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L’esport a Sant Just: 
salut, inclusió 

i qualitat de vida 

Preinscripció per a 
l’educació infantil, 
primària i secundària

Noves promocions 
d’habitatge públic, 
de lloguer i venda
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QUÈ OPINEN…
MARÍA JOSÉ PARDO ARRANZ 
Mare de 4 fills que practiquen esport 
a Sant Just

“AGRAEIXO MOLT 
L’AMPLI VENTALL 
D’ESPORTS QUE EL 
POBLE OFEREIX. 
EL MÉS DIFÍCIL ÉS 
CONCILIAR ELS ENTRE-
NAMENTS AMB LES RUTINES FAMILIARS, JA 
QUE ALGUNES ACTIVITATS ACABEN TARD”.

CARRASUMADA SERRANO, 
Regidora d’Esports

“PRACTICAR ESPORT 
HA D’ESTAR A 
L’ABAST DE TOTES 
LES FAMÍLIES. 
FEM QUE L’ESPORT 
SIGUI ACCESSSIBLE 
A TOTS ELS INFANTS DEL 
MUNICIPI.”

LLUÍS PABLO TORREALBA, 
Responsable de l’equip 
de bàsquet d’Asproseat

“L’ESPORT ÉS VIDA I 
PER A NOSALTRES 
ÉS UN ORGULL 
COL·LABORAR AMB 
EL CLUB BÀSQUET 
SANT JUST PER TENIR UN 
EQUIP FORMAT PER JUGADORS/ES 
D’ASPROSEAT.”

Sant Just Desvern és un poble esportista i així 
ho diuen els números. El municipi compta amb 
unes 1.500 persones inscrites en una vintena 
d’entitats, que cobreixen un ampli ventall de 

modalitats. Els esports amb més persones practicants 
són el futbol, el bàsquet, l’atletisme, el futbol sala, l’ho-
quei i el voleibol.

A banda de l’activitat ordinària de cada cap de set-
mana, Sant Just també és escenari de competicions es-
portives organitzades per entitats del municipi, com 
ara la Cursa de Karts de Coixinets, la Cursa Solidària 
Sant Joan de Déu, el Cros Escolar de Sant Just Desvern 
o la Mitja Desvern, que es disputarà per primera vega-
da el pròxim 21 d’abril.

Aquesta vitalitat esportiva compta amb el suport del 
consistori, que enguany incrementarà les subvencions 
a les entitats en un 10%, amb la qual cosa superarà els 

84.000 ¤ en el pressupost de 2018. A més a més, l’Ajunta-
ment també destinarà 12.500 ¤  de subvencions nominals 
a l’Associació d’Entitats Esportives, el Club Karts de 
Coixinets i la Cursa Solidària Sant Joan de Déu.

A banda de millorar els equipaments esportius, 
l’Ajuntament, per tal que cap família del municipi es 
quedi sense poder practicar esport, ofereix beques 
i subvencions a les entitats locals. Carrasumada Ser-
rano, regidora d’Esports, opina que “practicar esport 
no ha de ser un luxe, sinó que ha de ser un dret” i amb 
aquesta premissa el consistori ofereix ajudes al pagament 
de les quotes esportives. El servei de Benestar Social 
de l’Ajuntament s’encarrega d’atorgar aquestes ajudes, 
que no compten amb uns requisits específics, sinó que 
es concedeixen en funció d’una valoració cas per cas de 
la situació socioeconòmica de les persones o famílies 
sol·licitants.

Sant Just i esport: 
una combinació guanyadora
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MILLORES A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES
La bona feina dels clubs i l’increment 
progressiu d’esportistes a Sant Just 
són una notícia positiva per al mu-
nicipi, però alhora requereixen un 
esforç a l’hora de distribuir els espais 
disponibles per als clubs. En aquest 
sentit, un dels principals objectius de 
la Regidoria d’Esports durant aquest 
mandat és l’ampliació i millora de les 
instal·lacions. De fet, ja s’han dut a 
terme algunes remodelacions d’equi-
paments esportius, com les pistes 
exteriors de l’escola Montseny i de 
l’institut de Sant Just i hi ha més ac-
cions planificades de cara als  mesos 
vinents.

1. Nous espais per a entitats 
al Camp de Futbol

Una de les remodelacions més desta-
cades és la que s’està duent a terme 
al Camp de Futbol. La primera fase 
d’aquestes millores va suposar la re-
novació de la gespa artificial del camp 
de futbol 11 i la construcció d’un nou 
camp de futbol 7, per al qual es va 
aprofitar part de la gespa que s’havia 
substituït al camp gran.

La segona fase, que s’ha completat 
recentment, inclou la construcció de 
mòduls nous per a les entitats i una 
sala polivalent destinada a la forma-
ció tècnica i esportiva, assemblees, 
reunions d’entitats i altres activitats 
dels clubs esportius. Els nous espais 
substituiran els antics mòduls, que 
s’enderrocaran aviat, coincidint amb 
l’inici de la tercera fase de les obres. 
La tercera etapa inclourà l’ampliació 
i adequació de la vorera del carrer 
de Cervantes, necessària per l’alta 
afluència d’infants i famílies que 
fan ús de l’equipament esportiu i la 
proximitat amb l’Escola Montseny. 
La reforma permetrà més integració 
del Camp de Futbol en els carrers 
del voltant, gràcies a la construcció 
d’unes mampares transparents, que 
deixaran les instal·lacions esportives 
a la vista dels vianants.

2. L’Ajuntament estudia remodelar la 
pista exterior del Complex Esportiu 
La Bonaigua

Al Complex Esportiu Municipal La 
Bonaigua també hi haurà millores 
significatives per a les entitats. El 
projecte d’ampliació de La Bonaigua 
és una necessitat des de fa molts anys, 
però l’Ajuntament ha hagut d’ajor-
nar el projecte per la crisi econòmica 
perquè no podia assumir el cost de la 
inversió. Recentment, el consistori ha 
iniciat converses amb les entitats per 
perfilar el nou projecte d’ampliació, 
que podria arribar a doblar la capaci-
tat del complex esportiu actual.

La remodelació més significativa 
afectarà la pista exterior, que amplia-
rà significativament la seva capacitat. 
El pla inicial preveu enderrocar les 
graderies actuals i aprofitar l’espai 
per fer tres pistes en un espai on, 
actualment, només n’hi ha una. A més 
a més, també es dotarà la instal·lació 

Les subvencions a les 
entitats esportives 
augmenten un 10% 
en el pressupost del 
2018

1

2
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d’un nou sostre, que l’habilitarà per 
poder-hi practicar esport indepen-
dentment de les condicions meteoro-
lògiques. D’altra banda, l’Ajuntament 
també està estudiant la possibilitat de 
construir una nova pista coberta als 
terrenys adjacents a la pista exterior 
actual. El projecte també inclou la 
construcció de nous blocs de vesti-
dors, que doblarien la capacitat actual 
dels que hi ha al Complex Esportiu 
La Bonaigua.

També s’estudia la possibilitat de 
reconvertir els vestidors actuals de 
les pistes exteriors en espais per a les 
entitats. D’aquesta manera, els clubs 
podrien disposar d’espais adequats 
i alliberar les sales que ocupen ac-
tualment, que es podrien destinar a 
activitats per a persones sòcies del 
complex.

L’ESPORT INCLUSIU SERÀ 
PROTAGONISTA DE LA FESTA 
DE L’ESPORT 2018
Sant Just és Territori Special i la Festa 
de l’Esport d’enguany ho reflectirà, 
amb activitats centrades en donar 
a conèixer l’esport per a persones 
invidents. La jornada tindrà lloc el 8 
d’abril al Camp de Futbol i comptarà 
amb la col·laboració de l’ONCE, així 
com de tots els clubs esportius del 
municipi. Un dels principals atractius 
de la festa serà un partit de futbol 
adaptat entre un equip de l’ONCE i 
un combinat de jugadors de l’Atlètic 
Sant Just F.C., el C.F. Sant Just, i el 
F.S. Sant Just.

Els clubs esportius també se suma-
ran al vessant inclusiu de la Festa de 
l’Esport. De fet, les entitats ja estan 
treballant amb l’ONCE per tal d’oferir 
un tastet d’una adaptació per a invi-
dents de cadascun dels esports. L’ob-
jectiu és que els infants i les famílies 
experimentin en primera persona les 

sensacions d’una persona invident 
quan practica esport. D’altra banda, 
les entitats esportives també comp-
taran amb un espai al carrer Narcís 
Monturiol on podran promoure la 
seva activitat.

La col·laboració amb l’ONCE 
s’amplia també a l’àmbit educatiu, 
i és que l’Ajuntament ha proposat a 
les escoles tallers de sensibilització 
sobre la ceguesa.

Sant Just aposta per l’esport 
per a persones amb altres capacitats

La condició de Territori Special està 
donant el seu fruit en forma de col-
laboracions. Asproseat, que treballa 
amb persones amb discapacitat, i el 
CB Sant Just han mantingut diverses 
reunions per tal d’unir forces i que 
l’equip format per esportistes amb 
discapacitat vesteixi la samarreta del 
club de bàsquet. Els responsables de 
l’equip d’Asproseat es mostren il·lu-
sionats amb aquesta iniciativa, que 

també veuen amb molt bons ulls tant 
el CB Sant Just com l’Ajuntament.

Territori Special també està obrint 
les portes a trobades enfocades a pro-
moure l’esport per a persones amb dis-
capacitat. Un dels actes més destacats 
va ser la jornada escolar de bàsquet 
que va tenir lloc a La Bonaigua el 15 
de febrer. Special Olympics Catalunya 
i la Fundació ACELL van triar Sant 
Just com a seu d’aquest esdeveniment, 
que va aplegar prop de 400 esportistes 
amb discapacitat intel·lectual d’arreu 
de Catalunya.

Special Olympics Catalunya i la 
Fundació ACELL, juntament amb la 
Fundació FCBarcelona, també van or-
ganitzar el primer Simpòsium sobre 
la inclusió en els clubs esportius amb 
l’objectiu d’instar les entitats que in-
cloguin seccions Special en els clubs 
esportius ordinaris. L’Ajuntament de 
Sant Just, representat per la regidora 
Carrasumada Serrano, va participar 
en aquest Simpòsium per explicar el 
que significa per a Sant Just Desvern 
ser Territori Special.
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Prou! Prou és prou, i si cal mobilitzar-nos, 
ho fem i ho farem. Les pensions han de ser 
dignes i han de cobrir les necessitats bàsiques 
de la ciutadania. Han de donar tranquil·litat 
per afrontar l’etapa de més maduresa.

Molts anys de treball, d’esforç i de sacrifici han 
de tenir la seva justa recompensa: unes pensions 
que en aquests moments estan sent tractades 
des de la humiliació i la manca de respecte per 
la feina feta al llarg de molts anys. Defensar 
augments per sota de l’IPC és una ofensa. 

Les persones pensionistes han de recupe-
rar abans que ningú la revalorització perduda 
al llarg dels anys de la crisi i de les polítiques 

neoliberals exercides pels respectius governs. 
A Sant Just, l’any 2007 teníem un pressupost 

de l’Ajuntament de 37 milions d’euros i l’any 2015, 
de 22 milions d’euros. I ens va tocar prioritzar i fer 
política, destinar els diners que teníem a mantenir 
els serveis més necessaris i aquells que afectaven 
les classes més vulnerables i treballadores. 

El Govern de l’Estat espanyol ha de priorit-
zar més que mai i afrontar un augment de les 
pensions de forma progressiva. 

És cert que ara vivim més anys i que la po-
blació que cotitza s’ha reduït respecte a anys 
passats, i més si tenim en compte la reforma 
laboral, que ha precaritzat l’ocupació. Per això, 

cal disposar de sous més dignes i justos, i així 
podran augmentar els ingressos per cotitza-
cions i, si amb això no arriba, han de ser els 
pressupostos generals de l’Estat els que facin 
front a una part de la despesa. Cal deixar enrere 
les polítiques neoliberals i conservadores, que 
només  en beneficien uns quants i perjudiquen 
la gran majoria.

No ens equivoquem! Les reivindicacions 
en defensa d’un sistema públic de pensi-
ons fort i digne no són per a la gent gran 
actual, sinó per a tothom, tinguem l’edat 
que tinguem. Hem de defensar les pensions 
dignes d’avui i de demà. 

Diuen que la política no sap quines són les necessitats reals de la gent, que 
ha perdut de vista realitat. 

El problema és que quan ho detectes i vols corregir-ho, t’adones que el 
vehicle que pilotes no és un vehicle lleuger. Al contrari, l’administració és 
un transatlàntic que no permet canvis de direcció com si fos una 
llanxa ràpida. I això és molt frustrant. Per a la ciutadania, sobretot, però 
també per a qui es dedica a la gestió pública. I més quan el transatlàntic 
només te’l deixen pilotar de tant en tant.

M’explico: molts cops, les cartes de navegació ens venen donades. Marquen 
una ruta i no ens en podem moure ni un mil·límetre. Seguim un rumb concret 
i, de cop i volta, i sense temps de reacció, te’n donen una altra de diferent. 
Tu ja fa temps que reclames un canvi, perquè veus que per on t’han fet anar 
no és la ruta millor, però és la que t’han donat. Et queixes. Vas fent petits 
cops de timó. Però sempre hi ha algú que mana més que corregeix el rumb.

Fa anys que reclamem al Ministerio que permeti que els ajun-
taments com el nostre, amb un nivell baix d’endeutament, tinguin 
més llibertat per aplicar els romanents de tresoreria. Fins ara, només 
es podien destinar a injectar diners als bancs en forma de retorn del deute; 
al pagament de proveïdors (una bona mesura per reactivar l’economia) o a 
inversions financerament sostenibles. No es podia destinar res a programes 
socials, ni a habitatge, ni a contractació de personal o millores en seguretat, 
per exemple.

Sembla que s’obre una escletxa. Però a hores d’ara, encara no sabem 
si aquesta possibilitat es convertirà en un nou rumb o haurem de seguir 
navegant amb el mateix rumb que ara.

Un dels propòsits d’aquest mandat ha estat el de generar més 
espais de participació ciutadana. Espais cada cop més reclamats 
per part d’una ciutadania que vol participar de manera concreta en la 
definició de Sant Just i de les seves polítiques públiques. 

Espais pels quals apostem, perquè trenquen les dinàmiques perver-
ses de proveïdor-client que massa sovint s’estableixen entre institució i 
ciutadania. Aquestes mecàniques construeixen ponts d’interacció i dià-
leg que ajuden a aprofundir en el control democràtic de la ciutadania, 
per una banda, i per altra permeten generar respostes més eficients i 
adaptades a la realitat i necessitats dels diferents col·lectius. I, evident-
ment, hi apostem perquè ens ajuda a explicar-nos, a comunicar-nos 
millor i, alhora, a escoltar, a debatre, a dialogar. D’aquests espais, en 
neixen polítiques públiques més consensuades i una ciutadania 
més reforçada.

Però és també en aquests espais on se’ns obre un repte: quan ac-
tivem aquests processos de participació ciutadana, tenim els diferents 
col·lectius ben representats? Parlo de la gent gran, de la infància, de les 
dones, de la gent amb diversitat funcional, dels col·lectius vulnerables... 
És una pregunta amb una resposta clara: no. Per tant, cal, no només ge-
nerar espais de participació, sinó generar-los des de la mirada inclusiva, 
replantejar-se els espais i fer-los atractius per al nostre poble divers. 

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

VOLER UNA LLANXA... 
I TENIR UN 
TRANSATLÀNTIC

AVANÇANT CAP A UNA 
MAJOR PARTICIPACIÓ

PENSIONS DIGNES I PER SOBRE DE L’IPC
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La poetessa santjustenca Helga Si-
mon és la flamant guanyadora del 
Premi Amadeu Oller 2017 per a 
poetes inèdits en llengua catalana 
d’edat no superior als 30 anys. El 
jurat d’aquest guardó, que compta 
amb diversos poetes il·lustres a la 
seva llista de guanyadors, va premi-
ar el poemari A la vora, la primera 
publicació d’Helga Simon.

El Dia Mundial de la Poesia vas 
participar en un recital de poesia a 
l’Ateneu. Què significa per a tu tor-
nar on vas fer els primers passos 
com a poetessa?
Pel que fa a la poesia, és guapo, per-
què és on va començar tot. Els pri-
mers premis que vaig guanyar van 
ser els del Servei Local de Català de 
Sant Just.

En què t’han influït aquests pri-
mers reconeixements?
Vaig començar a escriure poesia 
a cinquè de primària i perquè era 
obligatori, i la recompensa d’anar 
guanyant aquests premis em va ani-
mar a seguir escrivint. Encara que 
a vegades sembli molt pesat fer es-
criure poesia als nens, està bé fer-
ho, perquè mai se sap.

Haver guanyat el Premi Amadeu 
Oller t’afegeix pressió?
Potser sí. Però quan es presenta la 
persona guanyadora sempre es diu 
que aquest certamen l’han guanyat 
poetes/esses molt bons/nes, que 
després han fet moltes coses, però 
també d’altres que només han es-
crit un llibre. O sigui que et posen 
pressió, però alhora te’n treuen.

Si repassem la llista de les últimes 
edicions del Premi Amadeu Oller, 
veiem que la majoria són dones. La 
poesia és cada vegada més feme-
nina?
Hi ha molta veu femenina i cada 
vegada hi ha més dones als recitals. 

ENTREVISTA A HELGA SIMON, POETESSA SANTJUSTENCA 
GUANYADORA DEL PREMI AMADEU OLLER

“La recompensa de guanyar el Concurs 
de Poesia del Servei Local de Català em va 
animar a seguir escrivint”

Com en tots els àmbits, s’ha tren-
cat aquest imaginari col·lectiu que 
l’home és l’únic que pot pujar a un 
escenari.

Quines poetesses t’agraden?
M’agrada Mireia Calafell, perquè 
escriu i recita molt bé i crec que és 
de les millors que hi ha actualment. 
Ella ha sigut una influència a l’ho-
ra de fer el pas entre presentar-me 
als concursos de Sant Just i plan-
tejar-me publicar un llibre. També 
m’ha influït moltíssim la prosa de 
Mercè Rodoreda.

Has publicat el llibre A la vora, 
però d’entrada no t’havies plante-
jat escriure cap llibre.
Tot va començar amb un recital 
que vam estrenar a Sant Just la 
Clara Aguilar i jo. Vaig triar 12 o 13 
poemes per a aquest recital, però 
a l’hora de fer un llibre n’hi havia 
d’haver molts més. Vaig pensar de 
què volia parlar, però en el fons no 
hi ha cap fil conductor, perquè el 
llibre no està pensat des de zero.

Quines són les temàtiques més 
recurrents d’aquest poemari?
Hi ha gent que ha dit que és un po-

emari molt tèxtil. Jo no em dedico 
a la costura, però sí que és veritat 
que hi apareix molt el tema de co-
sir fils entre la gent i les coses que 
ens envolten. També és recurrent el 
tema de la platja i el límit entre l’ai-
gua i la sorra. Més que temàtiques, 
es repeteixen imatges.

Ets doctorada en Ciències Biomè-
diques, un àmbit del coneixement 
molt diferent de la literatura. 
Busques un equilibri?
No vaig començar amb aquesta idea, 
però ara que estic al final de la tesi 
hi noto molta pressió “científica”. La 
poesia s’ha convertit en una via d’es-
capament. La part del cervell que 
s’activa és totalment diferent.

“Amb els peus descalços” és un 
recital de poesia acompanyat de 
música. T’agrada aquesta forma 
de fer arribar la teva obra?
M’agrada perquè he pogut compar-
tir coses amb la Clara Aguilar i el 
Guillem Alberich, els músics amb 
qui col·laboro. És una experiència 
per compartir amb amics i que em 
posa les coses molt fàcils, perquè 
no és el mateix sortir sola a recitar 
que fer-ho acompanyada.
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El temps escolar i la qualitat de l’activitat escolar i ex-
traescolar que es desenvolupa, tant a les aules com en 
els patis dels centres i altres llocs i espais del territori, 
són part essencial per al desenvolupament de les per-
sones, a nivell individual i col·lectiu, en la construc-
ció de les relacions socials i de les xarxes que es van 
formant a la ciutat, d’acord amb el concepte de ciutat 
educadora.

 Sant Just Desvern pot presumir dels seus centres es-
colars d’infantil, primària i secundària, cadascun amb 
el seu projecte educatiu i idiosincràsia, per la seva qua-
litat, innovació i els resultats acadèmics de l’alumnat; 
i no només per això, sinó perquè, fan un paper molt 
important en la inclusió i la cohesió social, prova d’això 
són els baixos índexs de segregació escolar d’acord amb 
les publicacions de la Sindicatura de Greuges (2016).  

Les escoles públiques Canigó i Montserrat oferei-
xen ara dues línies de P3, i l’Escola Montseny, una línia 
més. Paral·lelament, també hi ha 25 places de l’escola 
concertada Madre Sacramento. En total, 150 places 
per al nou alumnat de 3 anys.

Totes elles, així com l’Institut Sant Just, centre al 
qual hi estan adscrites les escoles públiques de la po-
blació, treballen, col·laboren i comparteixen projectes 
comuns, culturals i esportius a nivell territorial, amb 
el suport de l’Ajuntament,  com les trobades esporti-
ves, teatre en anglès, l’English Day, audicions musi-
cals, etc.

Preinscripció als centres escolars per al curs 
2018-2019. Sant Just, Ciutat Educadora

I A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS...
Després de la reflexió feta a nivell d’equip a Marrecs, junt 
amb la formació i l’assessorament per part de persones 
professionals, s’han portat a terme les obres de millora 
del jardí de l’escola. Mentre van durar aquestes obres, 
es va habilitar un espai, al costat del frontó, aconseguint 
que els infants poguessin sortir a l’exterior, garantint 
el joc i la descoberta. Ara, amb el nou jardí, s’ha obert 
la possibilitat de més oportunitats d’aprenentatge, jocs 
i desenvolupar la descoberta de l’infant en un espai el 
més natural possible apropant-los a la natura i defugint 
dels espais artificials.
Enguany les places vacants per al curs 2018-2019 són 57: 
lactants (7 places), grup d’1 i 2 anys (30 places) i grup de 
2 i 3 anys (20 places). També hi ha places reservades per 
a infants amb necessitats educatives especials.

L’Ajuntament ha iniciat el procés de reclamació a la Generalitat de Catalunya de l’import de les subvencions que ha deixat d’ingressar 
l’aportació a l’Ajuntament des del curs 2012-2013.  L’Ajuntament va haver de fer un esforç perquè aquest impagament no afectés al rebut que 
pagaven les famílies i posteriorment, la Diputació de Barcelona, va col·laborar amb aquestes ajudes.  Ara, després de diverses sentències a 
favor dels ajuntaments que van deixar de rebre l’ajuda, l’Ajuntament reclamarà els imports impagats.

Preinscripció segon cicle d’educació  
infantil, primària i secundària
Del 13 al 24 d’abril 

Preinscripció a Marrecs
Del 30 d’abril a l’11 de maig.
Recordeu que hi ha dues visites informatives i de jornades obertes 
de l’escola. La visita informativa es farà al Centre Cívic Salvador 
Espriu i també podreu visitar les instal·lacions de l’escola.
• Dijous 19 d’abril, a les 9.30 h
• Dimarts 24 d’abril, a les 16.30 h
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NOTÍCIES BREUS

ROTONDA DE L’AV. RIERA 
ACABADA

L’obra de la rotonda de l’Av. de la Riera, ubicada a 
l’altura de l’empresa Mediaparck al c. del Bullidor, ha 
estat finalitzada. Aquest nou element viari facilita el gir 
dels vehicles, especialment de camions,  que circulen pel 
polígon sud-oest.

EL PARC DE CAN FREIXES, 
UN ESPAI VERD AL BELL MIG
DE SANT JUST
Can Freixes, un espai de 10.157,88 m2, situat al centre de Sant Just Desvern, s’obrirà 
properament a la ciutadania.  S’està dissenyant el parc amb el veïnat que ha mostrat 
interès en participar-hi. De moment, s’obrirà el parc respectant les plantacions d’arbrat 
i d’arbust que hi ha, s’hi marcaran camins d’accés a la part alta del c. Freixes perquè 
sigui camí de pas cap a l’escola pública Canigó i, amb el veïnat s’estan  concretant 
aspectes com: si ha de ser un parc amb horari marcat, amb jocs infantils i/o de quin 
tipus tenint en compte la proximitat del parc d’El Mil·lenari, amb espai habilitat per a 
l’aparcament, lliure o no d’esbarjo o passeig de gossos... La masia continuarà tancada 
fins que no es disposin dels recursos per concretar l’ús i el programa funcional.

BONAVISTA CENTRE I RAVAL DE LA CREU, 
CARRERS RESTRINGITS AL VEÏNAT
L’accés amb vehicle al c. Raval de la Creu, als passatges Serral i Montseny i 
al tram del c. Bonavista  -entre els carrers Marquès de Monistrol i Freixes- estarà 
definitivament restringit ens els propers dies al veïnat, a vehicles de càrrega-
descàrrega,  no contaminants, d’emergències i autoritzats. Són carrers considerats 
com zona de baixes emissions.  La gestió del trànsit ens aquests carrers de la zona 
Centre s’ha treballat i és fruit del conveni acordat amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Fins ara han estat regulats amb una pilona i ho estaran en el propers 
dies per unes càmeres lectores de matrícula que permetran l’entrada als vehicles 
autoritzats i sancionaran automàticament als que no ho estan. Són carrers que 
es consideren de prioritat per a les persones i que han de facilitar, encara més, la 
relació veïnal i més usos comercials a l’espai públic. Per a les persones usuàries del 
Mercat Municipal 
i del comerç 
d’aquests carrers, 
l’estacionament 
més proper és a 
l’aparcament d’El 
Mil·lenari i a les places 
d’estacionament 
regulat en superfície 
dels carrers del 
voltant.
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S’AMPLIEN ESPAIS D’APARCAMENT 
DE VEHICLES

L’Ajuntament ha encarregat els primers treballs tècnics per a construir 
dos nous aparcaments. Són els primers encàrrecs que en un futur 
podran possibilitar construir aparcaments soterrats a la zona d’El 
Parador i de Can Padroseta.  El Pla de Mobilitat Urbana vigent situa els 
carrers del barri Centre com la zona amb més dèficit d’aparcament. Tot 
i que l’objectiu que segueix l’Ajuntament és el de facilitar la mobilitat 
amb altres modes de transport i no tant l’ús del vehicle privat, és 
conscient que cal contribuir ara per ara, a destinar espais per aparcar.  
Amb el veïnat i el comerç del voltant de Can Freixes, al Centre, també es 
valora la possibilitat d’habilitar places d’aparcament en superfície amb 
l’adequació del nou parc de can Freixes.

Recentment s’ha millorat l’espai del c. La Forja destinat a 
aparcament; s’ha refet l’accés i pintat les places. Aquest espai al carrer 
dóna servei principalment al veïnat de Les Basses de Sant Pere.

MOR L’EX-ALCALDE 
DE SANT JUST, RODOLFO 
SÁNCHEZ CUÉLLAR
El passat 11 de març va morir Rodolfo Sánchez Cuéllar, alcalde de 
Sant Just Desvern entre els anys 1971 i 1979.  Va ser l’últim representant 
de l’Alcaldia abans del període democràtic.  Va desenvolupar un paper 
important en el camí cap a la transició democràtica.  De fet, des del punt 
de vista històric cal destacar la seva bona relació amb les persones que 
representaven altres partits polítics.  Va començar a treballar perquè el 
creixement del municipi fos moderat i va participar molt activament en 
diverses entitats del poble fins, pràcticament, al final de la seva vida.

OBERT EL NOU CARRIL BICI 
QUE CONNECTA ESPLUGUES 
AMB BARCELONA
Aquest nou carril bici connecta Sant Just Desvern amb l’Av. Diagonal 
de Barcelona, a través d’Esplugues, afavorint la connexió directa amb 
la zona universitària i les línies de metro L3 i L9 i altres transports.

Es tracta d’una passarel·la amb espais diferenciats per a vianants i 
bicicletes amb el repte de superar la barrera arquitectònica dels enllaços 
entre l’autopista B-23 i la Ronda de Dalt.  Paral·lelament, Sant Just 
Desvern millorarà properament la connexió amb Esplugues amb el carril 
bici que unirà la Rambla de Sant Just i el Pont d’Esplugues a través de la 
Carretera Reial i el c. Laureà Miró.

Moment de la inauguració del monument a la pl. de Monfalcone del dia 8 
d’agost de 1976.  En la imatge, Rodolfo Sánchez Cuéllar juntament amb 
l’alcalde de la ciutat italiana de Monfalcone i amb l’Orfeó Enric Morera.
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Ràdio Desvern ha estrenat aquest 
mes de març un programa d’entre-
vistes titulat Santjustenques. El nou 
espai consisteix en una setantena 
de converses amb veïnes del mu-
nicipi nascudes entre 1930 i 1956. 
L’objectiu del programa, iniciativa 
de la regidoria de Polítiques de gè-
nere i Igualtat, és recollir les histò-
ries i reflexions de ciutadanes que 
han viscut el final del franquisme, 
la transició, i l’època democràtica.

Aquesta setantena de testimo-
nis es recolliran en una nova pu-
blicació que, amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Santjustencs, 
veurà la llum l’any 2019 i que serà 
la continuació de la Miscel·lània 
“La història de 50 dones de la pri-
mera meitat del s.xx”, publicada 
l’any 2015. A la llista de dones en-
trevistades hi figuren professio-
nals de tots els àmbits i persones 
vinculades al món de l’associacio-
nisme.

Ràdio Desvern estrena Santjustenques, 
un programa d’entrevistes a dones del poble

Cada dilluns, des de dos quarts 
de vuit i fins a les vuit del vespre, 
s’emetrà una nova edició de Sant-
justenques. El programa, conduït 
per Sergi Pont, es podrà tornar a 
escoltar el dimarts al Justa la Fusta 

i el dijous a dos quarts de nou del 
vespre, així com al servei a la car-
ta de Ràdio Desvern a través de la 
seva web (www.radiodesvern.com) 
i de les aplicacions de l’emissora 
per a Android i Apple.

La restaurador Miracle Serra, protagonista de la primera entrevista
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Noves promocions d’habitatge públic 
de venda i de lloguer
43 habitatges de venda i 20 de lloguer a Mas Lluí
L’empresa municipal Promunsa dona 
a conèixer les bases per optar a les 
noves promocions d’habitatge pú-
blic, de venda i de lloguer, que pro-
perament construirà al barri de Mas 
Lluí. La nova promoció pública de 
Promunsa ofereix les dues modali-
tats, d’acord amb el Pla d’Habitatge 
impulsat per l’equip de govern.

Hi ha un fort dèficit d’habitatge de 
lloguer en el municipi, i aquesta ac-
tuació és un pas més per incrementar 
el parc actual. En aquesta promoció, 
s’ofereixen 20 habitatges de lloguer 
per a persones menors de 35 anys 
i famílies monoparentals sense lí-
mit d’edat. Aquests dos col·lectius 
han d’acreditar un mínim de 3 anys 
d’empadronament a Sant Just o bé 
que treballen de forma continuada 
en el poble des de fa 5 anys. A part, 
han disposar d’uns ingressos econò-
mics mínims i màxims determinats, 
d’acord amb les bases. És molt im-

portant que totes les persones in-
teressades s’inscriguin al Registre 
de persones sol·licitants d’habitatge 
públic de l’Agència de l’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, abans del 
20 d’abril del 2018. És una condició 
obligatòria per poder accedir-hi.

Pel que fa als pisos de venda, s’ad-
judicaran 43 habitatges de protecció 
oficial en règim general a aquelles 
persones que compleixin els criteris 
d’empadronament o de treball es-
tablerts; que no siguin propietàries 
de cap altre habitatge (veure ex-
cepcions a les bases) i que tinguin 
uns ingressos econòmics anuals que 
no superin els 53.118,20 ¤ en el cas 
d’una persona sola o els 59.020,20 ¤ 
en el cas de 4 membres o més. Les 
persones interessades en un dels 43 
habitatges de venda tenen temps fins 
el divendres 11 de maig per presen-
tar la documentació necessària a les 
oficines de Promunsa. És condició 

obligatòria, també, per a les perso-
nes interessades en aquesta tipologia 
d’habitatges que constin inscrites en 
el Registre de persones sol·licitants 
d’habitatge públic de l’Agència de 
l’Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya, amb data anterior a l’11 de 
maig de 2018.

 Promunsa ha enviat aquest mes de 
març a totes les llars i empreses de 
Sant Just Desvern un full informant 
de les 2 promocions d’habitatge pú-
blic. Les bases complertes es poden 
consultar a promunsa.cat, santjust.
cat o dirigint-se a les oficines de l’em-
presa municipal Promunsa ubicada 
als locals 6 i 7 de l’edifici Walden-7 
(ctra. Reial, 106) o trucant al 93 470 
79 30; de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h, i de dilluns a dimecres, de 16 
a 18 h.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

 

L’Ajuntament destina 30.000 ¤ del pressupost d’enguany a 
subvencionar el pagament de l’IBI de 2017. Així ho va acordar el Ple 
ordinari del mes de gener, que va aprovar les bases per als exercicis 
2018, 2019 i 2020, corresponents al concurs públic per a l’atorgament 
d’ajudes per a aquest impost dels anys 2017, 2018 i 2019. 

El termini per demanar les ajudes relatives al pagament de l’IBI 
de 2017 està obert des d’ara i fins al 30 de juny. Tota la informació i 
el model de sol·licitud ja està disponible al web municipal santjust.
cat (apartat seu electrònica) i, presencialment, al Servei d’Atenció 
ciutadana de l’Ajuntament (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 
dilluns a dijous, de 16 a 19 h) 

L’objectiu de l’ajuda és facilitar el pagament de l’impost sobre els 
béns immobles a famílies empadronades al municipi amb un nivell 
baix d’ingressos i en risc d’exclusió social. 

Actualment, Sant Just compta amb 6.574 finques d’ús residencial 
i recapta més de vuit milions d’euros en concepte d’IBI, la qual cosa 
suposa un 30% del pressupost del consistori.

Les noves condicions per demanar les ajudes 
eixamplen la base de possibles sol·licitants
L’Ajuntament ha detectat que molts veïns i veïnes no es presenten 
a les ajudes de l’IBI, i és que l’any passat només es van fer servir 
5.000 ¤ dels 30.000 ¤ que s’hi havien destinat. Des que es va oferir 
aquesta ajuda econòmica per primera vegada, l’any 2013, el nombre 
de sol·licituds s’ha anat reduint progressivament, malgrat que s’ha 
eixamplat la base de persones que poden demanar-la. L’any 2015 es 
van presentar 74 sol·licituds, el 2016 se’n van presentar 67, i el 2017 
se’n van presentar 65. En els darrers tres anys, s’han atorgat 140 
ajudes, cosa que suposa un 68% de les sol·licituds presentades.
Per tal de propiciar un augment del nombre de sol·licituds, les ajudes 
ja no només es destinen a col·lectius concrets, com les persones 
aturades o jubilades, sinó que tothom pot demanar-les sempre que 
s’ajusti als requisits d’ingressos anuals bruts.

LES AJUDES SOCIALS RELATIVES A L’IBI 
JA ES PODEN SOL·LICITAR

Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Poden ser beneficiàries de l’ajuda social per a l’IBI les 
persones propietàries o llogateres d’un habitatge a Sant Just 
Desvern que compleixin els requisits següents: 

• Ser titular (en propietat o de lloguer) de l’habitatge.

• En el cas de ser llogater, l’IBI ha d’estar inclòs en el preu del 
lloguer.

• La persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar 
han d’estar empadronats al domicili per al qual es 
demana l’ajut. A aquests efectes, s’entén com a domicili 
habitual aquell en el qual estigui empadronada la persona 
beneficiària de l’ajuda l’1 de gener de l’any de la quota de 
l’IBI.

• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern i la resta d’administracions.

• La suma dels ingressos anuals bruts de totes les persones 
empadronades a l’habitatge ha de ser igual o inferior a:

*Límit d’ingressos calculat a partir de l’Indicador de 
la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). El nivell 
d’ingressos màxim per a demanar les ajudes es modificarà 
si varia l’IRSC.
• No superar els 700,00 ¤ anuals de rendiment de capital 

mobiliari (diners obtinguts per interessos bancaris, 
productes financers, accions, etc.)

1 persona
13.545,06 ¤

2 persona
19.919,32 ¤

3 persones
22.309,64  ¤

4 persones
25.496,74  ¤

5 persones o més
27.887,05  ¤
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Com s’ha de sol·licitar l’ajuda?

Per sol·licitar l’ajuda, cal presentar 
la documentació següent:

• Model de sol·licitud específic signat per 
totes les persones titulars de l’habitatge 
(persones propietàries o en lloguer).

• Fotocòpia compulsada del Document 
Nacional d’Identitat (DNI) de tots els 
titulars de l’habitatge (persones propietàries 
o en lloguer).

• Declaració o certificat de renda de l’any en què se sol·licita l’ajuda, 
de totes les persones majors d’edat que viuen a l’habitatge.

• Document de sol·licitud de transferència signat per l’entitat 
bancària. Aquest document certifica el número de compte corrent 
on s’ha d’ingressar l’ajuda.

• Certificat de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, en els 
casos en què correspongui. Ha de ser previ a l’1 de gener de l’any 
anterior per al qual se sol·licita l’ajuda.

En el cas dels sol·licitants que estan de lloguer, 
també cal presentar:

• Còpia del contracte de lloguer.

• Document que acrediti que l’IBI està inclòs en el preu del lloguer.

Entitats públiques de les quals 
forma part l’Ajuntament

Quin és el procediment de concessió de l’ajuda?
El procediment per a la concessió de les ajudes socials és el concurs 
públic. Les sol·licituds s’han de valorar a partir de la documentació 
presentada i s’hi han d’aplicar els criteris establerts en aquestes 
bases. Correspon a la Junta d’Ajudes Socials a l’IBI, com a òrgan 
col·legiat de l’Ajuntament, avaluar les sol·licituds presentades. 
Després ha d’emetre un informe on es concreti la proposta 
d’atorgament o denegació de l’ajuda.
El percentatge d’ajuda depèn del valor cadastral de l’habitatge, tal 
com s’indica en aquesta taula:

Valor cadastral Percentatge de l’ajuda
Fins a 60.000,00 ¤ 60%
De 60.001,01 ¤ a 100.000,00 ¤ 50%
De 100.001,01 ¤ a 200.000,00 ¤ 30%
De 200.001,01 ¤ a 300.000,00 ¤ 20%
De 300.001,01 ¤ a 400.000,00¤ 10%

El percentatge d’ajuda és superior en el cas d’aquells habitatges on 
viuen persones amb discapacitat:

Valor cadastral Percentatge de l’ajuda
Fins a 60.000,00 ¤ 90%
De 60.001,01 ¤ a 100.000,00 ¤ 60%
De 100.001,01 ¤ a 200.000,00 ¤ 40%
De 200.001,01 ¤ a 300.000,00 ¤ 25%
De 300.001,01 ¤ a 400.000,00¤ 20%
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Què és un desfibril·lador? 
Un desfibril·lador és un aparell molt fàcil d’utilitzar 
que pot salvar la vida d’una persona mitjançant 
una descàrrega elèctrica que fa que el cor, 
després d’una aturada, pugui tornar a bategar 
amb normalitat. Els desfibril·ladors són fiables al 
100%, només donen una descàrrega si la persona 
ho necessita.
 
Quan l’hem d’utilitzar?
L’utilitzem quan una persona pateix un col·lapse, 
cau a terra i no respon.
 
Quins són els passos que hem de seguir en el 
cas de detectar una víctima amb una aturada 
cardiorespiratòria?
Quan una persona pateix una aturada cardíaca, el 
temps és vital. Cada minut que passa es redueixen 
les probabilitats d’èxit un 10%. A partir del quart 
minut, comencen a produir-se danys neuronals. 
Al cap de deu minuts, arriba la mort. Per tant, el 
temps d’actuació és crucial.

Com s’ha d’actuar?
En cas d’una aturada cardíaca cal actuar 
ràpidament, com més aviat millor. El temps límit 

Què s’ha de fer en cas de presenciar un infart? 
Sant Just disposa de 10 desfibril·ladors públics

d’actuació és de 10 minuts. L’ús d’un desfibril·lador 
és molt fàcil. Pràcticament qualsevol persona 
que n’hagi rebut una informació bàsica el pot 
utilitzar, no cal ser metge o metgessa ni tenir 
formació sanitària.

1. Ens hem d’acostar a la víctima i comprovar 
si està conscient i si respira. Una bona manera és 
parlar-li per veure si reacciona i apropar-li la cara 
a la boca per determinar si respira.

2.Cal demanar ajuda a les persones que hi hagi 
a la vora i trucar al telèfon d’emergències: el 112. 
És recomanable realitzar aquesta acció mentre 
ja es va a buscar el desfibril·lador més proper. Si 
algú ens està ajudant, el millor és que cadascú 
faci una cosa.

3. Un cop som davant el desfibril·lador (DEA), 
hem d’obrir-ne la caixa amb decisió, agafar-lo i 
córrer per portar-lo fins on és la víctima.

4. Un cop som al lloc dels fets, hem d’obrir la 
tapa de l’aparell, escoltar i seguir les instruccions 
que ens dóna la locució.

1. C.E.M La Bonaigua (1 fix) 
2. Policia Local (2 portàtils)
3. Casa de la Vila (1 fix, 1 portàtil,  

1 portàtil pediàtric)
4. Protecció Civil (1 portàtil)
5. Centre Social El Mil·lenari (1 fix)
6. Mercat Municipal (1 fix)
7. Camp de Futbol (1 fix)
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Des del 20 d’abril fins al 17 de maig, les dues 
artistes alemanyes Ninel Çam i Dorothee Elfring 
exposaran al Mercat Municipal (planta supe-
rior amb entrada pel c.Mercat) el seu projecte 
YOUYOUME. L’artista Ninel Çam pregunta a 
persones desconegudes si volen intercanviar la 
roba amb ella. Dorothee Elfring captura aquest 
moment amb la seva càmera.

Aquesta sessió fotogràfica és un esdeveniment 
per estar al costat d’una altra persona, experi-
mentant empatia i celebrant el moment especial 
on aconsegueixes posar-te dins dela roba de 
l’altre. YOUYOUME intenta trobar la bellesa 
del moment especial de ficar-se dins la roba 
de l’altre. És un intent de visualitzar la bellesa 
dels moments ocults quan una persona intenta 
obrir-se a una altra, a una persona desconeguda, 
a maneres diverses de ser.

Ara et toca a tu. T’agrada la idea de ser una 
altra persona per una estona? Qui voldries ser? 
Podria ser una de les teves amistats, un/a com-
pany/a de classe, de la feina, un/a familiar o 
qualsevol persona que et cridi l’atenció als car-
rers, en un cafè, en un esdeveniment, etc. Tenir 
el coratge per preguntar: “Vols intercanviar la 
teva roba amb mi?” Fes fotos abans i després de 
l’intercanvi i pots enviar-nos-les. Les teves fotos 
seran presentades al pròxim esdeveniment de 
YOUYOUME.

 

YOUYOUME – Photo Exhibition
Ninel Çam – Dorothee Elfring
Mercat Municipal. Del 20 d’abril al 17 de maig

Inauguració: divendres 20 d’abril, a les 19.30 h
Cloenda: dijous 17 de maig, a les 19.30 h
Divendres a Diumenge: 11 h – 14 h
Hores convingudes. Podeu contactar amb el número 
639 423 317 quan el whatsapp indica “open”.
ninel.cam@gmail.com
Més informació: youyoumeproject.blogspot.com

Vols formar part del YOUYOUME WORLD? 
L’art d’intercanviar-se la roba
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EN FLAIX

CAMINADA DE LA SEAS AMB MOTIU 
DEL CENTENARI DE L’ATENEU
El diumenge 18 de març, la SEAS va organitzar 
la Caminada del Centenari a Santa Creu 
d’Olorda, amb motiu de la celebració dels 100 
anys de l’Ateneu. En el recorregut es van fer 
aturades en tres punts claus: a la Penya del 
Moro, al convent de Valldonzella amb la Torre 
del Bisbe i finalment a Santa Creu d’Olorda. 
Es va explicar el patrimoni amenitzant amb 
breus escenes teatrals. Per acabar, al voltant 
d’unes 100 persones que van participar en la 
caminada, van fer un dinar de germanor.
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CONCENTRACIÓ AMB MOTIU 
DEL 8 DE MARÇ
El passat 8 de març es van concentrar més 
d’un centenar de persones per reivindicar el 
8 de març, Dia Internacional de les Dones.  
L’Ajuntament i els sindicats majoritaris 
(UGT i CCOO) van donar suport a l’aturada 
internacional per tal de denunciar la 
violència masclista, la bretxa salarial entre 
dones i homes i la precarietat laboral.  Va 
ser un acte de reivindicació de la igualtat i 
de drets laborals i per exigir un cop més que 
a Sant Just Desvern hi ha un compromís 
amb la igualtat sense excuses.

JOVES ENSENYEN A LA GENT GRAN 
A UTILITZAR LA TECNOLOGIA
Nou projecte APS (Projecte d’Aprenentge 
i Servei Comunitari) pel qual diversos 
joves de 4t d’ESO de l’Institut de Sant 
Just estan ensenyant a gent gran d’El 
Mil·lenari, l’ús de la informàtica per a 
fer tràmits bàsics. A través d’un taller 
d’informàtica, aprenen a fer tràmits online 
com demanar cita prèvia, certificats 
digitals..., a utilitzar les xarxes socials i les 
aplicacions per a mòbils.  
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EN FLAIX

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL 
DE LA POESIA
El 21 de març, la Unesco va declarar que es 
commemorés el Dia Mundial de la Poesia.  
A Sant Just Desvern es va celebrar un 
recital poètic en el qual les dones van ser 
protagonistes. Una antologia de poemes de 
poetesses seleccionada per Mireia Vidal-Conte 
acompanyada per Miquel de Palol, lectures 
de poemes en diversos idiomes, lectures 
de poetesses com l’Helga Simon, la jove 
santjustenca. També hi va participar els autors 
i les autores dels 1rs premis de poesia de Sant 
Jordi de l’any passat impulsat pel Servei Local de 
Català i una representació del Centre d’Estudis 
Santjustencs que també van llegir poemes.
Un acte literari on tastar les sensacions 
poètiques, la bellesa d’un gènere literari que 
enguany ha destacat el poema del valencià 
Marc Granell, “La poesia”. 

10 JOVES PARTICIPEN EN EL PROJECTE 
CONNECTA 2018
10 joves de l’Institut de Sant Just i del Col·legi 
Madre Sacramento participen aquest any en el 
Projecte Connecta, en el marc dels programes de 
diversificació curricular, pel qual l’alumat s’està 
formant fent pràctiques en diverses empreses 
del municipi durant 2 mesos. Enguany, són 7 
les empreses que han participat en el projecte: 
Perruqueria Esperança, Tallers Bonavista, Restaurant 
Ateneu, Escola Bressol Municipal Marrecs, Complex 
Esportiu Municipal La Bonaigua, Ràdio Desvern i 
l’Ajuntament.

EL PRIMER DIA DE LA 
PRIMAVERA, SANT JUST 
S’EMBLANQUINA
El primera dia de la primavera, 
el passat 20 de març, Sant Just 
Desvern va despertar amb el seu 
territori emblanquinat de neu.  
Un dia especial que va transcorre 
sense cap incident i amb 
normalitat amb la neu caiguda 
que va arribar a acumular 1 cm 
a la zona de baixa del municipi i 
fins a 3 cm a la part més alta, com 
en aquesta imatge idíl·lica de la 
Penya del Moro.

Fotografia: Oriol Jiménez
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Montse Molinero 
i Juncà
Grup Municipal 
d’ERC

Quima Giménez 
i González
Grup  Municipal 
del PSC

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

 

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

LLUITEM CONTRA 
EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

GESTIÓ ERRÀTICA

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

No hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i una 
altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioam-
biental. Les trajectòries per a la solució requereixen una 
aproximació integral per a combatre la pobresa. Com 
pot ser que ara per ara hi hagi una desnutrició crònica 
de 800 milions de persones? Aquesta desnutrició ve 
donada per un tipus de desenvolupament contaminant 
i malbaratador.

Molts estudis han demostrat que el món té prou 
capacitat per produir aliments per alimentar tothom. 
Llavors, per què no ho aconseguim? Perquè tenim un 
malbaratament alimentari. Tot i que la Terra produeix 
aliments per a tothom, alguns de nosaltres els mal-
gastem i altres pateixen fam.

Segons l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides, hem de posar fi a la 
fam i assegurar l’accés de totes les persones a una 
alimentació sana, nutritiva i suficient. S’ha de posar 
fi a totes les formes de malnutrició, cal abordar les 
necessitats de nutrició dels adolescents, dones em-
barassades, lactants i persones grans.

“Només amb la meitat de les pèrdues alimen-
tàries actuals es podria alimentar tota la població 
que passa gana al món”. Aquesta és la conclusió 
recollida en el manifest “Prou malbaratar aliments”, 
impulsat per una vuitantena d’entitats i empreses del 
sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona 
i la Plataforma de l’Aprofitament dels Aliments. 

Els partits polítics tenim l’obligació de treballar per 
aconseguir que tothom tingui una vida digna, que impli-
ca tenir totes les necessitats basques cobertes, una de 
les quals és poder alimentar-se. Des del PSC, hem tornat 
a presentar al Parlament la proposició de llei per a 
la reducció del malbaratament alimentari. Amb 
aquesta llei, es pretén establir les accions pertinents 
per tal d’incentivar i mobilitzar l’Administració i tots els 
agents de la cadena alimentària per assolir un millor 
aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris 
i reduir-ne el malbaratament. S’haurà de redactar el 
Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari, 
que preveurà unes mesures i tindrà un pressupost 
assignat, uns terminis de compliment i uns paràmetres 
avaluables. Mentre aquesta llei no entri en vigor, totes 
i tots nosaltres podem millorar els nostres hàbits per 
tal de lluitar contra el malbaratament.

Quan tingueu aquest número del Butlletí a les mans, 
farà dos mesos que vaig començar la meva tasca 
com a regidora de Comerç i Consum a l’Ajuntament 
de Sant Just, un projecte engrescador per a una per-
sona com jo, que vaig viure la meva adolescència 
darrere un taulell. En aquella època, m’hauria agra-
dat molt poder participar en projectes com els que 
tenim sobre la taula.

El més immediat té la primavera com a eix cen-
tral. En aquesta època de l’any, a Sant Just sortim al 
carrer, ens agrada conversar amb els veïns i veïnes 
del carrer, la plaça, l’escala..., i nosaltres us ajudem 
a fer-ho possible. De nou, “La Primavera Sant Just 
altera”. I, amb aquest leitmotiv, per exemple, del 5 al 
22 d’abril  portem la festa del Quinto Tapa a Sant Just  
per segona vegada. 

És una activitat que ha demostrat que fa poble, 
que permet que les relacions entre persones i grups 
siguin al voltant d’una taula, on bars i restaurants ens 
ofereixen les millors tapes de creació pròpia amb 
productes de proximitat, mentre es comparetix una 
cervesa o una copa de vi i es fa petar la xerrada amb 
un somriure a la cara, de manera relaxada.

Per arrodonir-ho, els comerços del municipi parti-
cipen en un concurs d’aparadors, amb flors al carrer, 
amb alegria i amb bons productes.

I, com que del que es tracta és de compartir, les 
botigues, bars i restaurants sortiran al carrer el pro-
per 6 de maig, a la Plaça Maragall, on celebrarem la 
“Festa de la Primavera”, on podrem trobar les creaci-
ons que haurem tastat durant el Quinto Tapa i també 
els productes i els serveis excel·lents de les nostres 
botigues i comerços. Els del carrer. Els del barri. Els 
que tenim a tocar.

Entre tots i totes distingirem amb guardons la mi-
llor persona restauradora, el millor cambrer o cam-
brera, la millor tapa, el millor aparador. I celebrarem 
de manera conjunta l’arribada de la primavera.

EL COMERÇ, 
EN MARXA!

@pebocus 
@jasmarats

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal   
de PDeCAT
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Lluís Monfort 
i Peligero
Grup Municipal de 
Movem Sant Just

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

NATURALMENT 
COLLSEROLA

El fet de tenir més de la meitat del nostre terme muni-
cipal dins el Parc Natural marca la dinàmica del nostre 
municipi. Les masies, les mines d’aigua i les fonts, el 
paisatge agrícola i forestal, heroicament preservat en 
alguns casos,  han conviscut agònicament durant bona 
part del segle XX amb una societat que mirava cap 
a la metròpoli, cap a l’urbanisme i les concentracions 
urbanes, i convertia Collserola, de manera més o menys 
conscient, en un pati del darrere. En aquest pati, exclòs 
sovint de les mirades i la tensió de l’urbs, hi convivien, 
en un equilibri tolerat i no admès, activitats de lleure i 
activitats més o menys al marge de la legalitat, com si 
la llunyania del control social generés un entorn propici 
per al seu desenvolupament. És evident que durant 
aquests anys Collserola ha patit nombroses cicatrius 
de les quals encara s’està refent.

Sant Just ha lluitat molt durant aquests anys, jun-
tament amb el Consorci del Parc de Collserola, per 
protegir, primer, i difondre, després, els volts i els valors 
d’aquest indret inusualment privilegiat en un entorn 
metropolità. La lluita mantinguda per bona part de 
la població contra la urbanització de la Vall de Sant 
Just n’és un exemple. I també ho és la cura amb la 
qual s’entomen totes i cadascuna de les actuacions 
que tenen impacte en aquest espai: l’adequació del 
camí de la muntanya, la gestió de l’espai forestal, la 
creació d’entorns de transició cap a Collserola en un 
mosaic d’activitats i espais que afavoreixin la diver-
sitat biològica i que incloguin l’agricultura, el lleure, 
la ramaderia, etc.

Però la situació actual també té alguna cara fosca. 
La pressió de l’activitat urbanística a les fronteres del 
parc, i sobretot la seva hiperfreqüentació per part d’una 
població de l’entorn metropolità que en vol gaudir, fan 
que ara, més que mai, calgui prendre consciència de la 
fragilitat del seu ecosistema i de les conseqüències de 
l’impacte de la nostra presència. Si bé és veritat que 
cal conèixer per estimar, també ho és que segons 
quins amors ofeguen. Cal una regulació correcta que 
permeti compatibilitzar gaudi i preservació. I en això 
hi hem de contribuir des de les institucions. No podem 
tenir una aproximació “turística” al nostre parc natural 
sense la seva contrapartida “naturalista”. Dues cares 
d’una moneda fràgil i desitjada. 

Som naturalment Collserola, la qual cosa implica un 
privilegi, però també una responsabilitat, naturalment.

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

UNA BOMBA DE 
MECHA RETARDADA

ppsantjust@gmail.com

Ya hace unos años, tantos como casi siete que el equipo 
de gobierno de turno, que casualmente abanderaba las 
mismas siglas que el actual equipo de gobierno, decidió 
preservar una zona del municipio para evitar la construc-
ción de viviendas y así proteger un entorno totalmente 
privilegiado, decisión esta que cuenta con el total res-
paldo de este portavoz y del partido al que represento. 
Los terrenos en cuestión son los de la Vall de Sant Just.

El problema radica en que una decisión de este calado 
solo puede llevarse a término de dos formas; una es la de 
expropiar a los vecinos afectados con la correspondiente 
indemnización económica o bien mediante la creación de 
un convenio de sustitución de ubicación de los metros de 
techo edificables. Es esta última la escogida por las dos 
partes, ayuntamiento y junta de propietarios.

Es importante poner de manifiesto que al ser un cambio 
de ubicación de suelo edificable que afecta a más de 
un municipio y que supone una modificación del PGM, 
interviene también como parte decisoria el gobern de 
la generalidad.

Desde la firma del convenio hasta ahora hemos visto 
como uno de los propietarios afectados ha ido comprando 
el prácticamente 100X100 de las fincas incluidas en el 
acuerdo quedando finalmente como propietario único.

Y es este propietario el que ahora amenaza con de-
mandar al ayuntamiento por incumplimiento de acuerdo 
presentando una primera reclamación o amenaza que cifra 
en 128 millones de euros que no es pequeña cosa.

Yo, que he tenido ocasión de entrevistarme con el 
señor Tomas Daga Gelabert (propietario único de la vall) 
y que he tenido la ocasión de escuchar las explicaciones 
que nos ha dado el gobierno a los grupos de la oposición 
puedo deciros sin lugar a dudas dos cosas:

La primera es que escuchando a las partes por sepa-
rado las dos procesan razones poderosas que les hacen 
poseedores de la razón y la verdad absoluta y la segunda 
es que si esto va a juicio y PERDEMOS nos enfrentare-
mos a la mas catastrófica situación económica para este 
ayuntamiento en época democrática.

No estará tan clara la situación cuando el equipo de 
gobierno ha encargado la asistencia jurídica para el abor-
daje de dicha cuestión a un gabinete específicamente 
dedicado a estos menesteres y que dicho sea de paso, 
no será barato.

Por supuesto y para concluir deciros que son muchas 
las preguntas que me hago. Por ello os emplazo a leer mi 
artículo del próximo Butlletí donde intentaré plantearlas 
y responderlas.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

POR UN SOLO 
MERCADO 
LABORAL

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

En 2017, el 90% de los nuevos contratos fueron tem-
porales. Uno de cuatro tenía duraciones menores a una 
semana. 6 millones de españoles no llegaron a cobrar 
el equivalente al salario mínimo anual. Son muchos 
los españoles, especialmente jóvenes y mujeres, que 
no pueden desarrollar una carrera profesional digna, 
independizarse o formar una familia. Para acabar con 
esta discriminación hemos presentado un proyecto 
de ley contra la precariedad. Una reforma ambiciosa 
y viable que mejora los derechos de todos los traba-
jadores, les da estabilidad en el empleo y aumenta la 
competitividad de nuestras empresas.

Habrá un solo contrato de trabajo, indefinido, con 
20 días de indemnización por despido (33 por despido 
improcedente), como tienen ahora los indefinidos. Solo 
se mantendrán los contratos temporales por formación 
o sustitución.

Nuestra ley introduce una mochila de derechos 
portables que permite que los trabajadores acumulen 
su antigüedad cuando cambien de trabajo. A diferencia 
de lo que sucede ahora, los derechos laborales serán 
del trabajador y se los llevará consigo al cambiar de 
trabajo. Para la empresa, la mochila permite hacer una 
mejor previsión de los costes laborales, y así evitar que 
muchas empresas cierren por no poder hacer frente a 
despidos cuando viene una crisis económica. Así, la 
mochila de derechos permite a las empresas ir guar-
dando ese dinero y se convierte en un seguro anticrisis.

Nuestra reforma introduce bonificaciones para las 
empresas que, dentro de su sector, menos rotación 
laboral induzcan. La empresa que despide crea costes 
sociales, y la que despide menos debe beneficiarse 
por ello.

La tasa media de paro con PP y PSOE se sitúa al-
rededor del 18%. Son cifras inaceptables y muy por 
encima de la media europea. Nadie hasta la fecha 
ha ofrecido mejor reforma que derogar las reformas 
laborales anteriores. Ningún partido ha ofrecido mejorar 
la protección de los trabajadores, ni soluciones a los 
retos del trabajo que plantean la globalización o los 
nuevos modelos de negocio.

Con los 3 elementos que plantea C´s, el mercado 
laboral sería más estable. Es el momento de actuar y 
situar a España en el lugar que merece.
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

a l’app santjustcat
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  ABRIL 2018. SANT JUST DESVERN 

ACTIVITATS
AQUEST MES DESTAQUEM...  
ARRIBA LA PRIMAVERA A SANT JUST! 
S’apropa el bon temps, la primavera i molta activitat que enti-
tats, col·lectius i serveis municipals posen en marxa en la nova 
estació que ara comença. I ja sabeu que la primavera “altera” 
a Sant Just Desvern amb Sant Jordi, amb la Festa de l’Esport, 
el Quintotapa, la Jugatecambiental, la Festa del Comerç, la Festa de la 
Pau... Gaudiu de la primavera!

A més, el proper 12 d’abril, la Clara Peya presentarà el seu disc “Oce-
anes” al Casal de Joves. Aquest concert estava previst el passat 8 de 

març i es va ajornar amb motiu de la vaga reivindicativa de drets 
laborals. La veïna i pianista ens ofereix aquest concert a les 20 h. 

Podeu reservar l’entrada a www.tictactiquet.com. No hi falteu!

NOU CONCURS DE CARTELLS PER LA FESTA MAJOR 2018
El Nucli organitza el 6è concurs de cartells i tens temps de presentar la teva 
proposta fins al 18 d’abril!
Informació: Facebook d’El Nucli o l’e-mail nucli.santjust@gmail.com

EL SANT JORDI DE SANT JUST
Del Sant Jordi que celebrem a Sant Just, a més de roses i llibres, també 
gaudim del Correfoc, dels premis de prosa i poesia en català i d’exposici-
cions i altres activitats que ens conviden a sortir al carrer i a gaudir dels 
primers dies primaverencs.

 Caramelles del Cor Lo Pom de Flors. Dies 7 i 8 d’abril, al matí. Recorregut per 
diversos carrers del centre fent parades per a les cantades.

 Concurs fotogràfic: Petons per Sant Jordi, de Desvern Comerç i Empresa. Feu 
una foto sota aquesta temàtica en un lloc o comerç del poble i penja-la a Insta-
gram o Facebook amb #concurspetonspersantjordi

 Lliurament dels premis del XXX Concurs de Prosa i Poesia en català per a no 
professionals. Divendres 20 d’abril, a les 19 h. Les Escoles

 Inauguració de l’exposició i performance You you me, 
amb música en directe. Divendres 20 d’abril, a les 
19.30 h. Mercat municipal (planta superior)

 Correfoc infantil, bestiari i espectacle de foc 
amb el Rifenyo i dimonis.. Dissabte 21 d’abril, a 
les 19.45 h. 
Des del Parc del Parador

 DIADA DE SANT JORDI. Diumenge 22 d’abril, al 
matí. Can Ginestar

FESTES
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SALUT I ESPORT

Des de fa anys, l’Àrea Bàsica de Salut 
de Sant Just Desvern impulsa i fo-
menta la pràctica d’esport i exercici 
físic, i per això, amb motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física que es 
commemora el 6 d’abril es farà la VIII 
Caminada Popular. Així mateix, des 
de l’Ajuntament conjuntament amb 
l’ambulatori s’està impulsant el grup 
de Marxa Nòrdica que cada cop és 
més nombrós i al qual us animem 
a participar pels beneficis que té la 
pràctica d’aquest esport. 

  VIII Caminada Popular. Divendres 6 
d’abril, a les 10 h. Des de l’ambulatori

  II Tast de Marxa Nòrdica. Divendres 
6 d’abril, a les 18 h. Des de l’ambulatori

A més, i amb motiu del centenari de 
l’Ateneu, la SEAS ha organitzat la 1a 
Mitja Desvern, una cursa de munta-
nya per l’entorn natural del Parc de 
Collserola. Trobareu tota la informa-
ció a www.mitjadesvern.santjust.org 
i si sou majors de 14 anys us podeu 
inscriure a runedia.mundodeportivo.
com/carrera/mitjadesvern

  1a Mitja Desvern. Dissabte 21 d’abril, 
a les 9 h. Des del Complex Esportiu Mu-
nicipal La Bonaigua

Fem salut, fem exercici físic!

Fem esport 
i fem salut!

PER A INFANTS I FAMILIES

Presentació del llibre: El Just i la 
Colla, de l’autora Palmira Badell 
amb el suport del Centre d’Estudis 
Santjustencs i l’Ajuntament
Dijous 12 d’abril, a les 19 h. 
Celler 
de Can 
Gines-
tar

US PROPOSEM...
Conta-contes amb Raquel 
de Manuel
Dimarts 24 d’abril, a les 18 h.
Espai Mas Lluí

PER A TOTHOM

Festa d’hivern i botifarrada amb 
l’AV Plana Padrosa-Bellsoleig
Dissabte 7 d’abril, a les 13.30 h. 
Parc de la Plana Padrosa

Fira d’Abril amb sopar i ball de 
l’Associació Amics del Barri Sud
Dissabte 7 d’abril, a les 19.30 h. 
Casal de Joves

Ruta Singular 3: 
Art singular. 
Art i creació.
Dissabte 14 d’abril, 
a les 11 h. Des de la 
pl. Antoni Malaret

Tertúlia de l’Ateneu: Educació. 
Innovació i renovació pedagògica, 
què hi ha de nou?, amb Jaume 
Carbonell, pedagog, periodista i 
sociòleg
Divendres 20 d’abril, a les 20 h. Sala 
Piquet de l’Ateneu

Tertúlia literària amb Pilar 
Carceller sobre la seva novel·la 
La llibreta blava
Dimecres 25 d’abril, a les 19.30 h. 
Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

El Documental del Mes: Les noies 
de l’Alba daurada, d’Harvard 
Busines
Dinamarca-Noruega-Finlàndia, 2017
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 27 d’abril, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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Inscripcions fins al 6 d’abril, de 10 h a 
14 h al Centre Social El Mil·lenari
Activitat gratuïta.

Taller: Cançons inoblidables 
Un taller per recordar cançons del pas-
sat on també cantarem i farem petites 
coreografies, a càrrec de l’animador 
Isidre Vallés. Dia del taller: 19 d’abril, 
de 17.30 h a 19 h. Activitat gratuïta.

Sant Jordi al Centre Social 
El Mil·lenari 
Farem un punt de llibre per Sant Jordi i 
esmorzarem plegats. Dia del taller: 23 
d’abril, de 10 h a 11.30 h. Inscripcions 
fins al 20 d’abril, de dilluns a divendres 
de 10 h a 14 h. Activitat gratuïta.
Vols anar d’excursió i visitar la 
Colònia Vidal de Puig-Reig?
Farem aquesta excursió el 10 de maig. 
Preu: 20 ¤ (inclou autocar, visita i di-
nar). INSCRIPCIONS: del 16 al 27 d’abril, 
de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h

ESPORT I SALUT

Activitats esportives per a perso-
nes + 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.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN  
DE SANT JUST DESVERN

Excursió al Museu de la Ceràmica 
de la Bisbal d’Empordà
Dimecres 18 d’abril, a les 8 h,   
des del Parc del Parador
Cal inscripció 
prèvia a l’en-
titat.

CONFERÈNCIES D’ABRIL   
DE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVER-
SITÀRIA 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 5: Xina, un orient no tan llunyà, 
amb Carla Benet Duran, especialista 
en llengua i cultura xinesa
Dijous 12: Els mites sobre aliments 
i alimentació, amb Abel Mariné, doc-
tor i catedràtic del Departament de 
Nutrició i Bromatologia de la Facultat 
de Farmàcia
Dijous 19: Elogio de las familias sen-
satamente imperfectes, amb Gregorio 
Luri Medrano, professor de Filosofia 
Dijous 26: 500 anys de protestan-
tisme, amb Josep-Lluís Carod-Rovira, 
polític

CLUB 60 i  +
Si teniu més de 60 anys, us 
animem a participar activa-
ment d’aquestes propostes 
pensades per a vosaltres.

AL CENTRE SOCIAL 
EL MIL·LENARI:

Encara queden places!
Ball de saló, dimarts de 16.30 h  
a 17.30 h

Internet, dilluns d’11 a 13 h
Activitats gratuïtes.

Taller de ganxet amb drapet 
Un taller on aprendràs a fer projectes 
personals i divertits amb samarretes 
velles i la tècnica del ganxet.
Dies del taller: 9 i 16 d’abril, d’11 a 
12.30 h

FOTOGRAFIA DANSA

Voleu participar en el IX Concurs 
Internacional de Fotografia?
Teniu temps per lliurar les vostres fotografies fins al diumenge 8 d’abril, a les 
12 de la nit. Els dies 14 i 15 d’abril, es reunirà el jurat i emetrà el seu veredicte 
que es comunicarà el 18 d’abril. Us animem a participar en un concurs que 
en pocs anys s’ha convertit en un dels més destacats del panorama  de con-
cursos fotogràfics internacionals. A més, també us podeu apuntar a aquests 
tallers que es faran a La Vagoneta: 

  Curs de fotografia digital. Dimarts 3 d’abril, a les 19 h
  Taller de fotografia en blanc i negre amb Jorge Llorca. Dilluns 9 d’abril, a les 19 h

MÚSICA AMB ON AIR 
JAZZ SERIES I L’ATENEU
JAZZ: RITA PAYÉS 
& ALFRED ARTIGAS
Preus amb consumició inclo-
sa: 10 ¤ general, socis/es 8 ¤ i 
menors de 30 anys 6 ¤. 
 Divendres 6 d’abril, a les 22 h. 

Sala Cinquantenari de l’Ateneu

CONCERT DE CLÀSSICA
MÚSICA CLÀSSICA AMB KATSAX 
(QUARTET DE SAXOS)
 Dimecres 11 d’abril, a les  

19.30 h. Can Ginestar

I NO US PERDEU...
MÚSICA BARROCA 
Amb l’Orquestra Barroca de Barce-
lona. Entrada general: 10 ¤. Socis/
es Ateneu: 8 ¤. Persones menors
de 25 anys: 5 ¤. Alumnat de l’escola 
de música de l’Ateneu: gratuït 
 Dissabte 21 d’abril, a les 19 h. 

Sala Cinquantenari de l’Ateneu

CONCERT SOLIDARI
Amb els Tallers de Música i 
Justícia i Pau. Donatiu: 1 ampolla 
d’oli i 1 paquet de llegums seques 
o arròs, que es destinarà al Rebost 
de Càrites.
 Divendres 6 d’abril, a les 20.30 h. 

Les Escoles

SANT JUST 
AMB LA DANSA
Sant Just Desvern disposa de diverses 
escoles de dansa i grups on poder 
practicar i aprendre la dansa en totes 
les seves modalitats. Aquest dia po-
drem gaudir de les mostres de balls 
i de danses que ens faran l’Espai de 
Dansa Marta Roig, Tutuguri, l’Esco-
la de Dansa Renata Ramos París, el 
grup dels Balls de Saló de l’Ateneu i 
el grup de ball de Raquel Rubiales 
de l’Associació Amics del Barri Sud.

  Celebració del Dia Internacional de la 
Dansa. Divendres 27 d’abril, a les  18.30 
h. Pl. Antoni Malaret i Amigó
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2018)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat des del 22 de febrer al 22 de març 
(6.160 clics).
1. Avui s’inaugura el carril bicicleta que connecta Sant Just amb 

l’avinguda Diagonal a través d’Esplugues

2. Mor Rodolfo Sánchez, alcalde de Sant Just entre el 1971 i el 1979 

3. Activat a Sant Just el Pla d’Emergència en fase d’alerta per nevades

jugateca_mil·lenari
@Jugateca_mile

La #Jugatecambiental ja comença a formar part del cap de 
setmana de Sant Just. Aquest dissabte passat el mercat d’intercanvi 
de joguines. Que tingueu una bona setmana! @ampamarrecs @
santjustcat @radiodesvern@patimpatam_sj @Jugateca_MET

https://pbs.twimg.com/media/DYmwx2aWAAUb86S.
jpghttps://pbs.twimg.com/media/DYmwz9VXUAAvypY.jpg

Gina Pol Borràs
@ginapol

#santjust ha acollit un GRAN musical! #RENT! Fantàstica actuació! 
Felicitats!!! @santjustcat @CasalSantJust

https://pbs.twimg.com/media/DYhjVIUX4AACbf8.jpg

Albert Garriga
@AlGarriga

Moltíssima sort a la @Mitjadesvern i als seus organitzadors. Als 
qui us agrada córrer rodejats de natura, no ho dubteu. Inscripcions 
obertes! @santjustcat#running #cursesdemuntanya
 
AGTBaix
#BaixGastronòmic@AGTBaix

Sessió de fotos de #quintotapa @santjustcat A la granja Carbonell 
que ens ha cedit l’espai. I una bona @Alhambra_Es
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Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és 
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE

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

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

AGENDA MAIG:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 D’ABRIL

INSCRIPCIONS NOUS CURSOS 
CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL / CAN GINESTAR

Ara us podeu inscriure per internet
i fer el pagament amb targeta. Consulteu a www.santjust.cat

EXPOSICIONS
Un mar de publicacions locals
Al CIM de Can Ginestar, del 3 al 24 d’abril

L’immens minúscul. Aquarel·les de Nil Nebot Torrella
Al Celler de Can Ginestar, del 5 al 29 d’abril
Inauguració 5 d’abril, a les 19.30 h

You you me, de Ninel Çam and Dorothee Elfring
Al Mercat Municipal (planta superior), del 20 d’abril al 17  
de maig. Inauguració 20 d’abril, a les 19.30 h

80 anys de la Lleva del Biberó
Al CIM de Can Ginestar, del 26 d’abril al 29 de maig

ALTRES
Audiovisual de la SEAS amb el Festival de cinema   
de muntanya de Torelló
Dijous 5 d’abril, a les 20 h. Sala Piquet Ateneu

Punt d’informació del jaciment a la Penya del Moro
Diumenge 7 d’abril, de 10 h a 14 h

Jugatecambiental del Parc del Mil·lenari
Activitat lúdica de caire mediambiental. 
Tots els dissabtes, d’11.30 a 13.30 h, al Parc del Mil·lenari

Festruc, activitats musicals de l’Agrupament  
Escolta Martin Luther King
Divendres 13 d’abril, a les 23 h. Casal de Joves

Itinerari de ciutat: La Barcelona romana
Dissabte 14 d’abril, a les 10 h. Preu: 12 ¤
Inscripcions al CC Joan Maragall

Primavera Socialista
Inflables, música i cargolada!
Dissabte 21 d’abril, a les 12 h. Pl. de Camoapa

lolacastan

16 likes
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