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30 anys fomentant el català per a tothom

Més transport,
comerç i habitatge
a Mas Lluí

Comencen les obres
del nou Parc
de La Rambla

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

30 anys del Concurs de Prosa
i Poesia i en Català

E

nguany el Concurs de Prosa i Poesia en Català,
organitzat pel Servei Local de Català (SLC),
celebra la seva trentena edició. Per commemorar
aquesta data, el passat 20 d’abril, durant el lliurament de premis del concurs, la poetessa santjustenca
i participant en nombroses edicions del concurs, Helga
Simón, va oferir un recital de poesia, acompanyada per
la música de Guillem Alberich.
Els objectius d’aquest certamen són potenciar l’ús
del català en infants, joves i persones adultes i donar
l’oportunitat a les no professionals a expressar-se de
manera creativa. Hi ha quatre categories diferents per
edat, tant de poesia com de prosa, a partir dels nou anys.
La responsable del SLC, Marta Mussach, destaca el nivell
de l’edició d’enguany, tant en les categories infantils i
juvenils com en la d’adults.
A més, aquesta edició ha batut el rècord de persones
participants dels darrers cinc anys amb 275 obres presentades. La responsable del SLC fa una valoració molt
positiva de la trajectòria d’aquests trenta anys. Segons
explica els primers anys hi havia tan sols unes cinquanta
persones participants i eren alumnes del mateix SLC.
El paper de les escoles és clau per aconseguir una
bona participació. A la propera edició s’hi incorporarà
l’alumnat del Centre Pilot d’educació especial. Entre els
13 i els 17 anys és l’edat que costa més incentivar la participació, tot i la difusió que en fa l’Institut de Sant Just.
Hi ha persones fidels a aquest concurs i que han estat
premiades en més d’una ocasió. També hi ha autors i
autores que han participat en el concurs com a no professionals i més endavant han editat i publicat les seves
pròpies obres. És el cas de la jove poetessa Helga Simón,

que va començar a participar en el concurs amb nou
anys i que recentment ha guanyat el prestigiós premi
de poesia Amadeu Oller amb la seva obra ‘A la vora’, un
recull de 30 poemes.
Altres persones autores com la Palmira Badell, que recentment ha publicat el llibre de relats ‘El Just i la Colla’, i
Leonci Canals i Ramon Jané, autors que han participat en
llibres escrits de manera col·lectiva, ‘Trencadís’ i ‘Vint-icinc camèlies i un pessic de pols’, respectivament. Marta
Mussach assegura que l’èxit del concurs aquests trenta
anys és una satisfacció i creu que un concurs de caire
local com aquest s’ha de seguir potenciant.

QUÈ OPINEN…
JUST FOSALVA
Regidor d’Educació:

MARTA MUSSACH,
Servei Local de Català

PAMELA ITURRALDE,
Aprenent en una parella lingüística

“EL SLC DÓNA UN
SERVEI INDISPENSABLE FORMANT,
ASSESSORANT I
DINAMITZANT
EL NOSTRE TEIXIT
SOCIAL FENT ÚS DE LA
LLENGUA CATALANA, CONVERTINT-LA
EN UNA EINA DE COHESIÓ”

“M’HE QUEDAT MOLT
SORPRESA DE L’ÈXIT
QUE HA TINGUT
EL CONCURS DE
PROSA I POESIA
EN CATALÀ AQUESTS
TRENTA ANYS. A SANT JUST HI HA
MOLTES GANES D’ESCRIURE”

“APRENDRE CATALÀ
NO ÉS NOMÉS
APRENDRE UN
IDIOMA, SINÓ
LA SEVA CULTURA
I AIXÒ M’AGRADA
MOLT”
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Les persones guanyadores del XXX Concurs de Prosa i Poesia en Català per a no professionals 2018 van recollir els premis el divendres 20 d’abril
en un acte que va tenir lloc al claustre de Les Escoles. L’acte va ser presentat per la responsable del Servei Local de Català de Sant Just Desvern, Marta
Mussach, i va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, el regidor de Cultura, Sergi Seguí, el regidor d’Educació, Just Fosalva, i el
president de l’Ateneu, Albert Macià. Tots ells van fer l’entrega dels premis a les persones guanyadores de les diferents modalitats i categories.

Premis prosa (nois/es 9-11): Sarah Diarra Burull (1r); Nàdia Barnosell Titsch (2n);
Andrea Gutiérrez López (3r). Premis poesia (nois/es 9-11): Daniela Felices Silva (1r);
Martina Llatje Cejas (2n); Clàudia Walter López (3r)

Premis prosa (joves 12-14): Marc Castellví Andreo (1r); Aina Vives i Roca (2n); Lídia
Perdiguero Tutusaus (3r). Premis poesia (joves 12-14): Paula Macarro Roig (1r); Aya El
Jorfi Espín (2n); Unai Sauter Espin(3r)

Premis prosa (joves 15-17): Ernest Prat Rieradevall (1r); Natàlia Rodríguez López
(2n); Anna Cardona Collado (3r). Premis poesia (joves 15-17): Jan Corberó Forn (1r);
Oriol Campanyà Viñeta (2n); Clara Villanueva Moreno (3r)

Premis prosa (persones adultes): Tomás Cerdà Martorell (1r); Céline Castejón Itey
(2n); David González Caballero (3r). Premis poesia (persones adultes): Jordi Aranda
Grijalba (1r); Mariona Sales Vilanova (2n); Júlia Jaumot Lluch (3r)

OBJECTIUS I SERVEIS DEL SLC
L’activitat del Servei Local de Català es divideix
en tres àmbits: l’assessorament, els cursos i la
dinamització.
L’assessorament lingüístic és un servei gratuït
adreçat a l’Administració pública, les empreses,
els comerços i les persones particulars. Per fer ús
d’aquest servei tan sols s’han d’enviar els documents
que necessitin ser corregits a l’adreça electrònica
catala@santjust.cat. Enguany el SLC ha corregit prop
de mil pàgines, una xifra força més alta que en altres
municipis de la comarca.
Una part important de l’activitat del SLC són
els cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) que es basen en els programes
de llengua catalana de la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL). Aquest any s’han ofert un total de 18 cursos,
amb 297 alumnes. Hi ha cursos per a tots els nivells: inicials i bàsics
per aquelles persones que no tenen coneixements de català, de
consolidació de la llengua per assolir el nivell elemental, intermedi
i de suficiència o d’aprofundiment per aquelles persones que volen
arribar al nivell superior.
La responsable del SLC, Marta Mussach, assegura que hi ha
moltes persones estrangeres que tenen interès a aprendre el català en
poc temps d’arribar a viure al municipi i a més en destaca la rapidesa
amb què aprenen, sobretot si ja dominen més d’una llengua. Enguany,
sobresurten les persones aprenents que provenen de Veneçuela, i

majoritàriament hi ha més alumnes estrangers que
d’altres zones de dins l’Estat espanyol.
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són
equivalents als certificats de la DGPL i a més tenen
una correspondència amb els nivells del marc europeu
comú de referència (MECR).
Els cursos del SLC s’imparteixen a Les Escoles, al
carrer Montserrat número 2. Si esteu interessats a
cursar alguna formació de llengua catalana podeu
trucar al telèfon de l’equipament 93 473 44 76 o
al telèfon de l’Ajuntament de Sant Just 93 480 48
00 o enviar un correu electrònic a l’adreça catala@
santjust.cat. També podeu demanar més informació
a l’Ajuntament els dilluns i els divendres 9 h a 14 h o
els dimecres i els dijous de 12 h a 14 h.
La tercera de les tasques del SLC es basa en la dinamització, amb
el voluntariat lingüístic com a proposta central. El voluntariat
lingüístic, que funciona a través de parelles lingüístiques, consisteix
en un reforç fora de l’aula que serveix per adquirir pràctica real de
conversa al carrer. Actualment a Sant Just hi ha 24 parelles lingüístiques
actives. Al municipi hi ha més voluntaris per ensenyar que persones
aprenents i per tant a vegades s’emparellen voluntaris santjustencs
amb aprenents d’altres municipis propers.
Des del SLC s’està treballant per oferir també l’opció d’aprendre
amb una parella lingüística a través d’internet, per tal de facilitar les
incompatibilitats horàries.
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EL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
Una de les 24 parelles que actualment hi ha a Sant Just és la
formada per la santjustenca Natàlia Alsina i l’argentina Pamela
Iturralde. La Natàlia ja hi havia col·laborat amb dues parelles
lingüístiques més i la Pamela tampoc és nova amb aquest
tipus de formació, ja havia practicat amb una amiga catalana.
Ambdues coincideixen que és important anar canviant de parella
per tal de variar d’hàbits i aprendre a través de diferents maneres
de fer. Habitualment cada parella lingüística practica deu
sessions d’una hora cadascuna, temps que pot variar depenent
de la complicitat de cada parella.
La Natàlia i la Pamela ja porten cinc sessions juntes i
destaquen la fluïdesa en la seva comunicació. La Natàlia
assegura que la feina de la persona que ensenya no és només
mantenir una conversa, sinó que també consisteix a preparar-se
jocs perquè la xerrada sigui més dinàmica, preparar-se diversos
temes per tractar o portar-los a diferents llocs del poble, com ara
el mercat, perquè els aprenents interactuïn amb gent diversa.
A més, d’aquesta manera també s’ajuda a la integració al
poble de la persona nouvinguda. De fet, la integració és el motiu

L’actual parella lingüística de la
Pamela, la Natàlia, destaca que totes
les parelles que ha tingut tenen
un bon nivell de català, com en el
cas de la Pamela, però que en el
moment d’afrontar una conversa es
bloquegen. És per aquest motiu que
considera clau perdre la por a posar
en pràctica el català mitjançant les
parelles lingüístiques.

Entitats públiques de les quals
forma part l’Ajuntament
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que va conduir la Pamela a voler aprendre català. L’aprenent
argentina viu a Catalunya des de fa catorze anys i des del 2006
que aprèn l’idioma amb la voluntat d’apropar-se més a la seva
gent. En el cas de la Natàlia ha decidit ser voluntària lingüística
perquè valora l’esforç d’aquelles persones que volen aprendre
català i li agrada poder ajudar-les a integrar-se.
La Pamela explica que a Sant Just li és més fàcil parlar en català
que a Barcelona perquè a la capital catalana quan veuen que té
certa dificultat en parlar en català passen a parlar-li directament
en castellà i aquí al poble no es troba tant amb aquesta situació,
fet que valora positivament per poder millorar el seu nivell.
La Pamela també ha estudiat diversos cursos al SLC,
actualment està cursant el nivell intermedi 3, i creu que un
dels aspectes més interessants és poder aprendre de diferents
professors que tenen accents de llocs diversos. Tot i que a classe
se sentia segura parlant, a l’hora de mantenir una conversa real
al carrer sentia vergonya i per això va decidir que l’opció de les
parelles lingüístiques l’ajudaria a obrir-se a altra gent en situacions
que van més enllà de l’aula.

Natàlia Alsina
i Pamela Iturralde

EQUIP DE GOVERN
INVERSIÓ A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Que la pràctica de l’esport a Sant Just és un valor,
no es discuteix. Salut i convivència van units. El
nombre de persones que fem esport en el nostre
municipi és extraordinari. No només en els espais
preparats i adaptats per a poder desenvolupar les
diferents modalitats esportives sinó també aprofitant el nostre entorn natural i urbà. Especialment
al Parc Natural de Collserola. Entitats i persones
a títol individual, utilitzem les instal·lacions i els
espais oberts de forma molt generalitzada per
practicar l’esport.
Una de les funcions de governar és facilitar bones condicions i bones instal·lacions. En el darrers
mesos hem dut a terme fortes inversions en el
món de l’esport.
En el camp de futbol, podem gaudir del nou
camp de gespa, els nous espais per a les
entitats i també la nova urbanització del carrer

Cervantes, en què d’aquí a pocs dies iniciem les
obres. Això fa i farà que les instal·lacions i el seu
entorn facin un canvi molt substancial.
En el complex de la Bonaigua, hem encarregat la construcció d’un nou pavelló i la
renovació de la pista exterior, i una darrera millora va ser ampliar l’espai per a activitats
dirigides i remodelar els vestuaris femenins.
En aquests moments més de 3.500 persones
utilitzen aquest espai esportiu. Cap municipi a
Catalunya amb població similar disposarà de
4 pistes per practicar l’esport. Així mateix, a
l’entorn del complex, concretament al passeig
de la Muntanya, que ens porta fins a aquest
equipament esportiu, hem encarregat la nova
urbanització del carrer perquè es converteixi en
un passeig agradable i amable amb plataforma
única i amb espais de trobada i de descans.

Aquestes inversions no han de quedar-se
aquí, sinó que constantment hem de pensar i repensar els espais per conèixer amb les entitats
les futures necessitats. Apostem per millorar de
forma constant els nostres equipaments com a
espais de convivència i per acollir de la millor manera possible els diferents col·lectius esportius,
culturals, educatius o socials. Precisament, en els
equipaments educatius, s’han renovat les pistes
de les escoles Canigó, Montseny i de l’Institut
de Sant Just com a espais complementaris per a
pràctica d’esport.
Més enllà del món de l’esport, destacar la
nova construcció del Centre Cívic del Mas Lluí
i l’ampliació de l’escola Montserrat. Un esforç
pressupostari que busca facilitar els espais i les
condicions per a la millora de la qualitat de vida i
de l’activitat col·lectiva i individual.

EL CATALÀ, LLENGUA
VERTEBRADORA D’UNA
SOCIETAT PLURILINGÜE

UN BINOMI
GUANYADOR

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Estem d’enhorabona. El Servei Local de Català compleix trenta anys. Algú
podria pensar i simplificar aquest fet afirmant que són tres dècades ensenyant català. Però ens quedaríem a la superfície. Els i les mestres que han
passat per qualsevol Servei Local de Català, i sobretot pel de Sant Just,
saben que fan molt més que ensenyar una llengua.
És evident que existeix una part més “acadèmica”, si es vol dir així,
impartint l’ensenyament necessari per assolir les titulacions oficials. Ara
bé, el SLC fa molt més. Realitza una feina impagable de vertebració social,
de cohesió, d’integració, tenint en compte que a Catalunya es parlen prop
de 300 llengües. Sant Just no en som una excepció. Tenim gent vinguda
d’arreu. Per tant, som una societat plurilingüe. En aquest context social és
imprescindible garantir dues coses: que ningú sigui discriminat per raons
de llengua i treballar intensament per preservar, fomentar i consolidar el
futur de les llengües pròpies de Catalunya, assegurant el dret a la formació
en català a tot el territori, tant pel que fa a infants com a adults.
Fa trenta anys que el Servei Local de Català de Sant Just treballa en
aquesta línia, ajudant les persones que volen assolir una titulació oficial
al mateix temps que acull persones vingudes d’altres països, amb altres
llengües i costums, i els introdueix en la nostra cultura i la nostra llengua.
És, sense dubte, la punta de llança d’un sistema necessari i articulador de
la societat.

Aquesta està sent una legislatura marcada clarament per l’aposta decidida
pel binomi polítiques de gènere - ciutat educadora. Estem implementant
una sèrie d’accions i projectes que busquen incidir des d’un prisma feminista
en els diferents espais que la ciutat educadora ens brinda, per tal de generar
canvis que evitin la reproducció dels estereotips i dels comportaments
socials patriarcals.
En aquest sentit i entenent la capacitat transformadora que té l’educació
en els àmbits formal, no formal i informal. En l’espai no formal hem creat
durant el 2017 l’espai lila, un espai d’empoderament femení per a joves.
D’aquest espai, amb un treball conjunt amb l’Ajuntament, ha nascut la primera
campanya contra el sexisme en el marc de les festes populars.
En l’espai formal estem treballant diferents línies d’actuació: per una banda
des del Projecte Educatiu de Ciutat un grup ciutadà ens ha fet la proposta
“dona, ciència i tecnologia”, una sèrie de tallers als centres educatius per motivar les noies a estudiar ciència i tecnologia, uns àmbits molt masculinitzats.
Una altra línia és una formació al professorat dels centres educatius
en coeducació. Ara per ara està sent una formació molt ben valorada pel
professorat assistent. A més a més, d’aquesta formació en resultaran dos
elements importants. El primer són unes enquestes per a professorat i
famílies per tal de poder tenir una diagnosi acurada sobre coeducació al
nostre municipi i en segon lloc un decàleg de bones pràctiques i experiències
per als centres educatius. Encara ens queda un llarg camí per recórrer en
matèria d’igualtat efectiva, però des de Sant Just avancem amb pas decidit
contra aquesta desigualtat global.
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ENTREVISTA A SÍLVIA GRANOLLERS, INFERMERA DEL CAP SANT JUST I IMPULSORA
DE LA CAMPANYA “SANT JUST, ENCARA FUMES?”

“El 50% de les persones que fumen moriran per
un problema relacionat amb el tabac, però aquesta
estadística es pot trencar deixant de fumar”
El 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense
Tabac, promogut per l’organització Mundial de
la Salut amb l’objectiu de centrar l’atenció en
el problema de salut pública que representa
el tabac. Amb la Sílvia Granollers parlem de
la campanya “Sant Just, encara fumes?”, que
va tenir lloc entre els anys 1999 i 2001, i de tot
el que ofereix el CAP Sant Just a les persones
que volen deixar de fumar.
Quin és l’origen de la campanya
“Sant Just, encara fumes?”?
El 1999 feia vuit anys que havíem
obert el CAP Sant Just i havíem detectat que molta gent patia les conseqüències del tabac. Estàvem valorant
dur a terme alguna acció per solucionar aquest problema i un dia vaig
veure que a Esplugues havien penjat
banderoles que parlaven del tabac.
Va ser aleshores quan vam tenir la
idea d’engegar una campanya, que
va durar dos anys.
Què ofereix el CAP per deixar de
fumar?
Els estudis demostren que el mètode més efectiu per deixar de fumar
inclou treballar la dependència conductual i oferir tractaments farmacològics a aquelles persones amb
dependència física. Al CAP ajudem
en aquests dos aspectes. Cal tenir
en compte que els fàrmacs només
són efectius si el pacient fa un esforç per acostumar-se a viure sense
la cigarreta.
Quina és la taxa de fumadors actualment?
L’Enquesta de salut de Catalunya del
2016 diu que un 22,7% de la població catalana major de 14 anys fuma
diàriament, mentre que un 1,8% ho
fa de forma esporàdica. Quan vam
començar la campanya, el percentatge era superior al 30%, o sigui que
l’evolució ha estat molt positiva.
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Quines conseqüències té el tabaquisme?
Hi ha moltes malalties associades
al tabac, perquè la contaminació a
la qual s’exposa el cos és constant.
Una persona fumadora pot arribar a
rebre un 12% menys d’oxigen que una
persona no fumadora, però el cos és
savi i es comença a recuperar tan bon
punt es deixen d’introduir aquestes
substàncies. El 50% de les persones
que fumen moriran per un problema
relacionat amb el tabac, però aquesta
estadística es pot trencar en qualsevol moment deixant de fumar.
És clau tractar el tema del tabaquisme des de la infància i l’adolescència?
Una de les mesures més efectives per
reduir la prevalença de consum de
tabac és aconseguir que els adolescents i les adolescents retardin l’inici
del consum. Si comencen a “flirtejar”
amb el tabac a una edat més avançada, tenim més temps perquè es formin i siguin més capaços de superar
la pressió de grup. De cara a l’any que
ve, ens agradaria treballar una estratègia que es diu “classe sense fum” i
que té l’objectiu de crear una pressió

de grup positiva per aconseguir que
tot un grup escolar es comprometi a
no fumar durant un curs.
Les mesures restrictives en espais
públics són efectives?
Penso que sí, perquè les persones que
fumen s’adonen que poden viure sense el cigarret. Actualment, l’Agència
de Salut Pública, l’Ajuntament i el
CAP Sant Just estem treballant per
promoure els “entorns sense fum”.
Es tracta de senyalitzar els espais
propers a escoles, instituts, centres
sanitaris i centres esportius, per tal
de delimitar un espai on es demanarà
que no es fumi. La llei no prohibeix
que es fumi, per exemple, a les portes
de les escoles i això contribueix a
normalitzar el consum. El 31 de maig
donarem el tret de sortida a aquest
projecte.

S’inicien 3 obres al Barri Centre
Amb un pressupost de 650.000 ¤ i es preveu que finalitzin després de l’estiu

Ramb

Durada: 2-3 MESOS
Cost: 116.149,19 ¤

REURBANITZACIÓ DELS TRAMS
DELS CARRERS COLINDANTS AL COL·LEGI
MADRE SACRAMENTO

Aquests dies han començat les obres de reurbanització
dels trams dels carrers Ateneu (entre c. Catalunya i c.
Electricitat) i c. Electricitat (entre c. Ateneu i c. Bonavista).
Les millores s’executaran per fases garantint així
l’accessibilitat a l’escola i al veïnat. Urbanitzar i millorar
aquests trams de carrer convertint-los en plataforma
única, soterrant les línies elèctriques i de telefonia
i adaptant les voreres per permetre un recorregut
accessible i crear unes zones més amplies al voltant dels
accessos de l’escola amb nou mobiliari urbà, nou arbrat i
nou enllumenat.

la de

Sant

Carrer M

consisteixen en urbanitzar el solar per
convertir-lo en un nou espai verd urbà
que inclou camins per dins del parc
i que comuniquen amb les entrades
situades al c. Major i Rambla. Aquests
camins permeten crear tres zones
diferenciades: una zona per a parc
infantil, una zona de gespa i zona
d’estada amb mobiliari urbà.

ajor

LES OBRES DEL NOU PARC
DE LA RAMBLA

Just

REURBANITZACIÓ I MILLORA
DE LA PLAÇA ESTUDIS VELLS, CARRER
CARLES MERCADER I CARRER MOSSÈN
ANTONINO TENAS

Urbanitzar i millorar els carrers fent-los plataforma
única, renovació del paviment i donant prioritat al
vianant i mantenint l’aparcament existent. Es soterren
les línies elèctriques, s’instal·la nou enllumenat i es
remodela la nova pl. dels Estudis Vells.
Durada: 4-5 mesos
Cost: 189.937,37 ¤

Durada: 4-5 mesos
Cost: 341.842,85 ¤
IVA inclòs
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NOTÍCIES BREUS
NOUS CONTENIDORS
DE RECOLLIDA DE PILES

DESCOBREIX EL
COMPOSTATGE CASOLÀ
Us facilitarem gratuïtament un compostador de jardí i
podreu transformar la matèria orgànica (restes de cuina
i jardí) en compost. Fer compost és un procés totalment
ecològic i és la forma més important que tenim a nivell
personal per reduir la generació
de residus. Si voleu
participar d’aquesta
experiència, podeu
trucar al 93 480 48
00 i demanar el vostre
compostador.

Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges,
calculadores... les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri,
el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el
medi ambient. Cal garantir que no vagin a l’abocador i que se’n faci una
gestió acurada. Per millorar la recollida de les piles, l’ajuntament de Sant
Just Desvern ha posat a disposició de la ciutadania nous contenidors
a equipaments municipals. Els nous contenidors s’han ubicat als
Centres Salvador Espriu, Les Escoles, CEM la Bonaigua, Casal de Joves
i al Mercat. També s’ha posat un contenidor a l’edifici Walden. Amb
aquests són 20 els punts de recollida municipal de piles.

NOUS CONTENIDORS DE PAPER/CARTRÓ
QUE OBLIGUEN A PLEGAR LES CAPSES PER
OPTIMITZAR L’ESPAI INTERIOR
L’Ajuntament ha començat a renovar els contenidors de paper i cartró de les bateries
de recollida de residus. Els nous contenidors incorporen una mena de butxaca o
boca que, per les seves dimensions, no permet dipositar capses senceres a
l’interior. Com que l’ordenança de residus no permet deixalles a la via pública fora
dels contenidors, i per això es contemplen sancions, s’espera que els nous models
ajudin a canviar l’hàbit d’algunes persones que encara no pleguen les capses quan les
han d’introduir als contenidors blaus. Aquesta mesura ha de permetre encabir en un
mateix contenidor de paper molts més residus que fins ara.

INTERCANVI JUVENIL ERASMUS
+ #INCLUDE ME
Durant la passada Setmana Santa (del 25 de març a l’1 d’abril) el Servei de Mobilitat
Internacional de l’Ajuntament va participar en l’intercanvi juvenil europeu INCLUDE
ME. Durant 7 dies, 14 joves d’entre 13 i 16 anys d’edat, estudiants de IES Sant Just,
van viatjar a Pärnu (Estònia), on van conviure amb un grup de joves estonians de la
mateixa edat.
A través d’aquest intercanvi, els/les participants van treballar la crisi migratòria
a Europa i la fotografia com a acció d’inclusió social. Entre els diferents tallers
programats, els/les joves també van poder descobrir una nova cultura, millorar el
seu anglès i gaudir de les visites lúdicoculturals fetes a les ciutats de Pärnu i Tallin.
L’experiència ha estat valorada molt positivament entre els usuaris d’ambdós països.
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NOTÍCIES BREUS
DESCARREGA’T L’APP
DE SEGURETAT CIUTADANA

ABANS I DESPRÉS DEL C.BALMES
Vistes del carrer Balmes, després de ser remodelat per l’Ajuntament i que, recentment, les empreses de
subministrament hagin retirat les connexions i cablejats aeris.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR
PROPOSTES PLÀSTIQUES I FOMENTAR LA CULTURA
DE LA PAU
Fins al dia 24 de maig està oberta la
convocatòria perquè artistes emergents
puguin presentar propostes de creacions
plàstiques relacionades amb la cultura de la
pau. Són murals que es reproduiran a les parets del pati de l’equipament municipal Les Escoles,
on s’està rehabilitant l’accés al refugi antiaeri. La tècnica dels treballs és lliure i la temàtica ha
d’estar relacionada amb la por, el bombardeig, els efectes de l’educació, la solidaritat ...
Aquesta acció s’emmarca en el projecte Interreg-Rutes Singulars 2016-2019, cofinançat
amb recurs municipal i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional; així també s’obre
la convocatòria a la presentació de propostes d’artistes creatius dels municipis espanyols
i francesos que formen part d’aquest projecte. L’Ajuntament també forma part de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Educadores i ha treballat la línia de la cultura de la Pau i és sensible
als projectes de recuperació de la memòria històrica. De fet, el 8 d’octubre farà 80 anys de
l’únic bombardeig d’aviació que ha patit la població de Sant Just Desvern i coincideix amb la
recuperació d’aquesta vessant històrica local.
Ara, amb cofinançament del projecte europeu, s’estan realitzant els treballs d’adequació de
l’accés al refugi antiaeri situat entre els carrers Ateneu, Creu i Montserrat -on avui hi ha Les
Escoles-. Els “Murs de la Memòria” que se situaran a l’exterior ens permetran posar-nos en la
situació de les persones que durant la guerra van haver de fer ús dels refugis.
Les bases es poden consultar a santjust.cat i a www.rutas-singulares.eu

L’App de Seguretat Ciutadana de la
Policia Local de Sant Just Desvern compta
actualment amb 300 registres. Tenir instal·lada
aquesta aplicació al telèfon o dispositiu mòbil
permet estar geolocalitzable en cas d’emergència
o desorientació de persones grans, permet fer
enviaments de missatges en situacions crítiques,
trucades d’emergències, rebre alertes... A banda
de la ciutadania també són usuaris potencials
d’aquesta aplicació les botigues o establiments
comercials per l’interès que desperta poder rebre
informació de situacions de robatoris, circulació
de bitllets falsos o petites estafes que es poden
estar duent a terme al municipi o rodalies. Ara
fa cinc anys que es va posar en marxa aquesta
aplicació amb una clara vocació de servei públic
en temes de seguretat. És la primera experiència
de cooperació en matèria de seguretat ciutadana
de la policia de proximitat - Policia Local o
Guàrdia Urbana de diferents municipis de la
comarca i Hospitalet - utilitzant tecnologia
Smartphone. Aquesta App de Seguretat
Ciutadana, funciona amb diferents idiomes, i es
pot descarregar, gratuïtament, des de Google
Play o Apple Store.
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Asproseat i Ràdio Desvern uneixen forces amb
“Espai Asproseat”, un programa de ràdio inclusiu
El Centre Ocupacional Asproseat
i Ràdio Desvern treballen conjuntament, des de l’any 2012, per tirar
endavant l’“Espai Asproseat”. Aquest
programa radiofònic té l’objectiu de
trencar amb l’estigma social envers
les persones amb altres capacitats
i reduir l’anomenada “bretxa digital”, que afecta especialment aquest
col·lectiu.
El projecte compta amb la col·
laboració de 22 persones usuàries
d’Asproseat Sant Just, amb edats
compreses entre els 21 i els 56 anys,
que s’encarreguen de la preparació,
la gravació i la difusió del programa,
amb la col·laboració de l’equip de
l’emissora. “Espai Asproseat” permet
als seus participants desenvolupar
destreses en l’ús de les TIC, millorar
les seves habilitats socials i comunicatives, treballar de forma cooperativa i donar a conèixer el col·lectiu de la
discapacitat intel·lectual tot trencant
les barreres comunicatives.
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Des de 2012, els col·laboradors d’”Espai Asproseat” han
realitzat sortides de caràcter
lúdic i cultural per tal de recollir informació i generar contingut d’interès per a l’emissió.
El programa també ha comptat
amb la visita de representants
polítics locals, com ara la regidora Gina Pol i l’alcalde Josep
Perpinyà, que han estat entrevistats pels locutors i locutores
d’Asproseat sobre temes socials i polítics.

Més transport, comerç i habitatges a Mas Lluí
El barri de Mas Lluí de
Sant Just va creixent en
serveis. A dia d’avui, ja
hi ha dues línies d’autobús que li donen cobertura, la L30 i la L52.
L’ampliació de la L52
fins a Mas Lluí facilita
la connexió al veïnat del
barri santjustenc amb
el Trambaix (parada
Consell Comarcal), Sant
Joan Despí, Cornellà i
Hospitalet de Llobregat,
arribant fins a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Passa cada 20
minuts, en dies feiners, i cada 30
minuts, en dissabtes i festius.
Aquesta millora es complementa amb la nova línia L30 posada en
marxa la passada tardor, que dobla
l’oferta de transport públic existent al barri de Mas Lluí i millora la
connexió amb el centre del municipi. Tot i que l’autobús L52 ja passa
a prop de Rodalies-Renfe Sant Feliu, s’està treballant en una connexió més directa per tal de disposar

assistents a les reunions convocades. S’està treballant perquè el nou
equipament no sols doni resposta a
les necessitats del barri, i del conjunt de la població, sinó que també
sigui respectuós amb l’entorn i amb
Collserola.
A BON RITME L’OFERTA PÚBLICA
DE 117 HABITATGES

d’una cobertura de transport públic.
El veïnat, a més, comença a gaudir de més establiments comercials. Segons el cens d’activitats municipals, ja hi ha més d’una desena
d’establiments i la darrera obertura
és una fleca-restaurant al carrer
Rosa de Luxemburg, davant del
Parc de Iulia Queta.
L’Ajuntament, per la seva part,
està dissenyant el nou Centre Cívic de Mas Lluí, i ha recollit les
aportacions de l’Associació veïnal
del barri, així com de les persones

Promunsa, com a empresa pública de l’habitatge a Sant Just, està
construint els 54 pisos de venda
que ja estan adjudicats. Les persones beneficiades ja han fet el segon
pagament del seu pis, i tot s’està
executant d’acord amb el calendari
previst. En paral·lel, s’està treballant en las següent promoció que
preveu 43 pisos més de venda, als
carrers Comte Vilardaga 172 i Teresa Claramunt 1, a més de 20 pisos de lloguer que estaran situats al
carrer Comte Vilardaga 172. Fins
al dia 11 de maig, les persones interessades en els habitatges de
venda poden entregar la documentació a Promunsa.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT
Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era d’Internet a les Administracions públiques, aquestes han
experimentat una evolució extraordinària, basada
en el desenvolupament de la innovació tecnològica,
la reorganització administrativa i la millora contínua
dels serveis públics.
L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC), combinat amb
els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb
l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions
interadministratives i les relacions de l’Administració
amb les persones, les empreses i les organitzacions.
L’Administració electrònica permet, per tant, que
els serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Just
Desvern a la ciutadania es prestin d’una manera més
eficaç, ràpida i eficient; facilita l’acostament a la
ciutadania, multiplica els canals pels quals aquesta
s’hi pot relacionar i en simplifica les relacions.
A tall d’exemple, en aquestes pàgines centrals, es
descriuen alguns dels serveis més punters sobre l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

PLENS ONLINE
Des de 2013, aquesta eina permet a la ciutadania escoltar, en directe,
les sessions de Ple que cada mes celebra la corporació municipal.
L’Ajuntament també ofereix, a partir de l’endemà, poder escoltar a
través de la pàgina web les intervencions dels regidors i regidores,
separades pels punts de l’ordre del dia.
Aquesta aplicació, creada amb
l’objectiu d’apropar l’acció del
Govern a la ciutadania, compta
Plens on line
amb unes 250 escoltes per
sessió i s’hi pot accedir des del
web santjust.cat o des de l’App
santjustcat.

12 EL BUTLLETÍ MAIG 2018

santjust.cat

XATBOT
L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha estat un dels primers
ajuntaments de l’Estat espanyol en posar en marxa un xat-bot per
millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Administració pública.
El xat-bot és una eina de conversa automatitzada, a través d’internet,
que simula el comportament que tindria una persona real.
Aquesta nova eina que ofereix l’Ajuntament de Sant Just Desvern
a través de la seva pàgina web i de Facebook-messenger permet,
en una primera fase, concertar cita prèvia amb diferents serveis
municipals fent ús d’aquest xat virtual (aparellador, enginyer,
mediació de l’habitatge, OMIC, punt de l’habitatge, servei d’orientació
jurídica, suport psicològic de la dona, i borsa de treball). L’objectiu,
però, és anar ampliant el servei per millorar, cada dia més, les
comunicacions entre la ciutadania i l’Administració local.
Els avantatges d’aquest sistema de comunicació bidireccional,
entre la ciutadania i l’Administració pública, són bàsicament tres.
D’una banda, és que fa ús d’un mitjà tecnològic modern al qual la
ciutadania cada dia hi està més familiaritzada: és un xat. D’altra
banda, al ser un servei d’atenció robotitzat facilita fer gestions a
qualsevol hora del dia. Per últim, treballar
amb intel·ligència artificial permet apropar
i conèixer, cada dia més, el llenguatge que
fan servir les persones per oferir un millor
servei des de l’Administració.
La implantació del sistema de Xat-Bot
de cita prèvia s’ha presentat en el Mobile
Word Congres de 2018.

PLATAFORMA GIS. SISTEMES
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
La implantació de sistemes d’informació geogràfica permet millorar la gestió
de diverses bases de dades analitzant la seva repercussió en el territori. Amb
la incorporació de les dades estadístiques del padró municipal d’habitants,
sempre respectant la protecció de dades personals, s’ha facilitat la presa de
decisions sobre la distribució dels recursos.
Amb un conjunt de dades estadístiques associades, com ara les referents
a l’edat, el gènere i les zones de residència del municipi, aquesta eina ajuda
el personal de l’Ajuntament a prendre decisions en el moment de distribuir
els recursos on la ciutadania més ho necessita. Per exemple, quina zona de
Sant Just Desvern és on viu més gent gran, quin barri o sector compta amb
més infants i veure quina és aquesta distribució comparant-la amb diversos
equipaments com zones verdes, parcs infantils, etc.
Inicialment els visors de mapes estan disponibles en la Intranet de
l’Ajuntament però els mapes que es generen
amb les eines implantades es publicaran
progressivament en visors de mapes accessibles
per Internet, com per exemple els visors
d’Instamaps impulsats per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya per a la realització de mapes temàtics
amb continuïtat en tot el territori de Catalunya.

PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA
I PORTAL
DE DADES OBERTES
Aquest portal web va incorporant dades,
progressivament, perquè la ciutadania pugui consultar
informació pública sobre serveis, tràmits, ajudes... En
aquest Portal de la transparència s’han integrat els serveis
de la seu electrònica, per poder tramitar sol·licituds,
amb diferents nivells d’identificació digital. També s’està
treballant per facilitar la consulta de l’estat en què es
troba un expedient.
L’Ajuntament de Sant Just està adherit al Portal de
transparència promogut pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC) amb l’objectiu de facilitar a la
ciutadania un únic portal d’accés que, alhora, és homogeni
per a les administracions públiques adherides.
La publicació de dades en el Portal de transparència
ha facilitat, també, la creació
d’un Portal de dades obertes
amb els mateixos criteris.
L’Ajuntament de Sant Just
Desvern participa activament
en la creació d’aquest
portal de l’AOC publicant,
progressivament, conjunts
de dades en format de dades
obertes.

GESTIÓ DE DOCUMENTS
ELECTRÒNICS
EL REGISTRE D’ENTRADA,
SENSE PAPER
El registre d’entrada de l’Ajuntament de Sant Just Desvern es gestiona
sense paper. Tots els documents associats al registre d’entrada es
tramiten en format electrònic. Són diversos els sistemes emprats per
aconseguir aquesta digitalització:
• Incorporació només de factures en format electrònic.
• Tractament dels projectes visats digitalment pels col·legis
professionals.
• Signatura amb dispositius biomètrics amb tauletes a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
• Compulsa electrònica amb certificats de segell
d’òrgan dels documents en paper.

La posada en marxa de l’administració electrònica ha
requerit un creixement quant al nombre, format i mida dels
documents digitals. També necessita disposar de sistemes
de gestió de documents electrònics que siguin escalables
i flexibles; fet que ha portat l’Ajuntament a treballar amb
sistemes de gestió de documentació en el núvol.
Actualment, des de l’Ajuntament s’està treballant per
implementar aquests sistemes de gestió de documents, per
garantir tots els requisits de seguretat de la informació i de
disponibilitat dels serveis.

Horari d’atenció presencial:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h,
i de dilluns a dijous, de 16 a 19 h
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Gestió econòmica: 8,9 milions d’euros
de romanent de Tresoreria
L’Ajuntament de Sant Just ha tancat el romanent de Tresoreria de
l’exercici 2017, després d’analitzar
l’execució i liquidació del pressupost
de l’any passat. La xifra resultant és
de 8.983.707,77 euros i procedeix
bàsicament dels majors ingressos
en llicències i impostos vinculats
a l’activitat econòmica (3,4 milions
d’euros durant l’any 2016) i la suma
del romanent acumulat de l’exercici
anterior (4,5 milions d’euros).
En anys anteriors, l’Ajuntament
també ha registrat un romanent positiu de Tresoreria, una quantitat que
des de l’any 2012 va en augment a
causa de les limitacions legals per
a la seva aplicació, establertes pel
Govern central. Aquí podeu veure
la relació dels darrers 3 anys.
Any
2015
2016

Romanent
3.627.099 ¤
4.544.325 ¤

2017

8.983.707 ¤

QUÈ ÉS EL ROMANENT?

El romanent és un estoc, una mena
de sobrant, un calaix on es va acu-
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mulant exercici darrera exercici. El
romanent de tresoreria vol posar de
manifest la solvència de l’entitat a
curt termini i està compost per: la
suma del fons líquids de tresoreria
més els drets pendents de cobrament,
menys les obligacions pendents de
pagament.
Tant en els drets pendents de
cobrament com en les obligacions
pendents de pagament es tenen en
compte els deutors i creditors pressupostaris i els no pressupostaris,
de l’exercici corrent i dels exercicis
tancats. Té, per tant, una certa semblança amb el fons de maniobra de
les empreses privades.
QUÈ ES POT FER AMB EL ROMANENT?

Amb la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprova-

da a l’exercici 2012, la utilització del
romanent està molt limitada. El destí
del romanent de tresoreria està establert per llei de la següent manera:
-Amortitzar deute públic, malgrat
que el deute de l’Ajuntament de Sant
Just Desvern continua sent molt baix.
-Pagament de factures pendents
a empreses proveïdores de l’any anterior.
- Inversions financerament sostenibles amb criteris estrictes per part
del Ministeri d’Hisenda.
EN QUÈ AJUDA A LA GESTIÓ
MUNICIPAL?

L’Ajuntament de Sant Just Desvern té un pressupost per al 2018
de 25.814.451,43 ¤, un 3,74 % més
que al 2017. Quan es descompti la
reducció del deute i el pagament a
proveïdors, la xifra que quedi dels
8,9 milions d’euros del romanent es
podrà destinar a fer noves inversions a la via pública, equipaments
municipals, centres educatius i altres millores sostenibles. L’equip
econòmic encara està analitzant
quina és la xifra definitiva que permetrà fer les inversions sostenibles.

NOU SERVEI D’ATENCIÓ
A EMERGÈNCIES SOCIALS
ELS 365 DIES DE L’ANY
Sant Just Desvern compta, a partir d’aquest mes
de maig, amb un nou servei que dona atenció a
emergències socials les 24 h del dia, els 365 dies de
l’any. Es tracta del Centre d’Urgència i Emergències
Socials de l’AMB, CUESB, un servei destinat a
donar respostes ràpides i puntuals a les situacions
d’urgència i emergència social que es puguin produir
al municipi.
El fet que aquest servei presti una atenció
permanent i continuada permet complementar el
que ja ofereix l’Ajuntament a través dels serveis
socials bàsics municipals. Per tant es tracta d’un
servei que intervé prioritàriament en nits, caps de
setmana i dies festius.
A més, el CUESB compta també amb serveis
propis residencials on poder allotjar les persones
que hagin pogut patir una emergència en horari
nocturn, dies festius o caps de setmana. Un cop
atesa la urgència, són els serveis socials municipals
qui treballaran per trobar la solució més factible i
idònia a la situació extraordinària.
Aquest nou servei també intervé en situacions
d’emergència, entenent aquestes
com la situació que es genera en
produir-se un succés de greu
risc col·lectiu, calamitat pública
o catàstrofe extraordinària en
què la seguretat i la vida de les
persones pugui perillar.

SERVEI D’URGÈNCIA
PER A DONES
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
I ELS SEUS FILLS
L’Ajuntament de Sant Just
ha signat recentment amb
el Consell Comarcal del
Baix Llobregat (juntament
amb altres poblacions de la
comarca) un conveni per a
poder disposar d’un servei
d’urgència per a dones
víctimes de violència i els seus fills.
El Servei d’Urgència consta de petites unitats
d’habitatge fora de Sant Just Desvern, on les dones
i els seus fills poden ser derivats per Serveis Socials
del municipi i tenir garantida una estada mínima,
orientativa, de 15 dies.
A través d’aquest conveni, l’Ajuntament amplia
els recursos ja existents per a l’atenció a dones
que pateixen violència i que, per l’especial situació
en què es trobin necessitin sortir del seu domicili.
Aquest conveni permet, doncs, ampliar els recursos
d’espais residencials en altres municipis ubicats,
ara, fora del territori de la comarca del Baix
Llobregat.
Durant aquest temps les persones professionals
referents d’origen i els de destinació estaran en
contacte per establir, conjuntament amb la dona
afectada, un pla de treball i valorar les alternatives
posteriors.
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EN FLAIX
SANT JORDI S’OMPLE DE ROSES, LLIBRES I VEÏNAT
Un any més, alumnat de l’Institut de Sant Just
van muntar un programa especial de ràdio per
celebrar la Diada de Sant Jordi. Un centenar
de nois i noies de les diferents escoles de
primària del municipi van participar en l’edició
especial del magazín “Justa la Fusta” de
Ràdio Desvern, 98.1 fm

DIADA DE SANT JORDI
a Can Ginestar plena de gom a gom

El correfoc sempre
esperat, amb el Drac
Rifenyo, els Diablets
de Sant Just i els
Dimonis Apagallums
de Camablanca amb les
colles convidades
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EN FLAIX
BONA PARTICIPACIÓ
A LA I MITJA DESVERN
Per commemorar els
100 anys de l’Ateneu,
el passat 21 d’abril, la
SEAS va organitzar la
I Cursa de Muntanya “La
MitjaDesvern” en la qual
hi van participar 300
persones.

FOMENTANT L’EXERCICI FÍSIC
Amb motiu del Dia Mundial de
l’Activitat Física es van organitzar
la caminada i la marxa nòrdica
amb una molt bona participació.
Bons hàbits per a la salut i
l’esport que impulsen l’Àrea
Bàsica de Salut i l’Ajuntament.

PREMIS DEL III DICTAT
AMB “D” DE DONES
El Servei Local de Català i
la regidora de Polítiques de
Gènere, Gina Pol, van atorgar
els premis a les persones
guanyadores del dictat celebrat
el passat 8 de març amb motiu
del Dia Internacional de les
Dones.

CONCERT DE CLARA PEYA
al Casal de Joves #dones #8M
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A PROPÒSIT
DE LA VALL

PROBLEMES
DE SEGURETAT

DEMÀ POTS SER TU

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Darrerament s’ha tornat a parlar, i molt, del conveni de
la Vall. Voldria recordar que aquest conveni va servir
en el seu moment, a inicis d’aquest segle, perquè en
aquest entorn natural, que posteriorment fou declarat
Parc Natural, no es poguessin construir els 126.000
m2 de sòl residencial que el Pla General Metropolità
havia calculat.
El conveni havia previst que una part d’aquest
sostre es construiria a Sant Just Desvern, en sectors
com Torreblanca, Can Modolell o c. Rosa Sensat, que
actualment s’estan desenvolupant, mentre que establia
que fins a 46.000 m2 es traslladaven fora del nostre
municipi, en altres indrets de l’Àrea Metropolitana.
Diferents sentències judicials que hi ha hagut en
planejaments dins l’AMB han portat la Generalitat
de Catalunya a ser molt reticent respecte al trasllat
de sostre entre municipis de l’Àrea Metropolitana.
Per aquest motiu, des del PSC veiem complicacions
a l’hora de fer viable que el sostre que queda pendent
d’aterrar ho pugui fer fora de Sant Just.
I aquest fet ens planteja la necessitat de cercar
ubicacions dins el nostre municipi on fer possible
que aquest sostre pugui desenvolupar-se sempre
que aquesta sigui la fórmula que exposi l’Ajuntament
a menors riscos davant de possibles reclamacions
patrimonials per part de la Junta de Compensació;
i, a la vegada, garanteixi al municipi creixements
urbanístics assumibles per la població i que donin
compliment a necessitats bàsiques a Sant Just com
són l’accés a habitatge de lloguer assequible. Només
en aquest supòsit considerarem interessants unes
transformacions urbanístiques que, tal i com ja hem
manifestat en diverses ocasions, s’haurien de produir
a l’entorn de la Ctra. Reial entre l’av. Baix Llobregat i
el Consell Comarcal.
La ciutadania de Sant Just ha d’estar tranquil·la.
En primer lloc, perquè la preservació de la Vall està
garantida. I en segon lloc, perquè aquest govern mai
prendrà decisions que posin en risc l’estabilitat de
l’Ajuntament.
Seria bo en aquest tema, que és de vital importància
per al municipi, l’existència de màxim consens entre
les forces polítiques per a arribar a uns acords amb
la Junta de Compensació de la Vall amb els quals es
puguin sentir còmodes futurs governs municipals,
ja que aquesta qüestió tindrà un desenvolupament
i un impacte que anirà més enllà de l’actual mandat.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Als independentistes sovint se’ns acusa de no tenir amplitud de mires, d’estar obsessionats amb
el nostre país, de no tenir en compte altres temes
importants que passen al nostre entorn més proper.
Que només ens importa el nostre Govern legítim i els
nostres representants polítics, engarjolats o exiliats
injustament per permetre que la ciutadania s’expressés a través de la democràcia. Doncs no. No només.
Ja fa temps que diem que abans que independentistes som demòcrates. I que com a tal estem
al costat de la llibertat d’expressió, en contra de la
repressió policial, política i cultural. Que defensarem fins a l’últim bri d’alè la possibilitat que tothom,
pensi o no com nosaltres, pugui expressar-se amb
respecte i garanties.
Per això encara se’ns fa més difícil entendre
el silenci sepulcral de representants de la societat
democràtica on suposadament encara vivim quan
davant per davant, i cada cop més, ens trobem amb
casos flagrants de vulneració de drets fonamentals
com la retirada de l’obra de Santiago Serra de la Fira
ARCO, el processament contra el raper Valtonyc, el
segrest del llibre Fariña, la sentència de cinc anys
de presó per a Pablo Hasél per les seves cançons,
l’aplicació de la llei mordassa a Cristina Fallaràs per
manifestar-se o la imputació del company regidor
Jordi Pesarrodona per posar-se un nas de pallasso
i plantar-se, mut, al costat d’un agent de la guàrdia
civil. A l’Estat espanyol, aquest d’on els independentistes volem marxar, hi ha més de 20.000 persones
sancionades o investigades per exercir les seves llibertats només durant l’any 2017!
Quo vadis, progressista i intel·lectual espanyol?
Quo vadis, “Parlem / Hablamos”? Quo vadis, 15M?
Es fa qüestió d’estat del Màster de Cifuentes o del
currículum de Casado. Però els atemptats a la democràcia perpetrats a Catalunya sembla que no van
amb tu. Doncs vigila, ves amb compte. Perquè demà
pots ser tu. I llavors tocarà córrer. I ens demanaràs
solidaritat i ajuda. I la tindràs, no pateixis. Perquè
creiem en la fraternitat i som demòcrates. I tossuts.
Tossudament alçats. Allà ens tindreu, en la lluita democràtica, tot i que faci temps que nosaltres mirem
als costats i no trobem a ningú.
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

MOMENTS
EXTRAORDINARIS

TORRENT:
L´ÉTAT
C´EST MOI

Y SEGUIMOS
TRABAJANDO

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Vivim un dels moments de major regressió dels drets
fonamentals i les llibertats a Catalunya i al conjunt de
l’Estat espanyol des de 1978 i en paral·lel continua la
intervenció de les institucions. Una intervenció que
evidencia la incapacitat política i de diàleg, i que en
cap cas suma per a la solució del conflicte polític ni
ajuda a l’atenció dels problemes diaris que requereixen
de l’exercici de la nostra capacitat i el nostre dret d’autogovern. La judicialització del debat polític, la cacera
de bruixes i les situacions de presó preventiva són el
reflex d’una espiral que cal trencar.
És imprescindible forçar la desactivació de l’article
155 de la CE i recuperar les institucions d’autogovern
escollides democràticament. I cal fer-ho abandonant
estratègies unilaterals (a banda i banda) que aprofundeixen en el bloqueig i la intervenció de l’Estat
espanyol a Catalunya. Cal trobar solucions que emplacin
i comprometin totes les parts, des del màxim respecte
a tots els col·lectius i totes les aspiracions, en la cerca
de solucions polítiques. Hem de defensar els valors de
la democràcia, la llibertat i la justícia, que són pilars
fonamentals en els quals s’edifica la societat catalana
i que ara estan sent vulnerats.
És imprescindible apostar per la creació d’espais
amplis i transversals des d’on establir accions coordinades, com és el cas del recentment constituït “Espai
Democràcia i Convivència”, en què participen diverses
entitats del món sindical i associatiu com CCOO, UGT,
CONFAVC i Òmnium Cultural entre d’altres. L’actual
moment requereix respostes fermes, transversals,
inclusives i democràtiques
I també és urgent la constitució d’un govern efectiu
i estable, que treballi per resoldre els problemes i les
necessitats de la ciutadania i per trobar camins transitables per a la progressiva resolució de la situació
actual. Cal que qui actualment té la responsabilitat
de conformar govern s’esforci per fer-ho, lluny de
tacticismes partidistes. I si no pot fer-ho, que escolti
propostes per conformar un nou espai per a la construcció d’una majoria possible que permeti conformar
govern efectiu de persones independents i sortir dels
efectes de l’article 155.
Necessitem persones disposades a abordar un
diàleg inclusiu i no per això menys exigent, que busqui preservar la cohesió social i la convivència entre
els ciutadans i ciutadanes dels nostres barris i ciutats,
del nostre país.

Al rey Luis XIV le perseguía una frase muy definitoria
de su reinado. “L’État, c’est moi.”
Ya han pasado algunos siglos desde que acabó ese
período en Europa pero vemos como algunas actuaciones de hoy nos siguen recordando épocas lejanas.
El nuevo presidente del Parlament, el Sr. Torrent,
no quiere ser menos que su antecesora en el cargo
y ha iniciado su trabajo institucional poniéndose al
servicio única y exclusivamente de la mitad separatista
que hay en el hemiciclo, dejando de lado su función
como garante de los derechos de todos los diputados.
La patrimonialización del Parlament se ha hecho
visible en demasiadas ocasiones durante las últimas
semanas. Desde mítines políticos camuflados en declaraciones “institucionales” hasta cartas dirigidas a
jueces exigiendo romper algo tan básico en una democracia como la separación de poderes. El Sr. Torrent
está utilizando su cargo de manera irresponsable que
conlleva la degradación del Parlament como institución.
Proponer candidatos que no son viables, utilizar la
mesa del Parlament como herramienta para saltarse
las leyes y perpetuar la parálisis política no ayuda a
solucionar nada.
Para los partidos separatistas el consenso significa
que todos tengamos que asumir sus planteamientos
y la tolerancia sólo viaja en un sentido, el suyo. Es
curioso ver cómo estos partidos no son ni capaces de
votar a favor de una propuesta de C´s para condenar
las actuaciones violentas producidas en las calles
por grupos independentistas. Y no menos curioso es
visualizar como los supuestos amantes de la libertad
tampoco tienen la decencia de reprobar que en diferentes municipios se declaren personas non gratas a
ciudadanos por el simple hecho de pensar diferente.
La sociedad catalana está fracturada, las familias
enfrentadas y la convivencia entre catalanes se hace
cada vez más complicada. Cataluña merece recuperar
el seny que siempre ha caracterizado a nuestra tierra.
Una tierra de todos y para todos los catalanes, sin
exclusión alguna. Para ello necesitamos políticos responsables, volver a la senda de la legalidad y no utilizar
el Parlament como una institución partidista y formar
un gobierno que se ponga a trabajar para el conjunto
de la sociedad que permita volver a la normalidad.

Hoy voy aprovechar el espacio del butlleti para presentaros
al equipo del Partido Popular de sant Just Desvern ya que
el mes pasado tuvimos la oportunidad de nombrar a la
junta de trabajo que va estar al lado vuestro durante lo
que resta de legislatura y durante los próximos años.

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

Es importante destacar de los miembros de la junta local
del PP de Sant Just Desvern, que son personas normales,
y cuando digo normales lo hago de forma irónica ya que
durante un tiempo hacia aquí venimos observando como
hay quien tilda de anti demócratas, conspiradores de
no sé qué, fachas y no sé qué más barbaridades, falsas
todas ellas.
Son personas implicadas con el municipio y vecinos
del pueblo que sumándose a este proyecto solo ponen
de manifiesto que trabajaran por todos/as las personas
que viven en Sant Just Desvern independientemente de
las posiciones políticas o las ideas de cada uno defendiendo de forma inequívoca la pluralidad, el respeto a
los demás, la democracia y el buen funcionamiento de
nuestro municipio como premisa principal.

EQUIPO
ENRIC (presidencia)
ISABEL (secretaría)
FELIX (comunicación)
ELI (eventos y planificación)

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS MAIG 2018. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
FESTA DE LA PAU I SETMANA SOLIDÀRIA
La Festa de la Pau, al mes de
maig, és un clàssic que reuneix
a les entitats i col·lectius, i també al veïnat per fer activitats,
reflexionar i conscienciar en
la cultura de la pau, enguany
amb un lema: Els Drets dels
Infants. Se celebra a la Pl. de
la Pau. També hi ha previst un
espectacle teatral que ens endinsarà en el conte escrit per
nens i nenes refugiats/des a Grècia, “Amic meu”, el dia 11, al Casal.
Aquí teniu un petit tast del que trobareu durant els dies 9, 11 i 12
de maig.
• Dia 9 de maig - 20 h - Xerrada a Cal Llibreter
• Dia 11 de maig - 20 h- Teatre “Amic meu” al Casal de Joves
• Dia 12 de maig - 17.30 h - FESTA DE LA PAU				
Xocolatada, gimcana, gegants, Just Gòspel Cor, botifarrada, música
amb Bandandarà, diablets, dimonis i Rifenyo.
CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ AL DETALL A SANTJUST.CAT

ENTITATS

Festa Major de l’Ateneu
L’Ateneu, en plena commemoració del Centenari de l’entitat,
celebra la seva Festa Major
més especial.
Un munt d’activitats infantils i per a persones de totes les edats que mostren
les diverses seccions que
formen l’Ateneu, una entitat centenària fonamental i indispensable per a la
vida cultural de Sant Just
Desvern.
Apropeu-vos a l’Ateneu entre
els dies 25 i 27 de maig!
Sardanes, concerts, tallers, jazz...
Consulteu programació a:
www.santjust.org/ateneu
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
MÚSICA
Aquest mes de maig podeu gaudir de
diferents propostes de música…Segur
que trobareu la que més us interessi.
Conferència: Jazz, la música negra que
canvia el món. Dissabte 2 de maig, a les
19.30 h. També el dia 9 de maig. Sala 2a
planta de Can Ginestar
Conferències: Grans compositors. Dia
8 (Txaikovsky), dia 15 (Beethoven) i dia
22 (Mozart). A les 19 h. Sala Isidor Cònsul
de Can Ginestar
25è Concurs de composició musical de
l’Escola de Música de l’Ateneu. Dimecres
9 de maig, a les 18.30 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu.
També fan un concert, el dia 11 de maig,
a les 10.30 h, a la mateixa sala.
Concert extraordinari del Cor Lo Pom
de Flors acompanyat de l’Orquestra
d’acordions de Catalunya. Dissabte 12 de
maig, a les 19 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Estones de Clàssica amb Irina Veselova i Fedor Veselov (piano a 4 mans).
Diumenge 13 de maig, a les 19 h. Ateneu.
Diversos preus segons entrada: 10 ¤, 8
¤ i 5 ¤.
Cicle de música barroca amb l’Orquestra Barroca de Barcelona. Dissabte 19
de maig, a les 19 h. Ateneu.
Diversos preus segons
entrada: 10 ¤, 8 ¤ i 5 ¤.
Concert del Grup
de Cant Gregorià de
l’Ateneu i el grup instrumental la Dolça
Fusta. Diumenge 27
de maig, a les 18 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
JAZZ: Concert
d’Andrea Motis (veu
i trompeta) i Joan
Chamorro (contrabaix). Diumenge 27
de maig, a les 20 h.
Ateneu. Podeu adquirir les entrades a www.
santjust.org/ateneu
Concert de música clàssica: Katsax (quartet de
saxos). Dimecres 30 de
maig, a les 19.30 h. Sala Isidor
Cònsul i Giribet

Festa del Comerç i cloenda del QuintoTapa
Tot un dia, de 10 h a 20 h, al Parc de
Joan Maragall, en el qual els comerços
i establiments de Sant Just Desvern
tindran paradetes, a més dinamitzar el
dia amb diverses propostes d’activitats
per a infants i famílies.
Un taller de seguretat viària amb
la Policia Local, un espai infantil de
l’EVA Sant Just, ballada de gegants,
actuacions musicals, contes i la cloenda del QuintoTapa d’enguany. Es
donaran a conèixer els/les guanyadors/es de la millor tapa de Sant Just
i de l’aparador millor guarnit.
Desvern Comerç i Empresa, Dona i
Empresa i l’Ajuntament proposen un
dia ple d’activitats que dóna una idea
de la bona salut que té el teixit comercial i associatiu de Sant Just Desvern.

12 h Lliurament de premis a les millors tapes i millors aparadors
12.30 h Ballada de gegants amb la
Colla Gegantera de Sant Just
13 h Actuació de l’Esbart 		
de Sant Just
14 h Actuació de l’Escola Amalgama
16 h Conte infantil amb Raquel
de Manuel
17 h Animació de carrer amb
Mr.Swet i La Barretuda
18 h Fi de festa
Durant tot el dia: exposició fotogràfica
d’aparadors 2017, espai infantil, jocs de
fusta en gran format, taller de seguretat
viària...

US PROPOSEM...
PER A JOVES

PER A FAMÍLIES

Campionat de videojoc FIFA 2018
Divendres 4 de maig, a les 16.30 h
Casal de Joves

Xerrada: On està el límit?, amb
l’AMPA Canigó
Dimecres 16 de maig, a les 20 h.
Escola Canigó

Laboratori d’Art (LABO)
Monoprinting.
Divendres 4 de maig, a les 17 h
String Art. Divendres 18 de maig,
a les 17 h
Casal de Joves

Divendres al Parc
Divendres 18 de maig, a les 17 h
Parc de Joan Maragall

Cabaret artístic
Dissabte 5
de juny,
a les 23 h
Casal
de Joves

PER A TOTHOM

Itinerari de ciutat: Arquitectura
modernista espectacular (1a part)
Divendres 11 de maig, a les 10.30 h
Inscripcions al CC Joan Maragall
El Documental del Mes:
Un home millor
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 25 de maig, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Vespre de Clàssics: Antoni Clapés
parla de Jean Cocteau
Dijous 3 de maig, a les 20 h.
Cal Llibreter

Triatló infantil del CN Sant Just
Diumenge 27 de maig, al matí.
Complex Esportiu Municipal 		
La Bonaigua

Tertúlia de l’Ateneu: Globalització
tecnològica: transhumanisme o
humanisme avançat?, amb Albert
Cortina, advocat i urbanista
Divendres 11 de maig, a les 20 h.
Sala Piquet de l’Ateneu

Excursions de la SEAS
També la XLIII Marxa de Regularitat Fulgenci Baños. Diumenge 13
de maig, a les 7 h. Des del Parc del
Parador. Més informació: www.
santjust.org/seas
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CULTURA

SALUT

XI Curs de Coneixements Santjustencs
El Centre d’Estudis Santjustencs organitza el XI Curs dedicat a “Catalunya
al cor de tres santjustencs coetanis”. Seran tres conferències que ens aproparan a les figures de persones històriques.

I TROBADA DE SALUT MENTAL
AL PARC DE TORREBLANCA

VIDA BONA

Conferència sobre Joan Salvat Papasseit, amb Arnau Cònsul. Dimecres 16 de
maig, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar

Sant Just Desvern participa en la
celebració de la 1a Trobada per a
persones i famílies amb fragilitats
mentals diverses. Per primera vegada
es fa aquesta trobada-festa al Parc de
Torreblanca amb l’objectiu d’aconseguir un model de salut mental comunitària que integri les persones amb
especials fragilitats a la comunitat.

I NO US PERDEU...

Festa de la Vida Bona. Diumenge
27 de maig, a les 11 h. Parc de Torreblanca

Conferència sobre Daniel Cardona i Civit, amb Fermí Rubiralta. Divendres 4
de maig, a les 19.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar
Notes i lectures sobre els quaderns de l’exili de Josep Milà i Mitjans, amb Miquel Almela i Francesc Blasco. Dimecres 9 de maig, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul
i Giribet de Can Ginestar

DONES I TECNOLOGIA

Taula rodona amb Lourdes
Reig, enginyera de la UPC,
i altres dones del sector
tecnològic.

Si teniu més de 60 anys, us
animem a participar activament 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.
Sortida al Museu Colònia Vidal
de Puig-Reig
Un viatge a la Catalunya industrial de
principis del s.XX
Dijous 10 de maig, a les 9 h, des del
Parc del Parador
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SETMANA
SENSE FUM

Dimecres 23 de maig, a les
20 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu.Organiza:
Escola d’Escriptura
de l’Ateneu amb
la col·laboració
del Grup 62, Cal
Llibreter i Amat
Cultura

Del 25 al 31 de maig
Caminada i zumba. Dijous 31 de
maig, a les 10 h. Des de l’ambulatori

Presentació del seu llibre:
Bon dia són les vuit!

Dimarts 29 de maig,
a les 18 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar.
Amb motiu del 5è Congrès de
les Dones del Baix Llobregat
en el qual Sant Just Desvern
hi participa com a subseu.

CLUB 60 i +

EL PERIODISTA ANTONI
BASSAS A SANT JUST

Consulteu disponibilitat.
Organitza: Centre Social El Mil·lenari
amb la col·laboració de l’Ajuntament
Concert de boleros amb el duo
musical Dulce Rebeca
Dijous 17 de maig, a les 18 h, al Centre
Social El Mil·lenari
Ball al Mil·lenari
Dinamització amb Pedro Mulero.
Activitat exclusiva per a les persones
sòcies.
Dijous 24 de maig, a les 17.30 h, 		
al Centre Social El Mil·lenari

DONACIÓ DE SANG
Dimarts 22 de maig,
a les 16.30 h
Casal de Joves

d’11 a 12.30 h, al CC Salvador Espriu
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari de 10 h a 13 h o trucant al telèfon
93 371 89 87. Activitat gratuïta.

CONFERÈNCIES DE MAIG DE
L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN
DEL BAIX LLOBREGAT

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.

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).

AL CENTRE CÍVIC
SALVADOR ESPRIU:

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN

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: 4, 11, 18 i 25 de maig,

Recital de Poesia amb Soledat
Gascó, Jordi Udina i il·lustracions
musicals de la cantautora Mariona
Divendres 1 de juny, a les 17.30 h, al
Centre Social El Mil·lenari

AJUDES PER
A LA GENT GRAN
Si teniu problemes de mobilitat i voleu canviar la vostra
banyera per un plat de dutxa,
encara hi esteu a temps!
Us informaran d’aquesta ajuda en el Servei d’Acollida, de
dilluns a divendres de 9 h a
14 h. No cal cita prèvia.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Laberinto, metàfora de la vida, de Teresa Acinas
Al Celler de Can Ginestar, del 3 al 27 de maig
Inauguració 3 de maig, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

You you me, de Ninel Çam and Dorothee Elfring
Al Mercat Municipal (planta superior), fins al 17 de maig.
Cloenda, a les 19.30 h

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat des del 23 de març fins al 23 d’abril
(4.683 clics).
1. Es publiquen les bases d’adjudicació de nous habitatges de protecció
oficial, 43 de venda i 20 de lloguer.

80 anys de la Lleva del Biberó
Al CIM de Can Ginestar, fins al 29 de maig

2. La línia d’autobús L52 s’allarga fins Mas Lluí.

La natura. Eix creatiu, amb treballs de l’alumnat dels Cursos
Municipals d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, del 31 de maig al 24 de juny.
Inauguració 31 de maig, a les 19.30 h

3. L’alcalde de Sant Just explica que el candidat a l’alcaldia del PSC
es decidirà cap el mes de novembre.

SANT JUST ENS AGRADA

ALTRES

instagram #santjust

Punt d’informació del jaciment a la Penya del Moro
Diumenge 6 de maig, 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

vitaliahome
Llega la primavera
y en Vitalia Sant
Just los residentes
inauguran el huerto
con tomateras,
pimientos,
berenjenas y
hierbabuena.
Esperamos que nos
cuenten como va
la cosecha cuando
llegue el verano

Celebració de la Creu de Maig de l’Associació Cultural 		
Casa d’Extremadura
Dies 5 i 6 de maig, a La Vagoneta i la pl. de la Pau
La Romeria de Sant Isidre, se celebra el diumenge 13 de maig,
al matí, al Parc de la Plana-Padrosa Bellsoleig
Ruta singular 4: Natura singular. Aigua, molins, ruïnes...
Dissabte 11 de maig, a les 10 h. Des de Can Ginestar

AVANÇ JUNY
2 DE JUNY: XVII TROBADA GEGANTERA DE SANT JUST DESVERN
3 DE JUNY: FESTA DE L’ESPORT INCLUSIU
AL CAMP DE FUTBOL
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

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 JUNY:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 DE MAIG

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

SELECCIÓ DE TUITS (ABRIL2018)

@santjustcat

AntoniPovedaSJD
Amb els alcaldes de @santjustcat@josepperpinya i de @
ajsantfeliu Jordi San José hem presentat la millora del servei
de la línia de bus L52 que connecta Sant Feliu, Sant Just,
#SantJoanDespí, Cornellà i l’Hospitalet i enllaça amb altres mitjans
de transport públic @AMBmobilitat
Iserlly
Sergio@Iserlly
No us oblideu de la zona de Mas Lluï, cada cop hi ha més pisos i es
troba a faltar més transport públic. Gràcies.
santjustcat
santjustcat#santjust millorarà avui la connexió amb Barcelona, a peu
i amb bicicleta, després de la inauguració del carril pedalable que
connecta #esplugues amb #LaDiagonal
Albert Colet
@albertcolet
Fantàstic! Ja era hora!
Sergi@Sergi_Segui
Palmira Badell i Xita Camps, “mares” de “El Just i la colla”, un llibre
genuïnament de #santjust. Patrimoni, records, vida al carrer,
personatges i espais il·lustres. @santjustcat@Viena_Edicions
@amat_cat @omnium Centre d’Estudis Santjustencs, Josefina
Domènech i Just Fosalva
EL BUTLLETÍ MAIG 2018 23

CASALS
D’ESTnsIuUlta’18
Co
ts a
les activita t
santjust.ca

t
’
a
ç
n
e
Ll
!
u
i
t
s
e
’
al

