIES BREUS
RECUPERACIÓ DE LA VINYA DE CAN RISTOL
La família Ristol ha permès a l’Ajuntament
recuperar la barraca de vinya situada a
tocar del camí de Santa Creu per sota de
la Penya del Moro. Aquesta construcció
de pedra seca és anterior a l’arribada de
la fil·loxera a finals del segle XIX. Ara serà
restaurada per l’Ajuntament amb el suport
del Consorci del Parc de Collserola. A Sant
Just hi ha conservades encara diverses
barraques que s’utilitzaven com a refugi
per part dels pagesos que tenien cura, primer de la vinya, i després, dels
ametllers i garrofers.

L’ESCOLA LA MIRANDA VISITA
RÀDIO DESVERN

DONACIÓ DE SANG, UN
GEST SOLIDARI I NECESSARI
Durant l’any 2017, 157 persones ha donat sang
durant les campanyes que el Banc de Sang i
Teixits organitza a Sant Just Desvern. És molt
necessari fer aquest gest per part de persones que
poden donar sang ja que la sang no es pot fabricar,
no hi ha un substitut artificial i per tant, l’única font
per obtenir sang i poder fer transfusions són les
donacions voluntàries.
Per poder donar sang s’ha de ser una persona sana,
tenir més de 18 anys i pesar més de 50 kgs. Cada
2 o 3 mesos, al Casal de Joves, el bus del Banc de
Sang i Teixits està instal·lat per a aquelles persones
que puguin i/o vulguin fer donació de sang. La
propera ocasió per fer-ho serà el dimarts 20 de
febrer.

Aquest mes de gener l’alumnat de
les quatre classes de 1r d’ESO de
La Miranda han fet una visita a les
instal·lacions de Ràdio Desvern.
La Miranda, que l’any passat va
celebrar el seu 50è aniversari,
és un centre educatiu de Sant Just
Desvern que ofereix una formació
en totes les etapes educatives, des
del 1r cicle d’educació infantil fins al
Batxillerat.

PROMUNSA OBRE A CONCURS LA VENDA D’UN LOCAL AL C. ROSA LUXEMBURG, 18
PROMUNSA, l’empresa municipal de l’habitatge, obre a concurs la
venda d’un local comercial, a la planta baixa, ubicat al c. Rosa de
Luxemburg, 18, al barri de Mas Lluí. El local té 68,7 m2 útils i 74,60
m2 construïts. El preu de sortida és de 82.440 euros (IVA no inclòs).
Podeu consultar les bases del concurs a partir del 12 de febrer de
2018 a les oficines de PROMUNSA i al web www.promunsa.cat
Les ofertes es podran presentar a les oficines de PROMUNSA –Ctra.
Reial 106, local 6-7 Edifici Walden, Sant Just Desvern, del 12 de
febrer al 12 de març, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i
de dilluns a dimecres de 16 h a 18 h.
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LES ESCOLES DE SANT JUST ORGANITZEN VISITES
ABANS DE LES PREINSCRIPCIONS DEL CURS 2018/2019
A partir de la primera setmana de
març, les escoles de segon cicle
d’educació infantil i primària i els
centres d’educació secundària de
Sant Just ofereixen jornades de
portes obertes perquè les famílies
dels futurs alumnes puguin visitar
les instal·lacions acompanyades
per personal del centre. El municipi compta amb tres col·legis
d’infantil i primària públics, un de
concertat i l’institut públic de secundària i batxillerat.

VISITES
ALS CENTRES
EDUCATIUS

Informació curs
2018/19
ESCOLA CANIGÓ
Divendres 2 de març, a les 15.30 h
Divendres 9 de març, a les 9.30 h
ESCOLA MONTSENY
Dilluns 5 de març, a les 15.30 h
Dijous 8 de març a les 9.30 h
ESCOLA MONTSERRAT
Dimarts 6 de març, a les 15.30 h
Dimecres 7 de març, a les 9.30 h
INS SANT JUST
Dimecres 7 de març, a les 18.15 h
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
MARRECS
Dijous 19 d’abril, a les 9.30 h
Dimarts 24 d’abril, a les 16.30 h
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L’Escola Montserrat creix i amplia les instal·lacions
Des que es va traslladar a les Basses de Sant Pere, ara fa nou anys, l’Escola Montserrat no ha parat de créixer i ja és el segon
centre d’educació infantil i primària amb més alumnat del municipi, després de passar d’una a dues línies en gairebé tots
els cursos. La direcció del centre, l’Ajuntament i el Departament d’Educació ja treballen per completar l’ampliació de les
instal·lacions de l’escola entre aquest estiu i el vinent.
En els darrers anys, l’Escola Montserrat ha desenvolupat diversos projectes orientats a millorar el nivell d’idiomes estrangers
de l’alumnat i ha introduït el francès com a segona llengua estrangera al cicle superior. Un dels projectes més destacats,
l’eTwinning, és un intercanvi cultural que fan els alumnes de cinquè amb altres escoles europees en el qual utilitzen l’anglès
com a llengua vehicular. El treball per ambients en la fase d’educació infantil i cicle inicial és un altre dels trets característics
d’aquest centre educatiu.

L’Escola Montseny comença a fer servir l’anglès
com a llengua vehicular en algunes matèries
L’Escola Montseny és un centre públic d’educació infantil i primària situat a tocar del Walden 7. Es tracta d’una escola
amb una sola línia, que aquest curs compta amb 230 infants a les aules. Un dels projectes nous més destacats que
duen a terme és l’anomenada “tutoria entre iguals”, amb l’objectiu de tractar temes de relació entre alumnes i prevenir
l’assetjament escolar. D’altra banda, l’escola està incorporant metodologies innovadores en el seu projecte educatiu, com
ara el treball multidisciplinari i sense llibres. La voluntat és que els alumnes treballin mitjançant projectes transversals,
en funció de les seves inquietuds. D’altra banda, l’anglès s’està començant a fer servir com a llengua vehicular en
assignatures com ara l’educació física.

L’Escola Canigó reforça Madre Sacramento ofereix escolaritat
l’aprenentatge d’idio- des d’infantil fins a 4t d’ESO
mes amb auxiliars de El Col·legi Madre Sacramento és un centre concertat i cristià que
segueix les línies pedagògiques micaelianes. Es tracta d’una escola
conversa nadius
familiar, amb una sola línia que va des de P3 fins a 4t d’ESO. El centre
El Canigó és el centre d’infantil i primària més gran
del municipi i compta amb 440 alumnes repartits
en dues línies, des de P3 fins a sisè de primària. Es
tracta d’un col·legi públic, que l’any que ve complirà
50 anys. Un dels principals objectius de l’escola és
l’ensenyament de l’anglès a través d’iniciatives que
promoguin l’ús d’aquest idioma, sobretot pel que fa
a l’expressió oral. Gràcies al Programa AC, el centre
compta amb auxiliars de conversa natius. Una altra
de les iniciatives destacades del Canigó és el Projecte TEI, una estratègia de participació i intervenció
en la convivència del centre orientada a prevenir
l’assetjament escolar. A l’etapa infantil, el projecte
pedagògic de l’escola es basa en els ambients
d’aprenentatge i la
metodologia activa,
per tal d’afavorir
l’activitat dels
nens i el joc
social.

aposta per la nova tendència del treball cooperatiu i per projectes,
així com per l’ús de les TIC, sobretot a secundària. Cada vegada més,
l’alumnat treballa amb llibres amb llicències digitals i utilitza eines de
Moodle per a poder-se comunicar amb els mestres. El Col·legi Madre
Sacramento també destaca pels seus projectes en l’àmbit de l’aprenentatge
d’idiomes estrangers, i és que el 24% de les hores lectives són en anglès.

L’Institut de Sant Just ofereix
un ampli ventall d’idiomes estrangers
L’Institut de Sant Just compta amb 564 alumnes
distribuïts en quatre línies a l’ESO, tres a 1r de Batxillerat
i dues a 2n. L’Institut destaca per l’ensenyament d’idiomes estrangers, ja que, a banda d’anglès, ofereix francès
des de primer cicle d’ESO i italià i alemany a partir de
4t d’ESO. També a l’ESO, el centre realitza un projecte
de servei a la comunitat, en què els alumnes de 4t col·laboren amb entitats del poble segons els seus interessos.
A Batxillerat, l’objectiu principal és oferir una formació
de qualitat per preparar els alumnes de cara a les proves
PAU i l’etapa universitària. De fet, l’IES va tenir un 100%
d’aprovats a les PAU de l’any 2017 i va obtenir uns
resultats superiors a la mitjana de Catalunya.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

ENTITATS PÚBLIQUES DE LES QUALS
FORMA PART L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament, com a entitat municipalista, està representat en diverses entitats que contribueixen a
executar polítiques públiques, disposar de recursos, conèixer experiències d’altres administracions i
sumar sinergies entre institucions per prestar un millor servei a la ciutadania. La participació en aquestes
institucions es pot concretar en tenir representació en els seus òrgans de govern, amb aportació de
recursos o sense. Les persones que formen part dels òrgans de govern d’aquest tipus d’institucions
públiques ho són en la seva condició de càrrec electe i/o personal tècnic. Aquesta representació pot
comportar, de vegades, una aportació econòmica, que es calcula, en general, en funció del nombre
d’habitants que té cada municipi. A canvi, l’Ajuntament rep un ajut en forma de subvencions i/o recursos
humans o materials.
L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
són, amb el Consell Comarcal, les institucions públiques que més directament influeixen en l’aportació
de recursos al pressupost municipal. Aquestes aportacions permeten a l’Ajuntament executar polítiques
públiques per a la ciutadania.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)
L’AMB és l’administració pública de l’àrea metropolitana de Barcelona,
una gran conurbació urbana formada per 36 municipis.
La constitució com a administració pública es va fer el 21 de juliol del 2011,
d’acord amb la Llei 31/2010, aprovada pel Parlament de Catalunya. Des d’aquell
moment, l’AMB substitueix les tres entitats metropolitanes vigents fins en aquella data: la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat del Medi Ambient i l’Entitat Metropolitana del
Transport. Els àmbits de gestió de l’AMB tenen a veure amb el territori i l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge,
el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la cohesió social. En l’actual mandat, el regidor del Govern
Lluís Montfort forma part d’un dels Consells metropolitans i l’alcalde, Josep Perpinyà, és qui forma part dels
òrgans de Govern d’aquesta institució. L’Ajuntament li encarrega la redacció i execució d’obra pública, gestiona
les línies urbanes d’autobús, els ajuts per a l’habitatge. Aportació: 600.000 ¤/any

www.amb.cat

www.diba.cat

Integrat al Consell Comarcal, coordina la gestió turística del territori
comarcal. Ho fa amb els
ajuntaments, altres administracions i associacions
empresarials. Al Ple, l’Ajuntament hi està representat
amb la presidència i una regidora. Les campanyes
de promoció de la gastronomia, dels productes km
0 –Sabors de l’Horta- i dels establiments d’oci i de
restauració i hotels arriben a empreses de Sant Just
Desvern. Campanyes com “De ruta amb el Tram “
potencia la mobilitat i l’entorn de punts turístics de
Sant Just Desvern. Aportació: 3.150 ¤/any

www.turisme.elbaixllobregat.cat

CONSORCI
DEL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
Entitat pública
de caràcter local que té per
objectiu gestionar i desenvolupar el Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del parc natural de Collserola.
Està constituït per l’Àrea Metropolitana i la Diputació
de Barcelona i els 9 municipis que en formen part. L’alcalde representa l’Ajuntament a l’Assemblea General,
que és l’òrgan decisori del Consorci, i un regidor del
Govern, al Consell Consultiu. Gestiona les 8.300 ha
del parc (450 ha en territori de Sant Just Desvern) on
es troben vestigis d’antigues civilitzacions, patrimoni
vegetal mediterrani, espècies autòctones de fauna i
vegetació, construccions d’alt valor arqueològic ...
Aportació: 15.000 ¤/any

www.parcnaturalcollserola.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
És una institució de govern
local que presta servei a 311
ajuntaments. Actua directament; ens ofereix suport tècnic, econòmic i tecnològic
per prestar serveis de qualitat i organitza serveis públics
que superen l’àmbit local. Facilita la gestió i recursos
d’aspectes econòmics i financers, de formació per a les
persones que treballen a l’administració, subvenciona
econòmicament i amb personal tècnic activitats, estudis
tècnics ... Està governada per alcaldes i càrrecs electes dels
ajuntaments escollits de forma indirecta, d’acord amb els
vots obtinguts per les candidatures que han superat el
mínim del 3% dels vots.

CONSORCI DE TURISME
DEL BAIX LLOBREGAT

EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Forma part de l’àmbit de l’Administració Local de Catalunya i gestiona i interactua amb 30 municipis de la
comarca del Baix Llobregat. El nombre de membres del Ple es determina en funció de la població de la comarca.
En el cas del Baix Llobregat, està constituït per la màxima representació, que és de 39 membres. En l’actual
mandat, l’Ajuntament de Sant Just Desvern hi està representat amb la presidència –que recau en l’Alcalde– i
amb una regidora, Laia Flotats i un regidor, Lluís Montfort. En general, és una administració que impulsa, projecta
i consulta sobre assumptes que afecten la comarca. Contribueix econòmicament i amb recursos tècnics que
puguem desenvolupar polítiques socials, com ara amb beques per a infants de famílies vulnerables, d’atenció
i promoció de les dones, amb l’esport, el turisme i la promoció el patrimoni, gestiona el parc Torreblanca... Té
un Consell d´Alcaldes i Alcaldesses que poden presentar al Ple de propostes d’actuació que siguin d’interès
per a la comarca.

www.elbaixllobregat.cat

MANCOMUNITAT DE LA FONTSANTA

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL
DE CIUTATS EDUCADORES

La constitueixen els ajuntaments de Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Cornellà i
Sant Just Desvern amb la voluntat de mancomunar la prestació de serveis, com ara el de
prevenció de drogodependències, el parc ciclista i la gestió del col·lector d’aigües residuals
que dona servei a aquests territoris. Aportació: 63.000 ¤/any

És una Associació, sense ànim de lucre, constituïda l’any 1994 com una
estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos
amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats
que la componen. Aportació: 600 ¤/any

http://www.edcities.org
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MANCOMUNITAT
DE TORREBLANCA
Gestiona únicament el
parc urbà mancomunat
de Torreblanca. Està formada pels ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu
de Llobregat i Sant Just Desvern.
Aportació: 22.500 ¤/any

XARXA D’ESPAIS DE
PRODUCCIÓ I CREACIÓ DE
CATALUNYA (XARXAPROD)
És una associació que
aglutina centres de
producció i creació tant
públics com privats al
servei de la producció cultural contemporània. L’objectiu
és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el
teixit productiu i fomentar la seva relació amb la societat. Els
membres de Xarxaprod són entitats, ajuntaments, projectes
o plataformes que ofereixen espais, recursos (tècnics i de
gestió), mitjans (residències, ajuts, beques i publicacions)
i suport (formació, interlocució amb altres entitats, difusió
i presentacions) pels processos de producció en l’àmbit de
la creació. Aportació: 800 ¤/any

https://www.xarxaprod.cat

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA
(AMI)
És una entitat on es
comparteixen idees,
iniciatives, experiències i
informació que pugui ser
útil perquè Catalunya sigui un país independent.
Fomenta i defensa els drets nacionals i consciencia
la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui
exercir el seu dret a l’autodeterminació.
Aportació: 1.400 ¤/any

www.municipisindependencia.cat

RED DE CIUDADES
POR LA BICICLETA
És una associació formada
per entitats locals que té per
objecte generar dinàmiques entre ciutats
espanyoles per facilitar, fer més segura
i desenvolupar la circulació en bicicleta,
especialment en espais urbans.
Aportació: 600¤/any

www.ciudadesporlabicleta.
org

OBSERVATORI DE LES DONES
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació és un espai de participació ciutadana impulsada per
diferents ajuntaments que té l’objectiu de promoure una cultura crítica en relació al paper de les dones en
els mitjans de comunicació. La seva actuació es basa en dos eixos principals: la sensibilització i la incidència
en el territori. També dona eines a la ciutadania per promoure un sentit crític quant al tractament de les
dones en els mitjans de comunicació i per animar a fer denúncies de forma regular. També utilitza l’anàlisi
i elabora un discurs propi que es pugui transmetre de forma clara i contundent. Impulsa programes com
Re-imagina’t, Els sabers de les dones, exposicions, assessorament... Aportació: 1.000 ¤/any

www.observatoridelesdones.org

LOCALRET
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
És un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos
ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el
coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots
els àmbits.
Imparteix cursos, fa assessorament lingüístic a persones i empreses, promociona el voluntariat lingüístic i la llengua catalana. Aportació: 43.000 ¤/any

www. cpnl.cat

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA (FMC)
És una associació formada
per municipis i altres ens
locals de Catalunya que
té per finalitat defensar i
promocionar l’autonomia local, els ajuntaments
És destacable la participació de l’FMC a les diferents
comissions mixtes, òrgans de participació i de col·laboració amb el conjunt d’administracions del nostre
sistema públic però, sobretot, amb els departaments del
govern de la Generalitat de Catalunya. Ofereix formació
i assessorament jurídic a les persones vinculades amb
els ajuntaments, i també coordina interessos locals
comuns. L’Ajuntament forma part de l’assemblea i de
diverses comissions de treball.
Aportació: 2.900 ¤/any

www.fmc.cat

És el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament
de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de
les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat
de la informació. Ofereix assessorament, defensa i busca sinergies entre
ajuntaments i la iniciativa privada per a assolir objectius comuns.
Aportació: 1.900 ¤/any

www.localret.cat

INNOBAIX
Agència per la innovació i el coneixement del Baix Llobregat.
Formada per ajuntaments i administracions públiques, agents
socials, entitats i universitats.
És una associació sense ànim de lucre que vol impulsar i enfortir la capacitat d’innovació de les empreses i les institucions.
És un clúster d’innovació que reuneix el talent, el coneixement
i la capacitat de crear aliances per impulsar el creixement de
nous projectes empresarials.
És el resultat de les mesures integrades en el Pacte per a
l’ocupació, el desenvolupament econòmic i la cohesió social
de la comarca del Baix Llobregat’, un acord consensuat pel
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. Aquestes mesures
aposten per les accions basades en la concertació territorial,
el treball en xarxa entre administracions, la col·laboració
entre el món públic i privat i els agents econòmics i socials.
Aportació: 5.000 ¤/any

www.innobaix.cat

ASSOCIACIÓ
CATALANA
DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM)
És una associació formada per
ajuntaments i
altres entitats
d’àmbit local, que es crea amb la voluntat
de defensar interessos comuns de les entitats
municipalistes. Ofereix a l’Ajuntament serveis
de formació i actualització de coneixements,
assessorament, treballs de recerca de sinergies, assegurances i subministrament elèctric
(enllumenat públic i d’equipaments).
Aportació: 3.000 ¤/any

www.acm.cat
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PER MOLTS ANYS!
Associació Gent Gran:
20 anys de suport
a les persones grans

Alnus celebra 20 anys
de promoció de
l’ecologisme a Sant Just

El 24 de novembre, l’Associació de
Gent Gran de Sant Just va celebrar el
20è aniversari amb la projecció d’una
pel·lícula i un piscolabis. Es tracta d’una
entitat que compta amb 230 persones
sòcies i té l’objectiu d’ajudar la gent
gran a fer front a les seves necessitats,
especialment en matèria econòmica,
de salut i de benestar. Durant aquests
20 anys d’activitat, han organitzat
conferències, xerrades, excursions i
sortides culturals, sempre enfocades
a millorar la qualitat de vida d’aquest
col·lectiu. Candida Nevado, presidenta
de l’Associació de Gent Gran, va
destacar en una entrevista a Ràdio
Desvern l’alt nivell de cohesió entre les
persones grans que viuen a Sant Just.

L’entitat ecologista Alnus va celebrar
el seu 20è aniversari el novembre
passat. Durant tots aquests anys, Alnus
ha treballat per a la divulgació i la
promoció de l’ecologisme a Sant Just
amb plantacions d’arbres, sortides,
exposicions, publicacions i col·laboracions
a La Vall de Verç i a Ràdio Desvern.
Algunes de les accions més destacades de
l’entitat han estat l’exposició “Descobreix
les papallones de Collserola”, que fa
divulgació de la seixantena d’espècies de
papallones que hi ha a al Parc Natural, i el
manteniment i reforestació del bosc del
torrent de Can Cortès.
Dissabte 17 de febrer a les 10 h.
6a Matinal per a tasques de manteniment
de reforestació del Torrent de Can Cortès.

La seu de l’entitat es troba al Centre
Social El Mil·lenari

www.alnus.pangea.org
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Astrodesvern
commemora el 30è
aniversari amb una
exposició al Casal
de Joves
Astrodesvern ha celebrat el seu 30è
aniversari amb una exposició al Casal
de Joves, el mes de desembre. El
principal objectiu d’aquest col·lectiu és la
divulgació de l’astronomia amb xerrades
d’introducció i sessions d’observació
mensuals gratuïtes al telescopi del
Mil·lenari. El grup d’Astrodesvern es
reuneix quan la Lluna està en quart
creixent per observar el satèl·lit mateix
i també algun planeta. El gran repte
d’aquest col·lectiu és ampliar la seva base
social i fer créixer l’interès per l’astronomia
a Sant Just Desvern. Si aconsegueixen
atraure més apassionats de l’astronomia,
formaran grups especialitzats.
www.astrodesvern.blogspot.com

L’any 2018 garanteix
més inversions i una millora
de serveis públics
El pressupost municipal per a l’any
2018, aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (PSC-ERC-Movem Sant Just), recupera inversions
que havien quedat pendents d’anys
anteriors per manca de recursos i
les limitacions pressupostàries establertes pel Govern Central. Són
inversions destinades a la millora
de l’espai públic i dels equipaments.
Són inversions per renovar carrers
com Cervantes, Anselm Clavé, Pont,
Ateneu, Electricitat, Dos de Maig...,
per obrir nous parcs, com el de Can
Freixes o el de La Rambla, per dissenyar un nou centre cívic a Mas Lluí
i per construir la nova deixalleria
proactiva que respongui a les necessitats del s. XXI.
En política d’educació, el pressupost preveu potenciar programes
d’acompanyament destinats a la infància i a les famílies (com, per exemple, la Jugateca els dissabtes al matí
al parc del Mil·lenari), ampliar el pati
de l’escola bressol i preparar l’edifici
de l’escola Montserrat per a la segona
línia. Les polítiques socials continuen
sent una prioritat i un dels projec-

Algunes de les inversions
per al 2018
• Millores i remodelacions als carrers
Cervantes, Anselm Clavé, Pont, Ateneu, Electricitat, Dos de Maig...
• Nous parcs de Can Sagrera, La Rambla
i Can Freixes
• Disseny d’un nou centre cívic a Mas Lluí
• Projecte per construir la nova deixalleria
tes que creix econòmicament és el
d’atenció a domicili a la gent gran i
amb dependència (SAD). En matèria
d’ajuts, es continuen prioritzant les
beques i les activitats extraescolars,
així com els pagaments de rebuts de
lloguer, llum i aigua.
El nou pressupost s’ha aprovat per
primera vegada pel mes de novembre,
la qual cosa facilita la seva execució.
També fa prevaler la política d’habitatge, especialment la del lloguer, i
preveu noves promocions de lloguer
i venda, com ara la més immediata, a

PRESSUPOST 2018

25.814.451,43 ¤

+ 3,74 %
RESPECTE 2017

Mas Lluí. En aquest sentit, la regidora
d’Hisenda, Quima Giménez, destaca
que “volem continuar sent referents
en la promoció d’habitatge públic
i municipi capdavanter en política
d’habitatge. Lamentablement, només
hem trobat el suport econòmic de
l’Àrea Metropolitana per aconseguir
oferir incentius que contribueixin
a estabilitzar i rebaixar el preu de
l’habitatge”.
El pressupost segueix mantenint
un nivell baix d’endeutament i ha
calgut incrementar en un cert grau
el principal impost municipal, que
és l’IBI, per tal de garantir la cobertura de tots els serveis que ofereix
l’Ajuntament. És un ingrés estable
necessari per a les finances municipals, tot i que és cert que els ingressos que depenen de l’activitat
econòmica estan creixent. Cal tenir
en compte, però, que són volàtils i no
està permesa la seva incorporació a
la despesa ordinària de l’Ajuntament
per indicacions del Govern Central.
(www.santjust.cat)
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EN FLAIX
RECORDANT UN NADAL AMB MOLTA PARTICIPACIÓ...
AL MERCAT
Durant el cap de setmana del 16 i 17 de
desembre es va celebrar a la pl. de Camoapa
el Mercat de Nadal amb la participació de
nombroses paradetes de comerç local i
d’artesania, a més d’un munt d’activitats
adreçades als infants.

AL COMERÇ DE PROXIMITAT
Des del punt de vista del comerç, la campanya “Per Nadal, cada ovella al
seu corral” que convidava al veïnat a fer les compres nadalenques en el
comerç local ha estat un èxit de participació. Més de 500 persones han
omplert la butlleta cada cop que comprava en un comerç participant de
la campanya dels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí
i Sant Just Desvern per participar en el sorteig d’un viatge a Irlanda. Fa
pocs dies que es va fer el sorteig, i M.Mar Gaya Dorado, veïna de Sant
Feliu, ha estat la persona afortunada del premi.

I ELS REIS MAGS VAN ARRIBAR PER FI
Uns esperadíssims Reis Mags van arribar a Sant Just Desvern acompanyats
dels seus patges i estrenant una de les carrosses que els hi havia preparat
l’Associació Cavaltombs per a l’ocasió. La nit més especial de l’any en la
qual vam poder gaudir del pessebre vivent, dels animalets de granja, d’un
ambient nadalenc i sobretot, de les cares d’il·lusió dels infants i les famílies.
16 EL BUTLLETÍ FEBRER 2018

AMB LA SOLIDARITAT
El diumenge 17, l’Associació
Santjustencs per La Marató de
TV3, coincidint amb l’emissió de la
mateixa, va organitzar un matí ple
d’activitat amb l’objectiu de recollir
diners per destinar-los a la recerca de
les malalties infeccioses. Van recollir
2.343 ¤ i volen agrair la solidaritat i el
compromís de participació del veïnat,
les entitats i les escoles de Sant Just
per haver-ho fet possible.

EN FLAIX
TRADICIONAL DESFILADA
DELS TRES TOMBS
Els Tres Tombs van desfilar durant
el matí del 14 de gener i amb motiu
de la festivitat de Sant Antoni Abat,
patró dels animals, també es va fer la
benedicció a la pl. Verdaguer.
A més, enguany també hi ha una
exposició al CIM de Can Ginestar
sota el nom “La festa de Sant Antoni
Abat al llarg del temps” que podreu
veure fins al 14 de febrer.

FELICITATS PELS 100 ANYS!
El passat 7 de desembre, la veïna
Ana Joaquina Maria Galhos va fer
100 anys. En aquesta ocasió, a la
Residència Ntra. Sra. de Lourdes ella
i la seva família van rebre la visita de
l’Alcalde i la regidora Gina Pol amb
motiu d’aquest dia tan especial.
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I ARA QUÈ?

SANT JUST PARLA

BENVINGUDA,
MONTSE MOLINERO!

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

El passat 21 de desembre, els catalans vàrem ser cridats
a les urnes per a escollir els nostres representants al
Parlament. Varen ser unes eleccions que es varen celebrar en un clima d’absoluta anormalitat, amb diversos
candidats independentistes a Bèlgica, a la presó o en
llibertat condicional. Una situació provocada per decisions
judicials molt discutibles, que han portat a una campanya
molt dominada per les emocions i els sentiments i on
les posicions d’independentistes i immobilistes s’han
acabat enrocant encara més, malgrat que és obvi que ni
l’unilateralisme ha portat a la independència ni deixar la
política en mans dels jutges ha reduït la desafecció d’una
part important dels catalans pel que fa a l’Estat espanyol.
Les eleccions han demostrat que políticament Catalunya és un país complex. Amb un alt percentatge
de persones que volen independitzar-se d’Espanya i un
percentatge menor, però creixent (bloc Cs + PP), que
no estan d’acord ni amb la independència de Catalunya
ni amb els consensos amb els quals s’havia sustentat
el catalanisme polític (immersió lingüística, increment
de l’autogovern, defensa de l’escola catalana, etc.). I al
mig, hem quedat dos partits –el PSC i els Comuns– als
quals ens costa molt fer creïbles les nostres propostes
de pacte en un context en el qual no sembla que cap
dels dos governs tingui gaire interès per arribar a acords.
Resultats electorals com els del 21-D poden generar
cert sentiment de desànim o frustració entre aquells que
defensem la negociació i que fugim de les polítiques de
fronteres. Però des del PSC de Sant Just estem convençuts
que aquesta és la millor forma de servir el país, encara
que a curt termini no obtingui rèdits electorals (malgrat
que en llocs com a Sant Just mateix aquesta estratègia
s’està veient cada cop més premiada amb creixements
importants de vot de la nostra formació respecte a les
darreres eleccions).
En un context tan complicat com l’actual, la negociació
ha de començar amb acords que, si bé no resoldran el
problema de fons, serviran per a recuperar els mínims
nivells de confiança desitjables per a poder a arribar en un
futur a compromisos de major envergadura. L’alliberament
dels polítics empresonats i l’acceptació per part d’aquests
del marc legal vigent servirien per a començar a reconduir
una situació que està tenint un alt cost en termes socials
i polítics (i probablement també econòmics) per al país
i que ja només afavoreix a aquells que a un costat i altre
de l’espectre polític fan de l’enfrontament permanent
entre territoris la seva raó de ser.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Al passat Butlletí Municipal, corresponent als mesos
de desembre 2017 i gener 2018, us donàvem una trista
notícia. El Grup municipal d’Esquerra Republicana patia
la baixa forçosa, deguda a motius laborals, del regidor de
Comerç, Ferran Tost. Una persona que en els 2 anys llargs
que ha tingut obligacions de govern s’ha deixat la pell per
millorar i dinamitzar la vida comercial del poble. Només
podem escriure-li paraules d’agraïment. El trobarem a
faltar per la seva empenta i tenacitat i per la seva manera
de fer, inclusiva i participativa. Només podem escriure
paraules d’agraïment.
Però amb l’inici del 2018, us volem donar bones notícies: la Montse Molinero ja és oficialment, des del Ple
municipal del 25 de gener, regidora a l’Ajuntament de
Sant Just Desvern.
La Montse assumirà les carteres de Comerç i Consum,
que ha deixat buides en Ferran i, per tant, fem un relleu
natural i el més estable possible. D’altra banda, en Jordi
Porta assumeix la 5a tinença d’alcaldia, que també tenia en Ferran, i s’incorpora a les reunions de la Junta de
Govern de l’Ajuntament, on ERC tenim 2 persones com
a representants.
La gran majoria de la ciutadania coneix la Montse,
les seves capacitats, aptituds i actituds i estem segurs
que, un cop les posi en pràctica a les seves regidories,
assolirà l’èxit.
Té al davant dos reptes motivadors i engrescadors i,
al mateix temps, estratègics: la dinamització de la primera planta del Mercat Municipal i l’elaboració del Pla de
Comerç de Sant Just Desvern, que haurà d’estar enllestit
durant aquest any 2018 i començar a aplicar-se el 2019.
Al mateix temps, no pot deixar de banda la dinamització
del comerç local amb accions com el Quinto tapa i la Fira
de Primavera, les activitats de la Nit de Sant Just al Carrer
i el suport a les diferents entitats i associacions lligades
al comerç que tenim al municipi.
Per fer-ho, comptarà amb tot allò que necessiti per part
de l’Equip de Govern i, particularment, dels seus companys
de grup municipal, que farem tot el que estigui a les
nostres mans perquè la seva adaptació a l’Ajuntament i a
les seves dinàmiques sigui tan ràpides com sigui possible.
Esperem que compti també amb la mateixa ajuda que
ha tingut en Ferran aquests darrers anys per part de les
associacions de comerciants i de la resta del Consistori i
de la ciutadania. Si és així, entre tots, ho farem possible.
Benvinguda, Montse Molinero! Sort, èxits i encerts!
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

DE TRAMVIES
I ESCOLES
BRESSOL

SANT JUST
PIDE CAMBIO

Y SI TRABAJAMOS
UN POQUITO YA….
QUE?

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

La reclamació de la connexió del TramBaix i el
TramBesòs per la Diagonal torna amb força darrerament. Per Sant Just, suposaria un canvi radical
en la mobilitat i una millora substancial de la connexió
amb Barcelona i amb nou dels municipis metropolitans.
Seria, sens dubte, un salt qualitatiu en la sostenibilitat
dels nostres desplaçaments.
El Tram és un transport còmode, agradable i
molt utilitzat per les franges més joves i més grans
de la nostra població i ara, amb el nou traçat per la
Carretera Reial fins al Pont d’Esplugues i la connexió
per la Diagonal, esdevé un dels modes de transport
amb una velocitat comercial més competitiva i
interessant per a tothom.
La gent de Movem Sant Just donem suport a les
iniciatives per exigir el desbloqueig polític (causat
per tàctiques partidistes que no tenen res a veure amb
el servei públic) que a l’Ajuntament de Barcelona pateix
aquesta infraestructura en el seu pas per la Diagonal, el
traçat més òptim i tècnicament viable, i emplacem els
partits polítics dels diferents municipis afectats
a pronunciar-se en aquest sentit.
D’altra banda, i en relació al finançament de Marrecs,
ens afegim a la reclamació dels compromisos
que el Govern de la Generalitat va adquirir amb els
ajuntaments catalans per la participació en el
sosteniment de les places d’escola bressol. Són
més de 400.000 corresponents als anys 2012,
2013 i 2014, sense comptar els anys posteriors. Els
darrers governs de la Generalitat no han estat prou
sensibles a les necessitats educatives del nostre país, i
l’anul·lació de l‘aportació econòmica del Govern
de la Generalitat al sosteniment de les escoles
bressol és de les accions més perjudicials per
preservar el dret a l’educació. Només queden les
aportacions que el món local “s’autorealitza” a través
de la Diputació de Barcelona. El diferencial entre els
diners pactats i els diners percebuts ha anat carregada
bàsicament sobre les arques municipals.
Cal que es facin efectius els compromisos amb
la petita infància, les seves famílies i el món local.
És de justícia.

Quiero empezar este artículo agradeciendo la alta
participación en las pasadas elecciones del 21-D, casi
un 87% de electores, 10.832 votantes que marcaron un
record en unas elecciones autonómicas. En ese sentido,
agradecer a los 2.355 santjustencs que hicieron de C´s
la segunda fuerza más votada en Sant Just Desvern, y
ayudaron a ser la primera fuera en votos y escaños en
toda Cataluña. Muchas gracias a todos los vecinos y
vecinas que han decidido confiar en Inés Arrimadas y su
equipo, con un proyecto claro, limpio, regenerador y el
único capaz de ganar al independentismo en las urnas.
Entrando en el debate del pleno de este mes de
enero, fuimos de nuevo el primer grupo municipal que
volvió a liderar el capítulo de mociones reivindicativas
en asuntos de importancia ciudadana. En este sentido
la moción presentada que fue aprobada por el pleno
con los votos a favor de C´s, PSC, PP, y votos en contra
de ERC, Movem y abstención de PDCAT, se trataba
de una moción de rechazo al incremento de las
tarifas de transporte público para los municipios
que integran el área metropolitana de Barcelona gestionados por la Autoridad de Transporte Metropolitana
(ATM). Desde C´s queremos reclamar a la ATM que
congele las tarifas para este año 2018, que haga un
replanteamiento del actual modelo de zonas tarifarias y
redacte una ley de financiación del transporte público.
Así mismo consideramos que hay que evitar los riesgos de exclusión social en los sistemas de transporte
público, reduciendo los precios a colectivos como los
estudiantes, pensionistas, personas con discapacidad y
desempleados. Así mismo, sin olvidar que el incremento
continuado y desmesurado no fomenta su utilización,
así como tampoco la mejora de movilidad ya que con
los actuales precios e incrementos continuados se
está fomentando de forma indirecta la utilización de
medios privados. Consecuentemente como pueden ver,
la izquierda (Movem, ERC) que constantemente
se llena la boca con la palabra igualdad, votó
contra una propuesta claramente social por llevar
la iniciativa C´s.
Por todo ello, desde C´s continuaremos trabajando
para el municipio, comprometidos y practicando una
verdadera política útil y de alternativa real para ofrecer
un nuevo proyecto a la altura del cambio que piden los
santjustencs y que se merece este municipio.

Hemos pasado unas elecciones totalmente anómalas
por la obligación del gobierno central a convocarlas
ya que el despropósito independentista había llegado
a la vulneración de leyes autonómicas y estatales y a
la omisión de la voluntad del como mínimo, el 50%
de la sociedad catalana.
Pero todo comienza a indicar que no a servido de
nada. El discurso mono tema del colectivo independentista comienza a dar señales de la clara voluntad
de seguir haciendo caso omiso a las necesidades del
pueblo catalán que por supuesto están a años luz de
la creación de un estado catalán, más bien las preocupaciones mas importantes son el paro, la sanidad,
la educación, en definitivas cuentas, la necesidad de
aparcar temas que solo sirven para tapar las vergüenzas
de unos y solucionar los problemas de casi nadie.
Que se enteren de una vez por todas de que este
país permite defender lo que se quiera pero no de
cualquier manera. Nos hemos dotado entre todos de
un sistema social que protege y da amparo a todos los
posicionamientos políticos sean del carácter que sea
o defiendan cualquier tipo de credo. Pero eso si, a de
ser de acuerdo con la ley vigente y cumpliendo todos
los protocolos jurídicos previstos para tales efectos.
Que es democracia? Referéndums o acatamiento
del sistema jurídico y constitucional? Yo creo humildemente que son validos los dos, siempre y cuando
el defender mis derechos no suponga pisotear los de
mi vecino claro está.
Y ahora va mi suplica…….necesitamos que Catalunya
se ponga a trabajar ya, que paren de salir empresas del
territorio Catalán porque al final, quien paga el pato
de toda esta aborigen de despropósitos es el pueblo.
Los puestos de trabajo que peligran, las familias que
temen por su estado de bienestar, y una comunidad
con identidad propia que había sido el motor del país
y que si esto sigue así solo quedara un bello recuerdo
de lo que pudo ser y no fue.
EJEMPLO: Quebec fue la parte canadiense mas
prospera y ahora es sin lugar a dudas el vestigio de
un sueño roto.
Que no nos pase lo mismo porque de estos viajes
sabes cuando sales pero no como llegaras.

@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
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS FEBRER 2018. SANT JUST DESVERN

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

AQUEST MES DESTAQUEM...
RUA DE CARNAVAL, 10 DE FEBRER
Disfresses i disbauxa on participen i s’impliquen especialment les
AMPA de les escoles i les entitats, a més d’un bon nombre de persones
que, a títol individual, volen passar-s’ho bé i riure una bona estona
abans que arribi la Vella Quaresma.
• 17 h - Al Parc Joan Maragall
• Concentració i valoració del jurat de les disfresses del Carnaval, animació, salutació i pregó del Rei Carnestoltes, acompanyat del seu seguici
• Reportatge fotogràfic de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just a les persones participants
• 18.30 h - Rua de Carnaval (recorregut amb inici i final al Parc Joan
Maragall), xocolatada, animació, lliurament de premis i ball i festa final
• I a la nit, a les 22 h, festa de Carnaval de l’Associació Cultural Casa
d’Extremadura, i a les 23 h, Carnestolfest al Casal de Joves
Recordeu, a més, que hi ha un taller de disfresses i màscares. Inscripcions
a info@maslluisantjust.org. Dimecres 7 de febrer, a les 18 h. Espai Mas Lluí

INSCRIPCIONS AL CONCURS DE DISFRESSES FINS AL 8 DE FEBRER (CATEGORIES
INDIVIDUALS I MARXOSOS/OSES TAMBÉ HO PODEN FER DURANT LA MATEIXA
TARDA DE LA RUA, AL PARC DE JOAN MARAGALL
INFORMACIÓ A WWW.SANTJUST.CAT

FAMÍLIES

ELS GOSSOS JA PODEN GAUDIR AL CORRECAN
El dissabte 24 de febrer, a les 11
de matí, es farà una trobada per
celebrar la posada en marxa del
nou espai per a gossos que s’ha
obert recentment als Jardins de
Pere Dot i Martínez.
El Correcan té més de 2000 m2 i
compta amb diversos elements
d’esbarjo, fonts, bancs i papereres. Es tracta d’un espai concebut per al lleure dels gossos.
Aquest dia es farà una demostració-exhibició d’agilitat canina.
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Avanç 8 de març
El proper mes de març se celebra el
8 de març, Dia Internacional de les
Dones. Ara, al febrer, ja es fan uns
tallers molt interessants, i també us
fem un petit tast de març:
Taller d’escriptura creativa 		
per a dones
Dies 7 i 21 de febrer, 7 i 21 de març i 4 i
18 d’abril. De 18 h a 20 h. Can Ginestar.
Taller: Imatges sobre el món
de la dona treballadora a Sant Just
Desvern
Dijous 15 de febrer, de 17 h a 19 h. Arxiu Municipal (Can Ginestar)
Amb motiu de l’exposició “Treballadores” que es fa al CIM de Can Ginestar (del 27 de febrer al 27 de març).
Concert de Clara Peya que presenta
“Oceanes”. Prèviament, actuació de
l’Escola de Dansa Renata Ramos
Dijous 8 de març, a les 19.30 h. Casal de Joves. Entrada gratuïta amb
aforament limitat. Entrades a: www.
tictactiquet.com
Sopar-ball de les Dones
Divendres 9 de març, a les 21 h.
Restaurant La Torre de l’Hereu
Rambla Sant Just, 3
Venda de tiquets fins el 26 de febrer,
a El Mil·lenari (de dilluns a divendres
matí i tarda) i a l’entitat JustDona (CC
Salvador Espriu els dilluns de 18 a 20
h). Preu: 24 ¤ (12 ¤ per a dones fins
a 30 anys).
Concurs Foto-Dona.
Tema: La dona i els seus rols
Data límit de presentació: 28 de febrer,
al Casal de Joves.
Adreçat a estudiants d’ESO

MÚSICA

Música per a tots els gustos: òpera, jazz, clàssica...
Us convidem a sentir-la:
Jazz: Mélodie Gimard
Grup - Numen
Preu: 10 ¤ (socis/es, 8 ¤ i menors de
30 anys. 6 ¤, inclou consumició).
Divendres 2 de febrer, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Audicions musicals dels Tallers
de Música. Dissabte 3 de febrer, al
matí i a la tarda. Casal de Joves

Concert: Trio de canyes Vidalba
(oboè, clarinet i fagot)
Dins del cicle de concerts de Música
Clàssica.
Dijous 22 de febrer, a les 19 h.
CC Salvador Espriu
Audicions musicals de l’Escola
de Música de l’Ateneu
Dissabte 24 de febrer, a les 10.30 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Buc Session amb els Bucs
d’Assaig del Casals de Joves
Dissabte 24 de febrer, a les 19 h. Casal de Joves
Cicle de Música Barroca amb
l’Orquestra Barroca de Barcelona
Preu: 10 ¤. Socis/es Ateneu, 8 ¤. Menors de 25 anys, 5 ¤
Dissabte 24 de febrer, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Xerrada: Romeu i Julieta (òpera),
amb Pol Avinyó, musicòleg i crític
d’òpera
Dins del projecte entre LiceuBib i la
Biblioteca Joan Margarit.
Dimecres 14 de febrer, a les 19 h.
Can Ginestar

Estones de Clàssica: Clàudia
Padilla (violí), Isabel Archs (violí),
Gabriel Tornel (viola) i Berta
Planell (violoncel).
Preu: 10 ¤. Socis/es Ateneu, 8 ¤. Menors de 25 anys, 5 ¤
Diumenge 25 de febrer, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Concert: Quartet Ípsilon (flauta,
violí, viola i violoncel)
Dins del cicle de concerts de Música
Clàssica. Dijous 15 de febrer, a les 19
h. CC Salvador Espriu

Jazz: La música negra que canvia
el món. Raça i esclavatge, amb Pau
Fuster.
Dimecres 28 de febrer i 14 de març,
a les 19 h. Can Ginestar

US PROPOSEM...
PER A INFANTS

PER A TOTHOM

Baby Contes: Primeres paraules,
amb la Gisela Llimona
Per a infants d’1 a 2 anys
Dimecres 7 de febrer, 17.30 h. Sala
Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar

Debat de portaveus municipals al
programa Panorama Municipal de
Sant Just Desvern
Dijous 8 de febrer, a les 21.30 h. En
directe a ETV Llobregat

Hora del Conte: M’amigues?,
amb Núria Alonso
Per a infants a partir de 3 anys
Dimecres 21 de febrer, 17.30 h. Sala
Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar

Tertúlia de l‘Ateneu: Com la
tecnologia modifica la nostra
manera de mirar el món, amb Pia
Wortham, arquitecta i professora
de l’Escola de Disseny Elisava
Divendres 16 de febrer, a les 20 h.
A la Sala Piquet de l’Ateneu

Excursió i calçotada a Pratdip
amb l’Associació Cultural Casa
d’Extremadura
Informació: 93 473 48 08
Diumenge 18 de febrer, a les 8 h.
Des del Walden-7

Casa de
Extremadura
Sant Just Desvern

Campanya de donació de sang
Dimarts 20 de febrer, de 16.30
h a 20.30 h. Casal de Joves
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RUTES SINGULARS

CINEMA

Ruta 1. Edificis singulars. Patrimoni
arquitectònic urbà. Coneguem-lo!
Aquesta és una bona oportunitat per conèixer els edificis singulars que formen part dels nostre patrimoni.
Ara ho podem fer seguint la Ruta 1, de Rutes Singulars,
una visita guiada a Can Ginestar, l’Església dels Sants
Just i Pastor, Can Cardona, el Taller d’Arquitectura de
Ricard Bofill, el Walden-7 i la Xemeneia de l’antiga fàbrica Sanson.
Dissabte 10 de febrer, a les 11 h. Des de Can Ginestar
Inscripcions al Centre Cívic Joan Maragall i Can Ginestar.

CLUBS DE LECTURA

EXPOSICIÓ I XERRADA

Biblioteca Joan Margarit
Novel·la Negra, conduït per
José Luis Ibáñez Ridao.
Lectura: La última causa perdida de Dennis Lehane
Dimarts 13 de febrer, a les 19 h
Sala Isidor Cònsul i Giribet (Can
Ginestar)

Josep Palau i Fabre i la llibertat,
amb Joan Noves, poeta i president de la Fundació Palau
Una aproximació a la vida de
Josep Palau i Fabre a partir de
les seves memòries i dels seus
poemes. A més de poeta, va ser
un crític d’art i gran expert de
l’obra i vida de Pablo Picasso.

CLUB 60 i +

Dimarts 13 de febrer, a les
19 h. Can Ginestar
Exposició. Centre Cívic Joan
Maragall, de l’1 al 22 de febrer.

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

d’ESO de l’INS Sant Just dins del
Projecte d’Aprenentatge i Servei
Comunitari (APS).
Inscripcions: del 29 de gener al 15
de febrer. Dies del curs: 16, 19 i 26
de febrer i 5, 12 i 19 de març, de 16 h
a 17 h, al Centre Social El Mil·lenari

Taller d’informàtica per aprendre
a fer tràmits online, xarxes socials
i aplicacions per a mòbils
Aprendrem a fer diverses gestions i
tràmits al web de l’Ajuntament (cita
prèvia, certificats digitals...), temàtica
al voltant de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Skype, Instagram...)
i dispositius mòbils i apps.
Activitat gratuïta.
Curs impartit per l’alumnat de 4t

Esport i Salut
Activitats esportives per a persones
+ grans 60 anys
Tots els dimecres, a les 10.30 h, des
del Parc del Parador
Es combinen passejades, natació i
altres activitats esportives en dies
alterns, dirigides per un/a monitor/a
del Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua.
Activitat gratuïta. No cal inscripció.
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CINEMA PER RIURE
I PER REFLEXIONAR
Durant aquest mes, tindrem dues bones opcions cinematogràfiques. Al Casal de Joves es projecta una comèdia
musical molt divertida, La llamada. I,
a l’Ateneu, un cop més ens convida a
reflexionar amb L’hora dels deures, un
documental francès que ens endinsa
en la relació pare-fill especialment
en el moment que el fill ha de fer els
deures de l’escola a casa.

I NO US PERDEU...

Servei Local de Català
De Lectura Fàcil en català
Lectura: Mar i cel, d’Àngel
Guimerà
Dijous dia 22 de febrer, 		
a les 17.15 h. Les Escoles

DUES BONES OPCIONS

Cineclub
Utopia: La
llamada, dels
directors Javi
Ambrossi i
Javier Calvo
Dissabte 17
de febrer, a
les 19 h
Casal de
Joves
El Documental del Mes: L’hora dels deures,
del director Ludovic Vieuille
França, 2016. V.O. en francès subtitulada al català. 59 minuts.
Divendres 23 de febrer, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

AQUEST MES DE NOVEMBRE
NO US PERDEU...

Dijous 22: Cançons d’avui, concert
de Gemma Huguet, cantant i pianista

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).

Calçotada a Vic i visita del Museu
Diocesà i la Catedral
Dimecres 14 de febrer, a les 8 h. Des
del Parc del Parador
Organitza: Associació de Gent Gran
de Sant Just Desvern.
Cal Inscripció prèvia

Dijous 1: Les dones de gel, amb Francesc Bailon, antropòleg i viatger polar
Dijous 8: Noucentisme, un projecte
de país, amb Jordi González Llacer,
historiador de l’Art
Dijous 15: Sociologia, amb Marina
Subirats, sociòloga

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Escoles d’altres
mons

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Fotografies de
Kim Manresa

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de gener (5.577 clics)

Al Celler de Can
Ginestar, de l’1 al 28
de febrer.
Inauguració 1 de
febrer, a les 19.30 h

1. Apunyalades dues dones a Sant Just, presumptament per una
companya de feina que després s’ha precipitat des d’un sisè pis

Exposició de
fotografies del 8è
Concurs Internacional de Fotografia
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 14 de febrer
Exposició: La festa de Sant Antoni Abat al llarg del temps
Al CIM de Can Ginestar, fins al 14 de febrer

2. Mor Rafael Malaret i Amigó, santjustenc vinculat a l’Ateneu al llarg
de la seva vida
3. Nou projecte per convertir el tram entre la Bonaigua i el carrer Sant
Josep en via de plataforma única

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Exposició: Treballadores
Al CIM de Can Ginestar, del 27 de febrer al 27 de març
nur.pc

44 likes

ALTRES

nur.pc#parc
#parcdetorreblanca
#santfeliu
#santfeliudellobregat
#santjoandespi
#santjustdesvern
#baixllobregat #groc
#tardor #reflex
#reflexalaigua #bassa

Punt d’informació de la Penya del Moro
Diumenge 3 de febrer, de 10 h a 14 h
Conferències i excursions de la SEAS
Informació a www.santjust.cat/seas
i al local de la SEAS, a l’Ateneu
Teatre: Arsènic i puntes de coixí, amb Justeatre
Dissabte 10 de febrer, a les 21 h i diumenge 11 de febrer,
a les 18 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Xerrada i observació astronòmica
Divendres 23 de febrer, a les 19 h. Casal de Joves
L’observació astronòmica es farà el dissabte 24 de febrer, a
les 19 h, a l’observatori astronòmic d’El Mil·lenari.
Itinerari de ciutat: visita a la Catedral de Barcelona
Dissabte 24 de febrer, a les 10 h
Preu: 15 ¤. Informació: CC Joan Maragall
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AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL
s’edita cada mes i es fa arribar,
mitjançant una bustiada, a totes
les llars del municipi. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos el
carrer i la finca a través de l’Oficina
de Gestió Integrada (OGI) i al telèfon
gratuït 900 102 658

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (GENER 2018)

Alex Sanmartín@josepperpinya Benvolgut
alcalde, li faig arribar unes imatges dels jardins que
envolten una de les finques del carrer Cadenas.
Com veurà, hi ha una...
Josep Perpinyà Gràcies sincerament pel teu
comentari. Aquesta tarda es recull. Tindrem més
cura. Una abraçada
santjustcat Les mesures executades per millorar la seguretat en
els darrers anys no són suficients per reduir els accidents degut a
l’increment de l’ús de cotxes i motos. #santjust tanca el 2017 amb
un 28% més d’accidents (137 respecte als 107 de 2016).
Astrid Goldstein Els accidents son deguts al increment de cotxes i
motos o a una mala conducció o mal ús? Acaben de passar 2 furgos
grans pel Raval a una velocitat tant alta que posen els pels de punta!!
Kro Nopio@ckpelan
Los vecinos de av industria y ramon i cajal estamos cansados que a.la
noche se utilice la rotonda para hacer derrapes.

L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.

Andreu Ferrer@santjustcat crta. Reial 104 Caprabo Walden: Si us
plau podeu canviar les rajoles tan malmeses que tenim desde fa tan
temps. Son poques, podria ser...

AGENDA MARÇ:
Màxim dia per comunicar les activitats:
9 de febrer

santjustcat Si. Està previst fer-ho en les properes setmanes, com
a molt tard el mes vinent. També donem avís de retirar les valles.
Gràcies per la seva col·laboració.

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

Andreu Ferrer@Andreu_FE
moltes gràcies. Les valles ja no hi son. Agraïts.
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Gran Rua · 10 de febrer
17 h · Parc de Joan Maragall (inici i final)
Rua, concurs de disfresses*, xocolatada,
premis, ball i festa final
Per a les categories "Individual” i “Marxosos/es”, també us podeu inscriure fins
a la mateixa tarda de la rua, al Parc Joan Maragall

PREMIS: 1r i 2n Premi a Millor Comparsa • 1r i 2n Premi a Millor Comparsa Escolar
Premi a Millor Grup • 1r i 2n Premi a Millor Individual • 4 premis als més Marxosos/es

Tres Disseny

*Bases del concurs i inscripcions a www.santjust.cat del 29 de gener al 8 de febrer

