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Aprovat el pressupost
de l’Ajuntament i
Promunsa per a 2019

Sant Just Desvern
es declara municipi
feminista

Consulta popular per
triar el nom del nou
espai de Rambla/Major

33 milions d’euros per impulsar
les polítiques públiques a Sant Just

E

l ple de novembre ha aprovat el pressupost
general de l’Ajuntament de Sant Just i el de
l’empresa pública PROMUNSA per l’any 2019
amb el suport del PSC, ERC i Movem i l’abstenció de PDeCAT i Ciutadans. El grup municipal
del PP va excusar la seva assistència al Ple. L’import
s’eleva a 33.139.694 euros, el que representa un creixement del 2% respecte a l’any anterior. En concret,
el pressupost de l’Ajuntament de Sant Just és de 25,3
milions d’euros i el de PROMUNSA de 8,9 milions.
El consistori disposa d’una economia sanejada amb
un nivell de tresoreria elevat i un endeutament reduït
fins el 21,15%, quan el topall per les administracions públiques és del 75%. Aquest fet permet superar
tots els controls financers del Ministeri d’Hisenda i
complir amb la Llei de racionalització i estabilitat de
l’Administració Local. Gràcies a aquest compliment,
es poden seguir prestant els serveis públics i disposar
de noves capacitats d’endeutament que permeten finançar inversions a la via pública o en equipaments,
entre d’altres.
Analitzant el pressupost per capítols de despesa,
el capítol 2 de béns corrents i serveis és el que més
creix, un 7%, situant-se en 11,5 milions d’euros. Entre
les novetats més destacades, hi ha:
SERVEIS SOCIALS: El Servei d’Atenció a
Domicili creix en 200.000 euros, la qual cosa
permetrà incrementar el nombre de persones
usuàries que reben el servei; el nombre d’hores
de cobertura i la millora salarial de les persones
professionals, donant compliment a la moció municipal de garantir
un sou digne de 1.000 euros. En total, les prestacions de serveis
socials s’eleven a 1,4 milions d’euros.
OCUPACIÓ: Les polítiques actives d’ocupació
disposaran de 800.000 euros per diferents
projectes, el que representa destinar més de
200.000 euros respecte l’anterior exercici.
GESTIÓ D’EQUIPAMENTS: Mantenir la qualitat
dels equipaments municipals requereix incrementar
la dotació fins a 1 milió d’euros, el que representa
200.000 euros més que l’any anterior.

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS:
S’aposta per una nova contractació que
implementarà un nou sistema de recollida de
residus i una millora en el servei de neteja a
la via pública. La dotació s’eleva fins a 2,2 milions d’euros, amb un
augment per l’any 2019 de 400.000 euros.

2 EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2018-GENER 2019

DINAMITZACIÓ COMERCIAL: Es gestionaran prop
de 150.000 euros per promocionar el comerç local
i donar a conèixer l’oferta existent en el municipi. La
partida creix en 16.000 euros.

POLÍTIQUES DE GÈNERE: La dotació és de
27.500 euros, amb un augment del 19%. Es licitarà
un servei psicològic individual i grupal per atendre
dones de violència masclista i permetrà desenvolupar
programes de formació entre la població jove.

Quima Giménez i González
Regidora d’Hisenda
“El capítol de béns corrents i serveis
és el que més creix i això permet a
les diferents regidories desplegar tot
tipus de programes de suport cap a la
ciutadania.”
Existeixen altres projectes en creixement com són
les polítiques d’infància; de parcs i jardins; de medi
ambient; de foment de la cultura o la preservació de la
salut pública. La seguretat viària i veïnal, així com el
transport públic i la mobilitat urbana, també disposen de partides pròpies que sumen 2,5 milions d’euros.
Tot i que el Pla d’Inversions del mandat ja està totalment executat, el pressupost inclou nous projectes
d’inversió per garantir la millora constant d’equipaments ja existents o bé impulsar nous projectes. Aquí
caldria destacar la inversió de 252.000 euros que es
farà a la Sala Municipal de l’Ateneu per canviar tota la
coberta; la remodelació del centre cívic Salvador Espriu amb 190.000 euros o l’adequació de la planta primera del Mercat com a espai polivalent amb 66.000
euros. El refugi antiaeri també requereix un programa
de museïtzació, i també es vol incrementar la presència
d’obres artístiques al carrer amb un nou projecte de
museïtzació de carrers.
En relació a l’empresa pública, PROMUNSA ha recuperat amb força la política d’habitatge públic amb
noves promocions de lloguer i venda. Algunes promocions ja estaran enllestides l’any 2019, com la dels 54
habitatges de protecció oficial al carrer Violeta Parra,
i altres encara estan en la fase de construcció fins el
2020 com les dels carrers Compte de Vilardaga i Teresa Claramunt. En total, Sant Just ja ha superat la xifra de 1.500 habitatges públics en règim de venta i lloguer, una realitat molt superior a la d’altres municipis
catalans.

Obres i millores previstes per al 2019 amb pressupost
de l’Ajuntament i d’entitats supramunicipals
NOUS PARCS
• CAN SAGRERA

Espai triangular delimitat pel c. Miquel Reverter i passeig de Can Sagrera. Un
nou parc de 2.575 m2, amb zona enjardinada, plantes arbustives, diferents
tipologies d’arbres, entre les quals hi haurà 7 ametllers. També incorporarà
dues pistes esportives, taules de ping-pong i uns espais de relació.

• OBERTURA DEL PARC DE CAN FREIXES

Arranjament i adequació del jardí de la masia. Amb tres entrades, també
facilitarà l’accés al Canigó i, d’acord amb el veïnat, serà un parc amb
horari d’accés.

NOUS EQUIPAMENTS
• REHABILITACIÓ SALA MUNICIPAL ATENEU

Ara que és de propietat municipal, l’Ajuntament podrà destinar-hi pressupost d’inversions.
Es farà per fases i al 2019 es renovarà la coberta de l’edifici.

• CENTRE CÍVIC A MAS LLUÍ (Soledat Sans i Serafini)

Nou equipament per desenvolupar activitats per a les famílies i seu
d’entitats.

• NOVA DEIXALLERIA

Inici de contrucció de la nova deixalleria situada davant de l’ITV, al polígon
del Sud-Oest, la nova deixalleria incrementa la seva capacitat i adopta
la filosofia d’una deixalleria de tercera generació: un model que fomenta
la recollida selectiva, la reutilització i prevenció de residus (a través de
la venta de segona mà i la formació en reparació i recuperació per a la
ciutadania), la sensibilització ciutadana a través d’una Aula Ambiental i la
inclusió social, amb la creació d’itineraris d’inserció laboral per a persones
en risc d’exclusió social del municipi.

• NOVES PISTES I SERVEIS A LA BONAIGUA

Inici d’obres de la nova pista coberta, tancament de la pista exterior i
serveis per dotar les entitats de més espais per a la pràctica de l’esport
base a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua.
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MILLORES AL CARRER
• NOVA PLACETA AL C. MERCAT

L’enderroc dels locals exteriors dignificarà l’entrada al Mercat per
aquest carrer i s’habilitaran places d’aparcament de vehicles.El servei
de Protecció Civil es trasllada a l’edifici de la Brigada Municipal.

• ENTORN MADRE SACRAMENTO (2a fase)

Plataforma única al tram del c. Ateneu, entre els carrers Major i
Catalunya, per donar continuïtat a les actuacions fetes aquest estiu als
carrers del voltant.

• C. PONT (2n tram)

Arranjament, ampliació de les voreres i plataforma única.
Es deixarà un únic carril de circulació (un sentit) i un d’aparcament.
Se soterraran les línies elèctriques i de telecomunicacions, es renovarà
la xarxa d’enllumenat i es plantarà arbrat en un nou emplaçament.

• C. GIRA-SOL

Millores en el paviment i instal·lació d’un punt de llum.

• NOUS PASSOS ELEVATS AL PASSEIG 			
DE LA MUNTANYA
• MILLORES A LA CRUÏLLA DE L’AV. INDÚSTRIA
/ C. MIQUEL REVERTER

Actuacions per millorar la mobilitat de les persones vianants i la
circulació de vehicles.

• MILLORES EN L’ENLLUMENTAT AL BARRI SUD

Revisió de l’enllumenat als carrers Tudona i Salvador Espriu per millorar
la seguretat en aquests trams.

• NOU ENLLUMENAT A L’ACCÉS A LA BONAIGUA

Instal·lació d’enllumenat en el tram del camí que uneix el c.de l’Onze de
setembre amb el Complex Esportiu Municipal La Bonaigua.

• AMPLIACIÓ DE LA VORERA LATERAL 		
AV. DE LA INDÚSTRIA (Walden7)

Ampliació de la vorera, costat mar, del tram entre la ctra. Reial i la
xemeneia, per donar continuïtat a l’amplada que arriba fins a la plaça
de la Pau.

• 2a FASE MILLORES AL C. CERVANTES (entre Esports 		
i Ramón y Cajal)
Nou tancament al camp de futbol i substitució d’enllumenat del
c. Cervantes, entre Esports i Ramon y Cajal, per donar continuïtat
a les millores ja fetes aquest estiu.
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Per seguretat es fan actuacions de pacificació del trànsit amb passos
de vianants elevats als accessos de l’Institut de Sant Just i de La
Bonaigua.

• REMODELACIÓ INTEGRAL DEL C. ANSELM CLAVÉ

Remodelació del carrer, amb nou col·lector, soterrament de línies,
plataforma única, nou enllumenat i mobiliari i pacificació del trànsit

• AMPLIACIÓ DE LA CORBA DEL VIAL D’ACCÉS		
A MAS LLUÍ
Eixamplament de la corba inferior del vial de Mas Lluí (ITV) per
millorar la seguretat i facilitar el gir simultani d’autobusos i vehicles.

EQUIP DE GOVERN
VIURE AMB POR
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Hi ha dones al nostre poble que viuen amb por.
Una por real envers els seus companys o excompanys que les amenacen, físicament o psicològicament, perquè consideren que són de
la seva propietat i poden fer amb elles el que
vulguin. Aquesta realitat supera les fronteres
del nostre poble i s’estén arreu del món sense
que trobem la manera real i efectiva d’acabar
amb aquesta xacra. No podem defallir ni
per elles ni pel futur de la nostra societat. La violència s’ha d’erradicar en totes
les seves manifestacions, i en el cas de la
violència de gènere viu amagada als domicilis,
però també es troba a la via pública, al lloc de
feina o a l’espai d’estudis amb agressions sexuals i altres manifestacions masclistes. Potser algú pensa que això no existeix, que són

exageracions, que ningú del seu entorn seria
capaç de tal comportament. Res més lluny
d’una realitat que validen dades, estudis i enquestes elaborades per tot tipus d’organismes.
Per aquest motiu, el ple del mes de novembre ha declarat Sant Just Desvern
municipi feminista. Tota la corporació ens
hem compromès a acomplir el decàleg per a
la construcció de ciutats feministes on es recull, entre d’altres compromisos, l’impuls d’un
Pacte Local contra les Violències Masclistes i
la revisió urbanística corresponent per fer de
l’espai públic un entorn segur i lliure d’agressions sexuals. La ciutat coeducadora és un
altre dels reptes, que ja estem executant i
també estem avançant molt en recuperar la
memòria històrica i les contribucions de les

dones en l’esdevenir del municipi. Per aquest
motiu, el ple ha aprovat batejar el nou equipament cívic de Mas Lluí amb el nom de la
pintora Soledat Sans Serafini, i un nou carrer paral·lel a la carretera Reial, entre carrer
Ateneu i Bonavista, que es dirà Marta Roig
i Felip, en reconeixement a la professora de
dansa santjustenca.
Impulsar polítiques públiques que fomentin
la igualtat entre dones i homes és fonamental
per avançar com a societat i el govern local
que represento no defallirà en aquest objectiu. La ciutadania també s’ha de comprometre
a visibilitzar i prendre consciència d’aquesta
desigualtat, perquè en el cas dels feminicidis
i la violència de gènere s’estan vulnerant els
drets humans de les dones.

PRESSUPOSTOS AL SERVEI
DE LES NECESSITATS
DE LA CIUTADANIA

PRESSUPOST
SOSTENIBLE

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

El pressupost 2019 de l’Ajuntament serà de 25,3 milions d’euros. Acabarem el mandat refermant línies de suport social i al teixit associatiu en
forma de millors serveis públics, tot amb més recursos propis i reduint
la dependència dels crèdits bancaris. Afrontarem inversions importants i
necessàries a diferents equipaments (Sala Gran de l’Ateneu, Centre Cívic
Salvador Espriu, Escola Bressol, Biblioteca, 1a planta del Mercat).
S’ha fet, com sempre, des d’un exercici de responsabilitat que garanteix la bona salut de les finances de l’Ajuntament, fugint de projectes sobredimensionats i posant per davant els interessos generals de la
ciutadania.
La fiscalitat progressiva de les ordenances fiscals ens permet tenir
un pressupost de despeses orientat a corregir desigualtats socials,
dissenyar solucions imaginatives per aplicar les polítiques progressistes
que defensem, com els ajuts a l’IBI o les beques extraescolars vinculades
a la capacitat econòmica de la ciutadania.
Seguim apostant per disposar d’eines per combatre l’emergència
habitacional o la pobresa energètica i per la millora de serveis
que considerem bàsics com l’Escola Bressol, el Servei d’Atenció Domiciliària, el Foment de l’Ocupació o la Promoció del Comerç.
En definitiva, seguim estimulant l’economia local, la inversió social,
la redistribució de la riquesa i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania. Volem seguir construint una societat millor i més justa i el nostre
instrument és el pressupost, tot i tenir un marc normatiu massa rígid i
que ens deixa escassa capacitat de maniobra.

En el passat ple de novembre vàrem portar el pressupost per a ser discutit
i aprovat, l’últim dels pressupostos d’aquest mandat.
Fent una mica de balanç, voldria reflexionar sobre l’estructuració
del pressupost, l’anàlisi dels ingressos i de les despeses. Per una banda
els ingressos, amb unes noves ordenances fiscals aprovades. Hem volgut
generar una fiscalitat progressiva i sostenible que garanteixi el benestar,
la qualitat de vida i els drets de tothom, assegurant la prestació dels serveis
municipals a nivells adequats. Cal, però, posar de relleu que és necessari
un finançament més estable. Els ajuntaments no podem dependre de
manera estructural dels ingressos variables i volàtils, molts d’ells provinents
de l’activitat urbanística, que dificulten la consolidació de polítiques públiques. Això passa, entre d’altres, per la necessària millora del finançament
municipal i de les transferències provinents d’altres administracions que,
fins i tot, tenint competència en alguns àmbits, deixen de finançar.
Per l’altra, les despeses i, centrant-me en el que és important: quines
són les polítiques públiques que prioritzem, impulsem, mantenim
i reforcem aquest pressupost? Són polítiques orientades a la cohesió
social i la reducció de desigualtats, a l’educació per a tothom i al llarg de la
vida, a fomentar l’ocupació i el teixit productiu local, a impulsar la promoció
d’habitatge assequible i a les polítiques de sostenibilitat.
Deixem un ajuntament sanejat, preparat per encarar els reptes de futur,
havent recuperat inversions pendents d’èpoques anteriors amb més dificultats econòmiques i havent prioritzat els àmbits essencials per al benestar
de les persones.
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ENTREVISTA A TONI COLLANTES, VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
CAVALTOMBS SANT JUST

“La Cavalcada de Sant Just és molt familiar perquè els infants
es poden acostar a les carrosses i donar la carta als Reis”
Penso que és una cavalcada molt familiar, perquè les mares i els pares
poden acostar els infants a les carrosses per donar la carta als Reis,
cosa que en una cavalcada més gran
és impossible.

La nit del 5 de gener és la més esperada per a molts infants de Sant Just,
que viuen amb emoció l’arribada dels
Reis d’Orient al municipi. L’Associació Cavaltombs Sant Just treballa
des de l’any 1953 per mantenir viva
la màgia dels Reis Mags i fer realitat
els desitjos de molts nens i nenes.
Per conèixer de més a prop la tasca d’aquesta entitat que s’encarrega
d’organitzar la cavalcada i preparar
les carrosses, hem entrevistat Toni
Collantes, vicepresident de l’Associació Cavaltombs.
Enguany se celebra la 67a edició
de la cavalcada. Com ha canviat
amb el pas dels anys?
El principal canvi és que abans la
comitiva era més llarga i hi sortien
soldats amb llances i torxes acompanyant els Reis Mags. També ha
canviat el punt de trobada de la cavalcada, ja que abans els patges es
vestien a la seu de la Organización
Juvenil Española i els portàvem amb
minibus fins al carrer Font, on els
esperaven els Reis. Com a comissió,
hem absorbit moltes feines que abans
contractàvem externament, com per
exemple el maquillatge.

Quin creus que és el moment més
màgic de la cavalcada?
Jo em quedo amb la pujada al balcó de
l’Ajuntament, quan l’alcalde fa entrega
de la clau per obrir les cases del poble
i els Reis donen regals als infants.
Quins records tens de la cavalcada
com a nen?
Quan era petit, els Reis d’Orient
em feien molta por. Semblava que
estigués veient un exèrcit i que la
comitiva trigués 10 hores a passar.
Quan vas començar a col·laborar a
la comissió?
Tenia 13 o 14 anys i la meva primera
tasca va ser inflar globus al balcó de
l’Ajuntament. Primer van involucrar el
meu pare i després m’hi vaig sumar jo.
Què creus que fa que la Cavalcada
de Reis de Sant Just sigui especial?

PROGRAMA ESPECIAL DE REIS
A RÀDIO DESVERN
El dia de la Cavalcada, Ràdio Desvern farà un
programa especial a partir de les 5 de la tarda, 		
en què se sortejaran regals per als nens i nenes
que truquin en directe al telèfon de l’emissora: 		
93 372 36 61.
LA CAVALCADA TINDRÀ
UNA CARROSSA NOVA
La principal novetat de la cavalcada d’enguany és
una nova carrossa, que disposarà de 15 places per
a nenes i nens de 7 a 10 anys. Les sol·licituds
per fer de patge es poden presentar fins el 31
desembre a través del web www.santjust.cat i, en
el cas que se superin les 15 sol·licituds, es farà un
sorteig en directe a Ràdio Desvern el dia 3 de gener.
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Quantes persones sou a la comissió?
A la comissió som unes 20 persones que ens reunim durant l’any, tot
i que el dia 5 de gener gairebé som
el triple perquè ens fan falta moltes
col·laboracions puntuals.
No podem acabar l’entrevista
sense preguntar-te sobre un dels
secrets més ben guardats de la
cavalcada: qui s’amaga darrera les
barbes blanca, rossa i negra?
Fins al 5 de gener, no ho sap ningú.
Enredem alguna persona del poble
mitjanament coneguda i en un tres i
no res ja és dalt de la carrossa.

Sant Just es declara
municipi feminista

Al món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d’un
adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut
víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. “I per
lluitar contra els fonaments d’una societat patriarcal
que perpetua aquesta violència contra les dones, cal
atacar-la directament amb un fort compromís per part
de tothom, a través del treball en xarxa i de la formació
i sensibilització des de les edats més primerenques”,
explica la regidora de Polítiques de Gènere, Gina
Pol.
El compromís de Sant Just contra la violència de gènere és ferm: a través del Circuit d’Atenció a les Dones
Víctimes de la Violència Masclista –enguany 35 dones
són dins el circuit–, de xerrades i tallers de coeducació, de
campanyes de sensibilització o del servei d’assessorament
legal gratuït per a dones víctimes de maltractaments.
En la línia d’enfortir el seu compromís amb la igualtat, el Ple del mes de novembre ha aprovat per unanimitat declarar Sant Just Desvern municipi feminista.
Això implica adherir-se a la “Carta europea per a la
igualtat de dones i homes a la vida local”, assumir com
a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i implementar progressivament les mesures
que s’hi proposen dedicant-hi els recursos necessaris
per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
Els mecanismes de suport i acompanyament a les
dones que pateixen aquesta violència i les accions de
sensibilització són contínues, però el mes de novembre hi ha un reforçament amb motiu del 25 de novembre amb diferents activitats. A la imatge, acte institucional amb la participació d’alumnat de l’Institut.
En el ple, també es va aprovar el pressupost per
l’any 2019, on la partida destinada a polítiques de gènere s’incrementa fins a 27.500 euros, una pujada del
19% per oferir un servei d’atenció psicològica més
complert i amb més serveis per a dones i col·lectius
específics.

Nous noms de dones
per a carrers i espais públics
L’Ajuntament continua donant compliment al compromís d’incorporar
la perspectiva de gènere al nomenclàtor del municipi i segueix les línies
estratègiques del Pla Municipal de Gènere. Ara, el ple del mes de novembre
ha acordat reconèixer les trajectòries professionals i personals de les veïnes
Soledat Sans i Serafini (pintora) i Marta Roig i Felip (professora de dansa).
La Sole donarà nom al nou equipament veïnal i familiar que es construirà
l’any vinent a Mas Lluí, al costat del pàdel Sant Just. És una de les dones
referents pel seu treball per fomentar la creativitat, especialment entre
els infants, i difondre el nom de Sant Just Desvern fora del nostre territori
a través del projecte Carrau Blau, l’espai municipal d’arts plàstiques que
va fundar l’any 1980.
La Marta donarà nom al nou carrer que s’obre paral·lel a la carretera
Reial, entre els c. Ateneu i Bonavista, on a la cantonada hi continua sent
l’estudi de dansa. Va començar donant classes als 18 anys a l’Ateneu, després
en un estudi al c. Freixes i va continuar la seva trajectòria professional a
l’estudi del c. Bonavista/pg. Carbonell. Com la Sole, s’ha mostrat sempre
disposada a col·laborar amb les activitats públiques, artístiques i culturals
que genera el municipi.
També seguint les accions del Pla Municipal de Gènere, dones de Sant
Just Desvern –entre les quals també hi són la Soledat Sans i la Marta Roig–
tornaran a ser les protagonistes d’una segona Miscel·lània. El treball, que
es presentarà el 2019, recollirà les vivències i la història de diferents dones
que deixen petjada al municipi.

Soledat Sans i Serafini
Pintora
“Sant Just Desvern, un poble atent,
vol recordar un nom que és de tothom, tan ample com infants per
estimar, tan ample en accions i
somnis... I ens proposa un nou
equipament que aplegui molts
més noms plens d’esperança. Bons
auguris, fermesa, compromís i moltes
gràcies”.

Marta Roig i Felip
Professora de dansa
“Afalagada i sorpresa, agraeixo
a l’Ajuntament de la meva ciutat
que desitgi reconèixer el petit gra de
sorra que he pogut aportar, mitjançant
la docència de la dansa: emoció i sensibilitat”
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NOTÍCIES BREUS
EL REFUGI ANTIAERI DE
SANT JUST S’INCORPORA
A “LA RUTA DEL TRAM”
Aquest mes de novembre s’ha iniciat una nova edició de la campanya
de “La Ruta del Tram”, la qual descobreix visites a indrets rellevants,
edificis emblemàtics i mostra l’oferta gastronòmica a l’entorn del
tramvia a la zona del Baix Llobregat. També ofereix descomptes
per visitar aquests atractius turístics i culturals propers. En el cas de
Sant Just Desvern, el recentment inaugurat refugi antiaeri se suma a
altres centres d’interès com l’edifici Walden 7, Can Ginestar, el Lacus
de l’antiga vil·la romana, El Mirador de Sant Just i el Molí Fariner. Més
informació a www.rutadeltram.cat

CURSOS DE CATALÀ DINS D’UN PROGRAMA
DE REINCORPORACIÓ AL TREBALL
El Servei Local de Català de Sant Just ha impartit, per segon any consecutiu, dos cursos dins del
Programa de Reincorporació al Treball de l’entitat Solidança. La formació ha consistit en dos
mòduls: un de 45 hores de llengua catalana del nivell Bàsic 1 i un altre de 20 hores de Coneixement
de la societat catalana, marc jurídic i vocabulari específic laboral.
Divuit persones de diverses nacionalitats han assistit als dos mòduls que ha impartit el SLC de
Sant Just dins d’aquest programa organitzat per l’entitat Solidança.
Les persones participants han rebut una formació bàsica de llengua catalana, centrada en la
comprensió i l’expressió orals i també la informació essencial sobre el coneixement de l’entorn.
A banda de la formació bàsica de català, s’han ofert recursos per a la inserció laboral, com ara
la redacció de currículums i cartes o preparació d’exposicions de presentació, amb la finalitat
d’afavorir l’autonomia de les persones assistents i de facilitar-los la incorporació a la vida laboral
activa.
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S’AMPLIEN EL PUNTS
AMB CONTENIDORS
DE RECOLLIDA DE
PILES
Per millorar la recollida de les piles,
l’Ajuntament ha posat nous contenidors a
equipaments municipals. S’han ubicat al
Centre Cívic Salvador Espriu, a Les Escoles ,
a La Bonaigua, al Casal de Joves i al Mercat.
També s’ha posat un contenidor a l’edifici
Walden. Amb aquests són 20 els punts de
recollida municipal de piles.
Les piles contenen alguns metalls pesants
com el mercuri, el cadmi o el plom, que són
potencialment perillosos per a la salut i el
medi ambient.

NOTÍCIES BREUS
42a CURSA DE KARTS
DE COIXINETS
Aquesta cursa, genuïnament santjustenca, va tenir lloc el
cap de setmana 10 i 11 de novembre. Emoció i velocitat
garantides amb la participació de 116 karts baixant pels
carrers Freixes i Creu del Pedró.

GUANYADORS/ES
PER CATEGORIES
• Pre-alevins: Noa Cortada		
i Júlia Gorgchs
• Alevins: Unai Sauter i Max Suriol
• Cadets: Aitor Irigoyen i Joan Garcia
• Fèmines: Claudia Malaret 		
i Yolanda Moya
• Mixta: Victor Rierola i Paula Llorens
• Veterans: Alejandro Biescas
i Alex Portas
• Júniors: Paul Brezuleano 		
i Tomás Sanz
• Màsters: Marc Mengot i Marc Ruiz

AJUDAR A CRÉIXER EL NOU
ESBART DE SANT JUST
L’Esbart de Sant Just de l’Ateneu, creat aquest any 2018, ha
engegat una campanya a fi de recollir fons per poder adquirir el material
necessari per dur a terme la seva tasca cultural. Han obert un projecte
de micromecenatge a la plataforma Tot Suma per tal de recaptar els
3.000 ¤ que necessiten, com a mínim, per afrontar les primeres despeses.
Les persones que vulguin fer aportacions i tinguin dificultats per fer-ho per
internet poden adreçar-se a la secretaria de l’Ateneu, de dilluns a divendres de 16 a 21 h.

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

SUPORT A LA CAMPANYA PER MODIFICAR LA POLÍTICA
MIGRATÒRIA DE LA UE
L’Ajuntament de Sant Just Desvern dóna suport a la iniciativa ciutadana europea “Som una
Europa acollidora, deixeu-nos acollir!”, que impulsa l’entitat Migration Policy Group amb
l’objectiu d’implicar la ciutadania per modificar l’actual política migratòria de la UE. En aquest
sentit, a l’apartat de solidaritat i cooperació de la web santjust.cat s’ha habilitat un botó perquè
la ciutadania pugui sumar-se a la iniciativa, fer-ne difusió i garantir que s’arribi a l’objectiu
d’aconseguir un milió de firmes a tota la UE.
Amb aquesta iniciativa ciutadana se sol·licita a la Comissió: donar suport a la ciutadania europea
que desitja acollir persones en risc; aturar la criminalització de la solidaritat a la UE i ajudar les
víctimes de l’explotació i garantir-los l’accés a la Justícia.
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Consulta popular per triar el nom del nou
espai verd de Rambla/Major

Votacions i més informació
a www.santjust.cat

Després que les entitats del municipi hagin aportat les seves propostes de noms per al nou espai
verd que es va obrir, després de
l’estiu, a la cruïlla de Rambla/Major, ara toca a la ciutadania triar el
nom definitiu. Durant aquest mes
de desembre, del 10 al 21, totes les
persones empadronades al municipi i majors de 16 anys podran votar per un dels 12 noms proposats
per les entitats. Els 3 noms més
votats per la ciutadania seran els
que, com a finalistes, passaran a
una segona volta.
Serà, durant el mes de gener,
entre els dies 7 i 20, que les persones empadronades a Sant Just
Desvern i majors de 16 anys, hagin
participat o no en la primera volta,
podran votar per un dels 3 noms
finalistes. El nom que rebi més suport per part de la ciutadania serà
el nom amb el que es batejarà l’espai verd de Rambla/Major.
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Noms proposats per les entitats*
• Plaça 1 d’Octubre
• Parc Soledat Sans Serafini
• Parc de Pepita Cuevas
• Jardins del metro
• Parc del 8 de març
• Parc 10 d’abril
• El jardí de la calma
• Parc de La Rambla
• Parc del lledoner
• Jardinets de la Rambla
• Plaça dels grocs i blaus
• Parc de la Llibertat
*Agrupació Fotogràfica Sant Just, AEiG Martin Luther
King, ANC Sant Just, Associació d’Educació Viva i Activa
Sant Just, AMPA EB Marrecs, AMPA Montserrat Sant
Just, Associació de Veïns de Sant Just Desvern, Centre
d’Estudis Santjustencs, Colla Gegantera, Esquerra
Republicana de Catalunya, Òmnium Cultural Baix
Llobregat Est (Secció Sant Just), PSC Sant Just Desvern,
Sant Just Solidari, Secció Excursionista de l’Ateneu
Santjustenc.

Acord per finançar habitatges
públics de lloguer
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, la
Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment han signat un acord
bilateral de finançament en el marc
del Pla Estatal de l’Habitatge.
Amb aquest acord, el Ministeri
ajudarà a finançar els 20 habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer del carrer Comte Vilardaga, 172
(barri de Mas Lluí), que l'empresa
municipal Promunsa va adjudicar
mitjançant convocatòria pública de
concurs el passat mes de juny.
La Generalitat i el Ministeri de
Foment contribuiran amb 193.183
euros cadascun, el que representa
un 15,76% de la inversió total del
projecte. L’Ajuntament de Sant Just
Desvern assumirà el 85,24% restant.
Aquesta és una de les promocions
de lloguer públic que l'Ajuntament
executa amb la finalitat d'oferir preus
més baixos que els de mercat privat
del lloguer i la venda de l'habitatge.

Imatge virtual dels 20 habitatges que Promunsa
està contruint al c. Comte Vilardaga, 172

Estan destinats a jovent menor de 35
anys i famílies monoparentals.
Sant Just Desvern és un dels 5 municipis que ofereix més habitatge públic a Catalunya. 1.200 famílies viuen
en habitatge de promoció pública
construït per Promunsa.

35 llars es
beneficiaran
de la línia d’ajuts
per fer obres
de rehabilitació
Un cop finalitzat el termini establert,
l’Empresa Municipal de l’Habitatge
(Promunsa) de l’Ajuntament ha rebut
35 sol·licituds per beneficiar-se de
la línia d’ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges i la millora de
les condicions del lloguer. L’objectiu
d’aquests ajuts és promoure la
millora de l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica del parc
d’habitatges existent, així com incidir
en els preus del mercat de lloguer. La
tipologia d’obres més sol·licitada ha
estat per canviar banyeres per plats
de dutxa i per renovar les finestres.
Aquesta línia de subvencions és
compatible amb altres ajuts destinats
a les mateixes actuacions, com ara es
que ofereix el Consorci de l’Habitatge
de l’AMB.

Pavimentació
del Camí de la
Muntanya
Arranjament del tram final del Camí de la
Muntanya, des del pont de Can Padrosa fins a Can
Carbonell, seguint el mateix tractament que ja
es va fer fins a Can Marlès. Es planten 84 arbres
i plantes arbusteres. S’ha fet un camí segregat
per a vianants i es limita la velocitat de vehicles.
El cost d’aquesta obra va acàrrec de les persones
propietàries de La Vall.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SANT JUST DESVERN, SANT FELIU DE
LLOBREGAT I SANT JOAN DESPÍ, ELS TRES
SANTS DEL COMERÇ DE PROXIMITAT
Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí
tornen a unir forces per promocionar el comerç local de cara
a la campanya nadalenca. Els tres municipis s’han presentat de
forma conjunta amb una campanya de comunicació que posa
en valor els punts forts del comerç de proximitat. Després de
l’experiència de l’any passat, enguany es repeteix la campanya
conjunta amb la intenció de crear nexes d’unió i col·laboració,
donar a conèixer l’oferta comercial i de serveis i millorar la seva
competitivitat en el territori.
La campanya s’ha basat en la publicació d’un teaser que porta
el títol “Prepara’t per gaudir del centre comercial més complet”,
fent referència als principals eixos comercials dels tres municipis. Aquest reclam inicial, que ha jugat amb l’equívoc simulant
l’aparició d’un nou centre comercial a la zona, ha generat molta
expectació i comentaris a les xarxes socials. Amb l’inici del mes
de desembre, s’han desvelat els cartells que promocionaran els
negocis de restauració, les botigues i els serveis fins que s’acabin les festes de Nadal. El logotip de la campanya (tres rombes
de color groc, granat i blau) s’ha inspirat en els escuts dels tres
municipis, simbolitzant la unió amb la voluntat de promoure el
comerç local.

ELS COMERÇOS DE SANT JUST ES MOBILITZEN
PER PROMOURE LES COMPRES DE PROXIMITAT

El comerç local de Sant Just encara amb optimisme un mes de
desembre marcat per les compres nadalenques. Desvern Comerç i Empresa i Dona i Empresa han iniciat una campanya pròpia amb l’eslògan “Aquest Nadal, el millor regal ets tu!!!”, acompanyat dels hashtags #estimoelmeupoble i #comproasantjust.
Rosa Maria Manuel Piquer, representant de Desvern Comerç i Empresa, explica que a Sant Just “tenim botigues i serveis de molta qualitat i amb una proximitat a nivell humà molt
ben valorada per la clientela”.
El Mercat de Nadal, que tindrà lloc a la plaça Camoapa
el cap de setmana del 15 i 16 de desembre, serà l’acte més
destacat de la campanya i aplegarà comerços locals, així com
un bon grapat d’activitats lúdiques, tallers i actuacions per a tots
els gustos. Ira Peire, sòcia de Dona i Empresa, afirma que
“el Mercat de Nadal es consolida any rere any i ofereix moltes
opcions per comprar sense sortir del poble”.
Sant Just Desvern compta actualment amb 129 comerços i
285 empreses dedicades als serveis, amb una tendència a l’alça
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Els tres municipis junts
sumen 400 establiments
de restauració, 800 botigues
i 500 serveis a tocar de casa
especialment des de l’any 2013. El Mercat Municipal és un dels
principals punts de venda de productes d’alimentació al poble.
Encar Revuelta, presidenta del Mercat, assegura que ofereixen
“el millor producte, amb qualitat i amb una proximitat característica”.

Montse Molinero
Regidora de Comerç
“El Mercat Municipal, el
Mercat Ambulant, el comerç
i les empreses de serveis del
municipi ofereixen confiança, bon servei, garantia
de qualitat, diversitat de productes i, sobretot,
qualitat humana de les persones comerciants que
ens atenen”

Els carrers del municipi s’han vestit de gala amb un increment del nombre d’elements decoratius respecte la
campanya de l’any 2017. Enguany hi ha 164 punts de
llum amb bombetes led de baix consum repartits
per tot el municipi i la principal novetat és la instal·lació d’un arbre de llums al parc Iulia Quieta, al barri
de Mas Lluí. També hi ha quatre arbres lluminosos petits en altres punts del municipi: a la plaça Verdaguer, a
la plaça Antoni Malaret i Amigó, a la plaça Joan Maragall i a la cruïlla del carrer Salvador Espriu i l’avinguda
de la Indústria.

Foto: Helena Verdoy
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Barcelona Energia,
la nova elèctrica
metropolitana

La Nit de Sant Just al Carrer
Amb la complicitat del comerç i entitats comercials, i amb la finalitat de
potenciar el comerç local i de proximitat, la ciutadania va tornar a sortir al
carrer per gaudir de les diferents activitats que s’hi van organitzar al voltant
dels carrers Bonavista, Raval, Creu, al Mercat Municipal i a la plaça Antoni
Malaret.
Les botigues de la zona van obrir per facilitar les compres i oferir descomptes i promocions a la ciutadania i el Mercat va ser un punt de trobada
molt concorregut per tastar tapes de tota mena. També es va fer la trobada
d’entitats al claustre de Les Escoles, la presentació del vídeo “Sant Just
Desvern, Naturalment Collserola”, visites guiades al refugi antiaeri i al mur
de la memòria, i diferents espectacles i actuacions de carrer.
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Acaba de néixer Barcelona Energia,
la comercialitzadora elèctrica pública metropolitana. Està gestionada
per Tersa, empresa pública de serveis mediambientals i la seva missió
és contribuir a la transició del model energètic sostenible potenciant
l’autoconsum, l’energia 100% renovable i un servei de proximitat.
Actualment Barcelona Energia
subministra electricitat a edificis i
equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona i, a partir del
2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a la ciutadania per a un
màxim de 20.000 habitatges.
Més informació a barcelonaenergia.cat

L’Ateneu, premiat
a la gala de
reconeixement cultural
del Baix Llobregat
El 16 de novembre, el municipi va acollir l’acte de
lliurament de la desena edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, en el qual
l’Ateneu de Sant Just Desvern va ser reconegut amb
el premi Josep Maria Jujol i Gibert de patrimoni
cultural.
Quatre candidatures més de Sant Just van quedar
finalistes: l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret en
Arts Visuals; Ramon Moragas i Badia en música; Soledat Sans Serafini en pedagogia; i el museu etnològic de
Can Padrosa en patrimoni natural i cultural rural.
En aquesta edició comarcal, que es va celebrar a la
Sala Municipal de l’Ateneu, es van presentar 93 candidatures, 49 d’elles a títol individual, 11 per entitats
locals i 33 proposades per Ajuntaments.
L’acte de lliurament va comptar amb la col·laboració
d’entitats del poble com ara l’Espai de Dansa Marta
Roig i l’Escola de Dansa Renata Ramos Paris, els Tallers de Música, els Tallers Municipals d’Arts Plàstiques, el Carrau Blau i l’Escola de Música de l’Ateneu i
CorAggio.
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QUÈ S’HA FET AMB ELS
NOSTRES DINERS?

CÀMERA CAÇA
DESPISTATS/DES
I BON NADAL

NOSALTRES FEM
LES COSES AIXÍ

Quima Giménez
i González
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Montse Molinero
i Juncà
Grup Municipal
d’ERC

Durant aquests quatre anys, els pressupostos que s’han
elaborat sempre han estat pensant en la ciutadania: a donar servei a totes les demandes que la gent de Sant Just
ens ha fet.
Cal recordar que, des de l’any 2008, els pressupostos de
l’Ajuntament van tenir una intensa recessió i que ha continuat,
però mai hem deixat de donar servei a la ciutadania, perquè
creiem que una societat és justa quan tothom té les mateixes
oportunitats i té les necessitats bàsiques cobertes i això és
el que s’ha intentat fer.
L’evolució del pressupost (sense consolidar amb PROMUNSA) en aquests quatre anys ha estat el següent:
Any 2016: 22.019.362,58 ¤
Any 2017: 24.884.873,84¤
Any 2018: 25.814.451,43 ¤
Any 2019: 25.389.907,79 ¤ aquest últim pressupost
és inferior degut al fet que s’ha amortitzat més del 32%
del deute.
Els pressupostos han d’estar pensats per donar qualitat
de vida a la ciutadania.
Si observem l’increment d’IBI (el principal impost que ens
permet fer front a les despeses de serveis a la ciutadania),
ha augmentat igual o potser per sota de l’IPC, ja que les
dades del 2018 i 2019 a dia d’avui encara són provisionals.
2016

2017

2018

2019

IBI URBÀ

1,50%

0,00%

3,00%

3,00%

IPC

1,60%

1,10%

2,30%

2,10%

Hem celebrat la 4a Nit de Sant Just al Carrer. Després
d’uns dies de pluja, el bon temps ens va acompanyar
el 10 de novembre passat i, com esperàvem, va ser
una explosió de gent al carrer. Podem afirmar que és
un esdeveniment consolidat a Sant Just Desvern. Va
resultar un èxit perquè l’esforç de “Desvern Comerç
i Empresa” i “Dona i Empresa”, conjuntament amb el
Mercat Municipal i l’Ajuntament, ho van fer possible.
Segur que es poden corregir moltes coses, però l’experiència és un grau i el treball en equip fa que assolim
els reptes i objectius que ens proposem. Felicitats,
comerç de Sant Just!
I com que no tenim aturador, ja hem encès els llums
de Nadal i tenim a tocar la Fira de Nadal, un altre gran
repte del Comerç local. No us ho perdeu perquè hi
haurà un munt d’activitats pensades per a tothom.
Treballar col·lectivament forma part de la filosofia d’ERC. No concebem un Ajuntament sense les
conviccions i la fermesa dels valors republicans
del diàleg, del pacte i del respecte. ERC Sant Just
assumim que per assolir-los cal treballar amb paciència i
perseverança fins aconseguir, al final, l’objectiu marcat.
Sabem que hi ha persones preocupades pel nostre
paper en un govern amb el PSC i Movem. Us animem
a repassar les sessions del Ple d’aquest mandat i descobrireu que gairebé totes les propostes que hem fet
han estat aprovades, bé perquè els nostres companys
de viatge han votat a favor o s’han abstingut.
Sense Esquerra Republicana el Govern municipal no
hauria estat el mateix. Aquells que tant ens critiquen
ja és hora que prenguin nota que les coses no es fan
soles, que quan caus i t’equivoques sempre hi ha d’haver
algú disposat a ajudar-te, que és positiu aturar-nos i
analitzar el camí fet i el que queda per fer. És molt fàcil
criticar i llançar llenya al foc. Però sense el diàleg,
sense la solidaritat i sense el saber compartir no
s’aconsegueixen els objectius.
Quan existeix diàleg entre persones i entitats és molt
més fàcil fer bé la feina. Per això, quan l’Ajuntament
col·labora amb persones que formen part dels diferents
teixits del nostre municipi assolim l’èxit. Èxit que no
cal atribuir a ningú en concret sinó a l’esforç col·lectiu.
Us desitgem que tingueu un Bon Nadal i que el
2019 sigui l’any de la consolidació de la República!

L’IBI respecte a l’IPC ha pujat un 0,40% més (Dada provisional)

Tots aquests anys, el capítol de serveis a la ciutadania
sempre ha augmentat per a garantir els serveis que ens han
sol·licitat o que s’han detectat.
S’ha treballat per tenir beques menjador i beques per
a activitats extraescolars per als infants, ajudes al lloguer
per als més joves, construccions d’habitatge d’HPO, bonificació en l’IBI, ampliació de l’assistència a domicili (SAD),
nou sistema de reciclatge per ser un municipi sostenible i
tenir cura del medi ambient, la protecció de la Vall, millora i
ampliació dels equipaments esportius, nous espais per a la
formació de grans i petits i nous espais d’esbarjo per a tota
la família amb la creació de diversos parcs i zones de lleure.
En aquests anys, hem reduït l’endeutament, deixant
ara mateix un deute del 21,15%. Les inversions que teníem
previstes durant aquest mandat s’han realitzat i, fins i tot,
s’han generat nous projectes que estaven previstos per a
més endavant.
Hem treballat en les polítiques de gènere creant nous
espais de debat, donant formació i informació a la nostra
joventut, creant diferents línies per protegir els infants i les
dones que pateixen assetjament.
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

L’ENERGIA
I L’AIGUA: BÉNS
NATURALMENT
COMUNS

CALLE CORTADA…
POR ELECCIONES

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Al mes de novembre es presentava en societat “Barcelona
Energia”, l’operador energètic metropolità, una iniciativa
pública amb l’objectiu d’apostar per la transició energètica
cap a les renovables i cap a la sobirania energètica,
allunyant-se dels grans oligopolis i posant l’energia al servei
del medi ambient i de les persones. A partir de l’1 de gener,
Barcelona Energia podrà subministrar electricitat fins
a unes 20.000 llars, però també actuarà com a catalitzadora de la promoció i l’estímul de la generació d’energia
renovable a l’àmbit metropolità, representant productors
locals en el mercat de l’energia renovable generada a plantes municipals així com la representació en el mercat dels
excedents d’energia que es produeixen a les instal·lacions
d’autoconsum domèstiques.
Les passes decidides en l’àmbit de la producció fotovoltaica als nostres equipaments municipals i l’estímul de
la producció a l’àmbit privat mitjançant importants
descomptes a l’IBI i a l’IAE (consulteu a l’Ajuntament)
prendran una nova dimensió en el context immediat.
Creiem imprescindible també un pas cap al control
públic de l’aigua. A Sant Just, com a bona part de l’Àrea
Metropolitana, el servei de subministrament en baixa d’aigua
(la que arriba a les nostres llars) el presta una empresa mixta
(Agbar 70%, La Caixa 15% i participada per l’AMB en un
15%), creada l’any 2012, i sobre la qual recau actualment
una sentència del TSJC, recorreguda al Tribunal Suprem,
que n’anul·la la concessió i fa aflorar en conseqüència una
legítima preocupació de bona part de la societat cap
als procediments mitjançant els quals s’adjudiquen
aquests contractes i l’impacte que la seva gestió pot
tenir en relació als interessos generals.
Creiem que ara més que mai és el moment de plantejar
seriosament una anàlisi sobre la gestió pública de l’aigua,
que ha de partir d’un correcte estudi tècnic, econòmic, social
i ambiental, posant sobre la taula, amb total transparència,
els costos, beneficis, riscos i oportunitat del model. Cal
apostar per un model de gestió que garanteixi un
servei de qualitat, sostenible, a un cost assequible,
que apunti a un important grau de control i participació
ciutadana, i on els beneficis de l’activitat reverteixin
en la millora del servei i no a engreixar beneficis de
grans corporacions per tal de no vulnerar els drets de les
persones però també dels nostres ecosistemes.
Movem Sant Just defensa la necessitat que el nostre
ajuntament s’incorpori a l’Associació de Municipis i
Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) , un espai de debat,
intercanvi i aprenentatge que ens pot acompanyar en aquest
repte, que entenem que cal que sigui d’abast metropolità.
Entrem en la dècada dels reptes socials, energètics,
mediambientals i de la recuperació del control públic dels béns
comuns. Sant Just hi ha de ser amb un paper protagonista.

En los últimos meses, habrán observado como el equipo
de Gobierno dirigido por el Sr. Perpinya ha anunciado
y realizado obras de mejora en el asfaltado de algunas
calles, como son entre otras la calle Josep Anselm
Clave o Ateneu acompañado de propuestas populistas
y electoralistas en otros ámbitos.
En ese sentido, verán que también presumen de
un aumento de la inversión para mantenimiento urbano que contrasta con la bajada de inversión que
está prevista para el próximo año 2019, si el próximo
presupuesto para el año 2019 es aprobado.
Desde Ciudadanos cuestionamos que la planificación de obras y el mantenimiento vaya en función del
calendario electoral, pues solo plantea problemas a
los vecinos (por ejemplo tener a la vez varias calles
cortadas). Una ciudad debe gobernarse con un principio
de sostenibilidad en la gestión y no anunciar proyectos
el último año de mandato, como es la construcción de
un nuevo polideportivo, sin grandes consensos, pues
esto provoca que si en las elecciones municipales
del mes de mayo hay un cambio de gobierno, estos
puedan verse afectados.
Por nuestra parte resulta curioso que años atrás
habíamos demandado más inversión para obras en las
calles, limpieza y seguridad y, siempre se nos ha dicho
que estaba todo bien, y que no había presupuesto para
ello, hasta llegar a estos últimos meses de mandato.
El PSC de Josep Perpinya debe saber que lo que no
han sido capaces de mantener con política y buena
gestión, no lo arreglarán por mucho cemento que echen.

@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
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS DESEMBRE 2018 - GENER 2019. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
NOU ANY I NOVES IL·LUSIONS

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

Les activitats previstes per als mesos de desembre
i gener estan vestides de Nadal per la proximitat
d’aquestes dates especials. Són uns dies plens
d’il·lusions pel nou any que comença i que esperem vingui ple de nous projectes i bons desitjos.
Rebreu la programació de les activitats de Nadal
a casa vostra i per tant, ... en aquestes planes trobareu uns apunts de tot el que ens espera durant
les festes de Nadal i també el que hi ha previst
durant els propers mesos de desembre i gener.
Bon Any 2019, Bon Nadal i Bons Reis Mags!
www.santjust.cat

ACTIVITATS

Respirem el Nadal
a la pl. Camoapa
El cap de setmana del 15 i 16 de desembre,
tal i com fan moltes ciutats arreu d’Europa,
podrem passejar a Sant Just, pel tradicional
Mercat de Nadal. Hi trobarem artesania,
regals i decoració típica d’aquestes dates i
un ambient molt nadalenc.
Dissabte 15 de desembre
• A partir de les 10 h, obertura del Mercat de Nadal, actuacions, Caga Tió, taller
de cistells, música
• A la tarda, a partir de les 16.30 h, taller de fang, actuacions infantils, actuació
d’Els Pastorets...
Diumenge 16 de desembre
• Paradetes, taller de fang, taller de pa, actuacions per recaptar fons per a la
Marató de TV3, cantades de nadales de les escoles i de CorAggio, música,
Caga Tió, xocolatada i fi de festa amb l’activitat “Neva a Sant Just”.

FESTA DE
CAP D’ANY

31 de desembre, des de
les 01 h fins a les 06 de la
matinada
Al C.E.M. La Bonaigua amb Dj’s Brothers i Dj Pedro
Preu anticipat: 15 ¤. Venda d’entrades a www.
tictactiquet.com del 5 al 30 de desembre.
Mateix dia a taquilla: 20 ¤
Accés limitat a persones majors de 16 anys (menors
de 16 anys, han d’anar acompanyats/ades).
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ARRIBEN ELS
REIGS MAGS
A SANT JUST!
Pessebre vivent, patges
reials i l’esperada arribada
dels Reis Mags de l’Orient!
5 de gener, a les 19 h. Pl. Verdaguer
Vols ser patge a la nova carrossa?
Recorregut de la 67a Cavalcada pels carrers
del municipi.

El Nadal vist
pels Pastorets
de Sant Just
Les festes de Nadal sense Els Pastorets no són el mateix. Així, que ja
podeu adquirir les entrades per veure
la representació d’aquest any a la Sala
Cinquantenari de l’Ateneu.
La proposta és sempre divertida
i amena, basada en l’obra És teu?
de Pep Albanell. El grup d’actors i
actrius i persones que col·laboren i
formen Els Pastorets (o Contrapastorets, com els hi agrada definir-se)
assagen i treballen de valent per
oferir un espectacle que només es
representa per aquestes dates i que
paga la pena gaudir.
Podeu adquirir les entrades a través del web www.tictactiquet.com al
preu de 8 ¤, i si sous socis i/o sòcies
de l’Ateneu, 7 ¤.
L’obra s’estrena el divendres 21 de
desembre, a les 21 h, però també teniu
la possibilitat de veure-la els dies 22,
23 i 26 de desembre, a les 19 h.
Més informació a la pàgina de facebook Els Pastorets de Sant Just

MÚSICA

Cada mes, l’entitat On Air Series ens acosta al jazz
La tasca que està portant a terme
l’entitat On Air Series i l’Ateneu per
tal d’apropar la música de jazz a la
ciutadania és molt interessant: músics de prestigi i amb reconeixement
arreu, sensibilitat pels diferents matissos del jazz, repertoris i escenaris
que ens traslladen a diverses èpoques
intenses d’aquest gènere.
Molt recomanable i molt diverses
totes les propostes que ja fa uns anys
que l’entitat On Air Series ens ofereix
al preu de 10 ¤ i amb preus reduïts
per a socis/es de l’Ateneu i menors
de 30 anys. Tothom amb consumició
inclosa.
Anoteu les properes actuacions:
Vicens Martín Quartet
Guitarrista i compositor.
Ànima del grup de jazz.

Divendres 14 de desembre, a les 22 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Manel Fortià & Félix Rossy
Trompeta i contrabaix que fusionen per
crear noves melodies de jazz.
Divendres 11 de gener, a les 22 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I música clàssica
Cicle de concerts de música clàssica:
Alberto Reguera (violí) i Lito Iglesias
(violoncel).
Divendres 14 de desembre, a les 19.30 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet (Can Ginestar). Una aposta gratuïta que ens proposa Can Ginestar.
Estones de Clàssica: Víctor Braojos
Diumenge 20 de gener, a les 19 h. Sala
Cinquantenari de l’Ateneu
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤, persones menors de 25 anys 5 ¤ i alumnat
de l’escola
de música,
gratuït).

Manel Fortià
Foto: ©Antonio
Narváez Dupuy

Félix Rossi
Foto: ©Dani Álvarez

US PROPOSEM...
JOVES I FAMÍLIES

VOLS CONÈIXER
QUÈ ÉS EL SERVEI DE
VOLUNTARIAT EUROPEU?
Què has de fer per marxar de
voluntari/a als diferents països
europeus.
Per a joves a partir de 16 anys.
Dimecres 19 de desembre,
a les 19.30 h. Casal de Joves

PER A TOTHOM
Itinerari de ciutat: Nou Barris, 		
una nova perspectiva de la ciutat
Dissabte 15 de desembre, a les 10 h
Preu: 10 ¤
Conferència: El Modernisme.
L’escultura modernista: de Clarassó
a Llimona
Dimecres 19 de desembre, a les
19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar

d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya
Divendres 18 de gener, a les 20 h.
Sala Piquet de l’Ateneu
Festival d’hivern del Club Esportiu
Barnarítmica-Sant Just
Dissabte 19 de gener, a les 18 h.
Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua

Tertúlia de l’Ateneu: Migracions
avui. Europa i les fronteres.
Acolliment o rebuig?, amb Oriol
Amorós i March, secretari
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SALUT

FESTES

Anem a donar sang!
No s’ha inventat la sang artificial, i per tant, necessitem
salvar vides, curar persones i malalties donant sang. Per
això, donar sang és una de les decisions personals més solidàries. Sant Just Desvern ho és, ja que en les campanyes
de donació de sang que organitza el Banc de Sang i Teixits
hi participa activament.
Però hem d’aconseguir que més persones donin sang i ampliar així les reserves del Banc de Sang. Si ets major de 18 anys i no tens cap malaltia, apropa’t
a donar sang!
Campanya de donació de sang. Dimarts 18 de desembre, de 16.30 h 		
a 20.30 h. Casal de Joves

I NO US PERDEU...
SORTIDES DE LA SEAS

DOCUMENTALS DEL MES

Excursions a la
neu de cap de
setmana, excursions matinals,
conferències...
Una manera
única de conèixer el país.
Apropeu-vos al
local de la SEAS
ubicat a l’Ateneu.
Més informació: www.santjust.
org/seas

LAST DAYS IN SHIBAH
Reflexió sobre la canviant Xina
actual que perd part de la seva
història.
Divendres 28 de desembre,
a les 20 h
SILVANA
Documental sobre la rapper
Silvana que ens aproxima a la
seva figura icònica.
Divendres 25 de gener,
a les 20 h.
Tots dos a la Sala Cinquantenari
de l’Ateneu

Desfilada
dels Tres Tombs
Després de la
celebració dels
Reis Mags, l’entitat Cavaltombs
ens apropa a
la tradició dels
Tres Tombs.
Sempre esperada pels infants,
les famílies i sobretot, aquelles persones que tenen
animals de companyia.
Un matí especial que se celebra el
diumenge 13 de gener.
Esmorzar a Can Ginestar (pa amb
tomàquet, botifarres, cansalada i vi.
Preu: 5 ¤). De 8 h a 12 h
Missa a l’Església dels Sants Just i
Pastor. A les 11 h
Benedicció dels animals i desfilada
dels Tres Tombs. A partir de les 12 h
Recorregut: pl. Verdaguer, c.Verge
dels Dolors, c.Miquel Reverter, av.Indústria, c.Josep Padrosa, c.Miquel
Reverter, c.Verge dels Dolors, c. Sant
Lluís, pl. Campreciós i pl.Verdaguer
Ball de Sant Antoni Abad
Dissabte 26 de gener, a les 21 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:

ESPORT I SALUT

Taller: Cuidant el/la cuidador/a
Inscripcions fins al 10 de desembre,
al Centre Social El Mil·lenari
Un taller gratuït per aprendre estratègies d’autocura. Dimarts 11 de desembre,
de 16 h a 18 h
Visita al museu AGBAR de les Aigües (Cornellà de Llobregat)
Activitat matinal i gratuïta adreçada a
persones majors de 60 anys de Sant
Just Desvern. Dijous 13 de desembre.
Sortida a les 9 h des de la parada del
tramvia de Rambla de Sant Just.
Ball de Nadal a l’Ateneu amb el
duet Valparaiso
Dimecres 19 de desembre, a les 17.30 h
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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 del Complex
Esportiu Municipal La Bonaigua. Activitat gratuïta. No cal inscripció.
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN
Sortida al Teatre Tívoli per veure
“La jaula de las locas”
Adreçat a les persones sòcies de l’entitat. Dimecres 12 de desembre, a les
19.30 h (sortida des del Parador, a les
19.30 h)

Actuació de la Coral Harmonia
a Vitàlia
Dijous 13 de desembre, a les 17.30 h

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

Concert de Nadal de la Coral Harmonia al Centre Social El Mil·lenari
Divendres 21 de desembre, a les 17.30 h

Els dijous, a les 18 h, a l’Auditori Maria
Rosa Campreciós de la Residència La
Mallola (c.Raval de Sant Mateu, 46-48
Esplugues de Llobregat). Preu: 5 ¤
(socis/es: gratuït).
Conferència: Sigmund Freud. Influència a la nostra cultura, amb
Mercè Collell, psicòloga
Dijous 13 de desembre.

Actuació de la Coral Harmonia
a TV2
Diumenge 30 de desembre, a les
10.30 h (durant la missa de TV2)

Conferència: La destrucció del modernisme a Barcelona i Catalunya,
amb Lluís Permanyer, periodista
Dijous 20 de desembre.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició: Ermites i estels de Collserola, de Mariano Pagès
Al CIM de Can Ginestar, del 3 de desembre al 13 de gener.
Més informació: www.marianopages.com
Exposició de fotografies: Chef Chaouen.
La perla anyil de la Mediterrània
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 3 al 28 de desembre.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

ALTRES
Club de Lectura Fàcil en català
Lectura: El misteri de l’habitació groga, de Gastón Leroux
Dijous 31 de gener, a les 19.15 h. Les Escoles

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de novembre (6.546
clics).
1. La Diagonal es podria allargar fins al Baix Llobregat.
2. L’Ajuntament ha engegat un procés participatiu per replantejar el
model de festes a Sant Just.
3. La Nit de Sant Just al Carrer es celebrarà, finalment, dissabte 10 de
novembre.

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Vols obtenir el nivell C1 de Suficiència en llengua catalana?
Aquesta titulació és imprescindible per accedir a una plaça a
l’Administració Pública a Catalunya.
Informació i proves a partir del 17 de desembre.
Matrícula: 8 de gener.
Informació al tel. 93 473 44 76 o a l’adreça electrònica
santjustdesvern@cpnl.cat

tonijcasellasj
Quarts de nou.
#campanades #toquenamissa
#campana #matí #tardor
#novembre #santjustdesvern
#collserola #barcelona
josepllahuna Molt maca

SELECCIÓ DE TUITS (NOVEMBRE 2018)

SUBVENCIONS PER A ENTITATS AL 2019

Les entitats que vulguin optar a un ajut per al 2019, recordeu que heu de presentar la documentació abans del 31 de
gener de 2019.
Enguany es destinen 360.000¤ a ajuts per a entitats
socioculturals a Sant Just Desvern.

@santjustcat

WifiBlanco
Humbert Blanco@WifiBlanco
Avui he estrenat en nou #carrilbici de @santjustcat i @ajesplugues
quina maravella! A Barcelona molt més ràpids i segurs! Feia molta falta.
Felicitats! @portapruna @Mobilitat_AMB
MontseMH7
MontseA #santjust cada cop que fem obres matem els arbres, algú
m’ho explica això? @santjustcat
santjustcat
santjustcatL’informem: s’han trasplantat arbres vius (6 callistemon i 4
hibiscus al c.Major i c.Verge dels Dolors i 2 tipuanes al Parc Iulia Quieta).
S’han talat 3 moreres molt velles i que no es podien trasplantar. A
sempre intentem trasplantar els arbres i vegetació existent.

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

MontseMH7
D’acord, gràcies!
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 del telèfon
gratuït 900 102 658.
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA FEBRER:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 DE GENER

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

Espigoladors@espigoladors
Els alumnes de 3r i 4t de l’Escola Montserrat també s’han engrescat
a escriure els seus contes per explicar que #elmenjarnoesllença,
després de conèixer el sense sentit del #malbaratamentalimentari.
#somgentdeprofit #jonotiro Gràcies al compromís de @santjustcat!
Ràdio Desvern@radiodesvern
Aquest dimecres a les 11:10h entrevista a la científica santjustenca @
Ana_CanoDelgado al #justalafusta! Lidera la investigació de @
CRAGENOMICA sobre plantes resistents a la sequera i el canvi
climàtic@santjustcat #canviclimatic #investigation #scientific
#santjust
Ana I. Caño-Delgado @Ana_CanoDelgado
Aquesta setmana @radiodesvern con Núria Garcia a #justalafusta
#canviclimatic #sequera
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