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Adjudicats els 20 habitatges
públics de lloguer de Mas Lluí

Les consergeries,
agents claus dels
centres educatius

El nou servei de
recollida de residus
millorarà els índexs
de selectiva

Comencen les obres
del nou carril bici
de la ctra. Reial

Les consergeries,
un agent educatiu
clau dels centres

J

a s’ha acabat el curs escolar
i mestres, alumnes i famílies
s’acomiaden dels centres
per carregar piles de cara el
setembre. Entre els agents
educatius hi ha una figura clau: els i
les conserges. La seva feina és molt
important i valuosa en cada centre.
A Sant Just, aquestes persones són
personal treballador de l’Ajuntament
Parlem de les persones que estan a
càrrec de les consergeries de les tres
escoles d’infantil i primària públiques del municipi i de l’equipament
formatiu de Les Escoles. Les seves
tasques habituals són controlar l’accés als centres, atendre les famílies,
ja sigui telefònicament o presencialment, petits manteniments del
centre i algunes reparacions, com
també vigilar que tot funcioni correctament, atendre els infants, els
primers auxilis, i en definitiva ajudar
en tot el que estigui al seu abast durant el dia a dia escolar.
Diferents equipaments i serveis
municipals disposen de persones que
estan al capdavant d’altres consergeries i que, amb la seva feina, també són
veritables referents, per a les persones
usuàries.

Isabel Méndez, conserge
de l’Escola Montseny
La Isabel treballa com a conserge de l’Escola
Montseny des de l’any 2007. Quan es va presentar
a les oposicions va considerar que seria una bona
oportunitat per treballar amb contacte amb la
gent, en especial amb els infants. Justament el
que la Isabel destaca com a millor aspecte de la
seva feina és aquest contacte amb els infants i
també amb les famílies, i assegura que ha creat
vincles i amistats fora l’escola gràcies a anar
coneixent tantes persones a la seva feina. Com
a contrapartida, creu que el pitjor moment a nivell
emocional, és quan els infants de sisè de Primària
marxen a l’Institut i a nivell laboral, quan se li
acumulen diverses tasques a fer en poc temps,
encara que assegura que no és habitual. Una de
les anècdotes que la Isabel explica d’aquests anys
és que a l’escola no hi ha ni campana ni timbres
per marcar l’entrada i la sortida de l’escola, ni les
estones de pati i és per això, que ella s’encarrega
de posar música. Li agrada veure a les famílies i a
l’alumnat ballant i cantant amb la música animada
que posa les tardes, més animada encara els
divendres, i fins i tot algun familiar li ha demanat
un llapis de memòria amb la seva música.

QUÈ OPINEN…
MARIA PILAR JUNQUÉ
Directora de l’Escola Montserrat

MARTA FARRÀS
Mare de l’Escola Canigó

JAN HERNÀNDEZ
Alumne de l’Escola Montseny

“EL JOAN MARIA ÉS
UNA GRAN PERSONA
I PROFESSIONAL,
LES SEVES FUNCIONS
SÓN IMPRESCINDIBLES PER AL BON
FUNCIONAMENT
DE L’ESCOLA”.

“EL CHEMA I LA
JOSEFINA SÓN
ESSENCIALS
PER A L’ESCOLA,
SENSE ELLS EL
DIA A DIA NO SERIA
IGUAL, AJUDEN I S’IMPLIQUEN EN EL QUE CALGUI”.

QUAN ENS DEIXEM
L’ENTREPÀ A CASA
LA ISABEL ENS EL
PORTA A CLASSE
I QUAN ENS FEM
MAL ENS CURA.
ÉS MOLT BONA.
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Joan Maria Martínez, conserge de l’Escola Montserrat
El Joan Maria ja fa cinc anys que treballa com a conserge a l’Escola Montserrat,
per a ell ha significat un retorn diferent a l’àmbit escolar, ja que prèviament havia
treballat com a professor de secundària. Creu que la tasca més agraïda de la
seva feina com a conserge és el contacte amb els infants i no sap trobar un punt
negatiu de la seva activitat laboral. El que menys li agrada és haver de matinar,
però riu assegurant que això no és exclusiu d’aquesta feina. Una de les experiències
gracioses que el Joan Maria recorda d’aquests anys a l’escola és d’un dia que va
quedar oberta la porta de la pista que va amb comandament a distància, el qual
portava a la butxaca dels pantalons. Uns infants estaven comentant que estava
oberta la porta i el Joan Maria els va dir que si cridaven que es tanqués, la porta
ho faria. El Joan Maria va prémer el comandament sense que ho veiessin i des de
llavors quan el veien li deien mag o que tenia poders, però el que el Joan Maria
creu que és màgic és aquesta innocència dels nens i nenes.

Chema Nicolàs, conserge de l’Escola Canigó
El Chema fa vuit anys que treballa com a conserge i des de fa cinc que
ho fa a l’Escola Canigó, anteriorment també havia estat a dues escoles,
a un institut i a una instal·lació esportiva. El que més li agrada de la seva
feina és que es pot organitzar la feina ell mateix, segons les necessitats
que sorgeixen cada dia i les tasques fixes que té. I, contràriament, el
que menys li agrada és quan algun infant es fa mal o fa alguna cosa que
no toca. L’anècdota que explica el Chema és d’un dia que es va oblidar
d’obrir una de les cinc portes d’accés a l’escola que havia d’obrir abans
de l’arribada de les famílies i l’alumnat i a les 8.30 h del matí el va trucar
un pare per avisar-lo que no podien entrar.

Ricard Berhouet, conserge de Les Escoles
El Ricard fa dos anys i mig que treballa com a conserge a Les Escoles. El
que valora més de la seva feina és el tracte amb la gent i el bon ambient
que hi ha a l’equipament al haver-hi serveis com els Tallers de Música o
l’Escola de Persones Adultes, el Servei Local de Català i l’entitat Sant Just
Solidari. A més, li agrada que sigui un lloc petit on pots conèixer a tothom.
El que menys li agrada és haver de cridar l’atenció a la gent o netejar els
lavabos quan estan molt bruts, assegura que és la tasca menys agraïda.
L’anècdota que explica el Ricard de la seva feina és que als vidres del
pati de Les Escoles alguna vegada hi xoquen coloms i ell és el que s’ha
d’encarregar de treure’ls, anècdota que reconeix que també li serviria
com a aspecte negatiu.
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Finalitza el curs, millorem
les tres escoles de primària

ESCOLA CANIGÓ

ESCOLA MONTSENY

ESCOLA MONTSERRAT

• Renovació de la coberta 		
de l’edifici de Sant Ferran

• Nova aula de música

• Construcció de 2 noves aules		
(a càrrec de la Generalitat)

• Nous paviments al pati 		
de Sant Ferran
• Nous lavabos i millores 		
en dues sales

Entitats públiques de les quals
forma part l’Ajuntament
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• Renovació de la pista
exterior
• Nous lavabos planta
primera

• Nous lavabos planta primera

EQUIP DE GOVERN
UN ESTIU PLE DE VIDA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Aquest mes de juny ha estat una autèntica demostració de la gran vida associativa, cultural,
esportiva i educativa que tenim a Sant Just. Les
escoles han tancat el curs amb festivals infantils
i graduacions emotives. Han culminat les temporades esportives dels nostres clubs amb bons
resultats i alta participació. Els cursos i tallers que
es fan durant tot l’any als equipaments municipals han acabat amb demostracions de la feina
feta com les Arts Plàstiques i l’orgull de pertànyer a un grup d’amistats i de complicitats. Les
entitats del poble han demostrat la seva vitalitat,
com ha fet el Drac de Sant Just volant de forma
inèdita pel parc Maragall per celebrar els seus 10
anys de vida.

L’Ateneu, la gran entitat cultural del poble, ha
culminat la celebració dels 100 anys amb un acte
solemne i històric a la sala gran. És una entitat
centenària amb un gran passat i li desitjo molts
encerts en el futur. Des de l’Ajuntament, ja estem treballant en el projecte de rehabilitació
de la sala gran que s’ha comprat fa poc, així
com en el seu pla funcional. Som conscients que
actualment hi ha moltes mancances a la sala i us
demanem paciència. Caldrà fer una gran inversió
pública i requereix temps el seu disseny i execució.
A la via pública, l’Ajuntament ja està fent tots
els tràmits administratius, jurídics i econòmics
per aplicar el romanent del pressupost vinculat
a inversions sostenibles, d’acord amb la Llei es-

tatal d’estabilitat pressupostària. Es disposa de 2
milions d’euros per fer actuacions com: l’obertura
del Parc Freixes i adequació del carrer que porta
el mateix nom; la remodelació del carrer Mercat i
l’entorn de l’escola Madre Sacramento; la millora
de l’enllumenat a diferents barris; la inversió de
càmeres de trànsit i seguretat al nostre poble;
així com millores de mobilitat i d’accessibilitat a
diferents punts del municipi.
Com veieu, l’estiu ja és aquí però l’activitat a
Sant Just no s’atura. Gaudiu dels bons moments en
família i amistats tant com pugueu, i espero veure-us
per la Festa Major 2018, que només és possible
amb la implicació d’entitats, col·lectius diversos,
l’Ajuntament i sobretot la vostra participació.

MÉS ENLLÀ DE
LA CONSERGERIA

EL CANVI
DE PARADIGMA

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

En aquest últim trimestre del curs les persones usuàries de diferents
equipaments han pogut gaudir de la bona feina feta per les persones
que fan les funcions de consergeria. Al Salvador Espriu, La Vagoneta i
Mas Lluí s’ha introduït aquesta figura que, fins ara, no existia. Això ha
ajudat, primer, a tenir una referència fixa de l’administració dins l’equipament i, segon, a iniciar una dinamització tant d’espais i sales com d’activitats que ha d’anar a més en els propers mesos.
Ara tots els centres culturals polivalents de Sant Just tenen una persona
referent que ha de transitar, en el període més breu de temps possible,
cap a esdevenir una figura clau en la xarxa d’equipaments. Un cop
assumides tasques d’informació del propi espai, entrem en una fase en què
dotarem aquest personal de formació i suport tècnic i logístic per tal que
assumeixin tasques de gestió i dinamització del centre on estan adscrits,
al mateix temps que rebran formació per assumir tasques d’informació
cultural de tot Sant Just.
D’aquesta manera tindrem una veritable xarxa d’equipaments que
seran, alhora, serveis de proximitat a la població i d’integració i cohesió
territorial. Seran veritables eixos vertebradors de l’activitat als barris. Ens
ha de caracteritzar una gestió de proximitat que ens faci guanyar dinamisme, agilitat, flexibilitat, adaptació i calidesa en els usos dels espais i en
el desenvolupament i interrelació de les activitats, podent entendre millor
i de primera mà les necessitats d’entitats, col·lectius i persones usuàries.

En el proper ple de juliol aprovarem, si s’escau, el Projecte Educatiu de Ciutat.
Un projecte que neix el març de l’any passat amb la Jornada de Presentació
del PEC i que ben aviat el veurem concretat en quatre propostes concretes
que engloben els diferents espais de la ciutat educadora: l’àmbit escola, el
fora escola, la transició escola treball i la ciutat.
Totes aquestes propostes s’han generat a través del Grup Impulsor, un
grup ciutadà que ha analitzat i reflexionat sobre aquests àmbits i finalment
ha elaborat una proposta per a cada àmbit. Les propostes tenen l’objectiu
de seguir transformant Sant Just, tot fent-lo avançar cap al concepte de
ciutat educadora. Un grup que hi ha destinat un munt de temps i esforços,
al qual estem profundament agraïts.
I és aquí on es produeix el canvi de paradigma, el PEC és un espai on la
ciutadania defineix polítiques públiques educatives per tal de construir la
ciutat educadora. Ja no es fa política per la ciutadania, es fa política
amb la ciutadania, una política conjunta, ciutadà-institució.
Tanmateix continuem tenint un repte gran per davant, i és consolidar
aquest espai. Que no sigui un espai puntual. Que esdevingui un espai permanent, on les persones, els col·lectius, les entitats puguin venir, participar,
aportar i crear noves accions i noves polítiques en benefici de Sant Just i
de la ciutat educadora.
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XITA CAMPS GARCIA, DISSENYADORA
GRÀFICA I DIBUIXANT SANTJUSTENCA

“El Just i la colla
m’ha transportat
al passat, quan
jo era petita”
Xita Camps ha fet el pas al dibuix després de gairebé 30 anys com a dissenyadora de la revista infantil “Cavall Fort”.
L’artista santjustenca canalitza ara la
seva creativitat a través de la il·lustració,
gràcies a projectes com Urban Sketchers
i “El Just i la colla”, un recull de contes de
Palmira Badell als quals Xita Camps ha
donat forma i color.
Com va sorgir la idea del llibre
“El Just i la colla”?
La Palmira Badell i la Maria Quintana van pensar que seria bona idea
explicar, a través de contes, com
jugaven els infants durant els anys
40 i 50. La Palmira els va escriure
i vaig tenir la sort que em van triar
per il·lustrar-los.
Et va fer il·lusió rebre aquest
encàrrec?
Vaig acceptar-lo amb molt entusiasme perquè, tot just ara que m’he
jubilat, he començat amb la il·lustració. Aquest projecte m’ha fet
molta il·lusió perquè m’ha transportat al passat, quan jo era petita.
Ha estat difícil dibuixar els racons
de Sant Just de mitjans del segle
passat?
Em vaig haver de documentar amb
informació del Centre d’Estudis
Santjustencs per saber com eren
les cases d’aleshores i esbrinar què
estava construït i què no ho estava.
Quina tècnica has fet servir per
il·lustrar el llibre?
Vaig fer els dibuixos a mà, els vaig
escanejar i els vaig pintar amb ordinador.
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Malgrat que “El Just i la colla”
pugui semblar un llibre de contes
infantils, també està pensat per a
un públic adult, oi?
Les persones adultes recorden el que
havien viscut i els infants descobreixen com jugaven les seves àvies. La
relació entre àvies i nets sempre és
molt tendra.
És difícil donar vida a personatges
creats per una altra persona?
La Palmira escriu d’una manera molt
divertida i vaig intentar que les il·lustracions també ho fossin per tal de
reflectir el caràcter del text. La creació dels personatges va ser un repte,
perquè és molt complicat aconseguir
que tinguin les mateixes proporcions
a totes les il·lustracions.
Durant gairebé 30 anys, has estat
dissenyadora de la revista “Cavall
Fort”. Quina era la teva tasca?
M’encarregava del disseny gràfic de
la revista amb tot el que això implica:
muntar la revista, maquetar, decidir
on van les il·lustracions, què s’ha de
dibuixar, etc.

I ara has fet el pas cap a la
il·lustració.
Sí, perquè un dia el Lluis Ot em va
dir que feia un curs d’Urban Sketchers i vaig decidir apuntar-m’hi.
Què és Urban Sketchers?
Urban Sketchers és un moviment
format per artistes, que ens trobem en un punt concret d’una
ciutat per dibuixar. Hi ha grups
d’Urban Sketchers arreu del món
i, a Barcelona, sovint ens reunim
una cinquantena de persones i dibuixem plegats. El més bonic és
que tothom dibuixa des de la seva
perspectiva i amb el seu propi estil. Quan acabem ho posem en
comú, ho comentem i ens fem una
foto de grup amb els nostres quaderns.
Quina és la filosofia d’Urban
Sketchers?
La filosofia d’Urban Sketchers és
ser fidels al que veiem i plasmar-ho
de forma ràpida. El més complicat
és dibuixar una escena amb només
quatre línies.

Polítiques d’habitatge,
una prioritat del Govern Municipal
AJUTS A LA REHABILITACIÓ
D’HABITATGES

El Govern Municipal de l’Ajuntament de Sant Just Desvern (PSCERC i Movem Sant Just) avança
de forma clara amb les polítiques
públiques en matèria d’habitatge
i treballa en diverses línies d’actuació per garantir el compliment
d’aquest dret, que s’està veient
amenaçat per un nou augment dels
preus del mercat privat. L’alcalde
Josep Perpinyà i Palau, destaca públicament que “ha estat l’esforç i la
tenacitat política dels governs municipals la que ha fet possible que
moltes famílies hagin pogut continuar vivint a Sant Just; comprar
o llogar un habitatge en règim de
protecció oficial gràcies als recursos que hi destina l’ajuntament, fa
que siguem exemple en la implantació de polítiques públiques d’habitatge”.
NOVES PROMOCIONS
DE PROTECCIÓ OFICIAL

La construcció d’habitatge protegit
per part de l’Empresa Municipal de
Sant Just Desvern (PROMUNSA)
està sent una constant des de l’any
1990 i situa Sant Just, tot i ser un
poble de 17.500 habitants, com
un dels cinc municipis que ofereix més habitatge públic a Cata-

Sant Just és un
dels cinc municipis
que ofereix més
habitatge públic
a Catalunya
lunya, al costat de grans ciutats
com Barcelona, Terrassa, Sabadell i el municipi de Sant Cugat.
Des d’aleshores s’han construït dinou promocions, una xifra que seguirà creixent en un futur proper,
ja que el 27 de juny i el 9 de juliol
es fan els sortejos d’adjudicació de
dues noves promocions situades al
barri de Mas Lluí. En total es concediran 20 pisos de protecció oficial en règim de lloguer i 43 pisos de
protecció oficial en règim de compra, repartits entre el carrer Teresa
Claramunt, número 1, i el passeig
Comte de Vilardaga, número 172.
El nombre de sol·licituds admeses
al sorteig ha estat de 44, en el cas de
l’habitatge de lloguer, i 218, pel que
fa a l’habitatge de compra.

Malgrat els esforços per construir
més promocions de protecció oficial, l’Ajuntament també vol incidir
en el mercat privat amb iniciatives
que garanteixin l’accés a un habitatge digne i assequible. Aquest és
l’objectiu del programa d’ajuts a la
rehabilitació d’habitatges de lloguer,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament del
mes de maig. Es tracta d’un pla innovador que subvenciona petites obres
de rehabilitació de pisos de lloguer
a canvi que la persona propietària
congeli l’import de l’arrendament o el
rebaixi, en funció de cada casuística.
També s’ofereixen ajuts a la rehabilitació d’habitatges destinats a persones propietàries que fan ús del pis.
En aquest cas, l’objectiu és millorar
les condicions de vida del veïnat amb
reformes interiors que permetin renovar el parc d’habitatges del municipi.
AJUTS AL LLOGUER PER A
PERSONES JOVES

Enguany també s’ha engegat la segona campanya d’ajuts al jovent que viu
en habitatges de lloguer al municipi.
Es tracta d’una subvenció econòmica
de fins a 200 euros destinada a persones menors de 35 anys empadronades
al municipi i que paguen lloguers
inferiors a 900 euros al mes.
Aquest ajut actua directament
sobre un dels col·lectius més vulnerables i amb un nivell d’ingressos
més baix. No obstant això, “no som
aliens a les necessitats d’altres col·
lectius amb necessitats per accedir a
un habitatge digne, com les famílies
monoparentals o les persones en situació de precarietat; també hi hem
de donar resposta. No podem atendre-ho tot alhora i anem prioritzant”
comenta l’alcalde. Estan publicades
les bases per a optar a set nous habitatges de lloguer destinats a persones
en risc d’exclusió social.
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NOTÍCIES BREUS

CONSELLS
DE SEGURETAT
• No deixeu correspondència acumulada
a la bústia.
• En cas de tenir una alarma connectada
a una central, comproveu el bon
funcionament, comuniqueu la vostra
absència i deixeu un telèfon de
contacte.
• Assegureu-vos que les portes i
finestres reuneixen les mínimes
condicions de seguretat i no guardeu
jocs de claus a cap indret de l’exterior, proper a
l’habitatge.
• No doneu informació referent a les vacances a ningú que no sigui
de confiança, ni ho feu explícit a les xarxes socials.
• Deixeu un telèfon de contacte a alguna persona de confiança
perquè pugui revisar l’habitatge o retirar la correspondència.
TELÈFONS D’INTERÈS:
Policia local 93 473 10 92
Mossos d’Esquadra 93 413 99 00
Emergències (24 hores) 112

LA RUTA DEL TRAM,
UNA RUTA “TRAMENDA”
Nova edició de la campanya de promoció turística “De Ruta
amb el TRAM” per descobrir activitats, visites i restaurants
del Baix Llobregat, a l’entorn de les línies T1, T2 i T3 del TRAM.
S’ofereixen descomptes i promocions especials per gaudir
d’aquests atractius. Aquesta campanya està organitzada pel
Consorci de Turisme del Baix Llobregat (del qual en forma part
l’Ajuntament) i el TRAM, amb la col·laboració dels ajuntaments
i el sector privat. Sant Just proposa que es conegui el Walden-7,
el molí fariner i gaudir de restaurants amb descomptes.
Informació: www.rutadeltram.cat
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DONES CIENTÍFIQUES
QUE ES TROBEN A SANT JUST
Amb motiu del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, Sant Just
Desvern ha estat subseu sota el tema de les dones i la ciència.
És per això que el passat 29 de maig es va celebrar una taula rodona amb
5 dones de ciència, vinculades d’una o altra manera, a la investigació i la
tecnologia. Lourdes Reig, del Departament d’Enginyeria Agroalimentària
i Biotecnologia de la UPC, Ana Caño, veïna i investigadora del CSIC en
el CRAG de la UAB, Marta Herranz, veïna i estudiant universitària de
Matemàtiques i Isabel Pijoan, professora de l’INS Sant Just.
A finals d’octubre, al campus de la UPC de Castelldefels, se celebrarà el
5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, en el qual hi participaran 7
representants de Sant Just. Informació: www.elbaixllobregat.cat.

NOTÍCIES BREUS
DONES ESPORTISTES
QUE DESTAQUEN
Les dones destaquen en l’àmbit esportiu i en aquest cas en el bàsquet. Parlem de Laura Piera
i Cristina Bermejo, que han finalitzat la temporada sent campiones de Catalunya i en la 4a
posició d’Espanya. Francina Ayuso, també ha estat campiona de Catalunya i 4a d’Espanya, i
finalment, Ona Fuster, que ha quedat campiona de Catalunya i 7a en la posició estatal.
Cadascuna d’elles en la seva categoria corresponent per l’edat i sent jugadores del Club
Bàsquet Almeda (Cornellà). Són santjustenques i antigues jugadores del Club de Bàsquet
Sant Just. Felicitats!

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

L’AJUNTAMENT ATORGA
57 BEQUES PELS
CASALS D’ESTIU 2018
Enguany s’han atorgat 57 beques (21 per a Patim
Patam, 17 per a La Bonaigua, 10 per al Casal de Joves i
9 destinades a altres casals) d’un total de 8 proveïdors
d’activitats diverses durant la campanya de Casals
d’Estiu 2018.
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Mou-te i fes salut

Xarxa de mobilitat activa i rutes saludables
Amb l’objectiu de fomentar la
mobilitat a peu i en bicicleta, per
millorar la salut de les persones i
desmitificar les llargues distàncies
entre punts, s’ha editat un mapa del
municipi amb 11 rutes diferenciades
en les quals es detallen els minuts
que es triga a fer diferents trajectes
o recorreguts interns.
Les 11 rutes, 4 de les quals s’anomenen saludables, es presenten en
format línia de metro, amb colors
diferenciats i especificant els minuts que hi ha entre punt i punt
com si es tractés de parades. Les
rutes fan diferents recorreguts i
s’entrecreuen entre elles perquè
les persones que vulguin fer salut
puguin fer ús d’aquesta proposta
adaptant els recorreguts a la seva
mida.
El fet de detallar els minuts que
es triga, a peu o en bicicleta, a fer
un desplaçament concret, permet
calcular la mitjana, en minuts, que
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hi ha d’un punt de Sant Just a un
altre. Per exemple, per anar de l’Illa
Walden al Mercat municipal es triga, segons aquest mapa, uns 14 minuts caminant i 5 en bicicleta. Si el
que es vol és anar des del centre de
Mas Lluí a l’Institut el temps és de
28,5 minuts a peu i 9,5 en bicicleta.
Aquest mapa, que també comptabilitza el temps que separa molts
punts d’interès, proposa 4 rutes
saludables, de 2, 3, 5 i 7 km de distància, validades com a rutes PAFES
del Departament de Salut el punt
de sortida de les quals és la cruïlla
que hi ha entre la ctra. Reial i el c.
Major.
Aquest mapa, en format desplegable, ja es pot consultar a santjust.
cat o recollir-lo als equipaments
municipals, tot i que està previst
fer-lo arribar al setembre, coincidint amb la Setmana de la mobilitat
i Setmana del cor, a totes les llars
de Sant Just.

Un nou carril segregat per a bicicletes unirà
Sant Just amb Esplugues

Import: 514.554,13 ¤ (cofinançat entre l’AMB i els ajuntaments
d’Esplugues i Sant Just). Termini: 3 mesos
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0-50
50-100
100-150
150-200
200-500
>500

50-100

ia
str
dú
n
I
c.

mbla
La Ra

Aquest estiu comencen les obres per crear el nou carril bici, per la calçada però
separat de la resta de vehicles, que ha d’unir La Rambla de Sant Just amb el
centre d’Esplugues i que passarà per la ctra. Reial i Laureà Miró.
El nou carril bici serà bidireccional, sobre calçada, en el tram que va, concretament,
des de la cruïlla de la ctra. Reial amb c. del Sagrat Cor fins arribar a l’Ajuntament
d’Esplugues. Aquest tram correspon a un dels carrils bici de la xarxa bàsica de
l’Àrea Metropolitana, del qual s’ha executat recentment la connexió entre la
Diagonal i Esplugues i el tram de l’av. dels Països Catalans d’aquest municipi.
El carril bici s’implantarà sobre el costat muntanya de la calçada i disposarà
de separadors físics de cautxú que separaran el trànsit de bicicletes del de
vehicles de motor. Es creen dos passos de vianants semaforitzats nous per
travessar la carretera Reial: un a l’alçada del c. de l’Estalvi per connectar amb
la pl. de la Mediterrània i l’altre a l’alçada de l’av. del Dr. Ribalta per millorar
el pas de vianants que ja fa ús d’aquest corredor que connecta amb l’av. de la
Generalitat de Catalunya. També s’instal·laran en aquest tram de la ctra. Reial
plataformes per a les parades de bus del costat muntanya.
L’amplada d’aquest nou carril serà de 2,30 metres, 1,15 per a cada sentit,
amb un espai separador de protecció. Quan estigui construït i només en aquest
tram, els dos carrils de circulació de vehicles actuals que hi ha en sentit Sant
Feliu quedaran reduïts a un; mentre que els dos que hi ha en sentit Hospitalet
es mantindran tal i com estan.
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Un estudi recent inclòs en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de
Sant Just Desvern (2018-2024) detecta que en el tram de la ctra. Reial
est, de La Rambla a Esplugues, hi circulen unes 600 bicicletes diàries.
L’infogràfic mostra el nombre de bicicletes que circulen cada dia pels
trams més transitats.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

NOU SERVEI DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS
El nou sistema de contenidors amb xip es començarà
a implantar progressivament a final d’any
L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha presentat el nou plec de
condicions per a la prestació del servei de recollida selectiva de
residus i neteja viària. La principal novetat d’aquest plec és la
implantació d’eines TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)
per a la gestió dels residus i contenidors equipats amb tancaments
amb identificació. Està previst que els nous contenidors comencin a
entrar en funcionament, de forma progressiva, a partir de final d’any.
La licitació d’aquests dos serveis preveu un increment del
pressupost municipal de 185.000 euros en matèria de neteja viària
i 277.000 euros en la gestió dels residus. En total, la previsió del
cost del servei anual és de dos milions d’euros. El nou sistema
d’obertura amb targeta s’aplicarà als contenidors de rebuig i de
fracció orgànica amb l’objectiu de fer un salt qualitatiu en la gestió
dels residus, millorant l’eficiència i els percentatges de recollida
selectiva.

RECICLATGE: UNA RESPONSABILITAT COL·LECTIVA
La gestió dels residus és una de les principals
polítiques públiques per lluitar contra el canvi
climàtic, però depèn en bona mesura
de la col·laboració ciutadana.
Actualment, el 62% dels quilos de
deixalles que generem van a parar al
contenidor gris i això es tradueix en una
gran quantitat de residus que acaben als
abocadors o a les incineradores.
L’increment del percentatge de recollida selectiva tindrà un
impacte ambiental decisiu, però també suposarà un benefici
econòmic per a la ciutadania, ja que el cànon d’entrada a abocador
de la fracció de rebuig està augmentant i ja supera els 60 euros
per tona. A més a més, el material reciclable aporta ingressos, que
s’incrementaran si milloren els resultats de la recollida selectiva.

OBJECTIU PRIORITARI: AUGMENTAR
LA RECOLLIDA SELECTIVA
La Unió Europea va donar llum verda a principis d’any als objectius
obligatoris de reciclatge de residus urbans, que estan fixats en
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un 55% l’any 2025, un 60% l’any 2030 i un 65% l’any 2035. El
nou sistema municipal de gestió de residus neix amb l’objectiu
d’incrementar els nivells de recollida selectiva, que actualment se
situen prop del 50%. Les previsions indiquen que, després del primer
any de funcionament del sistema de contenidors amb obertura
automàtica, prèvia identificació de la persona usuària, el nivell de
recollida s’enfilarà fins al 66%, permetent que Sant Just compleixi
els objectius aprovats pel Parlament Europeu pel 2025 i 2030 de
manera progressiva.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL SISTEMA
DE TANCAMENT AMB ACCÉS AMB TARGETA
• Limitar l’accés al contenidor de rebuig.
• Disminuir el rebuig i augmentar la fracció selectiva.
• Millorar l’eficiència del sistema de recollida de residus gràcies
a les dades obtingudes.
• Obtenir dades segmentades per
zones i focalitzar les accions per
tal d’incrementar els nivells de
reciclatge.

Nivells de separació actuals i previsió, en percentatges,
després d’un any d’implantació del nou model
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USOS DELS CONTENIDORS TANCATS
AMB ACCÉS AMB TARGETA
• L’Ajuntament passarà de recollir els residus a tenir la capacitat de
gestionar-los.
• Els veïns i veïnes només podran obrir els
contenidors que se’ls hagin assignat, que
seran els més propers al seu domicili.
• Es podrà restringir l’accés al contenidor de
rebuig a determinats dies de la setmana.
Durant la fase d’implantació, s’obriran sempre.
• Es podrà comptar el nombre d’accessos als contenidors per
optimitzar al màxim el funcionament de les bateries.
• En el futur, es podrà crear la taxa de recollida de residus que
podria permetre bonificar als ciutadans i ciutadanes que facin
un ús adequat dels sistemes de reciclatge i penalitzar els
comportaments inadequats.

PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA
DE RECOLLIDA DE RESIDUS
La implantació del nou model de contenidors intel·ligents serà
progressiva i per barris, per tal de garantir l’adaptació del veïnat
al funcionament del nou sistema. A més a més, l’Ajuntament
ha previst una sèrie d’accions d’informació, sensibilització i
acompanyament a la ciutadania per tal de resoldre dubtes i corregir
possibles incidències que es puguin produir durant les primeres
setmanes de funcionament del nou sistema de contenidors. El
termini màxim d’implantació
serà de 18 mesos.

Vidre

Orgànica

NOU SERVEI DE RECOLLIDA COMERCIAL
PORTA A PORTA
El nou model de gestió de residus
incorpora un servei de recollida
porta a porta per a comerços i
BAR super
equipaments, amb l’objectiu de
descongestionar els contenidors de
carrer i oferir un servei de qualitat a aquest tipus d’establiments.
El canvi de sistema permetrà incrementar la separació de residus
d’aquest col·lectiu, que genera un 25% del total de deixalles del
municipi. La implantació d’aquest nou model també comptarà amb
un servei d’informació i acompanyament per facilitar-ne l’adaptació.

NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE GESPA
PORTA A PORTA
El 63% dels edificis a Sant Just són unifamiliars i pràcticament tots
tenen jardí. Com a conseqüència, les restes de manteniment de
jardí, com ara restes de petita poda o gespa, omplen els contenidors
de matèria orgànica. El nou servei de recollida de gespa i petites
restes vegetals porta a porta permetrà incrementar la recollida
selectiva de matèria orgànica, descongestionar contenidors de
matèria orgànica i oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

TAULA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Una altra de les novetats en matèria de recollida de residus és
la creació de la Taula de la Gestió de Residus de Sant Just, que
estarà formada per l’alcalde, regidors i regidores de tots els
grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament, representants
d’associacions veïnals, comercials i ciutadania. La Taula
s’encarregarà de fer el seguiment de l’eficiència del sistema i
proposar la implementació de noves mesures per tal de millorar-lo.
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Celebració institucional
dels 100 anys de l’Ateneu

Ja fa mesos que l’Ateneu està celebrant el centenari
des de la fundació de l’entitat, i aquest passat 16 de
juny ho ha fet en una acte solemne i institucional,
en el qual es va posar en valor la vida social i
cultural de l’entitat. L’acte que es va desenvolupar
a la Sala Municipal de l’Ateneu, va rendir
homenatge a les persones sòcies més antigues de
l’entitat.
Posteriorment, l’Ateneu va oferir un petit
vernissatge en el recent estrenat carrer de l’Ateneu,
que un cop finalitzades les obres, s’hi col·locarà la
placa de carrer recordant el centenari de l’entitat.
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Comença la reurbanització del tram de l’av. del Camp Roig,
el que dona accés a l’Escola Montseny i al Cementiri municipal
Coincidint amb l’acabament del curs
escolar, la setmana vinent s’inicien
unes obres per millorar la recollida d’aigües pluvials a l’av. del Camp
Roig que afectaran tota la vorera i
zona de vianants que hi ha davant
l’accés principal de l’Escola Montseny i del Cementiri Municipal. Per
aquest motiu, l’entrada principal de
l’Escola Montseny, serà, mentre durin les obres, la del c. Cervantes, la
que dona accés al menjador. Pel que
fa al Cementiri, les persones que hi
vulguin accedir ho hauran de fer per
l’edifici de Serveis Funeraris.
Les obres, que tenen una durada
prevista d’uns dos mesos, es fan per
evitar els estancaments d’aigua que
es produeixen després de la pluja i
que dificulten el pas de les persones.
Els treballs de millora consisteixen a
crear un nou paviment amb pendent
i una nova xarxa de sanejament per
poder recollir les aigües pluvials.
Alhora, s’aprofitarà per col·locar un

nou mobiliari a les zones de descans
i un nou enllumenat.
Durant l’estiu, també es duran
a terme altres millores a l’Escola
Montseny com són el trasllat dels
jocs infantils, la construcció d’una

nova tanca al c. Cervantes per a la
futura instal·lació d’un rocòdrom
horitzontal, la reparació i arranjament de la pista exterior, millores
a l’aula de música i als lavabos de la
planta primera.
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contra l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica)
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UN CANVI PER A
L’ESPERANÇA

GRATA SORPRESA

SOM REPUBLICANS

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Pere Bosch Cuscó
Grup Municipal 		
de PDeCAT

Montse Molinero
i Juncà
Grup Municipal
d’ERC

La sentència del cas Gurtel fou la gota que feu vessar el
vas. Però ni molt menys l’únic motiu pel qual era imperiosa
la moció de censura que prosperà la primera setmana de
juny i que provocà un canvi de govern. La corrupció, la
nefasta gestió del conflicte català o la retallada de drets
socials i civils eren imperatius que obligaven els grups
de l’oposició a oblidar les seves divergències i articular
una moció com la que finalment ha acabat prosperant.
El nou govern, presidit per Pedro Sánchez, té molts
reptes per endavant. Des del PSC creiem que l’equip que
ha format té suficient categoria i capacitat, per a donar-los
resposta sempre que la resta de grups que han fet possible
la moció es mostrin mínimament col·laboratius.
Des del nostre punt de vista són sis els reptes als quals
s’enfronta el nou govern espanyol:
1. Restituir la confiança en les institucions democràtiques, molt malmesa a causa de la corrupció i de l’excés
de judicialització que hem patit en aquesta darrera etapa.
2. Vetllar perquè la recuperació econòmica arribi a les
capes més desfavorides de la societat. Un nou impuls a la
Llei de dependència, la lluita contra la pobresa infantil i la
conservació del sistema públic de pensions haurien de ser
els tres pilars de la futura acció econòmica del nou govern.
3. Ampliar els drets socials i civils de la ciutadania, bé
derogant lleis que han tingut conseqüències aberrants
(per exemple, Ley Mordaza) bé reconeixent drets com el
de tenir una mort digna, que cada cop estan socialment
més acceptats.
4. Afrontar el conflicte català des d’una òptica diferent
a l’estrictament judicial, reconeixent els legítims anhels
d’una part considerable de la població i donant-los respostes polítiques. Igualment seria molt positiu un proper
apropament dels polítics empresonats.
5. Retornar als governs locals part de l’autonomia que
han perdut en aquests darrers anys. El manteniment de la
LRSAL ja no té cap sentit, sobretot per aquells municipis
que, com Sant Just, tenen nivells d’endeutament molt
baixos i compleixen els seus compromisos pressupostaris.
6. Donar un nou impuls al projecte europeu, un projecte
que es troba actualment en una etapa d’indefinició. Cal
reorientar-lo, establir unes prioritats i uns compromisos
clars i engegar una nova etapa de cessió de competències
i recursos a les institucions europees (especialment al
Parlament Europeu) per a poder fer front als reptes a què
ens enfrontem en l’actual context de globalització.
Ens esperen dies, setmanes i mesos de dificultats.
Sabem que ni el PP ni Cs facilitaran la governabilitat d’Espanya. Però creiem que si entre tots fem les coses bé i
som generosos, la il·lusió i l’alleugeriment que es percep
en aquests darrers dies en molts ciutadans i ciutadanes
es convertirà en un motor positiu de canvi i transformació
i no pas en un estat d’ànim passatger.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Un any més Esquerra Sant Just va participar de la Diada
Republicana del Baix Llobregat i L’Hospitalet, organitzada
per la secció local de Sant Feliu de Llobregat. Vam ser a la
jornada de formació per a càrrecs electes sobre el Codi
Ètic i Transparència que ha aprovat el partit i també en
diferents taules de participació sectorials escoltant i debatent de temes tan cabdals com l’habitatge, les polítiques
de gènere, la sanitat o l’educació. Es van posar de manifest diversos punts de vista que ens han d’ajudar a establir
punts bàsics del futur programa municipal, pensant sempre a construir una societat més justa, fomentant la
igualtat d’oportunitats, la redistribució de la riquesa
i la independència econòmica de les persones.
En aquest últim any al Baix Llobregat s’han incorporat
a les nostres bases 220 persones militants, gent que confia en la nostra feina i el nostre projecte. A Sant Just hem
aportat el nostre granet de sorra amb 5 persones amigues
i 4 noves altes com a militant entre el 2017 i mig 2018.
Gràcies per venir a formar part d’aquesta gran família republicana!
Comprovem amb orgull que ERC no defalleix. Des de
la tardor passada, i, tot i tenir el president a la presó i la
secretària general a l’exili, ERC hem estat capaços de fer
un front comú i, tot i les vicissituds, sobreposar-nos. Hem
fet pinya i ens hem fet forts davant les critiques i els atacs
rebuts.
Ho hem viscut a Sant Just. Hem estat criticats per mantenir-nos al Govern. Ens diuen que estem al costat del 155
i aferrats a la cadira. Que tothom sàpiga que sense ERC
al Govern aquest Ajuntament no hauria organitzat el referèndum l’1 d’octubre; no hauria aprovat mocions i
comunicats institucionals a favor de la llibertat dels
presos polítics, de la sobirania de Catalunya i en defensa de les institucions del país; no tindríem pancarta
ni llaç groc a la façana, no... no... Per això hem estat forts i
hem aguantat totes les critiques, perquè els republicans
som gent que defensem la nostra terra, el nostre
municipi i les persones que l’integren.
Malgrat les critiques rebudes, les dones i homes d’ERC
de Sant Just seguim treballant des de l’Ajuntament, i des
de la Secció local, per aconseguir un poble obert a la ciutadania, amable, amb participació de tot el teixit associatiu
a nivell comercial, cultural, esportiu i un llarg etcètera, i
sobretot amb convivència i cohesió dels diferents
pensaments social i/o polítics. Això significa ser
republicà. Respectar i preservar les múltiples identitats i els sentiments de pertinença diversos que es
troben presents a la nostra ciutadania.

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

SOM SANT JUST
EN COMÚ

¿DESPRECIO
INPUNE?

REGENERACION

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Sant Just en Comú ja és una realitat. El passat 11
de juny, les persones inscrites a Catalunya en Comú
vam aprovar la constitució de l’assemblea local i vam
escollir el grup de persones que dirigirà l’organització
durant els propers mesos.
Som la suma de la feina i les sensibilitats de les
forces polítiques que confluïm (ICV-Podem-Movem) i la
de diversa gent independent que s’incorpora a aquest
projecte amb vocació municipalista. Som la suma de
qui té el convenciment i la il·lusió de poder augmentar
la representativitat de l’esquerra transformadora al
nostre ajuntament, i que aquesta ens permeti impulsar
canvis per avançar cap a la cultura del bé comú.
La gent del Comú ens referenciem amb la feina
de Movem Sant Just al govern municipal. Però també
ho fem amb la trajectòria d’ICV-EUiA i del PSUC. També
incorporem visions vingudes dels moviments socials
del 15M i de Podem. Volem fer polítiques que permetin
canvis estructurals per a la millora de la qualitat de
vida i en favor del bé comú, i fer-ho des de tots
els àmbits possibles. Som la gent del canvi cultural
compromès amb la col·lectivitat.
Som la gent que reivindica les sobiranies (totes), la capacitat de gestionar-nos i de canviar l’entorn
on vivim. Som un espai divers, dels pocs que queden,
on convivim gent amb horitzons nacionals diversos.
Horitzons d’independència i horitzons de relació federal o confederal amb la resta de l’Estat. Som la gent
que vol exercir el dret a decidir col·lectivament
i com un sol poble la nostra relació amb Espanya.
Volem ser un espai quotidià de participació
política de la gent d’esquerres. No només en el seguiment i propostes per la política municipal, sinó
també en la reflexió política en temes sobre els quals
compartim sensibilitats.
En aquest sentit, el proper 3 i 4 de juliol us proposem participar a la Primera Escola d’Estiu del
Comú de Sant Just, on a més a més de presentar
les persones i el projecte de treball de l’organització
local, reflexionarem sobre feminismes i espai públic
i sobre el dret a l’habitatge i com podem contribuir
a garantir-lo des dels ajuntaments.
Si us interessa participar de l’activitat política
d’aquest espai, envieu-nos un correu a info@movemsantjust.cat

Se están juzgando denuncias contra 4 profesores de
un Instituto público de Sant Andreu de la Barca (donde
se ubica un cuartel de la Guardia Civil), acusados de
delitos de discriminación y contra la integración moral. Están acusados de humillar a alumnos hijos de la
Guardia Civil tras el 1-O. El fiscal señala que el 2 octubre
estos profesores hicieron comentarios presuntamente
ofensivos contra la Guardia Civil durante las clases en
las que había hijos de agentes como: “No me encuentro
en disposición de dar clases por lo acontecido en el
día de ayer, ya que la policía me ha tratado a palos
porque son unos animales y unos bestias que solo
saben dar palos”.
Los docentes interrumpieron las clases “Exigieron a
todos los alumnos que debían bajar al patio para hacer
un acto de protesta y condenar los hechos violentos
atribuidos a la Policía y a la Guardia Civil con el motivo del
referéndum ilegal, así como defender la independencia”.
Otra denuncia preguntó en un aula “Quienes son hijos
de guardias civiles” con el fin de señalarlos, evidenciarlos
ante el resto de compañeros y generarle sentimiento de
culpa con la consiguiente humillación. Otras profesoras
denunciadas señalaron a algunos alumnos mientras les
decían “¿Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?
Momento en el que un menor de 12 años se puso a llorar
porque no entendía el comentario de su profesora. Ante
estas denuncias tan graves, en Sant Just, ERC, Movem,
y lo que es peor, con el apoyo del PSC del Sr. Perpinya,
presentaron una moción en defensa de estos profesores
que salió aprobada.
La moción pide en su punto segundo que el Ayuntamiento de Sant Just pida el archivo inmediato del
procedimiento judicial. Se equivocan de víctimas no
son estos profesores, son esos niños señalados y humillados, y sus familias las verdaderas víctimas. Hay
que averiguar si han sufrido bullying por sus propios
profesores como denuncian. ¿No quieren saber qué
ocurrió realmente? ¿Les parece que la escuela pública debe ser políticamente neutra y exigir el máximo
respeto para que así sea?
Queremos trasladar nuestro apoyo a los Guardias
Civiles en Cataluña y, especialmente a esos niños,
subrayando que estos agentes son servidores públicos
y no fuerzas de ocupación. Desde C´s no permitiremos
que sean señalados.

Según mi opinión es bueno sacar conclusiones de cada
situación independientemente de si es contraria o a
favor, si es buena o mala para nosotros. Lo importante
es corregir si es necesario o poner en valor aquello que
hicimos bien. Y digo esto porque después de observar
como se ha cambiado a un gobierno por el éxito de
una moción de censura presentada por el grupo líder
de la oposición, injusta, oportunista y claramente
partidista según mi opinión, se pone de manifiesto la
oportunidad que se nos presenta al partido Popular,
ahora sin responsabilidades de gobierno, de regenerar
la cúpula directiva cogiendo el relevo de Mariano Rajoy
y volviendo, si cabe , a construir un proyecto serio y
poder recuperar el control del gobierno en las próximas
elecciones generales. Y para ello primero deberemos
escoger al o a la nueva presidenta del partido que a
buen seguro será el o la candidata a presidenta del
gobierno de la nación. Una oportunidad para dar paso
a las nuevas caras, a las nuevas ideas pero sin dejar
de lado la experiencia y el conocimiento. Porque es el
equilibrio entre lo nuevo y el presente lo que realmente
garantiza el éxito y las decisiones acertadas.
El próximo congreso de mi partido decidirá, después
de que los afiliados depositen su voto y manifiesten su
voluntad a un proyecto de futuro que estará abalado
por las bases del partido más votado de toda España.
Resulta del todo imprescindible, desde un punto de
vista económico, que este gobierno socialista, que ha
tomado el poder fruto del acuerdo en los despachos
haciendo concesiones que ponen en riesgo la unidad
nacional y que en solos seis días aumentan el gasto
público en 6.000 millones de euros, salga de las instituciones o mucho me temo que se repetirá la historia
por tercera vez y es que… alguien se atreve a negar que
las etapas más prosperas en democracia han estado
lideradas por el Partido Popular?
Desde aquí deseo suerte a todos los candidatos/as
que se presentan a presidente del partido popular y
fuerza y acierto al justo ganador/a para, de ello depende,
el futuro de muchas personas.

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

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

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

Nits d’estiu
amb bona
música
a Les Escoles

JOVES

Tardes
divertides
al Casal

Al mes de juliol, al Claustre de Les Escoles, s’organitzen les tradicionals Nits
d’Estiu on la música és la gran protagonista.
En un marc relaxat i agradable com és el Claustre
de Les Escoles, els Tallers de Música, en conveni amb l’Ajuntament,
organitzen dues sessions de música

Si teniu entre 12 i
18 anys, aquest
estiu el Casal
de Joves us
proposa diverses activitats: campionats
de diversos tipus,
sortides, tallers...
Apropeu-vos al Casal
de Joves o visiteu la web
i segur que trobeu l’activitat
que us agrada i s’adapta al que
busqueu. Us avancem un tast del que
podeu trobar:

Concert de jazz amb Darío Barroso Grup + artista convidada. Dijous
dia 5 de juliol, a les 21.30 h
Concert de jazz de Sebastià Gris Trio. Dijous dia 12 de juliol, a les 21.30 h

CULTURA

La universitat d’estiu
de

L’auge de la ultradreta a Europa, amb
Ferran Gallego, professor d’Història
Contemporània de la UAB
Dimecres 4 de juliol, a les 20 h
El despertar del gegant adormit: la
Xina, amb Sergi Vicente, excorrespon-

sal de TV3 a la Xina i actual director
de BTB
Dijous 12 de juliol, a les 20 h
Debat: Què són i com es creen les
“fake news”?, amb els periodistes
Marc Amorós i Josep M. Martí
Dimecres 18 de juliol, a les 20 h
Homenatge a Màrius Sampere,
amb Sam Abrams, poeta, assagista,
traductor i crític literari
Dijous 26 de juliol, a les 20 h

Sessió de Novel·la Negra a la fresca, amb Joan-Miquel Capell,mosso
d’esquadra, escriptor i autor de Wad-Ras (Premi Crims de Tinta 2018)
Dimarts 31 de juliol, a les 20 h, a Cal Llibreter
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Campionat de videojoc:
Rocket League
Dijous 5 de juliol, a les 16 h
Photo by Brandi Redd on Unsplash

Fa tres anys que Cal Llibreter va
impulsar la idea de fer a Sant Just
Desvern una Universitat d’Estiu en la
qual la literatura, les xerrades i l’actualitat tinguessin un espai a l’estiu.
Enguany se celebra la 3a edició de
la Universitat Santjustenca d’Estiu
(USJE) i els actes organitzats es realitzen a Cal Llibreter (c. Bonavista,
81). Si hi esteu interessats preneu
nota:

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

Tarda de Sing Star: vine a cantar
amb nosaltres!
Dissabte 7 de juliol, a les 17 h
Campionat de videojoc:
Mario Kart WI
Dijous 12 de juliol, a les 16 h
Tarda de Just Dansa:
ball amb videojoc
Dijous 19 de juliol, a les 17 h

FESTES

A punt per a la Festa Major...
Comptem els dies que queden
per gaudir de la Festa Major 2018,
que enguany se celebra de l’1 al 6
d’agost.
Preparem-nos per vestir-nos
amb el nostre color, el blau o el
groc, i busquem el mocador de la
festa, que ja manquen pocs dies per
a la festa gran.
En breu, rebreu a casa el programa de la Festa Major on trobareu tota la informació relativa
a la festa, però ja us avancem que
prepareu també el banyador per
refrescar-vos perquè no hi faltarà
el tobogan d’aigua per a grans i petits que acabarà a la “platja de Sant
Just” que s’instal·larà a l’esplanada del Casal de Joves. Tampoc hi
faltarà el trenet, el dia groc i el dia
blau, a més de les tradicionals barraques i concerts.
L’entitat El Nucli i l’Ajuntament
està treballant de valent perquè
tingueu el millor record d’aquesta
Festa Major!

50 ANYS CASATS/DES
Si aquest any celebreu les noces
d’or i voleu rebre un reconeixement
durant la Festa Major, feu la
sol·licitud a l’Ajuntament abans
del 20 de juliol.
100 ANYS DE VIDA
Si aquest any celebreu que feu 100
anys també hi ha un homenatge per
vosaltres.
Exposició: 10 anys de Blaus i Grocs
Al CIM de Can Ginestar, 		
del 3 de juliol al 6 d’agost

Tens mocador groc o blau? Si no en tens, vine a recollir-lo a:
• Barra del Punt de Trobada de l’1 d’agost a la pl. Verdaguer
• Barraca del Casal de Joves
• Festa de Loud Music
• Barra del Dia Blau (pl. Antoni Malaret)

US PROPOSEM...
PER A TOTHOM
Sopar del Barri Centre
Compra de tiquets
a l’Antiga Granja
Carbonell fins
al dissabte 28
de juliol, a
les 21 h. Al c.
Bonavista

El Documental del Mes:
Dolphin Man, de Lefteris Charitos
Canadà, França, Grècia i Japó,
2017. V.O. en anglès, francès,
japonès, italià i grec subtitulada en català. 80 min.
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 20 de juliol, a
les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

PREPAREU-VOS
AL SETEMBRE
PER ESTRENAR:
• Parc de la Rambla
• Parc dels Estudis Vells
Nous espais de relació,
de convivència i familiars.
Més espais verds i de jocs
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EDUCACIÓ

CURS0S

Vols aprendre a parlar el català?
El Servei Local de Català t’ho posa fàcil oferint un curs intensiu gratuït centrat en unes sessions d’introducció a la llengua oral. Es tracta d’un curs de
10 hores, i que es desenvoluparà entre el 2 i el 6 de juliol, de 9.30 h a 11.30 h.
Informa’t d’altres cursos pel curs vinent. Apunta’t a parlar el català!
Servei Local de Català. Del 2 al 6 de juliol, de 9.30 h a 11.30 h. Les Escoles
(c.Montserrat, 2), 1a planta, aula 3

I NO US PERDEU...
CINEMA A LA FRESCA
Thor Ragnarok, de Taika Waititi
Divendres 13 de juliol, a les 22 h
Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)
Hi haurà servei de bar.

SORTIDA NOCTURA 		
A LA PENYA DEL MORO
Porteu sopar, bon calçat i llanternes.
Dimecres 18 de juliol,
a les 20.45 h. Des de l’Espai Mas
Lluí. Activitats organitzades l’Associació Veïnal Mas Lluí
Facebook: @aavvmaslluisantjust

VII JORNADA
EDUCATIVA: DOLÇA
TRANSFORMACIÓ
El proper 6 de setembre se celebrarà la VII Jornada de Treball per a
professionals del sector educatiu i
també per a les famílies i que s’ha
convertit en el tret de sortida del nou
any escolar.
La Xarxa 0-6, l’Institut de Ciències
de l’Educació de la UAB i l’Ajuntament han organitzat enguany una
xerrada amb la mestra i psicòloga
M.Carmen Diez que porta per títol
“Caramels de violeta per a la dolça
transformació de l’escola”.
També es presentaran les experiències educatives de les escoles Canigó, Montseny i Montserrat.
Recordeu que hi ha servei d’acollida per a infants i que la xerrada es fa
a La Vagoneta, al matí, de 9 h a 13 h.

SESSIÓ DE FORMACIÓ		
ADREÇADA A LES PERSONES
QUE FORMEN LES ENTITATS
En aquesta ocasió la xerrada
serà sobre el suport vital bàsic
amb desfibril·lador extern automatitzat, amb Neosalus
Dies 2 i 9 de juliol, a les 19 h
Centre Cívic Salvador Espriu

CLUB 60 i +

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN

Si teniu més de 60 anys, us
animem a participar activament d’aquestes propostes
pensades per a vosaltres.
AL CENTRE SOCIAL 		
EL MIL·LENARI:
Tai-txí a la fresca
Dilluns, dimecres i divendres, 		
del 2 al 18 de juliol, de 9 h a 10 h
Preu: 10 ¤.
Campionat de jocs de taula
Del 2 al 6 de juliol, al Centre Cívic
Salvador Espriu i Centre Social 		
El Mil·lenari
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Taller per a persones cuidadores
Amb l’objectiu de compartir les dificultats que té la cura d’altres persones
i aprendre a millorar l’estat emocional
de les persones que fan aquesta tasca,
s’ha organitzat aquest taller que serà
conduït per una psicòloga.

Dates: des de juny a desembre, un
cop a la setmana.
Lloc: Centre Social El Mil·lenari
Informació i inscripcions: tel. 93 480
48 00 o al Servei d’acollida de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9
h a 14 h

Teatre: Grandes éxitos, comèdia
protagonitzada per Jorge Javier
Vázquez
Sortida al Teatre Tívoli. L’obra comença a les 20.30 h. Inscripcions
a l’Associació de Gent Gran de Sant
Just Desvern
Dimecres 25 de juliol, a les 19.15 h,
des del Parc
del Parador

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Punto de partida, de Dogny Abreu Viamontes
Al Celler de Can Ginestar, fins al 6 d’agost

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Exposició: 10 anys de Blaus i Grocs
Al CIM de Can Ginestar, del 3 de juliol al 6 d’agost

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat des del 20 de maig al 20 de juny
(3.972 clics).
1. El portaveu de Movem, Lluís Monfort, creu que és renovador
i motivador que hi hagi un relleu al capdavant del partit en les
properes eleccions municipals.

ALTRES
Punt d’informació del jaciment a la Penya del Moro
Diumenge 8 de juliol, de 10 h a 14 h
Programa Panorama Municipal (ETV Llobregat)
El 2n dijous de cada mes, a les 21.30 h, es tracta l’actualitat 		
de Sant Just Desvern.
A més, també us podeu informar a través dels Serveis Informatius
i altres programes.

2. Es presenta la plataforma Alcaldia Republicana per treballar per una
candidatura unitària i transversal per les properes eleccions.
3. El santjustenc Gerard Vila ha estat guardonat amb el premi de
poesia Amadeu Oller.

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

belmontserrat
Naturalment Collserola

I Escola d'Estiu del Comú de Sant Just

#santjust #collserola
#natura

Dimarts 3 de juliol, de 18.30 h a 21 h, a Les Escoles
Amb Candela López, membre de l'executiva de Catalunya en
Comú i Maria Freixanet, senadora
Dimecres 4 de juliol, de 18.30 h a 23 h, a Les Escoles
Amb Ricard Fernández, Vanessa Valiño i cloenda amb
Jessica Albiach, diputada i Jordi Gil, de Catalunya en Comú.
Sopar en comú.
Organitza: Movem Sant Just i Catalunya En Comú

FESTA MAJOR 2018

PREPAREU-VOS GROCS I BLAUS!
1 AL 6 D’AGOST
ESPEREM A TOTHOM A SANT JUST DESVERN
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 AGOST-SETEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 DE JULIOL

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@santjustcat

SELECCIÓ DE TUITS (JUNY 2018)
Victor Sanz
@santjustcat Carrer Sagrat Cor de #SantJust.
Una vergonya. @josepperpinya
santjustcat
Ja estan recollides i portades a la deixalleria. Un
cop més, lamentem aquest acte d’incívic que, a
més, és perillós per a la seguretat del veïnat....

Victor Sanz@victorsare
Moltes gràcies! Mira que costa poc apropar-se a la deixalleria...
Cat_Gat ||*|| @Cat_Gat
@santjustcat Estaria bé aprofitar el pal del
Control Fotogràfic a Monistrol/Bonavista
per a posar un mirall panoràmic de forma
que, quan puges en cotxe, es pugui veure
si baixen vianants per la banda esquerra. Jo miro al vidre del portal
68 però l’angle no dóna prou anticipació.
avanttic @avanttic
El ayuntamiento de @santjustcat ha sido pionero implantando un
#chatbot para agilizar y mejorar la comunicación entre ciudadanos y
administración. En este vídeo podéis conocer los detalles del proyecto
bit.ly/2JtquJ9 @oracle_es
Ana I. Caño-Delgado@Ana_CanoDelgado
Avui al Butletí de Sant Just Desvern @
santjustcat#WomenInSTEM #entrevista
#divulgacion @iCERCA
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