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Nous parcs i espais públics
remodelats
Una tardor plujosa
d’activitats per
dinamitzar el municipi

S’inicien obres al
carrer Anselm Clavé

S’inaugura el refugi
antiaeri i el mur de la
memòria

Fotografia: Xavi Sanchez Salgado

xavimar98Tardes por
#santjust. Nuevos parques,
nuevas emociones.
Nuevo parque en la Rambla
esquina Carrer Major.
#santjustdesvern #parc
#rambla #major #kids
#happy #emotions
#jump

A Sant Just
plouen activitats
Es preveu una tardor plujosa d’activitats a Sant Just Desvern: dos mesos de propostes de diferents formats i àmbits
que tenen per objectiu dinamitzar la vida social, cultural,
comercial, esportiva i associativa del poble i atraure la
ciutadania per gaudir-ne.
Al setembre ja s’han dut a termes algunes accions, com
la Setmana del Cor i la Cursa Solidària, la Setmana de la

mobilitat i l’arribada de la Torxa Special Olympics. Però
és entre octubre i novembre que el municipi concentrarà
el gruix d’activitats i esdeveniments ja consolidats, amb
d’altres totalment nous.

SINGUL’ART
Del 4 al 7 d’octubre
Festival de creació contemporània, economia
creativa i turisme cultural que preveu una
quinzena d’accions a diferents punts del
municipi, com ara actuacions de dansa i
concerts, mercat artesà, vermut musical i
espectacles de carrer, debats i rutes turístiques,
entre d’altres. Informació i programació a
santjustsingulart.com.

“

Hem programat 19 accions en deu ubicacions
diferents, amb més de quaranta artistes en
cartell i cinquanta empreses implicades. Diuen
que sembla un festival de Barcelona. A Sant Just
també som guais”
Gal·la Peire i Olga Álvarez
comissàries del Singul’art

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“Una mirada singular de Sant Just Desvern”
Del 17 d’octubre al 4 de novembre als jardins de Can Ginestar
Macrofotografies de diferents indrets del municipi integrades a l’entorn natural de la masia.
També s’edita un llibre amb fotografies que inclou 24 punts de Rutes Singulars.

L’exposició es troba dins de les activitats
del projecte europeu “Rutes singulars” i és
un recull dels 24 punts destacats del patrimoni del nostre municipi, cadascun d’ells
sota la visió personal del retratista”.
Víctor Murillo,
president de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just

“

Les persones que tenim parada al Mercat
convidem la ciutadania a gaudir d’una
nit gastrodivertida per tastar les millors
tapes la nit del 27 d’octubre”
Encar Revuelta,
presidenta de Mercat Municipal
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FESTES DE TARDOR
Del 19 al 28 d’octubre
El primer cap de setmana activitats del Correllengua,
presentació del gegantó, concerts i actuacions.
I el darrer cap de setmana, Nit de Sant Just al Carrer
amb el Shopping night, Tapes al Mercat i actuacions, i
les tradicionals paradetes de Sant Just al Carrer.
Més informació a santjust.cat.

JORNADES D’ECONOMIA CREATIVA
Del 17 al 19 d’octubre
El compositor Joan Albert Amargós i Altisent, l’arquitecte Ricardo Bofill i Levy,
el poeta Joan Margarit i Consarnau, l’escultor Jaume Plensa i Suñé, la pintora
Soledat Sans i Serafini, l’escultora Susana Solano Rodríguez i la periodista i
veïna Pepa Fernández com a moderadora, participaran en la X edició de les
Jornades Ciutats Creatives Kreanta-Rutes Singulars sobre economia creativa,
turisme cultural i sostenibilitat. Inclou ponències reconegudes de persones i
institucions catalanes i internacionals. Inscripció gratuïta a
https://www.ciudadescreativas.org/sant-just-desvern-2018/
Inauguració: 17 d’octubre, a les 19 h, a La Catedral del taller d’arquitectura
Ricardo Bofill.

Amb les jornades es vol reflexionar sobre les
oportunitats i les dificultats per promoure
l’economia creativa i el turisme cultural en
les ciutats mitjanes metropolitanes, alhora que
conèixer bones pràctiques exitoses tant a regions metropolitanes espanyoles com franceses”

VIII NOVEMBRE LITERARI
Recitals, teatre, contes, clubs de lectura, xerrades i
presentacions de llibres durant el mes de novembre. Una
iniciativa impulsada per l’Ajuntament i la Biblioteca Joan
Margarit amb la col·laboració de Cal Llibreter i l’Ateneu.
Consultar les activitats a santjust.cat

“

Enguany, la 8a edició del Novembre
literari tindrà l’exili com a fil conductor de la programació”
Rosa Maria Vallés,
directora de la Biblioteca
Joan Margarit

42a KARTS DE COIXINETS
10 i 11 de novembre
Una cursa genuïnament santjustenca de karts -fabricats expressament per a
l’ocasió-pels carrers Creu del Padró i Freixes. Més de 200 persones participants,
set categories, cronometratges el dissabte i cursa el diumenge.

“

La cursa de karts treu el millor del poble:
esforç, molt d’enginy, implicar tota la família,
i aflora l’esportivitat i la competició. Tot això
es respira a l’ambient”
Óscar García,
president Karts de Coixinets

Fèlix Manito,
president de la Fundació Kreanta

MES PER A LA SALUT

La salut entra a les aules per potenciar hàbits
saludables i sobre conductes de risc.
Més informació a santjust.cat

COMMEMORACIÓ
DEL DIA CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
26 de novembre
A les 18.30h acte institucional a la plaça Verdaguer amb la col·laboració de l’Institut. Tot
seguit, taula rodona a l’entorn de la violència
masclista. Durant el mes també sortides a
la Maternitat d’Elna, al teatre, activitats al
Casal de Joves,…

“

Les relacions que s’estableixen en el treball
de grup de les dones víctimes de violència
potencien l’autoajuda intra grup, les relacions solidàries i la participació social.

Josefina Caro
Psicòloga del SIAD
Baix Llobregat
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Sant Just obre les portes del refugi
antiaeri i el mur de la memòria
S’ha apostat per les noves tecnologies
per recrear l’ambient i l’experiència
Quant s’acompleixen 80 anys dels
bombardejos de l’aviació italiana a la carretera Reial, el
8 d’octubre Sant Just Desvern obrirà les portes del
refugi antiaeri que es va
construir per protegir
la població civil en plena guerra civil. Compta
amb 3 espais –visita al refugi, mur de la memòria
i les escultures i siluetesque permetran la ciutadania
conèixer la història. També
s’han incorporat noves tecnologies per viure una experiència 360º
del que es vivia i es respirava en aquelles situacions.
El visionat 360º precisament està vinculat a 5 personatges: un soldat, un home gran, una nena, una dona
embarassada i una mestra. Cada personatge té associada
una escultura que ha estat realitzada per artistes locals;
i un mural dels sentiments i vivències que representa
cada personatge.
Els dies 13 i 14 d’octubre també hi haurà portes obertes, així com el 27 d’octubre, durant la Nit de Sant Just
al Carrer. A banda d’això, es podran concertar visites
que es podran sol·licitar a través de la web santjust.cat/
refugi, a la qual també es pot consultar tota la informació
històrica i de la recuperació de l’espai.
Aquest és el tercer refugi recuperat al Baix Llobregat –també hi ha a Martorell i a Gavà– i s’incorpora als
espais de Memòria Històrica de Catalunya.
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Jordi Amigó,
arxiver municipal

“

La recuperació del refugi suposarà una magnífica eina per explicar a les generacions
futures les claus històriques d’un conflicte
que va marcar i encara mou la nostra
història”,

EQUIP DE GOVERN
ESPAIS PÚBLICS DE QUALITAT
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

El parc de La Rambla és un bon exemple. L’Ajuntament sempre ha defensat la construcció de
parcs i zones verdes per potenciar la convivència
i la relació veïnal. En tenim una trentena i sempre
hi ha un parc al voltant d’una escola. Aviat
hi hem de sumar els nous de Can Freixes –que
connectarà amb un passeig més amable els carrers del centre amb els de La Miranda/Canigó i, el
parc de Can Sagrera, que ha estat dissenyat amb
la complicitat de l’alumnat de l’Institut. Per tant,
Sant Just té gairebé 19 m2 de zones verdes per
habitant, una xifra que supera amb escreix la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut.

L’oferta de parcs és l’àmbit d’actuació
més ben valorat a Sant Just, segons la darrera enquesta de satisfacció municipal publicada
recentment. Si la mitjana de valoració de la gestió
municipal és del 6,6, l’oferta dels parcs públics
puja fins al 7,3. Totes les franges d’edat valoren
especialment aquests espais verds de trobada
i esbarjo, però hi ha un repunt a l’alça entre la
població de 18 a 29 anys i el segment de població
major de 60 anys.
El nou parc de La Rambla pot ser un bon exemple de disseny i funcionalitat de l’espai públic.
Tenim un nou espai verd amb zones diferenciades

que ens conviden a conversar i a gaudir del joc
de petits infants.
De vegades, l’adequació d’un nou espai en parc
públic pot fer por al veïnat per les obres que comporta, el soroll que pugui generar o l’afectació que
pugui tenir en la natura ja existent. La voluntat de
l’Ajuntament és tenir obertes al públic les zones
verdes que ara estan tancades a la població
com la zona de Can Sagrera i Can Freixes i fer-ho
de la forma més respectuosa possible amb l’entorn
natural i social. Fins ara el balanç de la ciutadania ha
estat molt positiu com diu l’enquesta, i en aquesta
mateixa direcció volem seguir caminant en el futur.

A SANT JUST PLOUEN
ACTIVITATS

NOVES OPORTUNITATS
EDUCATIVES

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Sota aquest paraigües, la tardor santjustenca vindrà carregada d’activitats
amb una alta dosi d’art, creativitat i cultura, tot donant compliment al Pla
d’Acció Municipal, en el qual el govern municipal ens hem compromès amb
la ciutadania a fomentar l’accés a aquests àmbits.
Singul’art del 4 al 7 d’octubre. Inauguració d’El Refugi antiaeri el 8 d’octubre. Exposició de l’Agrupació Fotogràfica “Una mirada singular de Sant Just
Desvern” del 17 d’octubre al 4 de novembre. Jornades d’economia creativa
del 17 al 19 d’octubre. I Festes de Tardor del 19 al 28 d’octubre.
La cultura, a través de diferents expressions i disciplines artístiques,
envairan diversos espais del poble. És important que l’art i la cultura
ocupin espais on no és habitual trobar-los. És un repte relacionat amb
el dret democràtic de l’accés universal a la cultura. És absolutament
necessari entendre la cultura com un servei bàsic al qual tota la ciutadania hi
té dret. Cal fomentar la relació del món de la cultura, en tota la seva extensió,
amb àmbits com els de l’educació i el turisme per tal d’abraçar des de la
formació fins a la difusió passant per la creació.
Hem de ser capaços de conjugar polítiques que afavoreixin la cultura com
a motor econòmic i social i que els i les artistes puguin viure dignament de
la seva feina i de les seves creacions.
El govern municipal està compromès amb aquestes polítiques i decidit
a difondre i consolidar al màxim el talent.
Alhora que apostem per fomentar i descobrir nous artistes treballem per
mantenir una oferta cultural potent, variada i equilibrada que ens permeti
posicionar-nos en el panorama sociocultural del país , tant a nivell comarcal
com internacional.

A Sant Just ja fa més d’una dècada que som Ciutat Educadora i, des
de llavors, no hem parat d’intentar integrar el municipi en les accions que
es duen a terme des del govern municipal. No és només un lema, és un
projecte de poble.
Un dels elements clau d’aquest projecte és entendre que l’educació no
es dona només en la infància i l’adolescència, sinó que es produeix al llarg de
la vida; i no ocorre només a l’aula, que és el context formal per excel·lència,
també ocorre en els contextos no formals i, fins i tot, informals. Un altre
element clau és entendre que les oportunitats educatives han de poder
ser per a tothom, per tant, s’ha de poder facilitar l’accés i garantir-ne la
continuïtat.
En l’afany de seguir treballant per poder oferir a la ciutadania espais i
temps educadors, aquest curs s’inaugura un espai per aprendre idiomes,
l’antiga Casa Costa, fent servir un model de gestió publicoprivada , en forma
de concessió municipal. L’empresa concessionària oferirà activitat i formació
pública, a més de desenvolupar la seva tasca habitual.
Seguint el mateix model de gestió enguany s’ha licitat l’espai de música
de Les Escoles, els Tallers de Música. L’activitat serà similar a la feta tots
aquests anys, si més no, en aquest nou plec hem introduït dues millores: una
major relació amb l’entorn; projectes amb els centres educatius, altres equipaments i entitats, i una major equitat: facilitem l’accés a l’aprenentatge
musical a la ciutadania que per motius socioeconòmics ho necessiti.

EL BUTLLETÍ OCTUBRE 2018 5

ENTREVISTA A MERCEDES MÖLLER I PARERA, CAMPIONA DEL MÓN D’ULTRAMARATÓ

“He fet la cursa com un repte personal,
però no ho tornaré a repetir”

fa sortir a córrer com fer ciclisme
de carretera.

La santjustenca Mercedes Möller i Parera és
la flamant campiona del món de l’ultramarató
de 100 km en la categoria de més de 60 anys.
Ho va aconseguir el 8 de setembre a la localitat croata de Sveti Martin na Muri, aturant el
cronòmetre en 10 hores i 59 minuts.
T’esperaves aconseguir aquesta
victòria?
La veritat és que no. Mai havia fet una
cursa d’aquest tipus i el meu objectiu
era acabar-la, així que pujar al podi
era del tot impensable. De fet, vaig
participar-hi per casualitat, perquè
un company del Club Esportiu Picornell em va dir que estava capacitada
per fer-la i que ho havia de provar.
Les persones que fan maratons
parlen del mur dels 30 km. Quants
murs et trobes en una cursa de
100 km?
Jo crec que no hi ha murs. Quan portava 38 km vaig témer que arribaria
el mur, però no el vaig sentir i vaig
mantenir el ritme fins al quilòmetre
70. M’ajuda molt anar-me animant a
mi mateixa i fer el compte enrere de
la distància que em queda.
Quina és la teva rutina de
recuperació després d’una cursa?
Jo ho tinc molt bé perquè sóc metgessa recuperadora i tinc tots els
recursos a l’abast: fisioteràpia, electroteràpia, massatge, kinesiotaping,
etc. Però en principi, si fas una cursa
de llarga distància, has d’estar entre
una setmana i deu dies fent repòs
esportiu i estiraments per rebaixar
la inflamació de les articulacions.
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Quines zones de l’entorn de Sant
Just recomanes per entrenar?
Collserola, sens dubte, perquè és bo
evitar l’asfalt sempre que sigui possible. Abans vivia a Barcelona i traslladar-me a Sant Just ha significat un
canvi espectacular a nivell esportiu.

Com a metgessa especialitzada en
rehabilitació, creus que és bo per
al cos humà fer curses de 100 km?
No és gens bo, perquè trenques moltes fibres musculars i les articulacions experimenten massa impacte. He
fet la cursa com un repte personal,
però no ho tornaré a repetir.
No obstant això, aquest tipus
de curses estan de moda i cada
vegada hi ha més esportistes que
volen intentar-ho.
La gent es posa reptes, veu que les
coses li surten bé i pensa: “Per què
no?”. La competitivitat entre atletes i l’afany per rebaixar les millors
marques es converteixen en un vici,
però 100 km és massa bèstia. He gaudit moltíssim de la cursa, però no ho
recomanaria.
Quin és el teu pla d’entrenament?
No tinc un pla específic perquè
m’agraden molts esports. Vaig a la
feina en bicicleta i a les tardes faig
pàdel, crossfit o spinning. Tant me

T’has marcat nous reptes de cara
al futur?
M’estic plantejant fer més mitges maratons enlloc de curses de mig fons
en pista, que és el que feia fins ara. De
totes maneres, s’ha de tenir en compte que les curses de llarga distància
repercuteixen a nivell articular i he
de valorar si vull fer distàncies més
llargues i tenir una vida atlètica més
curta o fer distàncies curtes però seguir fent atletisme durant molts anys.
Hi ha gaires dones de la teva
edat que corrin curses d’aquesta
distància?
Al Campionat del Món no hi havia
ningú més gran que jo i només hi
havia una atleta alemanya de la meva
edat. Em va superar al quilòmetre
55, però just després d’avançar-me,
va començar a tenir rampes i es va
retirar.
Creus que el món de l’esport s’està
feminitzant?
Les dones cada vegada fan més esport
i jo les animo que en facin més. A
Can Mèlich intento motivar moltes
dones a practicar esports que mai no
s’havien plantejat.

Sant Just suma nous parcs
i espais públics renovats

El nou parc de La Rambla, a la cruïlla de Rambla amb Major, ja és una
realitat. Es tracta d’un espai agradable per al gaudi i la convivència
ciutadana en una zona molt cèntrica, amb zona de jocs infantils. Amb
aquest, Sant Just Desvern ja compta amb més de 30 parcs que sumen
gairebé 19 metres quadrats de zones
verdes per habitant, una xifra que
supera àmpliament la recomanació
de l’Organització Mundial de la Salut,
que és d’entre 10 i 15 metres quadrats
per habitant. Aviat la llista s’ampliarà
amb dos parcs més: el de Can Freixes
i el de Can Sagrera.
Aquest estiu també s’ha remodelat
la plaça dels Estudis Vells i el seu
entorn. Compta amb un espai diferenciat, amb jocs infantils i pissarres
per dibuixar. El tram del c. Carles
Mercader al seu pas per aquesta zona
s’ha habilitat com a plataforma única,
la qual cosa afavoreix la mobilitat
i accessibilitat de vianants. També
s’ha renovat l’enllumenat i l’arbrat.

Aclariments sobre la urbanització
del Parc de Can Sagrera
L’Ajuntament informa que s’està executant el parc conforme al Projecte legalment
aprovat. La finalitat d’aquesta obra és obrir aquest espai a l’ús públic, tal i com preveia
el planejament d’acord amb la seva qualificació de parc urbà. Aquest espai s’incorporarà
a la resta de parcs de Sant Just Desvern. Es plantaran diferents tipologies d’arbres, entre
les quals hi haurà 7 ametllers. També hi haurà uns talussos de planta arbustiva i una
altre zona de prat/gespa. També inclouran dues pistes esportives, taules de ping-pong i
espai de relació.
L’Ajuntament acatarà les sentències fermes que dictin els tribunals, i en tot cas, té
la potestat per executar els projectes encara que estiguin impugnats. Volem destacar,
no obstant, que la petició de paralització del projecte, va ser denegada pel Jutjat
Contenciós Administratiu per interlocutòria de data 29 de novembre de 2017.
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NOTÍCIES BREUS
5È CONGRÉS DE LES DONES
DEL BAIX LLOBREGAT
Sant Just Desvern participarà amb 7 delegades en el 5è Congrés de les Dones del
Baix Llobregat que se celebrarà els dies 26 i 27 d’octubre a Castelldefels. Des
del mes d’abril, els municipis de la comarca organitzen activitats precongressuals,
que han esdevingut espais de participació, debat i reflexió entorn dels sis àmbits
temàtics que estructuraran el Congrés: Transversalitat de gènere a les polítiques
públiques, Economia feminista, Dones tech, Les dones als mitjans de comunicació,
Violències masclistes i Esport femení. Sant Just va celebrar al maig una taula rodona
amb diferents perfils de dones vinculades al món de la ciència, les conclusions de la
qual s’elevaran al Congrés.

OBRES AL C. ALSELM CLAVÉ AMB
CANVIS DE CIRCULACIÓ
Aquest mes d’octubre, després d’una reunió informativa amb el veïnat,
comencen les obres de reurbanització integral del c. Anselm Clavé. Els
treballs, que s’allargaran més d’un any, consisteixen en la remodelació de
tot el carrer per col·locar-hi un col·lector nou, fer el soterrament de
línies de subministrament, un paviment amb plataforma única que ha de
permetre pacificar el trànsit de vehicles i un nou enllumenat i mobiliari.
Mentre durin les obres, els vehicles que fins ara es dirigien al centre, es
desviaran pels carrer Carles Mercader, Verge dels Dolors, pl. Campreciós (que
canviarà de sentit) i Badó.

APRENEM PLEGATS!
Trobades de famílies amb infants i joves d’entre 6 i 16
anys amb professionals de l’àmbit educatiu.
Vine a veure com funcionen les trobades!
Per a famílies amb fills/es de 6 a 12 anys:
dimarts 9 d’octubre, a les 18 h. A l’Escola Montseny.
Per a famílies amb joves de 12 a 16 anys:
dijous 18 d’octubre, a les 18.30 h. A l’Institut.
Hi ha trobades durant tot l’any. Apunteu-vos!
Si voleu més informació: tel. 662 38 62 89 o a l’e-mail:
xarxa06santjust@gmail.com

Entitats públiques de les quals
forma part l’Ajuntament
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NOTÍCIES BREUS
ZONES VERDES NETES
Amb la finalitat de mantenir uns espais públics més saludables,
sense caques ni pipis d’animals, l’Ajuntament col·locarà a les zones
enjardinades uns cartells perquè els gossos no hi accedeixin.
En una primera fase, la senyalització es col·locarà al nou parc de La
Rambla, pl. Antoni Malaret i Amigó, pl. de la Pau, zones verdes del
parc de Salvador Espriu, esplanada del Casal de Joves, parc de Joan
Maragall, parc de Basses de Sant Pere i parc del Canigó.

ÉXIT SENSE PRECEDENTS DEL TRIATLÓ
INFANTIL DE SANT JUST
Aquest mes de setembre n’ha estat ple d’èxits, per a la secció de triatló infantil del
Club Natació Sant Just, L’3SCOLA. Gràcies al bon paper de tots els seus membres
a les proves del circuit, s’ha proclamat Campiona
de Catalunya en categoria infantil femenina en
el rànquing per clubs del Circuit Jove de la Federació
Catalana de Triatló.
Alhora, tres esportistes santjustencs del club
s’han proclamat a títol individual, campiones
o sotscampions/es de Catalunya en les
seves respectives categories:Helena Moragas
Sotscampiona Catalunya GGEE categoria Cadet, qui
a més ha estat seleccionada enguany pel C.A.R. Sant
Cugat; Abril Estradé Campiona Catalunya categoria
Infantil i Marc Pérez Sotscampió Catalunya categoria
Infantil.

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

ACOLLIDA TEMPORAL D’UN GRUP
DE NOIS SUBSAHARIANS
A instància de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat, Sant Just Desvern acull un grup de joves subsaharians d’entre 16 i 18 anys,
principalment. Davant l’allau d’arribada d’adolescents migrats sense referents familiars, la
Generalitat de Catalunya va cercar diferents espais al territori que poguessin atendre les
necessitats d’aquests joves. En el cas de Sant Just, la seva estada és temporal fins a finals
de gener i es tracta d’un centre d’acollida d’emergència temporal. Són un centenar
de joves que estan atesos les 24 hores per l’entitat del tercer sector, EduVic i un ampli
equip de professionals. Paral·lelament, durant la seva estada l’Ajuntament vol treballar,
conjuntament amb entitats, la integració dels joves amb activitats de lleure.
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El nou curs escolar arrenca amb normalitat
i amb les escoles a punt
El nou curs escolar 2018-2019 va començar amb total normalitat per a
1.257 nenes i nens de primària a Sant
Just Desvern. Per centres, a l’escola
Canigó, s’hi han matriculat 435 infants (2 línies), al Montserrat 370 (2
línies), al Montseny 234 (1 línia), i al
col·legi concertat Madre Sacramento
218 (una línia). Pel que fa a la secundària obligatòria (ESO), a l’Institut
Sant Just, s’hi han matriculat 449
nois i noies (4 línies) i al Madre Sacramento 115 (una línia).
Durant els mesos d’estiu s’han dut
a terme obres de millora en tots els
centres. S’ha fet un gran esforç per
tenir-les enllestides per a l’inici del
curs, però encara hi ha algunes activitats pendents, com la renovació
del pati de Sant Ferran de l’escola
Canigó i una aula de música a l’escola
Montseny. S’han renovat part dels
lavabos a les tres escoles; a l’escola
Canigó s’ha canviat tota la teulada de
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Festa dels 40
anys de l’Institut
de Sant Just
l’edifici Sant Ferran, s’ha millorat la
pista i el pati de l’escola Montseny i
s’ha ampliat l’escola Montserrat amb
dues noves aules per acollir a més
grups. Tot i no tenir les competències,
en els darrers deu anys l’Ajuntament
de Sant Just ha destinat més d’1,5
milions d’euros a obres de millora i
ampliació en els centres educatius.

Dissabte 6 d’octubre, durant tot el dia.
Retrobament de totes les persones
que han fet l’Institut Sant Just durant
aquests anys: alumnat, professorat,
treballadors/es, famílies... amb música,
dinar popular (inscripció prèvia) i
activitats per a tothom per la tarda.
Organitza: Institut de Sant Just

Preocupació per
la situació que viu
Nicaragua

Bristol i Tallers de Música,
dues concessions municipals
que presten serveis de qualitat
Recentment s’ha posat en marxa un nou espai formatiu dedicat a l’aprenentatge d’idiomes que
gestiona l’Acadèmia Bristol. És una concessió municipal de 25 anys que proporcionarà avantatges a
la població com ara: formació per a persones desocupades i a l'atur que segueixen des del Servei de
Promoció Econòmica de l'Ajuntament, espais d’intercanvi per a infants, activitats obertes sòcioculturals i formatives d’interès públic.
També recentment es va fer un concurs públic per a l’adjudicació dels espais de Les Escoles dedicats a la formació musical. Tallers de Música-Oleguer Masjoan és l’empresa que ha guanyat aquesta
concessió –de 10 anys– mitjançant la qual continuarà prestant el servei. Com a contraprestació, els
Tallers de Música ofereixen audicions musicals públiques i projectes de col·laboració puntual o estable amb centres educatius, Casal de Joves, Espai de Joc o Biblioteca. Ambdós són exemples d’acords
entre l’empresa privada i l’Ajuntament per oferir a la ciutadania un servei privat de qualitat que inclou
oferta pública.

La tensió i la violència continuen a
Nicaragua. El país continua vivint manifestacions contra el règim de Daniel
Ortega i s’han produït noves morts en
els darrers dies. Els comiats massius de
metges, com la doctora d’Estelí Àngela
Mendoza, també és un tema preocupant
al país i s’han fet mobilitzacions en la seva
defensa. Els projectes en cooperació també estan en risc: ja hi ha ONG’s que han
marxat del país, i d’altres com Sant Just
Solidari es mantenen a Camoapa, fent
la seva feina i preservant els projectes
iniciats. El projecte Alianzas o els grups
d’emprenedoria femenina continuen fent
la seva tasca en el territori.
“Estem al costat del poble, i sobretot al costat dels que es comprometen
pel seu desenvolupament. Per això fem
el possible perquè els projectes continuïn
endavant, perquè en aquest temps difícil
sàpiguen que no estan sols, que no estan
soles”, explica el president de Sant Just
Solidari, Lluís Casals.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

ACTIVITAT ECONÒMICA
El servei d’Edificació i Activitats de l’Ajuntament fa el seguiment
de les peticions de llicències, noves obertures i tancaments
d’activitats.
Sant Just Desvern té un notable potencial productiu format
per unes 800 activitats, majoritàriament dels sectors de
serveis i de petita i mitjana empresa, les quals contribueixen
a la riquesa del municipi. La situació estratègica del municipi
–proximitat amb Barcelona i a importants infraestructures- i els
preus del mercat han estat factors determinants. L’Ajuntament
treballa perquè s’implantin noves activitats al municipi i,

periòdicament, es mantenen contactes amb els diferents agents
econòmics per conèixer les seves necessitats i ajudar-los en tot el
que sigui possible. Alhora, es visiten habitualment empreses del
poble per tenir informació de primera mà sobre la seva activitat,
explicar projectes que puguin afectar-les i oferir-les els ajusts,
serveis i recursos que l’Administració té al seu abast.
En el que portem d’any 2018 hi ha hagut 26 noves
obertures de comerços i serveis i 19 d’indústries. Pel que fa
a les baixes d’activitats, s’ha passat de la cinquantena l’any 2016 a
18 en el que portem d’any.

Distribució d’activitats
COMERCIAL

OFICINES

129

216
MUNICIPALS

La tendència d’aquests 2
últims anys és a l’alça pel
que fa a activitats industrials
i a la baixa pel que respecta
a activitats comercials
i de serveis

SERVEIS

22

285

INDUSTRIALS

158

Peticions d’obertura, modificacions i transmissions d’activitats
50

49

40

47

41

36
30

30

30

31

30

27

20

21
19

10

13

2006

10

2007

24

18

19
14

2008

15

16

2009

2010

COMERCIAL
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16
17

13

2011

30

24

27

20

31

13

TRÀNSIT

2012

INDUSTRIAL

16

16

2013

2014

OFICINA

23

25
19
14

2015

2016

13

2017

Recentment s’ha
instal·lat a les oficines
del c/ Constitució
l’empresa DKV i la
Fundació Integralia,
amb 320 persones
treballant
Indústries plenament consolidades,
amb més de 30 anys al municipi:
• Frigicoll: ha enderrocat un edifici i ha fet un edifici corporatiu que és la seu
social de l’empresa. Té més de 100 persones treballant.
• Industrial Flexo (sector automoció): ha incorporat un altre torn, nocturn,
per augmentar la producció. Té una plantilla de 150 persones.
• Tubsa (sector automoció: estan a punt d’habilitar una nova línia de
producció. Compta amb 200 persones treballant.
Una activitat econòmica a l’alça són els habitatges d’ús turístic. El primer
que es va sol·licitar va ser el 2013 i actualment hi ha registrats 22. A data d’avui
no hi ha una regulació municipal específica i es fa servir la normativa genèrica.
En funció de com evolucioni aquesta tipologia d’activitat, sobretot quant a
convivència ciutadana (queixes de sorolls), l’Ajuntament farà un estudi i una
regulació específica d’aquesta tipologia d’activitat.

Progressivament apareixen noves
botigues als nostres carrers però també hi
ha moltes que formen part del paisatge i
la història del poble. És el cas del Super
Elena, que enguany compleix 40 anys de
servei i l’Estètica Sofia, que en fa 25.
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Nou servei de
bicicleta pública
compartida

Canvis en la mobilitat en benefici
de vianants i bicicletes
Ja han començat a Sant Just les obres
del nou carril de bicicletes que discorrerà per la carretera Reial, i que
connecta amb el tram que ja s’ha fet
aquest estiu a Esplugues. Això implica
la supressió d’un carril de circulació
en sentit a Sant Feliu de Llobregat,
la qual cosa evitarà la circulació de
bicicletes per sobre de la vorera –entre 600 i 700 diàries. També s’unifiquen parades de bus, a les quals
s’incorpora una plataforma d’accés
per a les persones usuàries, es creen
nous passos de vianants per creuar
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la carretera i es millora la regulació
semafòrica en algun punt, com per
exemple al c. Estalvi, on el veïnat que
surti del c. Alcalde Aris podrà girar a
la dreta cap a Esplugues com fins ara,
però també a l’esquerra en direcció a
La Rambla Sant Just.
El nou carril bici forma part del
projecte “Bicivia” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
el qual s’està vertebrant una xarxa
supramunicipal amb circuits el més
directes i rectes possible i amb criteris homogenis en tots els trams.

L’AMB ha presentat l’E-Bicibox, un nou
servei de bicicleta pública compartida
que es començarà a instal·lar en diversos
municipis metropolitans, Sant Just Desvern
entre ells, durant aquesta tardor i es preveu
que es posi en funcionament a principis
de l’any 2019. Es tracta d’una nova
prestació i un nou abonament del servei
Bicibox actual. Funcionarà amb bicicletes
elèctriques ubicades en mòduls tancats
e-Bicibox. Cada bicicleta disposarà d’una
plaça individual amb porta tancada.

Ampliació del topall
econòmic per accedir a la
targeta rosa metropolitana
Amb l'objectiu de que més persones amb
escassos recursos econòmics es puguin
beneficiar d'aquest títol social, l'AMB
va modificar l'Ordenança Metropolitana
que regula el Sistema de Tarifació Social
del Transport. Amb aquest canvi, l'AMB
incrementa el llindar econòmic
d'ingressos en un 10%: els nous llindars
són de 8.271,55 ¤ per a la Targeta Rosa
Gratuïta i el doble (16.543,10 ¤), per a la
Targeta Rosa de Tarifa Reduïda.

Millores a l’entorn del cementiri,
el Camp de Futbol i l’escola Montseny
Aquest estiu s’han dut a terme diferents treballs per dignificar l’entorn en diferents punts del municipi. En aquest
sentit, s’ha reurbanitzat l’av. de Camp Roig que dona accés
al Cementiri Municipal i a l’escola Montseny. També s’ha

arranjat i s’ha ampliat la vorera del c. Cervantes al seu
pas per l’Escola Montseny i el Camp de Futbol.
Són actuacions necessàries per millorar la mobilitat,
l’accessibilitat i la seguretat.
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A l’esquerra, Sito
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COMPROMÍS
AMB L’EDUCACIÓ

ESTEM D’OBRES

UN ANY DESPRÉS

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Escric aquestes línies justament un 20 de setembre.
Els records i les emocions no solen ser bons companys
de viatge per escriure articles polítics, que s’haurien de
caracteritzar per ser reflexius i propositius. Però un dia
com avui és impossible no sentir-se commogut.
El matí del 20 de setembre de 2017 les persones que formàvem el grup municipal d’ERC vam deixar tot el que estàvem fent i ens vam plantar davant
del Departament d’Economia de la Generalitat. Com
tanta altra gent. Ni equips de govern ni comissions informatives. Tot el dia allà. Fins al vespre, quan reunits
els portaveus dels diferents grups municipals, de nou a
l’Ajuntament, es va acordar la publicació d’un comunicat conjunt de PSC, PDeCAT, ERC i Movem al respecte
de les actuacions que es van produir aquella jornada:
http://informacio.santjust.net/comunicat/1155/
Coincidirem que des d’aquell dia, res va tornar a ser normal. Hem passat pel referèndum de l’1
d’Octubre, la Declaració de la República al Parlament,
la suspensió del Govern amb l’aplicació de l’article 155,
la convocatòria d’eleccions, la detenció dels líders de
l’ANC i Òmnium, la detenció de part del Govern de Catalunya, de l’exili de l’altra part del Govern i de diferents
dirigents polítiques del nostre país...
Quan miro enrere i penso en la tardor del 2017 el
principal record que em ve al cap és el d’haver dormit
poc, molt poc. I, durant l’hivern, d’estar molt i molt cansat. Gairebé exhaust. Desplaçaments constants per
defensar idees i conceptes que no caldria defensar
(la justícia, la democràcia i la llibertat). Concentracions maratonianes constants. Els cinc sentits pendents
de molts llocs alhora. I, al mateix temps, l’1 d’octubre
al cap. Perquè és on havia de ser. Al cap. No podia ser
enlloc més. Per si un cas. Per si el cercle s’estrenyia
tant que t’acabava tocant. S’havia d’evitar, fos com fos.
Plans A, B, C, D i els que calguessin. Contingències sobrevingudes que calia tenir resoltes d’antuvi. Va ser
molt dur. Però la gent va respondre. I com! S’han
escrit moltes línies i les imatges parlen per si soles.
La tardor del 2018 serà igual d’intensa. Seguim havent de defensar la democràcia, la justícia i la
llibertat. I no hauríem de fer-ho. Perquè són conceptes
i valors que haurien de ser inalienables en una societat
madura. Conceptes que han de caracteritzar la República catalana. Fer-nos-en sentir orgullosos i orgulloses. Esquerra Republicana treballem perquè així sigui,
començant per Sant Just, de manera activa, oberta i
transversal, amb tothom que vulgui fer un #SantJustRepublicà.

Els pares i mares que aquests dies heu acompanyat els
vostres infants a les escoles públiques de Sant Just haureu
pogut comprovar de primera mà algunes de les millores
fetes aquest estiu en tots aquests equipaments
educatius.
A l’escola Canigó s’ha rehabilitat la coberta de l’edifici
situat al c. Sant Ferran, a l’escola Montseny s’han reformat
els lavabos de la primera planta i a l’escola Montserrat
s’ha fet el tancament dels porxos per poder desdoblar
els dos cursos que quedaven pendents de tenir les dues
línies completes. Excepte aquesta darrera obra, que ha
estat finançada a parts iguals per Ajuntament i Generalitat
de Catalunya, el cost de la resta d’obres ha estat
íntegrament assumit per l’Ajuntament, malgrat que
és al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a
qui correspondria dur a terme aquest tipus d’inversions.
Som conscients que la Generalitat ha passat –com
la gran majoria d’administracions– per dificultats financeres. Però aquells que gestionem pressupostos públics
sabem que, quan alguna política és prioritària, es troben
diners de sota les pedres per a desenvolupar-la amb els
recursos necessaris.
I això és el que hem fet des de l’Ajuntament de Sant
Just sempre hem tingut un gran respecte vers l’educació,
tant en èpoques de bonança econòmica com en èpoques
de restriccions pressupostàries.
Creiem que l’educació és i ha de seguir sent l’eix
vertebrador del nostre país. I perquè així sigui, cal
tenir bons professionals però també bones instal·lacions
i bons equipaments. I el cert és que sense la implicació
del món local, moltes d’aquestes instal·lacions educatives
patirien avui importants deficiències.
Des de l’Ajuntament seguirem, malgrat no ens pertoqui,
prioritzant les inversions en equipaments educatius i, així,
properament, millorarem el pati de l’escola Canigó i l’aula
de música de l’escola Montseny.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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CAMINS UN ANY
DESPRÉS DE L’1-O

DE CIUDADANO
A CIUDADANO,
BARRI A BARRI

SANT JUST DESVERN
ES PLURAL

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Ara que fa un any de l’1 d’octubre. La gent de Movem hi va
ser, i el va defensar, malgrat no acceptar el relat de validesa
dels seus resultats. Va ser un enorme èxit i un dia on es va
demostrar que la repressió i la brutalitat de les actuacions
policials no van ser capaces d’aturar la voluntat de fer de l’1
d’octubre un dia de reivindicació democràtica.
Però ara exactament on som? Què cal fer?
La teoria de la manta curta que tapa el cap o tapa els
peus genera un dilema etern i irresoluble que justifica (autojustifica) que no hi ha camins que puguin fer les sensibilitats
federalistes i independentistes a la vegada. Aquest dilema,
però, te una perversió en ell mateix, i és la capacitat de produir
rèdits electorals en els que el sustenten (a banda i banda)
i per tant una patent d’utilitat malgrat la seva demostrada
invalidesa. Ho explica bé en Joan Tardà (perdoneu la gosadia
companyes d’ERC): “Si no és legítim imposar l’autonomia
a la meitat de catalans/es independentistes ni és legítim
imposar la independència a l’altra meitat, només hi ha lloc
per una solució: un referèndum que no exclogui ningú, una
solució que contempli els drets i els anhels de tots i totes
els catalans i catalanes”. Aquí ens trobem el gran gruix de la
població catalana i és des d’aquest sòlid punt de sustentació
des d’on s’ha de construir el consens que ens porti a una
resolució d’aquest conflicte. Segurament un camí més llarg
i menys èpic del que algunes persones voldrien, però l’únic
camí on democràcia i cohesió social avancen juntes de la mà.
Potser que comencem a parlar clar. Les estratègies fins
ara desplegades no van ni d’independència ni d’unionisme,
sinó d’una lluita pel poder entre els principals partits que representen aquestes opcions, especialment dins dels mateixos
espais unionista i independentista. Com si no s’expliquen els
enormes errors estratègics comesos per l’independentisme i
els estratosfèrics exercicis de ceguesa política i democràtica
dels grans partits espanyols partidaris del 155?
I què caldria fer segons la nostra perspectiva? Caldria
seqüenciar una sèrie d’accions de majories (que existeixen),
i que permetin avançar i sortir d’aquesta situació que ara
com ara no ofereix opcions.
En primer lloc cal alliberar els presos i acabar amb la
contínua repressió judicial, pas previ i indispensable. Cal
retornar a l’arena política.
En segon lloc acceptar que cal un diàleg que permeti
crear les condicions prèvies necessàries per caminar cap al
referèndum. Això passa per una reforma constitucional que
reconegui Catalunya com a nació i que li permeti trenar un
marc de relacions bilaterals amb l’Estat.
En tercer lloc cal recuperar una veritable agenda social
d’esquerres per recuperar massivament el vot de les classes populars a favor de la via del referèndum i la sortida
democràtica i pactada.
Només amb democràcia i diàleg garantirem mantenir-nos
com un sol poble. Qui serà el primer en abandonar la trinxera
per dir que l’única via cap a la independència a l’Europa del
segle XXI és l’escocesa?

El mes de septiembre siempre ha estado unido al inicio
de nuevas etapas y proyectos. Para nuestro GM, septiembre se presenta como el mes en el que iniciamos un
curso político trascendental para el futuro de Sant Just.
Desde Ciutadans afrontamos el nuevo curso político con
la mirada puesta en las próximas elecciones del mes de
mayo, una fecha que afrontaremos con determinación
y con la certeza que tras más de 20 años de gobierno
socialista en nuestra ciudad en coalición con partidos
separatistas, el cambio es real y posible. Ha llegado
el momento del cambio en Sant Just y sólo lo puede
ofrecer Ciudadanos.
Por este motivo, en las próximas semanas iniciaremos una campaña para la recogida de propuestas
para la mejora del municipio, donde queremos que los
ciudadanos y ciudadanas sean los verdaderos protagonistas. Creemos que las mejores iniciativas para
la mejora del pueblo nacen de sus propios vecinos.
Les invito a que se acerquen a nuestras carpas,
que estarán presentes en todos los barrios, para que
nos aporten su visión y sus propuestas para poder
presentarles en el mes de mayo un programa electoral
de garantías, viable y que nazca con la fuerza de haber
sido elaborado por los propios vecinos.
Entrando en debate del pleno de este mes de septiembre, fuimos otra vez el primer grupo que volvió
a liderar el capítulo de mociones reivindicativas en
asuntos de importancia ciudadana. La moción presentada por Cs, y que el Equipo de Gobierno (PSC, ERC,
Movem) junto con el PDCAT votaron en contra,
se trataba de una moción que solicita (i) la condena
de toda la violencia en Cataluña para la convivencia
y respeto a toda la ciudadanía y (ii) la neutralidad
política en los edificios y espacios públicos de todos
los ciudadanos. Para actuar de acuerdo a los principios
democráticos es necesario defender el respeto a la ley
y sus procedimientos de reforma garantizando así la
libertad del conjunto de toda la ciudadanía frente a la
arbitrariedad que promueven los partidos independentistas. Es necesario que todos los poderes públicos,
incluyendo los Ayuntamientos, garanticen los valores
constitucionales y los derechos fundamentales de toda
la ciudadanía, donde una vez más queda reflejado
que el PSC es un partido acomplejado muleta del
independentismo.

Hoy dedico esta columna a poner de manifiesto la
pluralidad de pensamiento que tienen los vecinos
de Sant Just Desvern y es que es importante poner
en valor esta pluralidad ya que hay quien piensa que
el acuerdo tripartido que rige el gobierno desde hace
bastantes legislaturas va a perdurar en el tiempo se
equivocan. Y yo os digo que no, que las cosas pueden ser diferentes, que más allá de las posiciones
políticas de cada formación está el interés común
por la ciudadanía.
Que se puede discrepar y ser muy enérgico en la
defensa de postulados que extrapolan la jurisdicción
municipal pero no por ello ser incapaz de formar equipo
con formaciones políticas que son antagónicamente
opuestas a nuestras ideas y es que es con los partidos
más alejados de nuestras líneas de trabajo es con los
que tenemos que trazar líneas de comunicación y poner
puentes de acercamiento, porque contra mas lejos de
alguien estamos, más necesario es establecer lazos y
provocar una comunión de intereses que mejore la vida
de los vecinos de Sant Just Desvern y esa oportunidad
se está empezando a gestar preparando las próximas
elecciones municipales.
Que nadie piense que el Partido popular de Sant
Just Desvern no se esforzará en sacar un resultado lo
suficientemente importante como para poder sumar
con otras formaciones y hacer un gobierno estable y
beneficioso para todos/as.
No existen barreras infranqueables ni posiciones
anquilosadas que como he dicho antes, en la mayoría
de casos corresponden a ámbitos totalmente foráneos
y escapan a nuestra competencia y responsabilidad.
A nosotros, a nuestra formación política nos preocupa y ocupa el bienestar de los vecinos y vecinas de Sant
Just y desde luego no pondremos trabas a un hipotético
acuerdo de gobierno con cualquier formación política
ya que el ADN y nuestra principal razón de existir no es
otra que la de gobernar para mejorar las cosas, y este
mensaje es para todos y todas aquellas formaciones
que tengan en su cuaderno de Pitágoras el trabajar
para el pueblo porque otro escenario político es posible
y me atrevería a decir que necesario en Sant Just.
No tengamos miedo al cambio y seamos más generosos y plurales porque esa es la única manera de
poder enterrar las diferencias y si poner en valor las
cuestiones que nos unen, que no son pocas.

@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 OCTUBRE 2018. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
A SANT JUST PLOUEN ACTIVITATS
A LA TARDOR
Singul’Art
4, 5, 6 i 7 d’octubre
A diversos espais, barris, carrers		
i equipaments municipals.
Fotografia: Una mirada singular
de Sant Just Desvern
17 d’octubre al 4 de novembre
Als Jardins de Can Ginestar
Refugi i mur de la memòria
8 d’octubre
A Les Escoles
Jornades d’economia creativa
17, 18 i 19 d’octubre

Presentació i inauguració
de les jornades, el dia 17, al
Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill
Festes de Tardor
19 al 28 d’octubre
Novembre Literari
Durant tot el mes
42a Cursa de Karts de Coixinets
10 i 11 de novembre, als c. Creu del
Padró i Freixes
25N – Contra la violència de gènere
25 i 26 de novembre

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

CONTES, TALLERS
I MOLTES ACTIVITATS
PER A TOTHOM
Novetats a les propostes que ens ofereix la biblioteca:
Sessió de contes per a nadons
de 15 a 36 mesos*
Dimecres 3 d’octubre, a les 17.30 h:
Explorem i juguem amb els contes
Sessió de contes per a nadons
de 0 a 14 mesos*
Dimecres 18 d’octubre, a les 17.30 h:
Primer contacte amb els contes
*Per participar cal que els nadons estiguin acompanyats de les seves famílies. Les places són limitades, i per
tant, cal inscripció prèvia a la Biblioeca.
L’activitat és fa a la Sala Infantil de la
Biblioteca Joan Margarit.
Conta-contes amb motiu de la Setmana del Cor: El repte de l’Ona i altres
contes. Divendres 5 d’octubre, a les
17.30 h. Jardins de Can Ginestar.
Clubs de lectura. Cal estar inscrit/a
en un dels dos grups.
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Es fan dimarts o dijous, a les 19 h. A
Can Ginestar.
Taller: Improvisacions mòbils*.
Per a joves de 12 a 18 anys. Un taller de
creació cinematogràfica on a partir de
textos literaris es convida a filmar un
pla seqüència que traslladi en imatges
allò que el text suggereix. Dimarts dies
9 i 16 d’octubre, de 17 h a 19 h. A Can
Ginestar.
Taller: Juguem amb les il·lusions òptiques* Per a infants de 6 a 10 anys.
Un taller per descobrir el secret de les
imatges en moviment tot jugant amb
els mateixos aparells amb que els infants es divertien abans de la invenció
del cinema. Farem una joguina per continuar practicant.
Dijous 25 d’octubre, a les 17.30 h. Can
Ginestar.
*Cal fer inscripció a: b.st.just@diba.cat
o al tel. 93 4756300
Presentació del llibre: Educar és emocionar, amb l’autora Andrea Zambrano
Descobreix el mètode AEIOU per construir una bona relació. Acte organitzat
conjuntament amb Cal Llibreter. Dijous
25 d’octubre, a les 19.30 h. Sala Isidor
Cònsul i Giribet de Can Ginestar

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

Mirades, fotos,
tallers... de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just
és una entitat que
en breu celebrarà el seu 10è aniversari i que s’ha
instal·lat en la vida
cultural com una
de les entitats més
actives del municipi.
Aquest mes d’octubre ens proposa nous cursos, noves activitats
relacionades amb el món fotogràfic.
A més, l’any vinent celebraran
la 10a edició del Concurs Internacional de Fotografia que s’ha consolidat com un dels concursos més
importants del país.
També han col·laborat en el
projecte europeu de Rutes Singulars i, entre d’altres propostes,
ens conviden a visitar l’exposició
“Una mirada singular de Sant Just
Desvern” que estarà exposada a
diversos indrets de Can Ginestar,
on podrem admirar diverses macro-fotografies. Des del 17 d’octubre al 4 de novembre.
Si voleu tenir més informació o
us interessa la fotografia us podeu
posar en contacte amb l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just, visitant la
seu que tenen ubicada a La Vagoneta o bé, descobrint la seva web,
www.afsantjust.com.
Documental: Rewind, creat per
alumnat de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i coordinat
per l’Agrupació Fotogràfica Sant
Just. Dilluns dia 1 d’octubre, a les
19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet,
de Can Ginestar
Curs de Photoshop, sessions fotogràfiques, edició de retrats, trobades,
sortida al Palau Robert per veure
l’exposició de fotoperiodisme...

SALUT
II SETMANA DEL COR

Hàbits saludables= cor sa
Per segon any consecutiu es commemora a Sant Just la Setmana del Cor
(del 28 de setembre al 5 d’octubre) i
durant la qual esdevindran diversos
actes, tallers, xerrades... que segur
que ens convenceran de la importància de tenir un bons hàbits saludables,
condició indispensable per tenir un
cor sa i bona qualitat de vida.
Us detallem el programa d’actes:
Xerrada: La cardioprotecció ha arribat al nostre municipi, amb Neosalus
Keep Beating
Què és un desfibril·lador? Quin ús en
podem fer? Quan l’hem d’utilitzar?
Dimarts dia 2 d’octubre, a les 19 h. La
Vagoneta.

Fem control de la nostra edat arterial,
amb una persona cardiòloga de l’Hospital Moisès Broggi. Ens faran controls
de les nostres artèries.
Dimecres dia 3 d’octubre, de 9 h 		
a 13 h. Ambulatori.
Taller de cuina saludable: Cuidem el
nostre cor, cuidem la nostra alimentació, amb el Restaurant Vegetàrium
Posteriorment, xerrada amb la farmacèutica Montse del Campo, de l’Agència
Catalana de Salut Pública. Dimecres 3
d’octubre, a les 19 h. Centre Cívic Joan
Maragall.
Caminada popular amb l’ABS. Dijous
4 d’octubre, a les 10 h. Des de l’ambulatori.

Conta-contes: El repte de l’Ona
i altres contes
Taller: Enfilem el nostre cor
Xerrada de primers auxilis amb avis i
àvies: formació en valors, hàbits i conductes (19.30 h) amb la Creu Roja.
Divendres 5 d’octubre, a les 17.30 h.
Jardins de Can Ginestar.

US PROPOSEM...
PER A TOTHOM
Punt d’informació del jaciment iber
i medieval de la Penya del Moro
Dissabte 6 d’octubre, de 10 h a 14 h
Conferència inaugural del curs escolar 2018-2019: La ciutat, espai de
relacions. Sant Just, ciutat educadora, amb Roger Brufau, psicòleg i
educador social
Dimarts 16 d’octubre, a les 18 h. La
Vagoneta
Xerrada: Ramon Casas i els cartells
modernistes
Dimecres 17 d’octubre, a les 19 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar

Itinerari: Seguim el Tram!
La Diagonal
Des de la pl.Francesc Macià fins
a Esplugues, un eix amb molta
història.
Dissabte 27 d’octubre, a les 10 h
Preu: 10 ¤.
Inscripcions al CC Joan Maragall.

S’APROPA LA CURSA
DE KARTS!
La 42a Cursa de Karts de Coixinets
serà els dies 10 i 11 de novembre
INSCRIU-TE on-line o el dia 25
d’octubre, de 20 h a 21 h,
al Casal de Joves
Info: www.kartsdecoixinets.org

Concert de Jordi Codina (guitarra)
Concertista habitual del Liceu, ens
oferirà un programa de peces des
del s. xviii fins al s. xxi
Dimarts 30 d’octubre, a les 19.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar
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FESTES

EXCURSIONS

Noves propostes de la SEAS

SETMANA CULTURAL

Una de les entitats més antigues i amb una programació més regular de Sant
Just és la Secció Excursionista de l’Ateneu, la SEAS. Les seves propostes ens
ajuden a conèixer el país, a estimar la natura i a transmetre cultura arreu.
Feu una ullada a la seva web www.santjust.org/seas
Excursió matinal a la cova de l’Arcada (Montserrat). Dia 7 d’octubre, al matí.
Xerrada: L’excursionisme, descobriment dels Pirineus entre la Reinaxença
i el Modernisme, amb M.Teresa Sala. Dia 18 d’octubre, a les 20 h. Al local de
la SEAS.
Excursió a la serra de Curull (Osona). Dia 21 d’octubre, a les 7 h.

I NO US PERDEU...
XXXII CAMPIONAT DE
TARDOR FRONTENNIS
Dies 27 i 28 d’octubre, durant
tot el dia. Frontó del c. Salvador Espriu
Partits individuals i dobles,
de màsters.
El diumenge 28, partits infantils i júniors. Semifinals i finals.
Organitza: Club
de Frontennis

TERTÚLIA DE L’ATENEU
El futur de la mobilitat a la ciutat, amb Jordi Porta, regidor de
Transports, Mobilitat i Seguretat Viària de l’Ajuntament de
Sant Just Desvern
Divendres 19 d’octubre, a les
20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

TRADICIONS
EXTREMENYES
És tradicional que l’entitat Associació
Cultural Casa d’Extremadura celebri
durant aquest mes d’octubre la seva
Setmana Cultural. Es tracta de recordar orígens, de barrejar cultures i
tradicions i d’aprendre uns dels altres
en la quantitat d’actes que organitzen
des del 20 al 28 d’octubre.
Us convidem a visitar l’entitat que ara
fa un any van estrenar la seva nova
seu a La Vagoneta.
Inauguració, pregó, coral i vi d’honor.
Dia 20 d’octubre, a les 21 h.
Dia del soci/a i paella. Dia 21 d’octubre,
a les 14 h
Concurs de tapes i ball amb música
en directe. Dia 26 d’octubre, a les 21 h
Actuació de diversos grups de ball a
l’Ateneu. Dia 27 d’octubre, a les 21 h
Missa extremenya cantada per la coral
de l’entitat. Dia 28 d’octubre, a les 13 h
CASTANYADA DE LA CASA
D’EXTREMADURA I MÚSICA
EN DIRECTE!
Dimecres 31 d’octubre,
a les 21.30 h. A La Vagoneta

CLUB 60 i +

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

AL CENTRE SOCIAL
EL MIL·LENARI:

Un taller gratuït per aprendre
primers auxilis en companyia
del teu nét/néta (condició no
indispensable).
El taller es farà tots els dimecres de
novembre, de 17.30 h a 19 h

Ball al Mil·lenari
Dinamitzat per Pedro Mulero.
Activitat exclusiva per a les
persones sòcies del Centre Social El
Mil·lenari. Aforament limitat.
Dijous 25 d’octubre, de 17.30 h a
19.30 h, al Centre Social El Mil·lenari
Taller de primers auxilis
intergeneracionals
Inscripcions del 22 d’octubre al
2 de novembre, al Centre Social El
Mil·lenari
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Excursió a la Maternitat d’Elna
(França)
Inscripcions del 22 al 31
d’octubre, al Centre Social El
Mil·lenari
Visita guiada a la Maternitat i al
Claustre d’Elna i dinar a Perelada.
Preu: 20 ¤. L’excursió es farà el dia
15 de novembre, amb sortida des del
Parc del Parador, a les 7.15 h.

ESPORT I SALUT
Activitats esportives per a
persones + grans 60 anys
Tots els dimecres, a les 10.30 h, des
del Parc del Parador
Es combinen passejades, natació i
altres activitats esportives en dies
alterns, dirigides per un/a monitor/a
del Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua.
Activitat gratuïta.
No cal inscripció.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició de fotografies del món casteller
d’Antoni Gasull Valldosera
Al Celler de Can Ginestar, del 4 al 31 d’octubre.
Inauguració el 4 d’octubre, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat fins a data del 21 de setembre

Exposició: 50 anys de l’Agrupament Escolta
Martin Luther King
Al CIM de Can Ginestar, de l’1 al 31 d’octubre.
Organitza: AEMLK
Exposició: Pompeu Fabra, amb motiu de l’Any Fabra
A Les Escoles (2a planta), del 8 al 22 d’octubre
Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística

1. L’HC Sant Just demana una assistència massiva de públic al seu
partit d’aquest diumenge, el primer que s’emetrà en directe per
televisió.
2. Ja es coneixen els dies de lliure disposició i els festius del curs
2018-2019.
3. Encara us podeu inscriure a la 5a Cursa Solidària Sant Just Desvern
per Sant Joan de Déu que tindrà lloc aquest dissabte.

Exposició: Cartells teatrals modernistes
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 10 al 29 d’octubre

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

JUGATECAMBIENTAL DEL PARC DEL MIL·LENARI
Una activitat per gaudir en família. Jocs i activitats
amb continguts relacionats amb el medi ambient.
Els dissabte, d’11.30 h a 13.30 h
• Dia 6: Hotel d’insectes, amb EVA Sant Just
• Dia 13: Taller per tenir hàbits saludables, amb Patim Patam
i l’Ajuntament
• Dia 20: Boscos de ciutat? Descoberta i observació de l’ecologia
del parc
• Dia 27: Castanyada popular i contes de tardor

APUNTA’T A CANTAR GÒSPEL
AMB NOSALTRES!
Si t’agrada cantar, ara és el moment de tastar el gòspel
i formar part d’aquesta aventura.
Just Gòspel Cor és una coral de Sant Just Desvern gestionada
per l’entitat International Gospel Singers, una entitat sense ànim de
lucre que dedica les seves actuacions a finalitats benèfiques
i a participar en la vida cultural del poble.
Just Gòspel Cor ja ha iniciat els seus assajos!
Contacte: justgospelcor@gmail.com i la plana de facebook
de l’entitat
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),

the_travelling_little_prince
An oasis in the middle of Sant
Just Desvern • This would be
the perfect definition of Can
Ginestar, a modernist farmhouse
that is an emblem of this Baix
Llobregat town
Sant Just Desvern ~ Can Ginestar

SELECCIÓ DE TUITS (AGOST-SETEMBRE 2018)

@santjustcat

Puri Martín Rivera@purimartinriver
Podeu veure un tastet dels treballs realitzats pels meus alumnes de
retaule a les Arts Plàstiques de @cccanginestar @GaudimCreanart
a @santjustcat Un art mil·lenari treballat com antigament ho feien els
nostres mestres. m.facebook.com/story.php?stor…
Just Fosalva @justfosalva
Avui més de 1900 infants i joves comencen el nou curs als centres
educatius de #santjust. Molts ànims i encerts a tota la comunitat
educativa:...
Gina Pol Borràs@ginapol
Amb moltes obres de millora fetes durant l’estiu i algunes que aviat
acabaran, a càrrec de @santjustcat.
Ferdinando Fiumara@FerdinandoF_
“Sí, ahora mismo” en vez de “vuelva usted mañana”; el Ayuntamiento
de Sant Just Desvern instala un chatbot para prestar servicios a la
ciudadanía. #InteligenciaArtificial @santjustcat observatorioempresas.vodafone.es/articulos/admi… en @VodafoneEmpresa
Sílvia Blanch@silblagel
“Reflexionar i repensar el q grinyola’ Jornada #xarxao6 @
santjustcat amb #Maricarmendiez

L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA NOVEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 D’OCTUBRE

Butlletí elaborat
amb paper reciclat
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