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Aprovades les
ordenances fiscals
per a l’any 2019

La Nit de Sant Just
al Carrer se celebrarà
el 10 de novembre

Sant Just participa
en el 5è Congrés
de les Dones del
Baix Llobregat

El Ple aprova traslladar a la carretera Reial
el sòl edificable de La Vall i en garanteix
definitivament la seva protecció

E

l ple ordinari del mes de setembre va aprovar
el conveni de col·laboració per la transformació urbanística de la carretera Reial en el seu
pas per Sant Just Desvern, amb els vots a favor
dels grups de govern i Ciutadans i l’abstenció del PDeCAT i el Partit Popular. L’aprovació d’aquest conveni
suposa el tancament definitiu d’un procés que es va
iniciar l’any 2004 amb l’objectiu de garantir la preservació de la Vall de Sant Just, des de la Plana Bellsoleig
fins al Club de Tennis Sant Gervasi.
La protecció de la Vall de Sant Just permet conservar un paratge natural, així com les masies i construccions d’interès general que hi ha a la zona. La signatura
del conveni també posa les bases de la reordenació urbanística del municipi, traslladant el sostre edificable a
l’entorn de la carretera Reial i garantint un creixement
tranquil, pausat i controlat.
El tancament del conveni de la Vall és el resultat d’un
pacte en el qual diverses forces polítiques s’han posat
d’acord sobre el model de municipi que volen. El desplegament urbanístic de les zones que confinen amb
la carretera Reial suposarà un creixement de població d’uns 1.600 habitants aproximadament en aquesta
zona. Gràcies al pacte, enlloc de residir a la muntanya,
aquesta població es trasllada a una zona ben comunicada de la trama urbana local.

BOMER-FRIGICOLL

En aquest sector es construiran 63.000 m2, dels quals
21.000 m2 corresponen al conveni de la Vall i 42.000
m2 es construeixen per fer viable la transformació
urbanística i cobrir els costos de la indemnització
i el trasllat de les naus industrials.
On actualment hi ha la nau industrial d’Aceros
Bergara, s’hi construiran:
• 5.000 m2 destinats a activitat econòmica
• 34.618 m2 d’habitatge lliure
• 7.418 m2 d’habitatge a disposició de l’Ajuntament
per fer habitatge social
• 7.418 m2 cedits a Promunsa durant 20 anys per fer
habitatge de protecció oficial en règim de lloguer
On actualment hi ha la nau industrial de Frigicoll:
• 1.000 m2 destinats a activitat econòmica
• 5.281 m2 d’habitatge lliure
• 2.263 m2 d’habitatge de protecció oficial

TORREBLANCA 2

S’inicia la planificació urbanística
de nous barris
El nou conveni de col·laboració per la transformació
urbanística de la carretera Reial marca les regles del joc
de la urbanització de tres nous sectors: Bomer-Frigicoll,
Torreblanca 2 i Pont Reixat. Aquestes tres zones compten
amb espai dedicat a ús residencial, equipaments i activitat
econòmica. Quan els nous sectors de la carretera Reial
estiguin del tot desenvolupats, es preveu que hi visquin
entre 1.600 i 1.800 persones, de les quals el 30% viuran
en habitatges de lloguer assequible. Per tal de donar
servei al nou veïnat, les zones disposaran d’espai verd,
així com un nou equipament construït. D’altra banda,
cal destacar que es tracta d’una zona estratègicament
comunicada a través de diverses línies d’autobús i tramvia,
que l’uneixen amb la resta del municipi i les poblacions
més properes.
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6.500 m2 de construcció d’ús
residencial, ubicats en una parcel·la
situada entre el Consell Comarcal i
la promoció de Corp que actualment
està en construcció.

Josep Perpinyà
Alcalde de Sant Just
“Amb aquesta decisió fem
política, perquè ens manifestem
sobre el model de municipi que
volem”

Esplugues
de Llobregat

PONT REIXAT:
•
•
•
•

28.500 m2 destinats a activitat econòmica
7.125 m2 d’habitatge lliure
1.425 m2 d’habitatge construït per a l’Ajuntament
950 m2 cedits a Promunsa durant 20 anys per fer
habitatge de protecció oficial en règim de lloguer

Declaracions polítiques realitzades en el ple de setembre:
Joan Basagañas (PSC): “Aquest conveni
soluciona definitivament la qüestió de la Vall, un
dels principals problemes que tenia el municipi
des de finals del segle passat”

Lluis Monfort (Movem Sant Just): “Un dels pilars
d’aquest acord és que volem que Sant Just sigui un lloc on
viure-hi de manera digna amb transports, equipaments i
zones verdes”

Laia Flotats (PDeCAT): “Sant Just té per davant
grans reptes de transformació urbanística i
entenem que hi ha d’haver un pla estratègic a 20
anys on es puguin contemplar tots aquests reptes”

Enrique Salvadores (Partit Popular): “Nosaltres ens
posicionem a favor de protegir la Vall, però ens abstenim
perquè no hem participat en el repartiment del sòl”

Sergi Seguí (ERC): “Aquest document ens
permet tancar l’etapa iniciada l’any 2004 i posa
les bases perquè puguem parlar sobre quin és el
model de municipi que volem”

Guillermo Francés (Ciutadans): “Estem d’acord amb
el projecte de l’equip de govern, perquè no tenim gaires
alternatives per col·locar el sostre de La Vall, però se’ns
plantegen dubtes pel que fa al desenvolupament del
municipi”
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UN PROCÉS QUE HA DURAT 20 ANYS
1998 – El Partit Popular impulsa la Llei de liberalització del sòl, que
estableix que el sòl que no està sotmès a un règim especial de protecció
passa a ser urbanitzable. D’aquesta manera, es dona via lliure a les 15 persones
propietàries dels terrenys de la Vall de Sant Just perquè puguin construir. La
intenció inicial de la propietat era construir 1.221 habitatges.
2002 – Es crea la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, formada per
veïns i veïnes del municipi que manifesten el seu rebuig a la urbanització de
la Vall i emprenen diverses mesures de pressió.
2004 – L’Ajuntament ofereix a la propietat una proposta de conveni
que preveu eliminar qualsevol dret d’edificació a la Vall a canvi de
permetre la construcció de 80.000 m2 de sostre en sòl urbà, 34.000 m2 a
Sant Just i la resta a altres municipis de l’àrea metropolitana.
Dos propietaris majoritaris, que sumen el 40% del sòl, es neguen a
acceptar la permuta. Malgrat tot, el ple municipal ratifica per unanimitat
el conveni signat amb la resta de persones propietàries.
2005 – Els dos propietaris contraris a l’acord presenten una quinzena de
contenciosos contra l’Ajuntament per expropiació i modificació de
planejament. La primera sentència obliga l’Ajuntament a pagar 402.000
euros d’indemnització per només 3,6 hectàrees d’equipament.
En el ple del mes d’abril, s’anuncia l’acord definitiu amb els dos propietaris
després d’haver afegit al conveni de compensació 20.000 m2 per a activitat
econòmica, 15.000 m2 dels quals seran per a l’Ajuntament.
2009 – L’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs signen un conveni que preveu el trasllat de 35.000 m2 de sostre
de transferència de la Vall de Sant Just al terme municipal de Sant Adrià.

4 EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2018

2009 - Comencen a dictar-se sentències que qüestionen que el sostre edificable es pugui traslladar d’uns municipis a uns altres. L’Ajuntament, seguint
les recomanacions de la Generalitat, decideix que el terme municipal de
Sant Just assumeixi la totalitat del sostre edificable.
2018 – La Junta de Compensació de la Vall interposa un recurs en què
demana l’extinció del conveni signat amb l’Ajuntament i una compensació de 128 milions d’euros, al·legant que no s’han complert els terminis
establerts. L’Ajuntament de Sant Just desestima la petició formulada per la
Junta perquè aquesta va incomplir els terminis i els compromisos previstos.
L’Ajuntament aprova un nou conveni de transformació urbanística de
la carretera Reial, per tal de donar resposta al conveni signat l’any 2005.

EQUIP DE GOVERN
FEM POLÍTICA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Per fer política cal lideratge. Liderar vol dir tenir
les idees clares i els objectius ben definits. Saber
on vas i què vols. I això és el que vàrem fer fa uns
anys i fem avui. Fer política en el model de municipi
que volem.
No permetre construir els 1.200 habitatges a
la Vall de Sant Just ha estat un repte de gran complexitat d’aconseguir. Ja us ho podeu imaginar.
Molts entrebancs, moltes negociacions, molts
interessos en joc i camins que moltes vegades
semblaven que ens portaven a no assolir el nostre objectiu. No obstant això, hem pogut arribar
a l’èxit que ens vàrem proposar amb el convenciment de què fèiem, el rigor amb els principis
que defensàvem i amb un clam popular que feia
costat la decisió.
L’any 2004 vaig signar el conveni amb els propietaris per no permetre la construcció dels habitatges

a la Vall i iniciar un procés de negociació per reubicar
el sostre esmentat. En les pàgines inicials podeu
veure de forma molt resumida les etapes que hem
passat. No en faré referència.
Teníem 3 camins a emprendre. O deixar construir a la Vall, o iniciar una la via judicial sense
precedents i de gran incertesa econòmica o bé
reubicar els habitatges en el territori.
Veurem els propers anys com neix un nou barri
a la carretera Reial. Penseu que aquest creixement
ja existia fa més de 35 anys. No és un creixement
nou, ja el teníem però el teníem en un lloc que no
el volíem.
Però voldria dir, que aquest és un bon exemple que la ideologia existeix i que depèn de qui
governa es fa una política o un altre. L’any 1997 el
Govern de l’Estat Espanyol governat pel PP i amb
el suport de partits conservadors nacionalistes

treien les competències als Ajuntaments per desenvolupar o no aquest tipus de sòl i quedàvem
davant d’una gran incertesa jurídica i una debilitat
que aprofitaven els propietaris de la Vall de Sant
Just per posicionar-se. El motiu d’aquella Llei era,
segons deien, “liberalitzar el sòl comportaria més
habitatges i els preus baixarien”. Sense comentaris...
Finalment els nous creixements de la carretera Reial incorporen equipaments, zones verdes
i com a més destacat després d’una negociació
intensa, disposar d’un nombre d’habitatges de
protecció oficial molt considerable, -més de 250.
El nostre compromís és que tots aquests habitatges siguin de lloguer.
Hem de continuar liderant el bon desenvolupament dels acords, però el model de municipi és
intocable. Gràcies.

EL SOSTRE DE LA VALL
VIST COM UNA
OPORTUNITAT

SEGUIM PRESERVANT
LA VALL

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Si mirem vint-i-cinc anys enrere i analitzem en quina situació es trobava La
Vall i ho comparem amb com està actualment, hi ha una diferència abismal.
Com ja es va aconseguir el 2004 La Vall es mantindrà intacta. Malauradament, la previsió que hi havia de traslladar part del sostre provinent de La
Vall fora del municipi s’ha vist truncada per sentències judicials que ens
han obligat a buscar espais dins del municipi on poder desenvolupar-lo
completament.
Creiem que la situació ha de ser vista com una oportunitat. El Ple ha
aprovat de manera inicial una transformació urbanística al davant de la
carretera Reial, entre Blasco de Garay i Av. de la Riera.
Això ens permet començar a treballar per crear un nou barri, de bell nou,
sense les urgències del Mas Lluí, treballant la cohesió territorial; planificant
acuradament la vialitat i la mobilitat, tenint en compte els municipis veïns
de Sant Joan i Sant Feliu i el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana; preveient necessitats de la població com l’increment de serveis, els
equipaments, la conjugació de l’habitatge amb les activitats econòmiques
i el destí dels majors ingressos que suposaran l’ICIO i els impostos i taxes
municipals.
És una oportunitat, també, per augmentar el parc d’habitatge públic
de lloguer, una escassedat manifesta la qual hem de resoldre de la manera
més eficient possible.
En definitiva, en comptes de lamentar-nos perquè l’estratègia i la planificació inicials del 2004 han variat forçosament, li donem la volta i cerquem
l’oportunitat de créixer de manera endreçada, planificada i controlada, com
sempre ha fet aquest Govern municipal amb els desenvolupaments urbanístics.

En el passat ple de setembre vàrem aprovar un nou conveni que situa el
sostre procedent de la Vall de Sant Just en el nostre municipi.
Des del 2004, amb la signatura del primer conveni, el govern municipal
traça una línia clara i concisa pel que respecte a l’espai natural de Sant Just,
s’ha de protegir, de preservar.
Igualment seguim protegint, no tan sols la Vall, sinó també les zones
properes a aquesta. Cal crear espais de transició entre el Parc Natural i la
zona urbana del nostre municipi. I aquest posicionament de govern no fa
res més que posar en valor la Vall, un valor que cal gestionar.
És per això que des de l’ajuntament impulsem accions i treballem de
manera conjunta amb el Consorci del Parc Natural de Collserola en temes
com el banc de terres, la gestió forestal o la gestió del sotabosc. En relació
a aquesta última gestió hem engegat un projecte agro-ramader per generar
biòtops, zones que proporcionen hàbitats per a una sèrie d’éssers vius, en
“mosaic” tot generant biodiversitat.
Els ajuntaments som massa vulnerables a les tensions generades pels
interessos especulatius. Estem molt sols assumint la gestió d’aquestes grans
pressions en els nostres territoris, sumant-hi la feblesa del finançament
municipal, massa lligada a la gestió del territori.
És per això que cal tenir les idees clares i posar límits al creixement del
nostre poble si volem seguir mantenint el nostre esperit. Desenvolupant
els planejaments existents i per a desenvolupar de manera planificada i
sostenible, en concordança amb les necessitats de la nostra població.
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ENTREVISTA

50è aniversari de l’Agrupament Escolta
Martin Luther King
BERNAT DE PAZ
CAP DE L’AGRUPAMENT

DANIEL GROS
MEMBRE FUNDADOR 		
DE L’AGRUPAMENT

“L’aniversari ens ha fet agafar
perspectiva del pas del temps
i de l’evolució de l’Agrupament”

“És meravellós que l’Agrupament
segueixi amb tanta vitalitat
després de 50 anys”

Com celebrareu el 50è aniversari?
Al llarg de tot el curs anirem fent activitats per commemorar els 50 anys del cau: l’acte d’inauguració, uns
campaments conjunts amb exmembres de l’Agrupament,
excursions a la muntanya i un acte de cloenda. La comissió que organitza aquestes activitats està formada
per famílies, excaps i caps actuals.

Com van ser els inicis de l’Agrupament Escolta Martin
Luther King?
Érem una colla d’infants que ens trobàvem a la Parròquia
i anàvem de colònies, però ens havíem anat fent grans
i vam començar a pensar en tornar a engegar un agrupament escolta. El Sebastià Serarols i el Ferran Nieto
van posar-se en contacte amb el mossèn i la Delegació
Diocesana d’Escoltisme i l’estiu de 1968 vam començar
a posar fil a l’agulla.

Què representa per a l’agrupament fer 50 anys?
L’aniversari ens ha fet agafar perspectiva del pas del
temps i de l’evolució de l’Agrupament, perquè realment
s’han produït molts canvis.
Quina tasca fa el cau?
El cau opta per educar els infants en el lleure, d’una manera vivencial i amb uns valors marcats per l’escoltisme
i que busquen la transformació social. Cada dissabte ens
trobem de 5 a 7 de la tarda per fer activitats i tallers,
i també fem excursions de cap de setmana, sortides
conjuntes d’agrupament i campaments de Setmana
Santa i estiu.
Fa un any i mig us vau traslladar als nous locals de la
plaça Maragall. Com us hi esteu adaptant?
Al principi ens feia una mica de respecte, perquè estàvem molt arrelats als locals de la Parròquia i ens els
sentíem nostres. Però valorem positivament el canvi,
perquè ara tenim una sala per a cada branca i podem
gaudir del Parc Maragall, que és enorme.
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Les persones que vau fundar el cau havíeu estat
vinculades a l’Agrupament Escolta Doctor Tenas?
Alguns dels infants i joves que vam iniciar l’agrupament
havíem sigut llobatons i daines de l’Agrupament Escolta
Doctor Tenas i sempre pensàvem: “t’imagines que poguéssim tornar engegar l’escoltisme a Sant Just...”.
Per què li vau posar el nom de Martin Luther King?
En Ferran Nieto va proposar Martin Luther King perquè
l’any 68 l’havien assassinat. Mirant-ho amb perspectiva,
vam ser valents i vam trencar molts tòpics, perquè vam
triar el nom d’una persona protestant.
Estàs col·laborant en l’organització del 50è
aniversari?
Sí, i m’ho estic passant pipa! Quan em van dir que l’Agrupament tenia llista d’espera vaig pensar: “ja no es pot
demanar més”. És meravellós que l’agrupament segueixi
amb tanta vitalitat després de 50 anys.

Una trobada amb veïnat de l’àmbit creatiu
de renom internacional obre la X Edició de les
Jornades Ciutats Creatives
La X Edició de les Jornades Ciutats
Creatives 2018 que s’ha fet a Sant
Just Desvern entre el 17 i el 19 d’octubre, es va obrir amb un acte al Taller
d’Arquitectura de Ricardo Bofill en
el qual hi van participar persones
que viuen a Sant Just Desvern com
l’arquitecte Ricado Bofill, l’escultor
Jaume Plensa, l’escultora Susana Solano, el poeta Joan Margarit, el músic
i compositor Joan Albert Amargós, i
la pintora Soledat Sans. La periodista
i també veïna Pepa Fernández va moderar l’acte en el qual es va presentar
el contingut de la jornada i l’objectiu
del programa europeu Rutes Singulars; els convidats i les convidades de
renom internacional van parlar de
les seves trajectòries professionals,
de les seves experiències personals,
visions del món i de la seva opinió
sobre l’economia creativa.
SINGUL’ART, UNA DE LES ACCIONS

L’Ajuntament de Sant Just Desvern
va coorganitzar amb la Fundació Kreanta aquestes jornades que s’emmarquen en el projecte europeu Rutes
Singulars, Interreg-Poctefa (20162019); va acollir ponències sobre turisme cultural i economia creativa i
les persones representants polítiques
dels municipis socis van valorar positivament l’execució aquest projecte
transfronterer i van avançar en accions futures que puguin reflectir la
potencialitat econòmica creativa dels
municipis com a motor de l’economia
local. Aquest projecte europeu ens
ha permès fins ara identificar itineraris de rutes singulars, programar
el Festival Singul’Art, i col·laborar

amb l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
amb exposicions i cursos formatius,
entre d’altres accions. Singul’Art ha
estat una mostra d’activitats artístiques i festival d’economia creativa
amb diferents propostes al municipi.
Les institucions sòcies del projecte
són els ajuntaments de Sant Just Desvern, Irún, Barakaldo, Tournefeille,
Foix i la Fundació Kreanta.

NOVES DATES PER LES
ACTIVITATS AJORNADES
PER LA PLUJA
Nit de Sant Just al Carrer
dissabte 10 de novembre
Sant Just al Carrer
diumenge 18 de novembre
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NOTÍCIES BREUS
CARTELLERA JOVE,
NOU ESPAI VIRTUAL
AL WEB DEL CASAL
El Casal de Joves engega el nou servei la Cartellera Jove, un espai
virtual a la web del Casal on poder ofertar o demanar temes
relacionats amb l’emancipació. D’aquesta manera, les persones de
fins a 25 anys podran anunciar gratuïtament que busquen o tenen
una habitació per llogar, que fan classes de repàs o fer de cangur
entre d’altres. Aquesta és una de les accions incloses en el Pla
Jove 2017-2020.
La inscripció es pot fer directament en l’equipament o al web
www.casaldejoves.com

NOUS UNIFORMES DE LA POLICIA
LOCAL I RENOVACIÓ DE LA FLOTA
DE VEHICLES

NOVES VEUS A RÀDIO
DESVERN
La Núria Garcia al capdavant
del magazín del matí Justa
la Fusta i l’Imanol López
com a responsable dels
Serveis Informatius de
l’emissora són les dues noves
incorporacions destacades
de la programació de Ràdio
Desvern. Al capdavant de tot
l’equip del magazín de tarda La Plaça
continua, per segona temporada, la Mireia
Redondo.

Entitats públiques de les quals
forma part l’Ajuntament
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La Policia Local de Sant Just Desvern ha estrenat nous uniformes, tal
com marca la nova normativa del Departament d’Interior de la Generalitat
que unifica la indumentària dels 215 cossos de policia local de Catalunya.
Les característiques principals dels nous uniformes són el color blau nit de
la camisa i els pantalons i les espatlles de color groc fluor d’alta visibilitat.
També s’ha renovat la flota de vehicles amb dues motos Honda NC750
amb canvi automàtic i un cotxe Toyota Prius híbrid.

PROCÉS PER RENOVAR
ELS MEMBRES DELS
CONSELLS ESCOLARS
• Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
• Constitució de les meses: abans del dia 14 de novembre
de 2018
• Votacions: entre els dies 26 i 30 de novembre de 2018,
ambdós inclosos
• Constitució del consell escolar i presa de possessió
dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de
2018

NOTÍCIES BREUS
ESPECTACULAR INICI
DE TEMPORADA
DEL CLUB TAEKWONDO
SANT JUST
El 13 d’octubre el Jordi Soto es va proclamar a Sevilla
Campió d’Espanya de Hapkido amb la Selecció Catalana.
I quatre alumnes més del club santjustenc van pujar al
pòdium al Campionat de Catalunya de Poomses: Pau Vall,
medalla d’or; Mireia Duran, medalla de plata; Pol Sturlese,
medalla de bronze; Estela Sánchez, medalla de bronze.
En l’Open de la Comunitat Valenciana també han obtingut
molts bons resultats: Carla Piccioni, medalla d’or en
Poomses; Marc Segovia, medalla de plata en Combat
(Pesat Senior); Yanisha Nanwani, medalla de plata en
Poomses; i Didac Valdellou, medalla de bronze en Combat
(Mini mosca Junior).

L’AULA D’ESTUDI ES TRASLLADA A LES ESCOLES
MENTRE ES FACIN LES OBRES A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Joan Margarit tancarà de l’1 de desembre al 20 de gener per fer diverses reformes
de millora de l’equipament, com el canvi de paviment de diferents zones, la remodelació d’alguns
espais i la instal·lació de fibra òptica, entre d’altres. Durant aquest
període es podrà fer devolució de préstecs en les dues bústies de
retorn de préstec que hi ha al carrer Bonavista i a la masia de Can
Ginestar.
Mentre durin les obres de reforma, el servei d’aula d’estudi es
traslladarà a Les Escoles, a on s’habilitarà un espai adequat, amb el
mateix horari i calendari que el que s’ha ofert els darrers dos anys a la
biblioteca.

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

PROCÉS PARTICIPATIU PER BATEJAR EL NOU PARC
ENTRE EL CARRER MAJOR I LA RAMBLA
L’Ajuntament ha obert un procés participatiu entre la ciutadania per buscar un nom pel nou parc
situat entre La Rambla i el Carrer Major. Aquesta és una iniciativa que es va aprovar en el ple
de setembre. S’ha enviat un correu a totes les entitats del poble, de forma que cada una pugui
proposar un nom per aquest nou espai verd del municipi. A través d’un formulari es poden fer
arribar a l’Ajuntament els noms suggerits fins al 15 de novembre.
Posteriorment, el veïnat podrà votar a través d’Internet la seva opció preferida.
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S’aproven les ordenances fiscals per l’any 2019
El ple del mes de setembre va aprovar –amb l’abstenció
de PDeCAT i PP i el vot en contra de Ciutadans–, les
ordenances fiscals i els preus públics per a l’any 2019.
El principal impost pel que fa a la recaptació i el que
més afecta les famílies, l’IBI, té un tipus impositiu zero. La
majoria de tributs que afecten la ciutadania es congelen,
de forma que l’impacte a la seva “butxaca” sigui mínim.
D’altres, com la retirada de vehicles de la via pública, la
taxa per a la utilització especial de la via pública i dels
espais públics, o la utilització de les instal·lacions dels
equipaments municipals, entre d’altres, s’incrementen
un 2%.
Les ordenances per a 2019 també preveuen novetats,
com la incorporació de preus públics de noves zones
d’estacionament regulat i noves tarifes de taxes i preus
públics per a les noves formes d’enterrament en l’ordenança dels serveis relacionats amb el cementiri municipal. També s’han aprovat els preus públics per a tots els
serveis que es derivin de la implantació del nou sistema
de recollida selectiva.
Aquestes ordenances també tenen en compte alguns
tipus de bonificacions i/o descomptes en el lloguer de
sales municipals, com per exemple, per a persones menors de 25 anys.
La regidora d’Hisenda, Quima Giménez, destaca
que “els impostos, taxes i els preus públics són la principal font de recaptació per a l’Administració pública, i
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indispensables per complir el compromís d’aquest Equip
de Govern amb les polítiques socials, sense perdre de
vista les directrius de moderació fiscal i de rigor pressupostari”. En aquesta mateixa línia, ja s’està treballant
en el pressupost municipal per a 2019, el qual es preveu
aprovar en el ple del mes de novembre.

Actualització
de les bases de l’IBI
La Direcció General del Cadastre, depenent del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, ha aprovat l’actualització dels
valors cadastrals dels immobles urbans de Sant Just en un
3%. El BOE va publicar el 29 de setembre la relació de municipis
que aplicaran l’actuació de les bases del cadastre l’any vinent, i
Sant Just és un dels 50 municipis de la demarcació de Barcelona
que l’aplicaran. La Direcció General del Cadastre fa temps que
alerta a l’Ajuntament de Sant Just que els valors cadastrals del
poble estan molt per sota dels preus de mercat, i més ara amb la
nova pujada dels preus immobiliaris. Davant d’aquesta reiteració,
l’Ajuntament va acordar demanar al mes de maig l’actualització
per aquestes diferencies substancials, i la confirmació a la
sol·licitud va arribar el passat 4 d’octubre a través d’una carta de
la Direcció General del Cadastre.

El 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat declara
la comarca 100% feminista i es proposa aconseguir
la plena igualtat efectiva
400 dones de la comarca han participat a final d’octubre en la cinquena edició del Congrés de les
Dones del Baix Llobregat. Sant
Just Desvern va estar representada
per les 7 delegades que li corresponien. La conversa inaugural entre
la doctora en economia i experta
internacional en igualtat de gènere, Carmen Castro, i la doctora en
comunicació i llicenciada en psicologia, Sílvia Cóppulo, va posar de
manifest les principals problemàtiques que ha d’afrontar l’agenda feminista: la bretxa salarial, la encara
dèbil representació de les dones en
els àmbits de poder, la manca de
coresponsabilitat en les tasques de
cura i de la llar, les violències i els
assetjaments que pateixen les dones en els àmbits públics i privats,
el sostre de vidre i la invisibilitat i
els obstacles per accedir a determinats tipus de carreres i feines,
entre d’altres.
Aquests, de fet, són els temes que
es van treballar a les 7 comissions
en les quals es van estructurar el
congrés: Transversalitat de gènere

Delegades de l’Ajuntament i partits polítics locals que van participar en el congrés

a les polítiques públiques, Economia feminista, Dones Tech, les
dones als mitjans de comunicació,
Violències masclistes i Violències
masclistes en entorns d’oci i Esport femení. Van ser unes comissions molt profitoses a través de les
quals s’han recollit les conclusions
que han de guiar l’agenda feminista
de la comarca en els propers dos
anys i que tenen com a principal
repte caminar cap a una societat

igualitària, justa, equitativa y lliure de violències en tots els espais.
També es va posar de manifest que
ja són molts anys d’anàlisi, de reflexions, de trobades... i que ha arribat
l’hora de passar a l’acció conjunta
de tots els municipis per aconseguir
la plena igualtat efectiva. En aquest
sentit, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha aprovar per unanimitat
una moció que recull un decàleg per a
la construcció de ciutats feministes.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

Per tal d’evitar l’abandonament de gossos
i gats al carrer, així com altres animals
de companyia, l’Ajuntament disposa
d’un registre censal municipal. Tant el
registre com la identificació a través d’un
veterinari/a del xip electrònic són obligatòries i tenen com a objectiu controlar la població d’animals de companyia del municipi,
combatre els abandonaments i recuperar els
animals en cas de pèrdua. Pel que fa al cens
municipal (OGI), que és totalment gratuït, només cal que hi figurin les dades de la persona
propietària o posseïdora de l’animal, i les dades d’identificació
veterinària. Cal anar actualitzant les dades quan l’animal canvia
de domicili o es dona de baixa en cas de defunció. El termini per
censar un animal és de 30 dies a partir de la data de naixement
i de la seva adquisició.
Al llarg de l’any l’Ajuntament recull i trasllada al centre d’acollida amb el que treballa, gossos i gats que han estat abando-

RESPONSABILITATS DE LES
PERSONES PROPIETÀRIES
D’ANIMALS DE COMPANYIA:
• Cal identificar el gos, el gat o la fura
amb un microxip i amb una xapa
penjada al coll amb les dades
bàsiques perquè pugui ser retornat en
cas de pèrdua o robatori.
• Registrar tots els animals en el cens municipal
• Mantenir els animals de companyia en bones
condicions higiènicosanitàries, en bon estat
i seguretat, amb les vacunes corresponents. És
indispensable portar-los al
veterinari/a per mantenir el seu
estat de salut i prevenir malalties
cap a altres animals i per a la resta
de persones.
• Proporcionar-los exercici diari. L’Ajuntament ha
habilitat una zona d’esbarjo per a gossos als jardins Pere
Dot i Martínez de Sant Just Desvern.
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nats/perduts i que no s’han pogut retornar, per
diferents motius, a les persones propietàries.
Si esteu interessats/des en adoptar-ne podeu
posar-vos en contacte amb el Servei de Salut
Pública de l’Ajuntament.
És important recordar que els gossos de raça
potencialment perillosa han de tenir la llicència
corresponent, anar lligats i amb morrió per la
via pública i mai poden ser conduïts per persones menors d’edat. Recentment, l’Ajuntament ha ampliat la prohibició de la presència
d’animals en els parcs infantils, també a les zones enjardinades amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir
dels espais públics.
A través dels plans d’ocupació, l’Ajuntament compta periòdicament amb agents en bones pràctiques que, entre d’altres
funcions, recorden a la ciutadania les normes i els consells d’una
tinença responsable a les persones propietàries d’animals de
companyia.

• Alimentar-los de forma adequada
• Esterilitzar els gossos i els gats és una
forma efectiva d’evitar la superpoblació i
l’abandonament com a conseqüència de
naixements no desitjats i cries sense control.
Mitjançant l’esterilització, es pot evitar
el sacrifici i l’abandonament de milers de
gossos, gats i fures cada any.
• Evitar que estiguin sols més de 5 o 6 hores seguides.
Els animals necessiten afecte.
• No es poden maltractar ni abandonar-los mai.
• Recollir i llençar els excrements al contenidor gris o en
una paperera i dins d’una bosseta, tant en la via i espais
públics com a les àrees d’esbarjo. Evitar que orinin a les
façanes dels edificis i al mobiliari urbà i tirar aigua per
eliminar l’olor.
• Més informació a
l’ordenança municipal i al
vídeo “Tinença responsable
d’animals” a santjust.cat

Photo by Nathalie Jolie on Unsplash

PER UNA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS
DE COMPANYIA

POBLACIÓ D’ANIMALS VIUS
A SANT JUST DESVERN *
FURES
9
GATS
525

GOSSOS
2.336

GOSSOS
PERILLOSOS
93
*Dades recollides de l’AIAC (Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya)

CATHOTELS/CATDONALDS
A Sant Just Desvern, ja s’han instal·lat 4 Cathotels i 1 Catdonald.
Les persones alimentadores de les colònies corresponents fan el seu
manteniment.
Aquesta iniciativa facilitarà que el veïnat i la ciutadania vegin aquest
nou projecte com un espai net, decent i que sobretot s’evitin problemes
de salubritat i actes vandàlics cap a aquests animals.

La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Sant Just
Desvern no n’és una excepció. La majoria d’aquests animals són gats
domèstics abandonats o de descendència salvatge.
Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament, defensor en la protecció
dels animals, impulsa des de fa més de 10 anys, el model de “Colònies
controlades- Punts autoritzats de gats de carrer” que són un grup de gats
esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb
aigua i pinso sec. Aquestes colònies són gestionades per l’Ajuntament,
l’Associació SOS Gats i Gossos Sant Just i persones voluntàries sense
ànim de lucre que fan la funció “d’alimentadors/es de les colònies”.
L’Ajuntament amb la col·laboració de SOS Gats i Gossos Sant Just,
es va plantejar un nou repte pel que fa a aquests espais: reduir els
problemes de salubritat, lidiar el benestar dels gats amb la ciutadania
que hi conviu i potenciar la sostenibilitat de l’espai. La resposta la va
trobar a través de l’Associació Llobregats, una organització sense ànim
de lucre, que treballa per una millor qualitat de vida dels gats de carrer
fomentant la reutilització de residus per crear habitacles i aixoplucs..
A través de la reutilització de contenidors que ja no es fan servir
i materials en desús de la deixalleria l’Associació converteix aquests
contenidors en CatHotels (contenidors grans condicionats perquè puguin
menjar, beure i si ho volen, protegir-se del fred, la calor o el soroll) o
CatDonalds (contenidors més petits que els serveixen per menjar i beure).

ESTADÍSTIQUES DE COLÒNIES DE GATS 2017-2018
Castracions gats/es de carrer

Rescats
35

63
fins juliol
2018

122
2017

6

31

30
25

Recuperacions

22

4

20

3

15
8

10

10

4

5

5

5

25

3

2
1

0

0
Cries
recollides

Adults
recollits
2017

Adopcions
2018

Gats/es
2017

2018
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Sumem esforços per reduir
la generació de residus
Del 17 al 25 de novembre se celebra
la 10a edició de la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus, dedicada
a visualitzar i potenciar accions que
redueixin la generació de residus. Enguany el lema central és la prevenció
de residus perillosos. Sota l’eslògan:“Time to detox!” es vol fomentar un
canvi de comportament a l’hora de
produir i comprar productes i gestionar aquests residus.
Entre les activitats destacades, es
continuarà tractant el problema del
malbaratament alimentari amb els tallers “el menjar no es llença” a l’alumnat de primària i escola d’educació
especial del municipi. L’objectiu és
fomentar una actitud crítica davant
la pràctica de llençar menjar i involucrar nens i nenes perquè portin
el missatge a casa. També seguirà
la campanya de recollida d’aparells
elèctrics i electrònics, RAEE, que ja
no funcionen.
Des del mes de maig, mitjançant
plans d’ocupació, l’Ajuntament comp-
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ta amb 8 persones que realitzen tasques d’informació ambiental: campanyes de sensibilització ciutadana,
suport perquè es faci una bona gestió
de residus en les activitats festives i
estudi i millora de les dades de les
bateries de residus, entre d’altres.

Sant Just és la segona població
de Catalunya, entre els municipis
de 15.000 a 60.000 habitants,
que més recicla (57,20%)

A SANT JUST, FER COMPOST
ÉS MOLT SENZILL!!

L’Ajuntament ofereix gratuïtament compostadors de jardí per transformar al mateix
domicili la matèria orgànica (restes de cuina
i jardí) en compost. Si teniu jardí o un espai
amb terra, us podem lliurar un compostador per a les vostres restes de cuina i jardí
trucant al 93 480 48 00.
CERTIFICAT AMBIENTAL PER ALS
ESTABLIMENTS QUE SEPAREN
BÉ LA MATÈRIA ORGÀNICA
Tot i les campanyes de foment de la recollida selectiva de la brossa orgànica, gairebé
la meitat de les 3.200 tones de matèria
orgànica generades l’any 2017 no s’han
separat bé i han anat a parar al contenidor
gris del rebuig.
Els establiments del municipi identificats com a Grans Generadors de Matèria
Orgànica (que es poden consultar a santjust.
cat) han anat rebent visites d’un inspector/a
ambiental que determina si separen correctament i compleixen la normativa.
L’Ajuntament té la intenció d’iniciar procediments sancionadors a aquells establiments que, malgrat les repetides
inspeccions i els assessoraments
rebuts, encara no separen correctament la fracció orgànica.

Obertura del nou carril
bici de la ctra. Reial
i Laureà Miró

Premi internacional
per al Servei d’Atenció
Ciutadana robotitzat

Un cop finalitzades les
obres del nou carril bici
de la ctra. Reial, després d’implementar la
regulació semafòrica
corresponent, aquest
mes de novembre les
bicicletes podran circular
pel nou carril segregat
que connecta Sant Just,
Esplugues i Barcelona. La
nova regulació semafòrica ha de permetre millorar la mobilitat de vianants,
bicicletes i vehicles en aquest tram de la carretera on s’han habilitat dos
nous passos de vianants, s’han unificat parades de bus i es millora l’accés
de vehicles a la carretera des del c. Alcalde Arís. A partir d’ara, el veïnat de
Can Modolell podrà accedir a la ctra. Reial, pel c. Estalvi, en els dos sentits
de circulació cosa que permetrà evitar l’única sortida actual de vehicles.
Les més de 700 bicicletes que es preveu passin per aquest tram, (abans
de començar les obres ja es van comptabilitzar unes 600 diàries) ho podran
fer pel nou carril segregat, fet que permetrà alliberar d’aquests vehicles les
voreres d’aquest tram de la carretera. D’altra banda, també s’han duplicat
els espais reservats per a la càrrega i descàrrega per facilitar aquest servei
a les activitats econòmiques de la zona.

Aquest mes d’octubre, el Xatbot de l’Ajuntament (el servei
d’atenció per comunicar-se amb la ciutadania a través del
facebook Messenger o el wid-get en el web santjut.cat)
ha estat premiat en l’Oracle Open World 2018, entre els
tres millors projectes innovadors per sector públic. En aquest
esdeveniment, que se celebra a
la ciutat de Sant Francisco, es
van presentar una trentena de
projectes.
L’Ajuntament de Sant Just
Desvern ha estat el primer d’Espanya en utilitzar Oracle Xatbot
Cloud Service per millorar la comunicació amb la ciutadania.
Aquest guardó internacional,
que atorga Oracle, reconeix la
seva capacitat per adaptar-se a
les noves necessitats i modernitzar processos freqüents, com la
gestió de cites prèvies o la tramitació de volants d’empadronament, entre
d’altres. El Xatbot ja es va presentar al febrer al Mobile World Congress de
Barcelona.
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LA MARÍA DEL 5è 3a
VOL CONSUMIR
CULTURA

PUJA L’IBI
A SANT JUST

SENSE POR
A ESCOLTAR
LA GENT

Carrasumada
Serrano Pau
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Jordi Porta
Pruna
Grup Municipal
d’ERC

Arriba la recta final de mandat i és el moment d’intensificar al màxim la vostra participació. Ja durant els tres
anys i mig anteriors hem anat reunint-nos amb molts
de vosaltres, hem col·laborat i ens hem trobat per un
o altre motiu. Però ara hem de fer un esforç per arribar
encara a més persones i facilitar que tothom que ho
vulgui pugui participar en la redacció del programa
electoral. Com més persones hi participin, més visions
diferents tindrem i més enriquirem la construcció d’un
millor Sant Just per als propers anys.
Si una cosa volem des d’ERC Sant Just és aplicar
polítiques i crear propostes que millorin la vida dels
santjustencs i santjustenques i per això, més que mai,
hem de fer un programa ambiciós per tal de poder
promoure, encara més, les polítiques d’esquerra,
progressistes, inclusives, de cohesió, sostenibles, de
participació activa i transparència constant que ens
defineixen.
Des de l’estiu hem creat tres grups de treball per
tal de poder debatre i decidir quines són les línies a
seguir, els temes imprescindibles, i poder confeccionar i definir les propostes que voldrem incloure al
programa electoral. Els grups de treball són: (1) gestió
de la comunicació, xarxes socials i relat; (2) promoció
del municipi i creixement urbanístic i de serveis i (3)
moviments socials, entitats i drets de la ciutadania.
Són, només, unes primeres línies de debat, ampliables
sobre la base de les necessitats reals de la gent.
Hem d’agrair la implicació de les diferents persones
que, ja des de l’estiu, han volgut col·laborar activament
en aquestes taules.
Els debats, les conclusions i propostes es poden
veure al web que hem creat específicament per a
fomentar i facilitar la participació de la ciutadania:
www.femsantjust.cat. Allà podreu comentar i participar
de temes ja oberts o obrir-ne de nous d’una manera
molt senzilla.
També ens podeu contactar a través de Facebook
i Twitter o del correu electrònic santjustdesvern@
esquerra.cat
Us animem que participeu totes i tots, ja sigui de
forma presencial o virtual.
Fes que la teva veu sigui escoltada!
#SantJustRepublicà
#FemHo
#ComSempre

Jo ho tinc clar, la María forma part del territori i l’hem
d’escoltar. No és exclusiu de Sant Just però també
ens hi trobem. Els intents per fer que l’oferta cultural
institucional arribi a un públic més ampli no sempre han
estat reeixits. És fonamental, doncs, preguntar-se “Què
vol la Maria? La resposta consisteix no sols en apropar
l’art a la ciudadania sinó aconseguir que aquesta participi
en el procés artístic i descobreixin l’aventura creativa
mitjançant la seva pràctica. Democratitzar la cultura
fent-la accessible a tothom
És imprescindible que un municipi que aspira a ser
inclusiu tingui en compte els diferents barris, les diverses
persones vingudes de molts indrets del món, riques en
experiències i que poden aportar molt. És indiscutible
l’impacte del desenvolupament cultural d’un territori
que pot arribar a tenir sobre la seva economia, però
també en els àmbits de l’educació i de l’acció social.
La cultura contribueix a crear la identitat d’un territori,
a assegurar la seva cohesió, la seva projecció i el seu
potencial d’atracció.
El repte actual dels municipis ja no és el de definir
una política cultural sinó el de definir una política de
desenvolupament territorial per a la cultura. L’Agenda
21 de la cultura reconeix a aquesta com el quart pilar
del desenvolupament sostenible juntament amb el medi
ambient, l’economia i la societat tal com vam veure a les
X Jornades de Ciutats Creatives organitzades a Sant Just.
Es tracta de desenvolupar una economia creativa
sense perdre mai el contacte amb la ciutadania i buscant
la presència en el territori de totes les baules d’un sector,
identificar-los, crear ponts, col.laboracions ...
El Festival Singul’Art ha estat un exemple de noves
mirades i de propostes innovadores, singulars. És el
primer festival de creació contemporània, economia
creativa i turisme cultural que organitza Sant Just gràcies
al projecte Rutes Singulars, posant en valor el nostre
patrimoni, fomentant la participació ciutadana i empresarial i donant suport a la creació i a l’emprenedoria
local amb un total de dinou accions programades en
deu ubicacions diferents, amb més de quaranta artistes
en cartell i cinquanta empreses implicades.
La transformació d’un territori necessita una continuïtat d’acció i això ha de passar obligatòriament per la
recerca de finançament extern que pugui fer sostenible
projectes innovadors culturals i creatius trobant fórmules de cooperació publicoprivada i cercant projectes
europeus com el Projecte Rutes Singulars.

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

PRESSUPOSTOS
AL SERVEI
DE LA GENT

LA GENERALITAT
DEBE CUMPLIR CON
LOS MUNICIPIOS

CRECE SANT JUST
DESVERN

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

La negociació que el grup d’Unidos Podemos ha mantingut
amb el govern de l’estat espanyol ha permès dibuixar un
projecte de “pressupostos al servei de la gent” i trencar la
dinàmica de molts anys de “gent al servei dels pressupostos”.
Però què té de positiu aquest acord?
El blindatge de la funció social de l’habitatge. Com?
ampliant els períodes de lloguer de 3 a 5 anys i fins a 7
anys en alguns casos, posant topalls de preu a lloguers en
algunes zones i augmentant en 20.000 habitatges el parc
públic de lloguer. Es pacta que progressivament s’arribi a
un pressupost equivalent a l’1,5% del PIB en matèria
d’habitatge protegit.
Un salari mínim de 900 euros que esdevingui un
nou marc de referència que permeti salaris més dignes,
treball de qualitat i sigui una eina útil contra la pobresa.
Però també la recuperació de la prestació d’atur per als
majors de 52 anys. També s’anul·len aquells aspectes
més lesius de la Reforma Laboral del 2012. Si a això hi
sumem que les pensions es tornen a revaloritzar segons
l’IPC, i que les persones autònomes veuran canvis en el
seu règim de cotització passant a pagar en funció dels
ingressos, entrem en un marc de recuperació dels drets
que ens han pres durant tots aquests anys i s’obre una línia
de reformes legislatives estratègiques a futur.
S’avança decididament en el camí de la transició energètica, fent reformes legislatives que protegeixin els sectors
més vulnerables, fomentant la producció descentralitzada
d’energia fent front als abusos dels oligopolis energètics i
tot plegat impulsant l’energia neta i renovable. En aquests
dies s’està treballant en una nova Llei de Canvi Climàtic i
una Llei de Transició Energètica. Una veritable revolució
verda al servei de tothom.
I per últim, un seguit de mesures encaminades a augmentar l’autonomia local dels ajuntaments i la seva
capacitat financera. Es milloren les taxes de reposició de
personal per dotar de millor qualitat els serveis públics.
El pacte, que inclou molts altres aspectes que no hem
pogut incloure a l’article, és la demostració que sí que es
pot fer una altra política, una política de totes i tots al servei
de la gent comuna.
Cal que aquests pressupostos surtin aprovats, i cal que la
unitat de les forces polítiques de l’esquerra, i més enllà, facin
possible no només noves accions de govern, sinó l’abordatge
immediat de solucions als reptes polítics, econòmics, socials
i territorials plantejats els darrers temps. Però ni els nous
pressupostos han de tapar la situació dels presos polítics
i exiliats ni la situació d’aquests han de produir renúncies
a iniciatives positives per la col·lectivitat. Calen gestos i
moviments ràpids, creïbles, positius, en tots els sentits, per
part de tothom. Ens hi va molt.

En los años de procesismo del gobierno separatista de la
Generalitat se han cometido muchas barbaridades y, se
está atentando contra muchos de los derechos básicos
de los ciudadanos de Cataluña, pero, a mi entender,
hay algo que ha sido habitual y especialmente grave;
la capacidad que ha tenido este gobierno para destinar
fondos a construir la ingeniería del procés mientras
dejaba de atender necesidades básicas de la población.
En los años más duros de la crisis, que han coincidido
con los años más duros del procés ha aumentado la
deuda de la Generalitat con hospitales, guarderías,
beneficiarios de ayudas sociales y también con los
Ayuntamientos.
Los Ayuntamientos son la primera administración
de atención al ciudadano, y en muchas ocasiones debe
atender competencias que no les corresponden, priorizando el principio de atención básica a los ciudadanos,
sobretodo en casos de emergencias sociales o desamparo. A pesar de nuestras diferencias con el gobierno
de Josep Perpinya, siempre nos ha encontrado al lado
en la defensa de los derechos de nuestro Ayuntamiento frente a otras administraciones, y siempre hemos
mostrado público apoyo a las reclamaciones de deuda
que nuestro consistorio ha realizado con la Generalitat.
La deuda del año 2017 y anteriores deberá saldarse
antes del 31 de Diciembre de 2018 y además fiscalizaremos y haremos presión para que no se vuelvan a
acumular los niveles de deuda con los Ayuntamientos
a los que ha llegado el gobierno separatista.
Contar a tiempo con estos fondos comprometidos
con la administración local, hará que los ayuntamientos puedan planificar mejor la atención en políticas
sociales o de atención a la ciudadanía. Desde nuestro
Ayuntamiento, pero también desde el Parlament de
Cataluña, Ciudadanos va a defender los derechos de
todos los catalanes, frente a aquellos que priorizan
la confrontación y la utilización de recursos públicos
para seguir alimentando un proceso separatista que
incluso sus propios líderes fugados reconocen que
ha sido un farol.

En los próximos años podremos ver como Sant Just
atravesara por una expansión urbanística así como un
crecimiento demográfico ciertamente bastante considerable que en gran medida estará provocado por la
creación de un nuevo barrio en la carretera real, fruto
del acuerdo de compensación y sustitución de todos
los metros de techo edificable correspondientes a la
junta de propietarios de los terrenos de la Vall.
Hay quien se posiciona en contra del crecimiento
advirtiendo del peligro que corremos de destruir nuestro actual modelo de pueblo, modelo de convivencia
y civismo y cierto es que en algunos ejemplos que
hemos podido observar en poblaciones muy próximas
a nosotros ha sido así.
Pero desde el Partido popular valoramos de forma
positiva este crecimiento ya que sin duda alguna va a dar
la oportunidad a muchas personas de poder sumarse a
un municipio super privilegiado, rodeado de naturaleza,
bien comunicado y próximo a la gran ciudad.
Tampoco podemos pasar por alto la gran oportunidad
que va a representar para muchos vecinos en edad de
emancipación la posibilidad de no tener que salir del
municipio para establecer su residencia.
La creación de nuevos espacios comerciales y residenciales también van a suponer una mejora sustancial
en la bolsa de trabajo así como una dinamización de
la zona que sin riesgo a equivocarme supondrá un
incremento en la recaudación o lo que es lo mismo,
una mejora en la prestación de servicios y seguro un
incremento en la dotación presupuestaria en políticas
sociales que repercutirán en todo el conjunto de la
ciudadanía.
Estaremos atentos de cómo se desarrollan los
acontecimientos pero lo haremos de forma positiva
y optimista .
El crecimiento es bueno si se hace de forma controlada y consensuada por todas las formaciones políticas
que conforman el cien por cien de la representación
municipal.
El pasado en mes en la jornada plenaria aprobamos el
convenio que da fin a la discordia entre ayuntamiento y
junta de propietarios (EN PRINCIPIO) y pone en marcha
la creación de un nuevo espacio urbanístico y lo que
es mas importante, la garantía de que se va a proteger
La Vall como no podía ser de otra forma habiendo el
PP de Sant Just manifestado su posición respecto a la
preservación de este espacio natural, al menos , desde
que yo soy el portavoz del grupo.

@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 NOVEMBRE 2018. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
VIII NOVEMBRE LITERARI

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

Un novembre dedicat a l’exili, recordant el
patiment de milers de persones, l’any 1939,
i conscienciant-nos dels exilis i migracions
forçades de l’actualitat. Les desigualtats, la
injustícia i la vida a la qual es veuen
abocades moltes persones innocents
es veu reflectit a la literatura. A Sant Just Desvern
volem fer una revisió de la
literatura de l’exili.

EDUCACIÓ

A Sant Just,
commemorem
que som ciutat
educadora
El dia 30 de novembre es commemora el Dia Internacional de les Ciutats
Educadores arreu del món, i també
aquest mes de novembre, el dia 20,
celebrem el Dia Universal dels Drets
dels Infants.
A Sant Just tenim un compromís
que és fer de la ciutat en la qual vivim,
una “ciutat educadora”. Volem teixir
xarxa, sumar i compartir aquest projecte entre les persones, associacions,
institucions i govern local. En el marc
d’aquesta celebració, us proposem:

Divendres 30 de novembre, al Claustre
de Les Escoles i pl. Antoni Malaret
Activitats infantils amb el Taller de
Plàstica Municipal Carrau Blau (17.30 h)
Exposició dels treballs de les escoles
Actuació dels Tallers de Música (18 h)
Xocolatada (18.45 h)
Encesa conjunta dels llums de Nadal
(19 h)
Cantada de Nadales amb l’Escola de
Música de l’Ateneu
Dissabte 1 de desembre,			
al Casal de Joves
Carpes informatives i jocs cooperatius (11 h)
Actuació del grup musical The Penguins, amb el seu àlbum “Reggae per
Xics” (12 h)

50 ANYS DE L’ESCOLA CANIGÓ

Heu sigut alumnes, mestres, treballadors/es i/o família
de l’Escola Canigó?
El proper curs 2019-2020 se celebren els 50 anys 		
del Canigó!
Ja han començat a preparar activitats, però volen saber si teniu alguna
idea que vulgueu compartir i formar part d’alguna de les comissions.
Podeu posar-vos en contacte: 50canigo@gmail.com
Teniu temps fins al 30 de novembre!
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42 anys de karts
de coixinets i
Shopping Night
Un dels esdeveniments més esperats
de l’any és, sense dubte, la Cursa de
Karts de Coixinets.
És un acte genuïnament santjustenc
en el qual han participat durant
aquests 42 anys diverses generacions. Enguany, tornarem a veure les
emocionants baixades pel c. Creu
del Pedró i el c. Freixes durant les
finals de totes les categories, homes
i dones, sèniors i alevins.
Entrenaments i cronometratges.
Dissabre 10 de novembre, de 8 h a 15 h.
Shopping Night i tapes al Mercat.
Al vespre, recuperarem l’activitat que
va quedar ajornada per la pluja.
Finals de la 42a Cursa de Karts de
Coixinets. Diumenge 11 de novembre,
de 8 h a 15 h. Des del Parc del Canigó,
baixant pel c. Creu del Padró i c. Freixes.
Lliurament dels premis als guanyadors/es de la cursa i projecció del vídeo amb els millors moments.
Dissabte 24 de novembre, a les 18.30
h. Casal de Joves

IGUALTAT

MAI MÉS VIOLÈNCIA
Mai. La societat no tolera aquesta
xacra. Ha dit prou i cada cop més
sortim a cridar el que és obvi: mai
més violència contra ningú.
El 25 de novembre es commemora
el Dia Internacional Contra la Violència Envers les Dones, i arreu del
país es succeeixen actes reividicatius
per fer més palès aquesta situació de
violència.
A Sant Just també:
Xerrada: La vulneració dels Drets Humans de les dones a Nicaragua, amb
Magi Castillo, activista feminista d’Estelí,
poble proper a Camoapa (Nicaragua)
Divendres 16 de novembre, a les
20.30 h. Casal de Joves
Mostra de cursos del Casal de Joves
Divendres 23 de novembre, a les 19 h.
Casal de Joves

El masclisme a la vista. Acció informativa on es mostraran plafons amb
dades reals de diferents casos de violència masclista arreu del món.
Lectura d’experiències reals anònimes.
Diumenge 25 de novembre, a les
10.30 h. Parc del Parador.
Amb l’Espai Lila.
6a Marxa del Baix Llobregat contra
la violència de gènere
Diumenge 25 de novembre, a les
12 h. Des del Parc del Parador.
A les 12.30 h, acte central, al Parc de
Torreblanca.
Acte institucional del 25N. Actuació
musical i lectura de textos amb l’alumnat de l’Institut de Sant Just. Lectura del
Manifest i demostració de tècniques
de defensa personal amb el Club de
Taekwondo Sant Just.

A continuació, taula-debat sobre el
cicle de la violència masclista amb
Patsilí Toledo Vásques, jurista; Vicky
Castellanos Núñez, consellera comarcal;
Mònica Moreno Santabarbara, integrant
del Circuit Local contra la violència de
gènere de Sant Just i M.Jesús Rodríguez
Carrero, psicòloga.
Dilluns 26 de novembre, a les 18.30 h.
Pl. Verdaguer i Ajuntament

US PROPOSEM...
PER A INFANTS
Taller: Explorem i juguem amb els contes. Per a nadons de 15 a 36 mesos.
Cal inscripció prèvia.
Dimecres 7 de novembre, a les 17.30
h. Biblioteca Joan Margarit
Hora del Conte de la Biblioteca Joan
Margarit: Com reconèixer un monstre?, amb Núria Alonso. Per a infants
a partir de 3 anys. Aforament limitat.
Dissabte 17 de novembre, a les 11 h.
Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

PER A JOVES
Cinema Utopia: Campeones, de Javier
Fesser
Dissabte 3 de novembre, a les 19 h.
Casal de Joves

Tastet de reactable: creació de música electrònica
Per a joves de 12-18 anys.
Divendres 9 de novembre, a les
17.30 h. Casal de Joves

PER A TOTHOM
Punt d’informació del jaciment iber i
medieval de la Penya del Moro
Dissabte 4 de novembre, de 10 h
a 14 h
Espectacle i sopar d’aniversari de l’Associació Amics del Barri Sud
Preu: 10 ¤. Dissabte 10 de novembre, a les 21 h. Casal de Joves
Estones de Clàssica: Quartet Vela
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i

5 ¤ (menors de 25 anys).
Diumenge 18 de novembre, a les 19
h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Documental del Mes: Of fathers and
sons, del director Talal Derki
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤).
Divendres 23 de novembre, a les 20
h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

PORTES OBERTES
DE L’ATENEU
Amb motiu per l’atorgament de la Creu
Sant Jordi i per veure les obres finalitzades.Activitats diverses: assaig obert de
l’Orfeó, concerts, VOC (mostra audiovisual).. Dissabte 24 de novembre, a les 10 h
Ateneu
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ACTIVITATS

CULTURA

Noves activitats en anglès

BAIX LLOBREGAT

L’espai d’idiomes Bristol, recentment inaugurat a l’equipament públic de la
Casa Costa (pl. Antoni Malaret i Amigó), va arribar a un acord amb l’Ajuntament per oferir, de forma gratuïta, diverses activitats adreçades a la ciutadania.
És una de les accions emmarcades en el conveni signat entre l’escola i l’Ajuntament. Us animem a conèixer-les:
Bristol Parents Talk: Seasonal nutrition. Xerrada sobre nutrició anglès/castellà
amb Britta Stemmler. Divendres 16 de novembre, a les 11 h. A Bristol. (c. Creu, 79).
Bristol Children Activity: Art and Creativity, per a infants de 5 a 8 anys. Dissabte
24 de novembre, a les 11 h. Bristol.

I NO US PERDEU...
JAZZ:
PAU LLIGADAS
TRIO

JAZZ. TERTÚLIES

Reinterpretació de temes d’autors que allunyats en estilística,
conformen una coherència en
el músic. Temes de Serrat, Alejandro Sanz, Camarón o Charles
Mingus i Blue Mitchell.
Preus: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/
es) i 6 ¤ (menors de 30 anys). Inclou consumició.
Divendres 9 de novembre, a
les 22 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu. Organitza: On Air Jazz
Series i Ateneu

Cicle de tres sessions on ens
endinsarem en una de les músiques més influents dels s.xx i
xxi
Dimarts 13, Bebop, el naixement del jazz modern
Dimarts 20, Miles
Davies i companyia
Dimarts 27, Què és
avui el jazz?
Les tres sessions a
les 19.30 h.
Sala Isidor Cònsul
i Giribet de Can
Ginestar.

Premis de
Reconeixement
Cultural
El 16 de novembre, Sant Just Desvern
acollirà l’acte de lliurament de la 10a
edició dels Premis de Reconeixement
Cultural del Baix Llobregat, uns guardons que convoca el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) bianualment des de 1999.
Aquests premis tenen la voluntat
de posar en valor les persones, entitats, institucions, col·lectius o empreses vinculades a la comarca que han
destacat per les seves aportacions en
qualsevol de les 13 categories dels
premis.
10a Edició dels Premis
de Reconeixement Cultural.
Divendres 16 de
novembre, a les 20 h.
Sala Municipal
de l’Ateneu

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:

Recursos pràctics de cura al
malalt; canvis posturals, higiene
i alimentació. Activitat gratuïta
adreçada a persones cuidadores i
sòcies d’El Mil·lenari.
Dimarts 13 de novembre, de 16 h
a 18 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 29 de novembre, de 17.30 h a
19.30 h, al Centre Social El Mil·lenari

del Complex Esportiu Municipal 		
La Bonaigua.Activitat gratuïta. 		
No cal inscripció.

Excursió a la Maternitat
d’Elna (França)
Visita guiada a la Maternitat i
al Claustre d’Elna i al camins de
l’exili (Perelada). Dinar a Perelada.
Preu: 20 ¤. Cal portar DNI vigent o
passaport.
Dijous 15 de novembre, a les 7.15 h.
Des del Parc del Parador

ESPORT I SALUT

Excursió a Santa Maria 		
de l’Estany
Adreçat a les persones sòcies de
l’entitat. Dimecres 21 de novembre,
a les 8 h. Des del Parc del Parador

Taller de primers auxilis
intergeneracionals
Inscripcions fins al 6 de novembre,
al Centre Social El Mil·lenari
Un taller gratuït per aprendre
primers auxilis en companyia
del tenu nét/néta (condició no
indispensable).
El taller es farà tots els dimecres de
novembre, de 17.30 h a 19 h
Taller sobre confort físic
Inscripcions fins al 12 de novembre,
al Centre Social El Mil·lenari
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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

ORGANITZAT PER
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN

Xerrada conjunta dels Mossos
d’Esquadra i la Policia Local
Divendres 30 de novembre, a les
17.30 h. Centre Social El Mil·lenari

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició: Dins de la llum, d’Albert Espona
Al Celler de Can Ginestar, del 8 de novembre
al 9 de desembre. Mostra d’art digital en caixes de llum
LED.
Inauguració el 8 de novembre, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Exposició: Flora a la Vall de Sant Just,
del fotògraf Alexis Rossell
Al CIM de Can Ginestar, del 5 al 30 de novembre

1. Avui s’obre al públic el refugi antiaeri de Sant Just, rehabilitat com a
museu de la Guerra Civil
2. Ja es pot veure el teaser de la sèrie “Sant Just Fever”, ambientada
al poble
3. Nova data per a la Nit de Sant Just al Carrer.

Exposició: Pompeu Fabra, amb motiu de l’Any Fabra
A Les Escoles (2a planta), del 28 de novembre a l’11 		
de desembre.
Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat fins a data del 24 d’octubre
(4.362 clics)

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Exposició: Apa i la gran guerra. Les caricatures de Feliu
Elias a la Revista Ibèria (1915-1916)
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 5 al 30 de novembre
Conferència el 7 de novembre, a les 18.30 h
Exposició: Presos polítics a l’Espanya contemporània,
del fotògraf Santiago Sierra
A la Sala Piquet de l’Ateneu, del 20 al 27 de novembre.
Organitza: Òmnium Cultural

ALTRES

layguade
Corrent amb el Nil Nebot #landart
#itinarariartistic #art #natura
#singulart #santjustsingulart
#collserola #santjustdesvern
@neo_rupestre
santjustsingulart #fotosingulart

SELECCIÓ DE TUITS (OCTUBRE 2018)

Homenatge de la militància del PSC
Divendres 9 de novembre, a les 19 h. La Vagoneta
XVII Trobada Sardanista al Parc de Torreblanca
Diumenge 25 de novembre, a les 10.30 h

@santjustcat

Mònica Esteve@monicaesteve1
Felicitats @santjustcat pel premi mundial al millor projecte innovador
d’ Oracle en la categoria Digital assistant per a Sector Públic amb el
vostre xatbot per a la ciutadania #OOW @oracleemeaps @oracle_es
avanttic Consultoría Tecnológica lnkd.in/gsA3PYR
Andres Pozas
#FBPE #SDGs@AndresPozas

CRIDA DE L’ESBART SANT JUST

Busquen nous dansaires que vulguin aprendre a ballar
danses tradicionals i passar-ho d’allò més bé!
Els assaigs són els dilluns, a l’Ateneu, a les 22 h
Podeu deixar les vostres dades a la Secretaria de l’Ateneu

És impressionant com petites i mitjanes
ciutats estan desenvolupant projectes
creatius culturals que dinamitzen espais
i creen ocupació. Enhorabona per
l’acollida @santjustcat @carrasumada @JornadasKreanta Teniu un
espai de memòria i refugi antiaeri visitable espectacular!
aina_farma
Aina Surroca En serio estem posant llums de
Nadal a @santjustcat?
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AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL
s’edita cada mes i es fa arribar,
mitjançant una bustiada, a totes
les llars del municipi. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos el
carrer i la finca a través de l’Oficina
de Gestió Integrada (OGI),
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA DESEMBRE 18 / GENER 19:
Màxim dia per comunicar les activitats:
12 DE NOVEMBRE

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

santjustcat
santjustcat@santjustcat
Doncs sí. Ara ja s’estan instal·lant. Les
empreses que s’encarraguen de fer-ho, ho han de planificar perquè
sinó després és impossible posar llums a tots els pobles del país a les
mateixes dates. A molts altres municipis ja s’estan col·locant igual que
a #santjust
TurismeBaixLlobregat
@TurismeBaixLlob
Al #BaixLlobregat tenim un dels refugis antiaeris que millor es
conserva. Està a #SantJustDesvern (@santjustcat) a l’antiga escola
Montserrat. És el refugi més gran de la comarca i compta amb més de
166 metres de túnels. T’animes?
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