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Noves convocatòries 
d’ajuts a l’habitatge

Es tanca la 
temporada esportiva 
amb èxit

Les entitats, 
protagonistes del 
“Juny Fotogràfic”

Jovent actiu i solidari

Llença’t
a l’estiu!
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QUÈ OPINEN…
MARGARITA NIÑO
Directora del Col·legi Madre 
Sacramento: 

“L’APRENENTATGE 
I SERVEI ÉS 
DOBLEMENT 
VALUÓS; PER UNA 
PART LES BONES 
PRÀCTIQUES CONVIDEN A 
VIURE VALORS I COMPROMÍS CÍVIC I, PER 
L’ALTRA, LA VINCULACIÓ DEL CENTRE AMB 
EL SEU ENTORN”. 

MAITE SARASA
Coordinadora del Projecte 
d’Aprenentatge i Servei: 

“ELS CENTRES EDUCA-
TIUS L’HAN D’OFERIR  
A L’ ALUMNAT 
D’AQUESTA EDAT PER-
QUÈ  TINGUIN UNA 
EXPERIÈNCIA  D’AQUEST 
TIPUS. I POT AJUDAR A FER-LOS ENTEN-
DRE QUE TAMBÉ SÓN AGENTS ACTIUS DE 
LA SOCIETAT PER CANVIAR COSES”.

JESÚS MARGARIT
Director de l’Institut 
de Sant Just: 

“EL PROJECTE 
D’APRENENTATGE 
I SERVEI ES BASA 
EN EL COMPRO-
MÍS AMB L’ENTORN 
I LA PARTICIPACIÓ ACTIVA 
EN LA REALITAT”. 

Ja fa cinc anys que l’Institut 
de Sant Just, com a centre 
pilot, va incorporar en el seu 
projecte educatiu el servei co-

munitari, mitjançant la metodologia 
d’Aprenentatge i Servei (APS): Jovent 
actiu i solidari. Enguany també s’hi ha 
sumat el Col·legi Madre Sacramento. 

L’objectiu principal d’aquest pro-
jecte és que l’alumnat es converteixi 
en el protagonista d’accions com-
promeses per millorar algun aspecte 
del seu entorn que considera que ho 
necessita, a través de la participació 
en entitats, associacions o projectes 
de Sant Just Desvern.

La coordinadora de l’APS de 
l’Institut, Maite Sarasa, recalca que 
va més enllà d’una experiència de 
voluntariat perquè es duu a terme 
amb la metodologia d’Aprenentatge 
i Servei, és a dir l’alumnat rep una 
formació prèvia al servei per des-
prés amb les seves habilitats i capa-
citats oferir tot allò que sap. Per 
tant, té un doble objectiu; aprendre 
i servir.

La Maite Sarasa també destaca que 
és clau que cadascú tingui la possi-
bilitat de triar quin projecte realitza 
segons les seves inquietuds i motiva-
cions personals. En aquest cus 2017-
2018 s’han proposat un total de nou 
projectes a l’Institut de Sant Just i un 
més al Col·legi Madre Sacramento. 
Cadascun pertany a àmbits diferents; 

Projecte d’Aprenentatge i Servei

educatiu, participació ciutadana, sa-
lut, intercanvi generacional o lleure.

El Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Sant Just Desvern, mitjan-
çant conveni de col·laboració, van 
impulsar la implantació del Projecte 
d’Aprenentatge i Servei. En aquest 
sentit, l’Ajuntament dona suport mit-
jançant l’anàlisi de les necessitats del 
municipi, la difusió del projecte, al-
hora que facilita la coordinació entre 
els centres educatius i les entitats i/o 
col·lectius de la població.

El projecte l’ha de realitzar tot 
l’alumnat de quart d’ESO, al vol-
tant d’un centenar de persones de-
penent del curs. L’APS forma part 
de la programació curricular de la 
matèria Cultura i Valors ètics, su-
posant un 30% de la nota global de 
l’assignatura, amb un mínim de 10 
hores de servei actiu a l’entitat o 
associació. Segons la coordinadora, 
es valora principalment la motiva-
ció, la participació, la puntualitat i 
la valoració posterior de l’experièn-
cia que en fa cadascú.
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En aquest projecte hi participen els 
estudiants de quart d’ESO, ja que des dels 
centres consideren que és un bon moment 
de maduresa personal per tal d’afrontar 
qüestions de compromís i responsabilitat. Per 
la seva banda, l’alumnat valora positivament 
aquesta experiència.

És el cas del Miguel Gómez i el Mario 
Bescós, participants del servei al Centre 
Cívic El Mil·lenari. Prèviament a realitzar el 
seu servei, van rebre una formació del cap 
d’informàtica de l’Ajuntament, Pere Galindo, 
que els va ensenyar el funcionament de la 
pàgina web del consistori i els diversos 
tràmits que podria necessitar la gent gran. 
Amb aquesta informació van poder realitzar 
set sessions com a professors. Segons els dos 
alumnes, els primers dies estaven nerviosos 
perquè pensaven que seria difícil d’explicar, 
però asseguren que en cada sessió estaven 
més motivats al veure la bona acollida de 
les persones grans i amb quina rapidesa 
aprenien. A més, recalquen com a curiositat 
que en cada nova sessió els preguntaven 

dubtes que els havien sorgit durant la 
setmana, fet que evidenciava la motivació 
de la gent gran en el tema. 

També valoren positivament la seva 
experiència, Nil Moras i Alba Viladot, 
participants del servei amb l’Atlètic Sant 
Just. Aquests alumnes van fer fotografies 
per captar els valors dels nens i nenes petits 
als partits, que consideren que després es 
perden. Algunes de les persones participants 
en aquest servei juguen al club, precisament 
la coordinadora de l’APS destaca que els 
serveis amb més demanda són aquells 
relacionats amb els esports, ja que gran part 
de l’alumnat hi participa habitualment i per 
això s’hi impliquen encara més.

És el cas també del servei de les Jornades 
esportives, en el qual entre d’altres alumnes 
enguany hi ha participat el Marc Mérida i 
l’Aina Rey. Aquests dos estudiants destaquen 
la possibilitat de canviar del rol d’alumne 
al de monitor i així treballar l’empatia cap 
a l’altre, un dels principals objectius del 
Projecte d’Aprenentatge i Servei.

BONA ACOLLIDA DE L’ALUMNAT

SHARING TO LEARN: 
Consisteix en la pràctica de l’anglès oral amb els nens i nenes de les escoles 
de primària del municipi, afavorint també l’intercanvi intergeneracional. Les 
persones participants assisteixen un cop per setmana als centres de primària 
i alhora participen en la sessió inaugural i en un WorkShop a l’American School. 

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG:
Les persones participants col·laboren amb les campanyes de donació del 
Banc de Sang i de Teixits que organitza el municipi, dissenyant la seva 
pròpia campanya i atenent a les persones donants.

REBOST D’ALIMENTS:
L’alumnat participa en l’organització de la campanya de recollida d’aliments 
de Càritas que es fa a diferents punts del municipi per Nadal, ajuda en el 
moment del recapte i posteriorment classifica els productes al magatzem 
de l’entitat.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:
L’objectiu d’aquest servei és programar i realitzar les activitats que els caps i 
monitors de l’Agrupament Escolta Martin Luther King considerin, donar 
suport als monitors del Cau els dissabtes i participar en l’organització del 
Cabaret Artístic. 

INTERCANVI INTERGENERACIONAL:
Es realitzen activitats de conversa i de lleure amb persones grans de la 
Residència Nostra Senyora de Lourdes per tal de recollir experiències de vida 
afavorint l’intercanvi intergeneracional i alhora dur a terme un acompanyament.

FORMACIO TIC: 
En aquest servei, nou d’aquest any, l’alumnat ensenya a gent gran del 
Centre Social El Mil·lenari a realitzar tràmits online, principalment de la 
pàgina web de l’Ajuntament.

SUPORT SOCIOSANITARI:
És un servei d’acolliment i d’atenció 
integral que dona suport a les persones 
amb diferents graus de dependència, 
col·laborant amb les persones pro
fessionals del Centre Sociosanitari 
Sant Joan de Déu en activitats pro
gramades per pacients amb Alzheimer. 

JORNADES ESPORTIVES ESCOLARS, 
ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS:
Pel que fa a les jornades esportives, consisteixen 
a donar suport al professorat d’Educació Física que organitza aquestes 
estades. A més, aquests curs l’alumnat ha pogut col·laborar amb els dos 
clubs de futbol del municipi; l’Atlètic Sant Just FC i el Club de Futbol 
Sant Just.

CAMPANYES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:
En aquest servei es col·labora amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
i l’entitat SOS Gats i Gossos a dur a terme campanyes programades, 
elaborant diversos materials gràfics de sensibilització per intentar 
modificar algunes conductes incíviques i incidir en la correcta tinència 
responsable de mascotes.

LA VEU DE LA GENT GRAN:
És el servei que ofereix el Col·legi Madre Sacramento. Consisteix en 
tasques d’acompanyament i moments de conversa entre l’alumnat i 
gent gran de la Residència La Mallola. A dos alumnes que no podien 
realitzarlo per incompatibilitat horària se’ls va adaptar el servei, un d’ells 
fent tasques d’acompanyament a nens i nenes més petits de l’escola i 
l’altre ajudant una nova alumna xinesa a adaptarse a l’escola.

SERVEIS A LA COMUNITAT I ENTITATS COL·LABORADORES
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Entitats públiques de les quals 
forma part l’Ajuntament

AMPLIACIÓ DEL VIAL QUE CONNECTA 
EL POLÍGON SUD-OEST AMB EL BARRI 
DE MAS LLUÍ
L’ampliació de les vies de circulació del vial, superior a 3 m, ha 
de garantir un trànsit fluid i un accés segur i còmode al barri 
de Mas Lluí i fer possible el pas de tot tipus de vehicles, com 
ara els autobusos. També està previst millorar el pas per a 
vianants i arranjament de l’espai que hi ha al voltant de la 
corba.

Import: 228.809,66 ¤ (IVA inclòs)
Termini previst: 12 setmanes

4 obres importants d’aquest estiu
NOVA ESCALA D’EMERGÈNCIA 
A LA BONAIGUA
La construcció d’una nova escala exterior (al costat 
de l’Oficina d’Entitats) és una mesura més de 
protecció contra incendis 
del Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua. La 
nova escala d’emergència 
està pensada com a sortida 
d’evacuació de persones de 
la pista superior d’aquest 
equipament.

Import: 171.600,18 ¤ 
(IVA inclòs)
Termini previst: 3 mesos

OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL 
DEL REFUGI ANTIAERI
Aquestes obres tenen per objectiu reforçar l’estructura del 
refugi antiaeri situat, en bona part, al subsòl de la finca 
de l’equipament Les Escoles 
en la qual també hi ha l’accés. 
Aquestes obres comptaran, 
també, amb la instal·lació 
d’enllumenat per a permetre 
visites puntuals obertes al 
públic.

Import: 89.968,04 ¤ 
(IVA inclòs)
Termini previst: 
3 mesos

URBANITZACIÓ DEL NOU PARC 
DE CAN SAGRERA
Al triangle que es troba al costat de  la confluència del  
c. de Miquel Reverter i el pg. de Can Sagrera està previst 
iniciar aquest estiu la urbanització d’un nou parc de 
2.500 m2. Aquest nou espai contempla, a banda de grans 
superfícies enjardinades, dues pistes poliesportives, una 
zona d’estada amb font i dues taules de pingpong.

Import: 176.460,56 ¤ (IVA inclòs)
Termini previst: 5 mesos
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Una bona part de la població disposa de menor 
renda  per afrontar les despeses mensuals. La feina 
és més precària; els sous són baixos; els costos 
de l’habitatge i els subministraments energètics 
són elevats i afrontar despeses extraordinàries 
suposa un gran esforç per a les famílies. Consci
ents d’aquesta realitat, el Govern Municipal posa 
en marxa diferents iniciatives per acompanyar la 
població en aquestes despeses. 

Per primera vegada, fem una convocatòria ober
ta perquè cap menor, d’entre 3 i 18 anys, es quedi 
sense activitat extraescolar. El ple de maig té previst 
aprovar les bases de convocatòria i en funció de la 
renda de les famílies, aquestes es podran acollir a 
un ajut de fins a 500 euros perquè cadascun dels 
seus fills pugui fer almenys una activitat extraescolar 
durant el curs a través d’entitats o empreses amb 
seu a Sant Just. Si fins ara les beques men-

jador tenien una àmplia cobertura, ara  ho 
farem amb les activitats extraescolars que 
fomenten la creativitat, l’esport, la dansa, el 
coneixement i molts altres sabers. Els barems 
econòmics, a part, s’han adaptat a la realitat so
cioeconòmica de Sant Just per arribar a un major 
segment de la població.

Per als joves que ja estan independitzats 
i comparteixen pis, ha tornat a sortir la con-
vocatòria d’ajuts al lloguer, que permet dis-
posar de fins a 200 euros extres. La voluntat 
és acompanyar la població jove que té dificultats 
per pagar els lloguers privats que s’estan oferint al 
nostre poble, i que  s’estan convertint en uns dels 
més elevats de l’entorn.

Pensant en l’adaptació de la llar a les necessitats 
de les famílies i a les normatives urbanístiques 
actuals, també posem en marxa aquest estiu 

una línia de subvencions per fomentar la re-
habilitació d’habitatges i a la vegada poder 
incidir en els preus i els contractes de lloguer 
si la persona propietària s’acull a aquests ajuts. 
Les actuacions a l’immoble poden ser d’habitabilitat, 
energètiques, d’accessibilitat, etc. És una primera 
experiència que caldrà veure com evoluciona. Els 
ajuts estan condicionats a les rendes dels nuclis 
familiars i són compatibles amb altres subvenci
ons com les que ofereix l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Com veieu, el Govern Municipal aposta per la 
innovació i d’aquesta manera intentar donar res
posta a noves realitats i arribar a nous públics. Cal 
estar atents als canvis que viu la societat per 
adaptar les polítiques públiques a les noves 
necessitats, i això fa l’equip de regidors i re-
gidores que lidero amb molt d’orgull. 

Juny és sinònim d’estiu i de finals de curs. No només dels centres educatius 
i dels nostres infants sinó que també ho és per a les persones que gaudei
xen de l’oferta formativa i lúdica que s’ofereix a través dels equipaments i 
dels centres culturals polivalents que tenim a Sant Just.

És moment, també, de demostrar els coneixements adquirits en 
aquests nou mesos d’activitat. Per exemple, des del 31 de maig es pot gau
dir de l’exposició dels treballs de l’alumnat dels cursos municipals d’Arts 
Plàstiques de Can Ginestar. També de les mostres i activitats incloses en 
el Juny Fotogràfic, una activitat de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Just. 
Sense oblidar les sessions de les escoles de dansa a la Sala Gran o les audi
cions de l’Escola de Música de l’Ateneu, el final de curs de l’Orfeó Enric Mo
rera o el d’activitats de gent gran. I, al juliol, diferents sessions en format 
de petit concert al claustre de Les Escoles, a càrrec dels Tallers de Música.

Aquests són només un petit tast de les activitats que arrodoneixen la 
rutina dels cursos, municipals o no, però que passen a San Just.

De cara al 2019 estem treballant la possibilitat de disposar de 
més espais expositius i de difusió cultural per tal de donar, encara, 
més cobertura a les necessitats creatives del municipi. Tenim una 
fortalesa indiscutible, una molt bona i variada oferta formativa en cultura, 
pensada per a totes   les necessitats de les persones de Sant Just. El nos-
tre paper com a administració ha de ser dotar d’infraestructures 
suficients el teixit cultural del poble per assegurar la seva existèn-
cia i reforçar el seu creixement.

Enguany tot l’alumnat de  4t d’ ESO de l’IES Sant Just i del Col·legi Madre 
Sacramento, més de 120 nois i noies, ha participat per cinquè any consecu
tiu en els projectes APS, projectes d’aprenentatge i servei. 

Aquests projectes educatius connecten processos d’aprenen-
tatge competencial, de coneixement, d’habilitats i de valors i amb 
el servei; el treball pel bé comú des de la dimensió comunitària. 
Esdevé per tant un aprenentatge vivencial, on l’acció és l’element motor 
d’aquest aprenentatge. Una acció que s’emmarca en la realitat propera   a 
la persona jove, per tant en un context proper, però que molt sovint és 
desconegut.

Per tant l’APS es converteix en un projecte de descoberta de l’entorn, 
de realitats que tenim al voltant, on els i les joves interactuen amb aquesta 
realitat amb l’objectiu de fer servei; amb l’objectiu de millorar  , tot actuant 
sobre les necessitats reals de l’entorn. Es converteix en un projecte trans
formador per tal d’obtenir un benefici comú. I, alhora, tot aquest procés 
esdevé aprenentatge. 

El component més important de tot plegat és que s’ha plantat una lla
vor. Si es rega i es cuida com és degut, germinarà. Si és així, aconsegui-
rem uns joves compromesos amb les diverses realitats que ens 
envolten,  una joventut capaç , i ho saben, de canviar el món per 
deixar-lo una mica millor de com l’hem trobat. 

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Sergi Seguí i Esteve 
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

FINALS DE CURS. 
PUNT I SEGUIT

UN MÓN MILLOR

INNOVACIÓ SOCIAL PER RESPONDRE A NOVES REALITATS
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El 29 de maig, Sant Just Desvern va ser sub
seu del 5è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat en l’àmbit Dones Tech. L’acte 
central de l’esdeveniment va ser una tau
la rodona en què es va conversar sobre la 
presència de les dones en ocupacions re
lacionades amb la ciència i la tecnologia. 
Aquesta taula rodona va comptar amb la 
presència d’Ana Caño Delgado, biòloga de 
plantes i investigadora al Centre de Recerca 
Agrigenòmica (CRAG). Hem conversat amb 
ella perquè ens expliqui quin és el paper de 
la dona en l’àmbit científic i de la investi
gació.

Quin és el teu camp 
d’investigació?
Soc biòloga de plantes i al meu la-
boratori estudiem, des d’un punt de 
vista genètic, el creixement de les 
plantes i la seva adaptació als can-
vis ambientals i, especialment, a la 
sequera. Mirem cap al futur perquè 
volem trobar solucions al canvi cli-
màtic per mitjà de millorar els gens 
de les plantes.

Quina és la presència femenina en 
el teu àmbit professional?
A la biologia és molt alta. D’entre 
l’alumnat de grau, almenys la mei-
tat d’estudiants són noies. Al doc-
torat la proporció és similar però, 
a mesura que augmenta el nivell de 
responsabilitat, el número de do-
nes disminueix. La proporció de 
dones que ocupen direccions de 
centres, departaments o programes 
científics és molt baixa, però crec 
que aquesta estadística està millo-

ENTREVISTA A ANA CAÑO DELGADO, BIÒLOGA INVESTIGADORA AL CENTRE 
DE RECERCA AGRIGENÒMICA; VEÏNA I MARE DE L’ESCOLA CANIGÓ

“Ara és un bon moment per trencar 
el sostre de vidre”

rant i que ara és un bon moment 
per trencar el sostre de vidre.

Les dones ho tenen més difícil per 
desenvolupar una carrera en el 
món de la investigació?
La carrera acadèmica i d’investi-
gació és molt difícil per a tothom, 
però ser dona comporta una mot-
xilla d’inconvenients. L’edat de ser 
mare coincideix amb el moment 
d’establir-se en l’àmbit de la recer-
ca, i això ho fa més difícil. La man-
ca de referents i la pressió social 
són factors que tampoc ajuden.

Falten referents femenins en 
l’àmbit científic?
Et posaré un exemple molt recent. 
El CRAG va complir quinze anys 
i vam celebrar un homenatge al 
CosmoCaixa. En aquest acte s’ha-
via organitzat una taula rodona per 
parlar de la història del CRAG i tots 

els membres eren homes. En can-
vi, quan el director del centre va 
fer una presentació dels principals 
programes de recerca, el 70% s’es-
tava duent a terme en laboratoris 
dirigits per dones.

Tens la sensació que les opinions 
de les dones compten menys?
Ho he viscut en primera persona. A 
les reunions, a vegades notem que els 
homes ens fan transparents. Les per-
sones que ens dediquem a la ciència 
treballem per obtenir reconeixement 
i, si no et miren quan parles, és com 
si no reconeguessin el que fas. M’en-
tristeix perquè, tot i que els lobbistes 
diuen que cal afavorir la dona, a l’hora 
de la veritat no ho fan.

Has dut a terme part de la teva 
carrera als Estats Units i al Regne 
Unit. Diries que a l’estranger la 
posició de la dona és diferent?
Al Regne Unit vaig tenir una cap 
que era dona: la Joanne Chory. Em 
considero molt afortunada d’haver 
treballat amb ella perquè va ser una 
referent per a mi. És una dona llui-
tadora, que ha aconseguit estar al 
primer nivell internacional de la 
recerca de plantes i formar una fa-
mília.

Què creus que aporten les dones a 
la ciència i la recerca?
Sobretot humanitat, creativitat i 
varietat. La recerca necessita per-
sones diferents i la varietat és molt 
enriquidora.
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Les entitats esportives tanquen la 
temporada amb la celebració de di-
verses festes, cloendes, exhibicions 
i sopars durant aquest mes de juny. 
Coincideix, a més, amb la Festa de 
l’Esport Inclusiu que se celebra el 3 
de juny, al Camp de Futbol. 

Les entitats s’han implicat en 
aquesta festa oferint activitats amb 
aquesta vessant inclusiva i adap-
tada a cadascun dels esports. El 
Camp de Futbol també estrena no-
ves instal·lacions per a les entitats 
que hi tenen seu. S’han previst un 
munt d’activitats esportives, infla-
bles amb aigua, un partit de futbol 
entre un grup de jugadors/es dels 
dos equips de futbol de Sant Just i 
una selecció de la ONCE, esmorzar 
saludable...

Agrupació Ciclista Sant Just
Volta dels Turons

Diumenge 10 
de juny

De 8 a 15 h Des del Camp de Futbol

Futbol Sala Sant Just
Cloenda

Diumenge 10 
de juny

De 9 a 15 h Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista superior)

Club Barnarítmica Sant Just
Festival d’estiu

Diumenge 10 
de juny

De 16 a 20 h Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista superior)

Atlètic Sant Just CF
Cloenda 

Dissabte 16 
de juny

Durant tot el dia Camp de Futbol

Club de Bàsquet Sant Just
Cloenda i dinar

Dissabte 16 
de juny

De 9 a 14 h

De 10 a 18 h

Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista superior)

Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista exterior)

Hoquei Club Sant Just
Cloenda i sopar

Dissabte 16 
de juny

Tot el dia

De 18 a 24 h

Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista inferior)

Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista exterior)

Club Taekwondo Sant Just
Activitat esportiva

Diumenge 17 
de juny

De 9 a 15 h Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista superior)

Club de Futbol Sant Just
Cloenda

Diumenge 17 
de juny

De 9 a 15 h Camp de Futbol

Club Voleibol Sant Just
Celebració aniversari

Divendres 29 
de juny

De 15 a 24 h Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista superior)

Patinatge Artístic Sant Just
Festival d’estiu

Dissabte 30 
de juny

Tot el dia Complex Esportiu Municipal 
La Bonaigua (pista inferior)

Pàdel solidari 
amb Sant Just Solidari

El 3 de juny, a la tarda, al Club de 
Pàdel Sant Just, ubicat a Mas Lluí, se 
celebra el Campionat esportiu i solidari 
de pàdel (modalitat americana). Les 
aportacions de les persones que 
s’inscriguin ajudaran a finançar el 
projecte “Espacio Educativo” que 
Sant Just Solidari treballa a Camoapa 
(Nicaragua).

ESPORTISTES, FAMÍLIES I ENTITATS ACOMIADEN 
LA TEMPORADA ESPORTIVA

El Voleibol Sant Just participa 
per primera vegada al 
Campionat d’Espanya

L’equip juvenil del Voleibol Sant Just 
va participar al Campionat d’Espanya 
disputat a Las Palmas entre l’1 i el 5 
de maig. Era la primera vegada que 
un equip del club es classificava per a 
aquesta competició, que reuneix els 32 
millors equips de tot l’Estat. Les noies 
del Voleibol Sant Just van accedirhi com 
a terceres de Catalunya i van començar 
amb una victòria (30). Tot i el bon inici, 
finalment, van obtenir una meritòria 23a 
posició.

L’Atletisme Sant Just segueix 
sumant nous èxits

El 13 de maig, el Club Atletisme Sant Just 
es va proclamar sotscampió de la categoria 
cadet femení al Campionat de Catalunya de 
Clubs, celebrat al Prat de Llobregat. També 
l’atleta del club Carla Gascón és, des del 13 
de març, sotscampiona d’Espanya en pista 
coberta de la prova dels 60 metres llisos.
D’altra banda, el Club Atletisme Sant Just ha 
organitzat amb èxit una jornada de la Lliga 
Catalana, en qual ha participat per primera 
vegada, i una altra jornada per a atletes de 
diverses categories.  Èxits esportius d’una 
entitat que està creixent en nombre d’atletes 
i a nivell competitiu.
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Tothom a la Festa de l’Esport 
Inclusiu, al matí del 3 de juny. 
No us oblideu el banyador!
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NOTÍCIES BREUS

ACABEN LES OBRES 
DEL C. ATENEU
Una de les actuacions de millora per a aquest 2018 era la remodelació 
i adequació del c. Ateneu. Ara que ja han acabat les obres, trobem un 
carrer renovat i molt integrat a la pl. d’Antoni Malaret i Amigó, amb 
més seguretat, millor accessibilitat a la vida cultural i associativa 
de l’Ateneu. Amb plataforma única, la zona està més pacificada i 
permet seguir un model urbanístic més sostenible, més amable i on les 
persones tinguin prioritat.

LA NATURA RECUPERA 
EL SEU ESPAI A CAN BIOSCA
A les darreres setmanes s’ha procedit a l’eliminació de les 
edificacions ubicades a Can Biosca. És un espai guanyat per a 
la natura i la Vall de Sant Just. La ciutadania la podrà gaudir ben 
aviat. 

JA TENIM EL CARTELL 
DE LA FESTA MAJOR 2018
El guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2018 ha estat 
Òscar Álvarez García.  Aquesta és la 6a edició del concurs de 
cartells de Festa Major que organitza El Nucli que enguany ha pogut 
escollir entre 14 propostes presentades.  El cartell destaca l’edifici 
Walden-7 i la xemeneia i, com no podia ser d’una altre manera, els 
colors groc i blau 
que caracteritzen la 
rivalitat sana de la 
nostra festa. Aquest 
any, podrem gaudir 
d’un munt d’activitats 
fresques i divertides 
des de l’1 al 6 d’agost.

Abans

Ara
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NOTÍCIES BREUS

NOUS PLANS D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament ha contractat 15 persones en Pla d’Ocupació per donar suport a diferents àrees 
i serveis de la Corporació. Treballaran des del 15 de maig fins al 31 de desembre d’aquest any.  
Concretament, les persones desenvoluparan les feines següents: 8 persones informadores 
ambientals, 1 persona agent de bones pràctiques, 2 persones de neteja de parcs i jardins, 2 
persones per a la Brigada Municipal, 1 persona per a l’administració i 1 persona de suport a 
actes festius.

A cada lloc hi haurà formació específica, ja que s’ha posat accent en aquest aspecte: 
formació especialitzada per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones i potenciar el seu accés 
al mercat de treball.

Aquesta acció ha comptat amb el finançament econòmic de la Diputació de Barcelona i en 
el procés de selecció ha col·laborat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tenint en compte 
criteris socioeconòmics i el perfil.

ACTUACIONS CONTRA LES PLAGUES
 
Sant Just Desvern té una xarxa de clavegueram molt extensa a causa 
de la seva superfície urbanística. Tant per a la rata de claveguera 
que té incidència durant tot l’any, com per a la panerola 
americana, més frequent quan arriba la calor, o sigui, durant la 
primavera i l’estiu, utilitzen aquesta xarxa com a reservori.

Durant tot l’any es realitzen controls de plagues urbanes a 
la via pública, a la xarxa del clavegueram i als edificis municipals. No 
obstant això, si trobeu espècies invasores al municipi, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament, a 
través del tel. 93 480 48 00. Més informació i recomanacions a www.santjust.cat

El mosquit tigre també és una espècie invasora d’origen asiàtic que va arribar a Catalunya l’any 2004. 
Aquesta espècie no transmet malalties a Europa. L’aspecte nociu per a la salut d’aquesta espècie és la 
seva agressivitat, activitat diürna, picada molesta i la seva proximitat quotidiana a les persones. Aquest 
motiu és suficient per fer absolutament necessari d’emprendre accions de control. El mosquit tigre cria 
les seves larves en petits recipients domèstics, normalment abandonats i de rebuig. Per evitar-ne la 
cria a les cases particulars cal buscar i deixar sense aigua qualsevol recipient. El Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern, des de fa 10 anys, continuen fent 
actuacions contra la proliferació del mosquit tigre. Més informació: www.mosquitigre.com.

Espai publicitari cedit per l’Ajuntament 
als comerços guanyadors del concurs 
d’aparadors 2018

Necessites llogar una cuina equipada?
Promunsa ofereix, en arrendament, l’espai de la cuina del Centre Social El Mil·lenari. 
Són 81,30 m2 i el preu d’arrendament és de 300 € mensuals més impostos. 
Presentació d’ofertes, entre l’11 i el 22 de juny a Promunsa. Més informació: 
www.promunsa.cat
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Ara fa un any va tenir lloc la primera 
de les sessions participatives que, 
juntament amb la diagnosi, va perme-
tre començar a elaborar el 2n Pla de 
Mobilitat Urbana de Sant Just Des-
vern per al període 2018-2024. Des 
d’aleshores l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, ha estat treballant 
en la redacció dels documents que 
han de definir les línies estratègiques 
en matèria de mobilitat al municipi 
per als propers 6 anys.

Els àmbits sobre els quals es vol 
debatre ara amb la ciutadania coinci-
deixen en quatre tipus de mobilitat: a 
peu, amb bicicleta, amb transport pú-
blic i amb vehicle privat. Per aquest 
motiu està previst que les persones 
que assisteixin a aquesta sessió par-
ticipin en un dels quatre tallers que 
s’organitzaran, per àmbits, per de-
batre i intentar consensuar les es-
tratègies concretes i solucions que 
es plantegen en cadascun, recollint 

les esmenes i suggeriments que es 
puguin presentar. Altres aspectes 
com la seguretat viària o les mesures 
ambientals es tractaran de manera 
transversal en tots els tallers.

Els objectius del 2n Pla de Mo-
bilitat Urbana són, principalment, 
fomentar l’equitat social mitjançant 
el dret universal a la mobilitat, reduir 
l’accidentalitat, millorar la qualitat 
de l’aire, millorar la salut, reduir la 
contaminació acústica, l’efecte hi-
vernacle, el canvi climàtic i el con-
sum energètic associat al transport, 

SESSIÓ PARTICIPATIVA 
OBERTA A LA CIUTADANIA
2N PLA DE MOBILITAT 
URBANA (2018-2020)
Dimecres 4 de juliol a les 19 h 
a l’Ajuntament
Si voleu apuntarvos a la sessió o fer 
aportacions sobre temes de mobilitat: 
mobilitat@santjust.cat

Una 2a sessió participativa oberta a la ciutadania 
tancarà la redacció del 2n Pla de Mobilitat Urbana 

el guany de l’espai públic per a les 
persones i l’optimització de l’acces-
sibilitat a l’activitat econòmica.
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Subvencions 
IBI 2017
Fins el 30 de juny. En el Ple del 
mes de gener es van aprovar les 
noves bases per sol·licitar les ajudes 
econòmiques per a l’impost 
de béns immobles (IBI) de l’any 
2017, 2018 i 2019 amb una dotació 
econòmica de 30.000 ¤. Cada any 
s’han anat ampliant els col·lectius 
poblacionals que podien beneficiar
se d’aquestes ajudes fins arribar, 
enguany, a la cobertura de totes 
les persones o unitats familiars del 
municipi amb uns ingressos topall 
que van des dels 13.545,06 ¤ bruts 
anuals per a persones soles fins als 
27.887,05 ¤ bruts anuals per a unitats 
familiars de cinc membres o més. 
Per poderse beneficiar d’aquestes 
ajudes, cal presentar una sol·licitud 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament, abans del 30 de 
juny. Podeu consultar les bases a 
santjust.cat

Més habitatges 
socials
Fins al 6 de juliol, està oberta una 
nova convocatòria per optar a un dels 
7 habitatges socials de lloguer 
que actualment estan lliures i que 
pertanyen al Parc d’Habitatge Social 
de l’Ajuntament. El contracte, que 
permet beneficiarse de subvencions 
de fins al 80% del preu de lloguer, 
ha de ser per a habitatge habitual 
i té una durada de 3 anys, amb 
possibilitat de prorrogarlo 2 anys 
més. El Parc d’Habitatge Social de 
lloguer, gestionat per l’empresa 
municipal PROMUNSA, disposa, 
actualment, de 21 habitatges. Podeu 
consultar les bases i els requisits a 
promunsa.cat

Ajuts al lloguer 
per a joves
Fins al 25 de juny, les persones joves 
de Sant Just Desvern que visquin de 
lloguer al municipi en un habitatge, 
el cost de lloguer del qual no superi 
els 900 ¤ mensuals, poden demanar 
una subvenció a l’Ajuntament, que 
pot arribar fins als 200 ¤ al mes. Les 
bases que regulen aquesta subvenció 
municipal es poden consultar a 
santjust.cat i les sol·licituds s’han 
de presentar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament durant el 
termini. Aquesta acció, que està dotada 
amb 20.701,03 ¤, ha de permetre ajudar 
a pagar, amb un import màxim de 200 
¤ mensuals, el lloguer de l’habitatge 
habitual de persones empadronades a 
Sant Just Desvern des de l’1 de gener de 
2016, que tinguin entre 18 i 35 anys. Per 
ser persona beneficiària de la subvenció, 
s’ha de formar part d’una unitat de 
convivència de, mínim, 2 persones.



SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

POLICIA LOCAL
La Policia Local vetlla per la convivència ciutadana i treballa 
per garantir els drets i deures de la ciutadania fent complir 
i respectar les lleis, reglaments, ordenances i normatives 
municipals. Per llei, té assignada la competència exclusiva del 
control del trànsit. També col·labora amb la resta de cossos de 
seguretat, amb la institució judicial i manté una estreta relació 
amb el servei de protecció civil. 
La Policia Local també realitza serveis de tipus comunitari 
i de mediació en col·laboració amb els serveis socials de 
l’Ajuntament:

LA SEGURETAT CIUTADANA
El concepte de seguretat ciutadana està vinculat directament a la pro
tecció de la ciutadania i dels seus béns, per tal de garantirne els seus 
drets i llibertats.

La competència és de la Generalitat. Per tant, és la Policia Auto
nòmica, a través dels Mossos d’Esquadra, la responsable de garantir la 
Seguretat Ciutadana als municipis de Catalunya.

A partir del desplegament de la policia autonòmica van entrar en fun
cionament les ABP, àrees bàsiques de policia. La referència del nostre 
municipi és la que hi ha ubicada a Esplugues, municipi amb qui compartim 
serveis dels Mossos d’Esquadra.

L’1 de novembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració que 
recull i distribueix, en base a les lleis, quines funcions s’atribueixen als 
dos cossos de policia, autonòmica i local, que actuen en el territori. En 
l’àmbit de la Seguretat ciutadana, els Mossos d’Esquadra són els que 
tenen la competència, des d’un punt de vista global, de vigilància, d’in
vestigació i de prevenció, tot i que sempre compten amb la col·laboració 
de les policies locals. 

POLICIA LOCAL 
DE SANT JUST DESVERN
c/ Can Padroseta, 2.
Telèfon: 93 473 10 92

MOSSOS D’ESQUADRA
Comissaria d’EspluguesSant Just Desvern
Carrer de Laureà Miró, s/n. Sector Sant Llorenç
Telèfon: 93 413 99 00
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• Servei d’informació i 
atenció a la ciutadania

• Atenció a les persones 
menors (absentisme 
escolar, maltractaments, 
etc)

• Feines de prevenció

• Urgències socials (violència de gènere, problemes 
psíquics, drogues...)

• Urgències mèdiques (informació, assistència,   
trasllats...), etc.

• Intermediació en conflictes

• Control de les ocupacions a la via pública

• La policia local també fa controls i vigilància al Parc 
Natural de Collserola (policia mediambiental), imparteix 
sessions d’educació i seguretat vial als centres educatius 
del municipi i són agents importants en el Circuit d’Atenció 
a les Víctimes de Violència de Gènere.

DESCARREGA’T 
L’APP GRATUÏTA 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA
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Delictes i faltes a Sant Just

Sant Just Desvern s’ha mantingut sempre per sota de la mitjana de la província de Barcelona pel que fa al nombre de delictes i faltes 
per habitants. Així ho reflecteixen, any rere any, els diferents estudis dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de 
Barcelona i els estudis del Departament d’interior de Mossos d’Esquadra.

Dades comparatives de delictes 
i faltes comesos a Sant Just 
Desvern, per cada 1.000 habitants, 
amb la mitjana de 16 municipis 
que configuren els Cercles de 
Comparació Intermunicipals de la 
Diputació de Barcelona.

La col·laboració ciutadana és imprescindible 
per millorar el nivell de seguretat

L’Ajuntament i, concretament, el servei de Policia Local treballen 
permanentment buscant mesures que ajudin a prevenir els delictes 
en general, a les persones, als bens i/o als domicilis. Atès que les 
víctimes de qualsevol delicte, a banda del possible perjudici econòmic 
que puguin patir, perceben, en primera persona, un sentiment d’in
seguretat, l’administració pública treballa per millorar constantment 
els nivells de seguretat adients aplicant diverses mesures al municipi:

MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT EN EL MUNICIPI

• Instal·lació de sistemes de control per imatges en diferents 
punts de la població que, progressivament, es van augmentant i 
que ajuden a prevenir i a facilitar la tasca d’investigació als Mossos 
d’Esquadra 

• Tasques de coordinació amb Mossos d’Esquadra per tal de 
millorar la vigilància amb controls estàtics uniformats o camuflats.

• Foment d’eines com l’APP de seguretat ciutadana que, a 
banda d’emetre informació d’interès, facilita la connexió directa 
de la ciutadania amb la policia.

• Ampliació de les funcionalitats de l’APP de seguretat ciutadana 
pensant en col·lectius de risc social.

• Augment de l’eficàcia, tant en la prevenció com en la capa-
citat de reacció. Entre el 2016 i 2017 es van fer un 34,6 % més de 
detencions entre els Mossos d’Esquadra i la Policia local.

• Campanyes d’informació i sensibilització per millorar la se
guretat ciutadana.
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La Colla Gegantera ja ho té tot a punt per a la XVII Trobada 
Gegantera de Sant Just, que reunirà deu colles d’arreu del 
país al nostre municipi. L’esdeveniment tindrà lloc el 2 de 
juny i començarà a les quatre de la tarda amb una plantada 
de gegants al parc Maragall. A dos quarts de set es donarà 
el tret de sortida a una cercavila que recorrerà els carrers 
de Sant Just i acabarà a la plaça Verdaguer, on hi haurà un 
sopar, repartiment de premis i agraïments.

El cartell de la trobada d’enguany ha sortit d’un concurs 
organitzat per la Colla Gegantera, en el qual han partici-
pat infants de les escoles públiques Canigó, Montseny i 
Montserrat i la concertada Madre Sacramento. El pro-
jecte “Les escoles visiten els gegants” va reunir l’alumnat 
de 2n de primària d’aquests quatre centres, que va tenir 
l’oportunitat de gaudir d’una cercavila als Jardins de Can 
Ginestar, conèixer les històries dels gegants, dibuixar-los 
i presentar-se al certamen.

D’altra banda, la Colla Gegantera de Sant Just ha engegat 
un altre procés participatiu amb l’alumnat de cicle superior 
de primària. En aquest cas, es tracta d’idear un “gegantó” 
a partir d’un conte de Palmira Badell sobre un iber que 
viu a la Penya del Moro i baixa a Sant Just a conèixer els 
nens i nenes del poble. Tant el disseny com el nom del nou 
gegant han estat fruit de les propostes de l’alumnat de les 
quatre escoles. El nou membre de la família gegantera serà 
presentat en societat a les Festes de Tardor d’aquest any.

La XVII Trobada Gegantera de Sant Just 
reunirà deu colles d’arreu del país
Les escoles del municipi participen activament amb l’entitat gegantera

Autor: Pau Carrillo, alumne 
del Col·legi Madre Sacramento
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Un any més ja tenim aquí el Juny 
Fotogràfic, un esdeveniment im-
pulsat per l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Just, que enguany presenta 
catorze mostres repartides en tres 
punts del municipi. L’exposició 
central, als jardins de Can Gines-
tar, ret homenatge a les entitats del 
poble. En total són 100 fotografies 
d’una setantena d’entitats de tots 
els àmbits. Les fotografies esta-
ran exposades als jardins de Can 
Ginestar fins a final de juny.

Les Escoles és un altre dels equipa-
ments que acollirà el Juny Fotogràfic. 
El claustre de l’edifici mostrarà tres 
exposicions individuals de socis de 
l’entitat: Toni Vigo i Lluís Remolar 
exhibiran fotografies d’Islàndia i Víc-
tor Murillo dedicarà la seva mostra a 
un recull d’imatges de la ciutat mar-
roquina de Xauen. La primera planta 
de l’equipament serà l’escenari d’una 
mostra col·lectiva amb la participació 
de dotze integrants de l’Agrupació 
Fotogràfica.

Torna el Juny Fotogràfic amb catorze exposicions 
i un homenatge a les entitats de Sant Just

La tercera seu serà la planta su-
perior del Mercat Municipal i do-
narà cabuda a exposicions de fo-
tògrafs i fotògrafes de renom. En 
aquest espai es podran veure les 50 
millors fotografies de cadascuna de 
les tres categories del 9è Concurs 
Internacional de Fotografia Sant 
Just Desvern. A més a més, també 

Víctor Murillo
President de 
l’Agrupació 
Fotogràfica 
Sant Just

“L’objectiu de 
l’exposició dels 

jardins de Can Ginestar és re-
conèixer la tasca de molts sant-
justencs i santjustenques que 
treballen pel municipi sense 
demanar res a canvi”

s’hi exhibirà la sèrie “12 horas en 
el Louvre” de Katy Gómez, fina-
lista dels Sony World Photography 
Awards 2018, i un reportatge de Ja-
vier Ortiz sobre la Rapa das Bestas, 
una festa tradicional gallega.
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La Festa de la Pau 2018 dedicada als Drets 

dels Infants. Felicitats a Floreto, Trini’s Cafè i Ferreteria 

Davó per ser els millors aparadors guarnits 

de primavera.

La Festa del Comerç amb la participació de comerços i associacions.

Felicitats a Cuina Miracle, Restaurant La Bonaigua i Restaurant 

L’Illa per les tapes guanyadores del QuintoTapa 2018.

El Divendres al Parc ple d’activitats i famílies al Parc de Joan Maragall.
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Darrer concert amb el Grup de Cant 
Gregorià de l’Ateneu del seu fundador 
Ramon Moragas que porta 35 anys al 
capdavant.

L’Oriol Sàlvia Jr, campió de Catalunya d’Esquaix sub-11. A la mateixa competició també hi van participar Pol Asensió (5è) i Adrià Martí (10è).

Alumnat de 6è i 1r d’ESO de les escoles participants a l’11a 
edició d’English Day.

Homenatge a Jordi Molinos pels 60 anys 

de dedicació al Club Handbol Sant Just. 

Les escoles de dansa van omplir de gom a gom la pl. Malaret durant el Dia Internacional de la Dansa.
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Jordi Porta 
Pruna
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

RECLAMEM AUTONOMIA 
LOCAL PER GESTIONAR 
EL SUPERÀVIT

EL SÚPER ROMANENT

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

Des de el PSC fa anys que exigim el canvi o l’eliminació 
de la normativa d’Estabilitat Pressupostària per poder 
invertir els superàvits en necessitats de la comunitat i 
ferne un major ús del que està previst fins ara.

El nostre Ajuntament ha tancat el romanent de 
Tresoreria de l’exercici 2017 de 8.983.707,00 ¤. Però 
la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera aprovada pel govern del Partit 
Popular l’any 2012, no permet que el  romanent de Tre
soreria es pugui distribuir en aquelles necessitats que 
el poble requereix, això provoca que hi hagi un estalvi 
elevat sense possibilitat de distribuirlo com es vol.

La despesa de l’Ajuntament és, en el dia a dia, en el 
que anomenem “despesa corrent”.  La despesa corrent 
cobreix, entre d’altres, ajuts, serveis i benestar per al 
veïnat  del nostre poble. La despesa corrent és finan
çada pels ingressos que es reben dels impostos que 
la ciutadania i les empreses paguen a l’Ajuntament 
(IBI, ICIO, IAE, Impost de  Circulació,...).

Tenim moltes obres de carrers que es podrien exe
cutar directament amb aquest romanent, però en ser 
obres que no són sostenibles, només les podem fer 
amb despesa corrent, d’aquí que algunes s’endarrereixin 
i més en aquests temps de crisi. 

Només que l’Estat  espanyol modifiqués la disposició  
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en el sentit que 
l’excepció que preveu l’art. 32 d’aquesta Llei no siguin 
les “inversions financers sostenibles” sinó que s’ampliï 
a tot tipus de despesa, l’Ajuntament tindria més diners 
per a poder distribuir en les diferents despeses corrents.

Per tal de donar més bon servei, ens calen mans, 
però la Llei general de pressupostos de l’Estat  limita la 
cobertura de places, això suposa la no incrementació 
del capítol 1. L’Ajuntament hauria de ser qui pogués 
decidir el tipus de despesa que cal realitzar. La pres
tació del serveis per mitjà de gestió directa o a través 
de la contractació d’empreses externes, no pot venir 
induït per una norma de gestió pressupostària sinó 
que ha de quedar en mans de la voluntat política de 
l’Ajuntament,  sempre condicionat al compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera així com a la regla de la despesa.  

Ara fa tres anys va començar el mandat, i ... que ràpid que 
ha passat! En queda només un per complir amb el progra
ma que vàrem presentar, el qual ha estat el nostre objectiu 
des del primer moment.

A ningú se li escapa que hem passat moments molt 
complicats. L’1 d’Octubre va marcar un abans i un després 
al país. La secció local d’ERC, arran dels esdeveniments, 
em va donar un exemple del que significa fer política 
amb majúscules. Primer, amb la seva implicació màxima 
en l’organització del referèndum. Després quan, en mo
ments tensos i transcendentals, va saber mantenir la línia 
de treball i, com sempre, donar la paraula i decidir fer una 
assemblea oberta amb tots els militants, simpatitzants i 
amics, per decidir si havíem de trencar, o no, el pacte de 
govern municipal. L’assemblea, després de reunirse di
verses vegades, va deliberar a favor de mantenir el pacte i 
continuar treballant, des de govern, per millorar el nostre 
municipi, tot i sabent que costaria d’entendre per alguna 
part de la població, que necessitava un gest, encara que 
fos simbòlic, per tal de visualitzar el malestar i la indigna
ció que tenim tots i cadascun de nosaltres.

Continuant amb l’esperit participatiu, el mes de maig, 
Esquerra Sant Just es va convocar una nova assemblea per 
tal de decidir qui encapçalarà el projecte per a les properes 
municipals, i ja podem felicitar Sergi Seguí, actual porta
veu i cap de llista, que serà qui ens representarà en els 
propers comicis!

Ara tenim un repte doble. Per una banda, continuar tre
ballant  aquest últim any, transcendental per acabar d’exe
cutar al màxim totes les línies de treball que hem comen
çat i, per l’altra, començar a dissenyar, entre totes i tots, el 
full de ruta que volem per al municipi per als propers anys! 

Esquerra Sant Just, m’ha demostrat sempre ser 
un partit seriós, rigorós, independent, obert i amb 
objectius clars. I que pensa sobretot en el poble, do-
nant el protagonisme a la ciutadania, sigui militant 
o no, i jo en soc un bon exemple, que, sense ser-ne 
militant, m’han donat la confiança fins a ser regidor 
de mobilitat i seguretat viària.

El repte és immens i convidem a tothom a participar, 
de la manera que més desitgi, amb l’elaboració del pro
grama electoral per al 2019: habitatge, mobilitat, cultura, 
esports, energia, ajudes socials, transport públic, aparca
ments... segur que tens quelcom a dir i a aportar! Farem 
diferents jornades de treball per a debatre com volem que 
sigui Sant Just: participahi si ho vols, o si ho prefereixes, 
posa’t en contacte per correu, telèfon, xarxes socials o pa
ra’ns pel carrer, sense dubtarho!

Seguim treballant per al Sant Just que somiem!

PARTITS OBERTS 
I PROJECTES 
COMPARTITS

@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

9 DEL PALAU

Enric Salvadores 
Manzano  
Grup Municipal del PP

PARALISIS

ppsantjust@gmail.com

En el pasado numero os presente al equipo de trabajo y 
junta del PP de Sant Just Desvern y faltaba el nombre a 
pie de foto de uno de los miembros asi que aprovecho 
para presentároslo a pie de pagina.

Dicho esto también quiero poner de manifiesto la 
preocupación que tenemos los miembros del PPSJ ante 
el escenario político que se esta dibujando en Catalunya y 
observando como el nivel de irresponsabilidad por parte 
de los grupos independentistas llega hasta el punto de 
provocar el estancamiento económico he institucional 
para perseguir no se que fin. Y digo no se que fin porque 
estoy completamente convencido que ni siquiera la gran 
parte de la masa social que alberga esperanzas de una 
Catalunya independiente, comparten las maneras y formas 
que esta poniendo de manifiesto el que pretende ser el 
nou president y el teórico equipo de gobierno.

Y es que esta forma de hacer política pretendiendo ser 
excluyente, retomando aquellas cuestiones que nos han 
traído a esta situación de parálisis y de aplicación del 155 
y por supuesto presentando un programa totalmente falto 
de ideas y garantías mas alla de como digo ahondar en 
una postura anquilosada que ahora mismo no beneficia 
a nadie, y nadie es nadie porque es incuestionable que 
la suerte que pueda correr el president Quim Torra y su 
equipo nos afecta a todos/as, no es ni de lejos lo que 
realmente interesa a los Catalanes/as.

Espero y deseo que comprendan que por encima de 
todas las barreras jurídicas y políticas existentes , para 
abordar un tema tan importante como la independencia 
as de tener una masa social lo suficientemente amplia 
como para no crear fractura social y la realidad y esto 
es un dato objetivo , NO ES ASI.

Guillermo Francés 
Morbach 
Grup Municipal 
de Ciutadans

STOP OKUPAS

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

El artículo 47 de nuestra Constitución garantiza el 
derecho de todos los españoles a una vivienda. También 
nuestro ordenamiento jurídico recoge, como uno de los 
pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho 
la protección de la propiedad privada.

Sabemos que muchas personas se han visto obliga
das a ocupar pisos debido a que las administraciones 
públicas no han sabido dar solución a su derecho de 
vivienda digna. Para preservar los derechos de estas 
personas hemos presentado leyes, como la ley de 
segunda oportunidad, que recogen la dación en pago 
y el alquiler social, como pilares fundamentales para 
que aquellos que lo han perdido todo puedan volver 
a levantarse.

Al igual que somos firmes en la defensa de estos 
derechos, lo queremos ser también persiguiendo a 
aquellos que ocupan ilegalmente viviendas para actos 
delictivos, persiguiendo a las mafias de la ocupación 
y a aquellos que ocupan pisos y se convierten en una 
pesadilla para el resto de vecinos por amenazas o usos 
fraudulentos de luz, agua o gas.

El equipo de gobierno formado por PSC, ERC y 
Movem Sant Just, así como el PDCAT tienen complejos 
para afrontar la realidad de nuestros barrios y han re
chazado nuestra reciente propuesta en el pasado pleno 
municipal para luchar contra la ocupación que tantos 
problemas causa a nuestros vecinos. Consecuencia de 
ello no conseguimos los suficientes apoyos para sacar 
adelante un texto que instaba al Ayuntamiento a: a) la 
creación de una Oficina de Defensa de los Derechos 
de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, b) 
refuerzo inmediato de presencia policial en las zonas 
afectadas por el problema de la ocupación, c) elabo
ración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo 
y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, 
diferenciando las ocupaciones mafiosas y las de las 
personas que las realicen por razones de necesidad.

Ha tenido que ser, de nuevo, Ciudadanos quien lleva 
al pleno municipal esta realidad, mirando de frente 
a los problemas de nuestra ciudad, mientras otros 
miran para otro lado. Seguiremos trabajando tanto 
a nivel local como estatal, por el derecho a todos de 
una vivienda digna y por recuperar la convivencia en 
nuestros barrios.

Les pressions i les amenaces de la Fiscalia de Delictes 
d’Odi contra 9 professores i professors de l’INS El Palau 
de Sant Andreu de la Barca, han marcat l’actualitat 
de la comarca. El nostre grup comarcal d’Entesa ja va 
denunciar des de la Mesa d’Educació del Fòrum Social 
del Baix Llobregat, en la qual participen de manera 
transversal diversos partits, sindicats i entitats de la 
comarca del Baix Llobregat, la creixent campanya 
de desestabilització del model d’escola catalana, la 
judicialització de la convivència als centres educa
tius i apostàvem per vies de resolució de conflictes 
dialogades a través del tutor/a, equip directiu, consell 
escolar, inspecció i la pròpia direcció dels Serveis Ter
ritorials. De la mateixa manera demanàvem que el 
Departament treballés en un protocol d’actuació en 
casos d’acusacions d’incitació a l’odi i adoctrinament.

La denúncia interposada per la Fiscalia és un pas 
més en l’estratègia de tensió i de judicialització i en 
cap cas ajuda a treballar en positiu els conflictes que 
apareixen en la dinàmica del dia a dia dels nostres 
pobles i ciutats, des de l’escola. 

El nostre model escolar és i ha estat sempre un 
exemple de cohesió social a Catalunya, i no és just 
posar en dubte el compromís del personal docent  
amb l’educació dels nostres infants i joves en els valors 
universals del respecte, la pau i la tolerància.

Cal abandonar les estratègies de desestabilitza
ció política i social i cal apostar per amplis espais de 
consens, diàleg i convivència. En aquest sentit les 
declaracions d’Albert Rivera, fentse ressò d’una notícia 
publicada al diari El Mundo en què s’assenyalava i es 
donaven detalls del professorat objecte de la denúncia, 
resulten absolutament impresentables i impròpies d’un 
líder polític, i l’estratègia del seu partit, inacceptable 
per qualsevol formació que aspira a gestionar des de 
les institucions públiques. 

Fem nostres els aprenentatges extrets de la parti
cipació, ja fa uns anys, del nostre Ajuntament al grup 
sobre Cultura de Pau i Construcció Democràtica de la 
Xarxa de Ciutats Educadores: “Les ciutats cal que tre
ballin per la generació d’espais de convivència des de la 
gestió dels conflictes, el valor de la diversitat personal, 
cultural, social i religiosa, l’exercici de la ciutadania 
basada en l’exercici dels drets i deures de tothom, 
des dels valors democràtics, la memòria col·lectiva, 
el diàleg i des de la cooperació i la solidaritat entre 
les persones”. Una vella recepta, per un vell problema, 
per generar nous entorns d’esperança. 

Enric (presidencia), Isabel (secretaría), 
Felix (comunicación), Eli y Carlos (eventos 
y planificación)
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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  JUNY 2018. SANT JUST DESVERN 

AQUEST MES DESTAQUEM...  
FINAL DE CURS = INICI DE L’ESTIU 
Deixem enrere la primavera i ens envaeix l’estiu: la calor i les vacances. 
El curs escolar toca al seu fi, les activitats extraescolars també posen 
fil a l’agulla per prepa-
rar les seves exhibici-
ons, mostres, festivals... 
Les escoles de dansa, 
els clubs esportius, les 
escoles de música, fins 
i tot la gent gran d’El 
Mil·lenari que durant 
tot l’any assisteixen 
als tallers, fan la seva 
festa de final de curs. 
Comença l’estiu!

FESTES

ENTITATS

50 ANYS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
Amb motiu del 50è aniversari de la Flama del Canigó, tradició catalana 
vinculada al solstici d’estiu, diversos veïns i veïnes de Sant Just Desvern 
pujaran de matinada el cim del Canigó, muntanya del Pirineu català on es 
renova cada any la flama, i des d’on la transportaran fins a Sant Just. Un 
cop arribin, es farà un recorregut pels carrers del municipi fins al Parc del 
Canigó, on encendrà la foguera de Sant Joan d’enguany. Tothom hi està 
convidat a celebrar aquesta festa ancestral amb coca i vi dolç. L’acte està 
organitzat per Òmnium i l’Ajuntament.

  Revetlla de Sant Joan i Flama del Canigó
Dissabte 23 de juny, a les 20.45 h, arribada de la Flama del Canigó al Parc de 
Torreblanca, recorregut fins al Parc del Parador i continua amb marxa a peu fins 
al Parc del Canigó, on es farà la lectura del manifest i l’encesa de la foguera.
Recorregut: Parc de Torreblanca, Carretera Reial, Av. Indústria, c. Miquel Rever-
ter, Parc del Parador, c. Marquès de 
Monistrol, c. Bonavista, c. Freixes, 
c. Creu del Padró i Parc del Canigó.

I recordeu també 
  Revetlla de Sant Pere al Parc  

de les Basses de Sant Pere
Botifarrada i ball amb l’AV de les 
Basses de Sant Pere i l’Agrupament 
Escolta Martin Luther King
Divendres 29 de juny, a les 21 h

Els 100 anys 
de l’Ateneu 
Ja fa mesos que l’Ateneu està ce-
lebrant el centenari des de la seva 
fundació. S’han fet diferents acti-
vitats, concerts, sopar i actes rela-
cionats amb aquesta efemèride tan 
important.

Cal destacar la candidatura per a 
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi 
a l’Ateneu de Sant Just que tot apun-
ta que serà atorgada oficialment ben 
aviat, fet que enorgulleix l’entitat i 
a tothom valora la riquesa cultural, 
educativa i lúdica de l’entitat i les 
seccions que en formen part.

Ara, aquest mes de juny, té lloc 
l’acte institucional del Centenari. 
I per què ara? Doncs perquè el 16 
de juny fara just 100 anys que es va 
formar l’Assemblea Constituent de 
l’Ateneu i que va donar el tret de 
sortida perquè l’entitat iniciés la 
trajectòria vital que ja coneixem.

  Acte institucional del Centenari 
de l’Ateneu. Dissabte 16 de juny, a 
les 19 h. Sala Municipal de l’Ateneu.
Cal reservar les entrades a l’Ateneu.
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Per segon any consecutiu Sant Just 
Desvern participa en la 8a edició del 
Festival Simfònic. Com a ciutat sim-
fònica, Sant Just ofereix dos concerts 
que se sumaran als més de 100 que 
de manera simultània es faran a di-
versos punts de Catalunya i de les 
Illes Balears.

L’Escola de Música de l’Ateneu, a 
la Sala Municipal de l’Ateneu, i els 
Tallers de Música, al Casal de Jo-
ves, participen activament en aquest 
festival. L’alumnat dels Tallers de 
Música també faran les seves au-
dicions aquest dia.
  Concerts simultanis de la 8a edició 

del Festival Simfònic. Dissabte 9 de 
juny, a les 18 h. 

I també teniu altres opcions musi-
cals durant aquest mes de juny:

 Trobada de la Federació d’Entitats 
Corals (Baix Llobregat) amb l’Orfeó 
Enric Morera. Dissabte 2 de juny, a 
les 18 h. Sala Piquet de l’Ateneu

 Cicle de concerts de música clàssi-
ca: Quartet Idomeneo. Dimecres 6 de 
juny, a les 19.30 h. Sala Isidor Cònsul 
i Giribet de Can Ginestar

  Cicle de concerts de música clàssica: 
Teresa Vert (soprano) i Jaume Torrent 
(guitarra) que interpreten Winterreie 
(cicle de lieder) de F. Shubert. Dimarts 
12 de juny, a les 19.30 h. Sala Isidor 
Cònsul i Giribet de Can Ginestar.

 Concert de final 
de curs de l’Es-
cola de Música 
de l’Ateneu. 
Dimecres 20 
de juny, a les 
18.45 h. Sala 
Cinquantenari 
de l’Ateneu

 Concert de 
l’Orfeó Enric 
Morera amb 
el Cor Deutsche 
Schule (Escola Alema-
nya). Dijous 21 de juny, 
a les 21 h. Església dels Sants Just 
i Pastor

Simfònic: música arreu del país i a Sant Just

PER A JOVES

Cinema Utopia: 
Coco, dels directors Adrian Molina 
i Lee Unkrich
Adaptació del famós musical. 
Per a joves a partir de 14 anys.
Dissabte 3 de juny, a les 19 h. 
Casal de Joves

Tastet de fusta: sessió de creació 
de mobiliari amb fusta per 
construir un chill-out per a la Sala 
de Trobada del Casal de Joves
Dilluns 4 de juny, a les 17 h. Casal 
de Joves

Cinema a la fresca
Projecció d’una pel·lícula que serà 
triada per les persones seguidores 
de les xarxes socials del Casal.
Dissabte 30 de juny, a les 23 h. 
Exterior del Casal de Joves

US PROPOSEM...
PER A TOTHOM

Festa de la Primavera de 
l’Associació Amics del Barri Sud
Dissabte 2 de juny, a partir de les 
19.30 h. Davant del Casal de Joves

Taller de Dona i Empresa: Xarxes 
socials aplicades a l’emprenedoria, 
amb Ester Barqué, comunity 
manager
Dissabte 9 de juny, a les 17.30 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Campionat de Frontennis
Dies 9 i 10 de juny, al Frontennis 
de Salvador Espriu

Festa d’Estiu de l’AV Plana 
Padrosa-Bellsoleig
Dissabte 16 de juny, a les 21 h.   
Parc de la Plana Padrosa

Nit de Play-Back de l’Associació 
Cultural Casa Extremadura
Dissabte 16 de juny, a les 22 h.   
Casal de Joves

Dia Mundial de l’ELA 
(Esclerosi Lateral Amiotròfica)
Dijous 21 de juny
Sant Just s’adhereix a la causa il-
luminant l’edifici Can Ginestar de 
verd

El Documental del Mes: 
Petitet, de Carles Bosch
Catalunya, 2017. 
VO en català i cas-
tellà. 103 minuts.
Preu: 5 ¤ (socis/es: 
3 ¤). Divendres 22 
de juny, a les 20 h. 
Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

MÚSICA
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Revetlla de Sant Joan
Coca i ball amb el duet “Miguel 
y Mariví”
Dijous 21 de juny, a les 18 h, al pati del 
Centre Social El Mil·lenari

Visita matinal a Catalunya Ràdio
Visita de les instal·lacions i simula
ció de gravació. Trasllat en transport 
públic.
Inscripcions fins al 15 de juny, al Centre 
Social El Mi·lenari 
Dilluns 25 de juny, a les 9 h

Ball al Mil·lenari
Dinamització amb Pedro Mulero.
Activitat exclusiva per a les persones 
sòcies.
Dijous 28 de juny, a les 17.30 h, 
al Centre Social El Mil·lenari

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.

Torneig Dominó i Parxís 
per a gent gran
Del 2 al 6 de juliol, al Centre Cívic Sal
vador Espriu i Centre Social El Mil·lenari
Activitat Gratuïta. Hi haurà premis per 
a les persones guanyadores!
Informació i inscripcions al Centre So
cial el Mil·lenari, del 4 al 22 de juny, 
de 9 a 13 h.

Noves inscripcions per a:
Taller de Tai-Txi a l’aire lliure
Del 2 al 27 de juliol. Dilluns i dimecres 
de 9 h a 10 h
Preu: 10 ¤.

Inscripcions al Centre Social El Mil
lenari del 4 al 22 de juny, de 9 h   
a 13 h, al Centre Social El Mil·lenari

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE SANT JUST DESVERN

Concert de fi de curs de la Coral 
Harmonia
Divendres 22 de juny, a les 17.30 h, 
al Centre Social El Mil·lenari

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER A LA 
GENT GRAN DEL BAIX
LLOBREGAT

Programa musical i conferència: 
L’esclat musical de la Barcelona 
del 1900, amb Xavier Chavarría 
Talarn, musicòleg i periodista
A la Residència La Mallola (Esplu
gues).

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:

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

“Final de curs” i mostra d’activitats 
per a la gent gran
Hi haurà servei d’acollida per a nets  
i netes dels avis i àvies.
Dijous 21 de juny, de 10.30 h   
a 13.30 h, al Parc del Mil·lenari

El Rifenyo fa 10 anys
I la colla del Drac de Sant Just li fa una gran festa d’aniversari. No us la podeu 
perdre perquè tothom està convidat a gaudir del seu ball i pirotècnia. Un 
drac que ja fa 10 anys i que els nens i nenes de Sant Just coneixen prou bé, 
ja que en moltes ocasions visita els infants a les escoles del poble.

  Festa del 10è aniversari del Drac Rifenyo de Sant Just: xocolatada (19 h), 
tabalada (20 h), concert amb el grup Colajet Set (21.15 h) i espectacle de 
vol del Drac Rifenyo i encesa final amb els Diablets de Sant Just (22.30 h). 
Dissabte 9 de juny, a les 19 h. Parc de Joan Maragall

FESTIVALS DE DANSA
 Escola Renata Ramos París

Diumenge 10 de juny, a l’Ateneu

 Espai de dansa Marta Roig
• Divendres 22 de juny, a les  

20.30 h: Música de cinema,  
amb els petits/es

• Dissabte 23 de juny, a les 19 h: 
Vida, amb els grans

Sala Municipal de l’Ateneu

 Balls de saló de l’Ateneu
Exhibició el dissabte 30 de juny,  
a les 20 h. A l’Ateneu

TENS GOS? 
Parlem-ne!
Tens gos o vols tenir-ne? Doncs t’in-
teressa venir al seminari: Gossos? 
Parlem-ne, amb l’entitat Lladruc.
Parlarem d’educació canina, de com 
afrontar els problemes de conducta 
dels animals, del civisme, de la tinen-
ça responsable d’animals...

Està adreçat a aquelles persones 
que tenen animals de companyia i 
usuàries del Correcan, en el qual 
també s’explicaran les normes d’ús 
i com treure profit a l’espai.

  Tens gos? Parlem-ne, seminari sobre 
gossos. Dissabte 9 de juny
Horaris: 10.30 h a 12 h / 12.30 h a 14 h
Tria l’horari que et va millor!
Inscriu-te abans del 8 de juny, a l’Ajunta-
ment. Correcan del c.Hereter/Ps.Sagrera

I NO US PERDEU...

XERRADES

SEAS, SECCIÓ 
EXCURSIONISTA 
DE L’ATENEU
Us convidem 
a visitar www.
santjust.org/
seas  perquè 
hi trobareu un 
munt de pro-
postes.
Conferències, 
excursions, so-
par de Lluna 
Plena...

ACTIVITATS
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2018)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat des del 23 d’abril fins al 23 de maig 
(4.142 clics)
1. Un centenar de persones es concentren a Sant Just rebutjant la 

sentència del cas de la Manada. 

2. Minut de silenci a l’Ajuntament de Sant Just per condemnar la mort 
de 59 persones palestines a Gaza. 

3. El Paisatge Volcànic de Cuina Miracle, escollida com la millor tapa del 
QuintoTapa Sant Just 2018.

cuinamiracle

Tot l’equi de Cuina Miracle: 
Raquel, David, Regina, Jose, 
Marcelo, Rocío, Lluís, Rosi, 
Luis, Antonia, Dani i el super 
capità Joan Targarona, us 
donem millions de gràcies a 
tots i estem molt contents 
per aquest magnífic premi: 
“Millor Tapa al #QTSantJust 
2018.
(Falta el Kumar, la Nuria i 
el Jordi).

Butlletí elaborat 
amb paper reciclat

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

AGENDA JULIOL:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
11 DE JUNY

FESTA MAJOR 2018 
PREPAREU-VOS GROCS I BLAUS!

1 AL 6 D’AGOST
ESPEREM A TOTHOM A SANT JUST DESVERN

EXPOSICIONS
La natura. Eix creatiu: exposició dels treballs de l’alumnat 
dels Cursos Municipals d’Arts Plàstiques
Al Celler i al CIM de Can Ginestar, fins al 24 de juny

Punto de partida, de Dogny Abreu Viamontes
Al Celler de Can Ginestar, del 29 de juny al 6 d’agost
Inauguració 29 de juny,  a les 19.30 h

Exposició de treballs de l’alumnat de l’Escola d’Arts 
Gràfiques Antoni Algueró 
Al Casal de Joves, del 8 al 15 de juny

EXPOSICIONS JUNY FOTOGRÀFIC
Amb l’Agrupació Fotogràfica Sant Just

Les nostres entitats
Als Jardins de Can Ginestar, del 31 de maig al 30 de juny. 
Inauguració 31 de maig, a les 20 h

Exposicions individuals i col·lectives de l’AF Sant Just
A Les Escoles, del 31 de maig al 30 de juny

Fotografies del IX Concurs Internacional 
A la 1a planta del Mercat Municipal, del 31 de maig
al 30 de juny

ALTRES
Punt d’informació del jaciment a la Penya del Moro
Dissabte 2 de juny, de 10 h a 14 h

Jugatecambiental del Parc del Mil·lenari
Activitat lúdica de caire mediambiental. 
Els dissabtes, d’11.30 a 13.30 h
Dissabte 2: Festa al Parc amb diversos tallers
Dissabte 9: Pintem fang, amb el Carrau Blau
Dissabte 16: Mapa fotogràfic del parc, amb Patim Patam

Net Mommy@GlobetrotterAE
@santjustcat me gustaria felicitar la infermera silvia granollers del 
cap sant just. Es una persona super agradable. Da gusto tratar con un 
profesional de salud asi

mteresafdez
MTeresa Fernandez@AjSJDespi @santjustcat@mossos @
transitb23 Urgeix arreglar semàfor sortida Cornellà/S.Joan Despí de 
la B23. Dos dies en intermitència = embussos...

santjustcat
santjustcatSegons ens comenta la Policia Local de #santjust , 
aquest semàfor correspon al terme municipal de @AjSJDespi El 
podríeu revisar? Gràcies

Aj. Sant Joan Despí@AjSJDespi
El semàfor és del Ministeri de Foment. Ja s’ha traslladat la incidència a 
l’empresa de manteniment del Ministeri de Foment perquè en facin la 
reparació.

mteresafdez
MTeresa Fernandez@mteresafdez
Moltes gràcies per la resposta! Bon servei de comunicació!

TayoLopezGrado
Tayo Serà un missatge secret, @santjustcat 
????
https://pbs.twimg.com/media/
DcRyAzBW4AE7_8G.jpg

santjustcat
Santjust.cat Ho intentarem esbrinar
 




