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L’ampliació de La Bonaigua
permetrà més espais
d’entrenament per a les entitats
Les entitats locals s’hi
aboquen en l’acollida
del grup de joves
subsaharians

Nou programa de
formació i ocupació per
a persones en situació
d’atur

El nom “Parc de la
Rambla” guanya la
consulta popular

AMPLIACIÓ DE LA BONAIGUA

Nous espais d’entrenament
per a les entitats
L’Ajuntament i les entitats esportives consensuen
els usos del nou pavelló i la pista exterior

L

’Ajuntament i les 7 entitats usuàries del Complex
Esportiu Municipal La Bonaigua han arribat a un
acord per definir les característiques i els usos
del nou pavelló i la pista exterior de la Bonaigua
després de diverses sessions de treball conjuntes. Tant el
nou pavelló com la pista exterior, que serà remodelada,
tindran les característiques necessàries perquè totes les
entitats puguin desenvolupar-hi la seva activitat.
El nou pavelló multiesportiu comptarà amb una pista de
parquet, que es podrà dividir en dues pistes transversals,
noves graderies, vuit vestidors per a equips i quatre per
a àrbitres. La instal·lació estarà equipada amb entrades
de llum natural, elements d’insonorització, sistemes de
manteniment i neteja eficients i una façana preparada
per instal·lar-hi 40 metres quadrats de plaques fototèrmiques. Es construeix a la part posterior de la pista
descoberta, tocant al Molí Fariner, i té un pressupost
d’uns 2 milions d’euros.

Les obres començaran
el 2019 i es preveu que
finalitzin l’estiu de 2020
La pista exterior es cobrirà en la seva totalitat, també
als laterals, es millora el paviment i s’eliminen les graderies per tal de guanyar espai per a la pràctica esportiva.
Aquesta pista es podrà dividir en tres espais transversals
per poder realitzar diverses sessions d’entrenament de
forma simultània. D’aquesta manera, el Complex Esportiu
La Bonaigua disposarà de cinc nous espais d’entrenament.
L’ampliació de les instal·lacions permetrà que les entitats disposin de més espais d’entrenament, millorant
la conciliació de la vida familiar i la pràctica esportiva
amb horaris d’entrenaments més acords amb les diferents franges d’edat. Les entitats que actualment fan ús
del complex són el Club de Bàsquet, el Club Natació, el
Futbol Sala, l’Hoquei Club, el Patinatge Artístic, l’Handbol i el Voleibol.
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VINE A LA TARDA ESPORTIVA
DE LA BONAIGUA
Coneixeràs com serà l’ampliació
del Complex Esportiu
• El dimarts 26 de febrer, a partir de les 17.30 h, 			
hi haurà activitats diverses conduïdes per als infants 		
i un berenar saludable
• A les 18 h presentació de les millores i nous serveis previstos
a La Bonaigua i la xerrada “Ser només pares i mares” amb Pep
Marí Cortés, psicòleg aplicat a l’esport

Què opinen les entitats del projecte d’ampliació?
Maria Antonia Pla Gómez,
Presidenta Voleibol Sant Just

“Per totes les entitats del Complex, aquestes obres ens
donen l’oportunitat d’augmentar les superfícies de joc, el
que permetrà una racionalització i redistribució d’horaris
per facilitar la pràctica dels diferents esports, i ajudar a créixer als clubs que en
formem part. El nou pavelló, malgrat que tindrà una capacitat més reduïda de
públic, disposarà d’una alçada superior als 8 metres, que pel Voleibol és molt
important”

“El nou pavelló al Complex Esportiu de La Bonaigua i les millores
projectades a instal·lacions ja existents, no faran mes que sumar qualitat esportiva
i facilitats per les entitats que treballem per l’esport a Sant Just Desvern. Esperem
que a aquesta operació guanyadora s’hi puguin sumar finalment, tant l’actualització
de la piscina com la petita pista d’atletisme que tots necessitem”
Francisco Arrabal
President del CB Sant Just

Jordi Molina
President Futbol Sala Sant Just

“Estem molt contents amb el projecte que s’iniciarà en breu
a La Bonaigua. L’ampliació i tancament de la pista exterior
suposarà un increment de les hores d’entrenament i la millora
de les condicions per als jugadors i jugadores, i alhora solucionarà el problema de
brutícia i humitats de la pista exterior”
Ismael Cuevas
Responsable de Comunicació de l’Hoquei Club Sant Just.
“Des de l’Hoquei Club Sant Just valorem molt positivament
aquest nou projecte que ha de permetre una major conciliació
esportiva, acadèmica i personal dels joves esportistes.
Una bona notícia i una aposta clara per la salut de l’esport a la nostra població, en
sintonia amb les entitats que hi participem.”
Víctor Navarro
President Patinatge Artístic Sant Just

“El nou pavelló ens permetrà reestructurar de forma més
eficient els horaris d’entrenament de les nostres patinadores
i patinadors, la qual cosa ens permetrà acceptar a més nenes
que tenim en llista d’espera perquè puguin iniciar-se en el patinatge”

José Avilés
Director
de La Bonaigua

Jordi Estradé Tomeo
President
Club Natació Sant Just
L’3scola triatló Sant Just

“El nou pavelló i la remodelació de la pista exterior suposen un
creixement ostensible de la dotació d’equipaments esportius
del municipi i ajudarà les entitats esportives a millorar la tasca
de formació i de foment de l’esport que duen a terme. No obstant això, el Complex
necessita altres intervencions i reformes que hauran de ser assumides aviat. La
millora del tancament vertical i del paviment de les dues pistes actuals, així com
l’ampliació de l’espai i horari del servei de cafeteria, es fan del tot necessaris”
Jose Maria Luz
Coordinador esportiu del Club d’Handbol Sant Just

“L’ampliació de La Bonaigua és una bona notícia perquè era
una demanda de les entitats des de feia temps. Aquesta millora
ajudarà a descongestionar l’actual pavelló, ja que actualment està
saturat. També permetrà créixer a entitats que en aquests moments són petites pel
que fa al nombre d’equips, així com l’arribada de noves disciplines esportives. L’únic
“però” és que esperem que la gestió del pavelló millori per part de l’empresa que
actualment el gestiona”

“Amb l’ampliació aconseguirem una millor conciliació de la vida familiar dels jugadors
i jugadores perquè els entrenaments no acabaran tan tard ja que es disposarà de més
espais, i també millorarà la qualitat dels entrenaments perquè milloraran les instal·lacions.
Estem convençuts que tot això comportarà que les entitats esportives locals continuïn
creixent”.
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Un Centre Cívic a Mas Lluí per a l’estudi,
l’emprenedoria i les activitats en família
El nou centre cívic, que s’aixecarà
al carrer Maria Montesori –al costat del pàdel Sant Just–, facilitarà el
desenvolupament d’activitats per
a les famílies, els joves estudiants i
l’emprenedoria. Es preveu un equipament funcional, dinàmic i integrat a la xarxa d’equipaments municipals i serveis locals.
Els usos que es plantegen en el
centre són: espais de relació per
a l’associació de veïns i veïnes del
barri, una sala polivalent-sala d’exposicions amb activitat cultural o
de desenvolupament personal, un
espai d’estudi i de treball, un espai
d’emprenedoria per dur a terme
projectes professionals i laborals,
un espai de joc de descoberta i laboratori adreçat a les famílies i els
seus infants i un despatx d’atenció
de serveis municipals per apropar
l’Ajuntament al barri i facilitar els
tràmits al veïnat.
L’equipament, que té un pressupost d’1.285.000 euros, comptarà
amb tres nivells que funcionaran
de manera independent, tant a nivell d’usos com de consums.

Elena Barambio
Presidenta de l’AV Mas Lluí
“L’any 2019 ja ha començat sense notícies de l’inici de les obres del
centre cívic pel nostre barri. L’esperem amb il·lusió ja que el local que
tenim cedit per l’ajuntament se’ns està quedant petit a causa del gran
creixement de veïns al Mas Lluí. Esperem que no sigui només un centre
cívic pel nostre barri, sinó que arribi a ser un nou punt de trobada a Sant Just
i es puguin dinamitzar moltes més activitats. També altres entitats en podran gaudir i podrem
compartir amb ells espai i idees. Aules d’estudi, sala polivalent, cowork, espai per l’associació...
us necessitem!”
UN NOM EN CLAU DE GÈNERE

El Ple del mes de novembre va
acordar reconèixer la trajectòria
professional de la veïna Soledat
Sans i Serafini, que donarà nom al
nou equipament de Mas Lluí. La
proposta del nom segueix les línies
estratègiques del Pla Municipal de
Gènere donant compliment al compromís d’incorporar la perspectiva
de gènere al nomenclàtor del municipi. El barri de Mas Lluí ja destaca en aquest sentit, ja que els carrers porten noms de dona.

Una deixalleria de 3a generació al Polígon Sud-Oest
Sant Just Desvern tindrà una nova
deixalleria municipal però serà
molt més que un espai de recollida de residus, adoptant la filosofia
d’un equipament de tercera generació: un model de deixalleria que
fomenta la recollida selectiva, la
reutilització i prevenció de residus
(a través de la venda 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.
La nova deixalleria, que es construirà davant de l’ITV, al polígon
del Sud-Oest, també incrementa4 EL BUTLLETÍ FEBRER 2019

L’obra es farà en dues fases i té un pressupost d’1.100.000 euros

rà la seva capacitat per respondre
a les necessitats actuals i les dels
propers 20 anys, amb possibilitat

d’anar augmentant capacitat de
manera progressiva si fos necessari.

EQUIP DE GOVERN
AVANÇAR-SE AL FUTUR
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Una de les funcions dels que tenim responsabilitats és pensar en el futur. Analitzar constantment la realitat canviant i preveure les noves
necessitats amb temps. És a dir, planificar, i
avançar-se als esdeveniments amb l’únic objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics i la
qualitat de vida del nostre veïnat.
Les anàlisis han estat en molts àmbits i serveis. Aquesta legislatura que aviat finalitza, hem
prioritzat més que mai aquesta planificació i
també creat les condicions per fer-ho possible.
Voldria posar diferents exemples a títol
informatiu que demostren aquest treball de
planificació. Dels més significatius poden ser:
el Pla d’equipaments, el Pla de mobilitat, el Pla
d’habitatge públic, la planificació educativa, el
Pla d’acció cultural, els estudis per redefinir les

prestacions socials, el Pla de salut mental, els
estudis de la situació i noves necessitats del
sector econòmic i comercial, el nou Projecte
policia local, o també els estudis per a la construcció de la nova escola bressol, entre d’altres.
Del Pla d’equipaments voldria destacar algunes accions de gran calatge. En primer lloc
la nova pista poliesportiva coberta i la renovació integral de la pista exterior actual i la
construcció de nous vestidors. Un equipament
treballat i definit amb les entitats esportives,a
les quals agraeixo la seva implicació. Tindrem
unes instal·lacions de primer nivell. Fomentar
l’esport és fomentar la salut i la convivència. En
segon lloc, el nou Centre Cívic del Mas Lluí i
la nova Deixalleria també amb implicació veïnal.
I finalment destacar que el Pla d’equipaments

detalla actuacions que ens fem nostres, com
l’ampliació de la Biblioteca, l’ampliació dels
habitatges del Mil·lenari, la construcció d’un
nou Centre Cívic al nou barri de Torreblanca,
o bé les noves instal·lacions per a la Policia
Municipal, entre d’altres.
Sectorialment volem fer moltes coses:
nous equipaments, nous serveis públics, etc. i
evidentment tots són necessaris. Però el que
és realment important és que aquests serveis
o equipaments es puguin realitzar amb un entorn econòmic favorable, amb un planejament
urbanístic previst i possible i amb un suport
institucional i social factible. En definitiva, amb
un feina prèvia que fa que aquestes necessitats
siguin realitzables i possibles d’executar.
Seguim planificant i definint el nostre futur.

UNA DEIXALLERIA
DEL SEGLE XXI

MAS LLUÍ
I LA SOLE

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

La nova deixalleria que l’Equip de Govern estem projectant, amb la col·
laboració de l’Àrea Metropolitana, ha de ser un equipament emblemàtic
del municipi i s’ha de convertir en indispensable per a la gran majoria de
la població.
Molta gent coincidirà que la ubicació actual de la deixalleria, al Camí
de Can Biosca, darrera l’Enher, queda allunyada de la trama urbana i és de
difícil accés. En conseqüència, no s’utilitza de manera freqüent i continuada.
El seu trasllat, doncs, es converteix en una necessitat per tal de fer-la més
accessible i, per tant, més utilitzada per la població. Ubicar-la als terrenys
que hi ha actualment davant l’estació de l’ITV pot ser un factor clau per
afavorir-ne el creixement, tant físic com de concepte.
La deixalleria no ha de ser, només, un lloc on anar a llançar voluminosos
o grans quantitats de matèria separada. És imprescindible tenir bons punts
destinats a reutilització, reciclatge i separació. Però també disposar d’espais polivalents a mode d’aules ambientals, tallers de reparació d’electrodomèstics, de mobles, magatzems, botigues obertes al públic...
El projecte té un cost total aproximat d’1.100.000 ¤ com a preu de
sortida i es realitzarà en dues fases. La primera es licitarà durant el primer
quadrimestre del 2019 i inclourà els elements tradicionals que coneixem
com a “deixalleria”, l’espai de taller i l’espai de botiga. Per a la segona fase
es deixen els espais dedicats a aules ambientals.
Som en una societat que necessita, sí o sí, reduir el volum dels residus generats i separar correctament. Ens toca facilitar-ho al màxim
i posar totes les eines que ho facin possible. Apropar la deixalleria ha de
fer-ho possible.

Els equipaments municipals són claus per a la vida i cohesió d’un barri.
L’equipament de barri esdevé un espai de trobada, un espai on els veïns
i veïnes es relacionen, ja sigui de manera individual o col·lectiva, i se’ls
ofereixen una sèrie d’activitats de caràcter i interès públic, social i comunitari, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida. Un equipament,
doncs, pot influir de manera decisòria en el caràcter d’un barri.
Per això, la planificació i creació de nous equipaments en barris
de nova creació o amb noves demandes és una acció clau en l’agenda
política del govern municipal. És indispensable, doncs, que sigui una política planificada; amb visió de futur, feta des de la globalitat del municipi
i atenent els serveis i recursos disponibles i els recursos que manquen.
En aquest sentit, ben aviat col·locarem la primera pedra del que serà
el nou equipament del barri de Mas Lluí, l’equipament Soledat Sans.
Un equipament que integrarà diverses necessitats i serveis per al barri i
per al municipi: un espai per a l’associació de veïns, una aula d’estudi i
treball, uns espais d’emprenedoria, un espai familiar i de joc per
als més petits i una sala polivalent i d’exposicions. Un equipament
amb una clara intencionalitat de correspondre a les necessitats del barri,
amb una amalgama de serveis diferents, però que alhora vol encaixar i
ser un pol d’atracció per a tota la població santjustenca.
Per últim, voldria dir que el nom respon a la voluntat de l’equip de
govern de reconèixer una de les dones santjustenques més importants
dels últims temps, un reconeixement a la trajectòria de la Sole, fundadora
del Carrau Blau.
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ENTREVISTA A HÈCTOR RUBIES I JUÀREZ, DIRECTOR DE L’S.P.E. KIRIKÚ

“Agraïm l’ajut de totes les persones
i entitats que col·laboren en l’acolliment
dels joves subsaharians”
Des del mes de setembre, l’Hotel
CityPark Sant Just acull provisionalment 110 menors no acompanyats
provinents de l’Àfrica subsahariana.
Eduvic, una cooperativa de treball social sense ànim de lucre, s’encarrega
de la gestió d’aquest i altres centres a
través del servei de protecció S.P.E.
Kirikú, dirigit per Hèctor Rubies.

Heu detectat un increment de menors no acompanyats que arriben a
Catalunya?
L’augment és exponencial i la previsió és que el fenomen continuï,
perquè cada vegada hi ha més gent
al món que està patint i pensa “per
què he de viure aquí si en un altre país
puc viure millor?”. Aquest centre es
va crear el 4 d’agost literalment d’un
dia per l’altre i per això estem en un
hotel, perquè encara no tenim una
ubicació definitiva. Ara s’està creant
un centre a Rubí i, quan acabin les
obres, marxarem.
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En quina situació arriben els menors no acompanyats a Sant Just
Desvern?
La manera d’arribar és molt diversa,
però al final tots van a la Policia o
a la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA) i
diuen que són menors que han arribat
sense cap referent adult. La DGAIA
inicia un expedient de desemparament i els porta aquí, on es realitza un
estudi per determinar si són majors o
menors d’edat. Si són menors, queden
en el sistema de protecció de menors.

perativa sense ànim de lucre que
s’encarrega de gestionar centres
de menors. Els nois ens demanen,
sobretot, esport i formació, i nosaltres oferim tot el que podem,
tot i que els recursos són limitats.

Quina és la missió d’Eduvic?
La nostra missió és que aprenguin català i castellà, quatre normes bàsiques
de convivència i codis culturals, que
són molt diferents als seus. A partir
d’aquí, que aprenguin un ofici, trobin
una feina i puguin viure sols. Si tot va
bé, la documentació ha d’acompanyar
aquest procés.
Quins agents locals han col·laborat
en l’acolliment?
A Sant Just ens hem coordinat amb
l’Ajuntament, l’Hotel CityPark i
diverses entitats. Els nois fan activitats gairebé cada tarda i això els
ajuda a relacionar-se, conèixer gent
de l’entorn i practicar l’idioma. Des
d’Eduvic, agraïm l’ajut de totes les
persones i entitats que col·laboren
en l’acolliment dels joves.
Qui finança els centres d’acollida?
La Generalitat els finança i en delega la gestió. Eduvic és una coo-

Quins són els seus països de
procedència?
Els que han arribat a Sant Just
Desvern venen de països francòfons de l’Àfrica: la Costa d’Ivori,
Guinea Conakry, el Senegal, el Camerun, Ghana, Gàmbia, el Sudan,
etc.
Quines són les seves perspectives
de futur?
Ells voldrien tenir papers per treballar i enviar diners a casa. Barcelona no és un punt d’arribada per
al col·lectiu subsaharià però, si s’hi
troben bé, es queden. Molts emigrants surten del seu poble sense
una destinació específica, perquè
l’únic que busquen és un lloc on
puguin viure millor i treballar.
Com es troben a Sant Just?
En general s’han sentit ben acollits, i quan marxen ens ho diuen
i ens ho agraeixen. Hem de tenir
en compte que, en el seu viatge
fins aquí, molts han patit segrestos
i esclavatge, han viscut en boscos
i han estat maltractats, colpejats i
perseguits per la policia en altres
països. Aquí tenen un llit, aigua calenta, menjar, una bona atenció i
poden aprendre un ofici.

Implicació de les entitats locals
en la integració dels nois subsaharians
a Sant Just Desvern
Sant Just Desvern acull un centenar
de joves subsaharians d’entre 16 i 18
anys. Davant l’arribada d’adolescents
migrats sense referents familiars,
la Generalitat de Catalunya va cercar diferents espais al territori que
poguessin atendre les necessitats
d’aquests joves com a centre d’acollida d’emergència temporal.
El grup està atès les 24 hores del
dia per l’entitat del tercer sector,
EDUVIC, a través d’un equip de professionals (infermeria, psicologia,
treball social, educació, coordinació
tècnica i traducció, entre d’altres).
Durant l’estada a Sant Just, –que
es preveu fins l’abril– s’ha tramitat
la seva documentació i identificació; s’han fet els controls sanitaris
pertinents per cada jove i s’ha fomentat el seu coneixement del català
i el castellà. Però més enllà d’això,

l’Ajuntament ha generat dinàmiques
d’acollida treballant amb Eduvic i
entitats i ciutadania del municipi,
les quals s’hi han abocat de ple per
facilitar-los activitats formatives i
lúdiques: passejades per Collserola
amb Justícia i Pau i la SEAS, classes
d’escacs amb Sant Just Solidari i de
dibuix amb el Carrau Blau, parelles
lingüístiques en quatre idiomes amb
ciutadania voluntària, tallers d’art,
percussió, fotografia, teatre social
i dance hall i sessions de cinema al
Casal de Joves, i activitats esportives
amb el Club d’Atletisme i l’Atlètic
Sant Just. També hi ha hagut nois que
han estat assajant amb Bandandarà i
Dimonis Apagallums de Camablanca.
A través de les activitats es treballa la integració del joves, però
també s’han creat vincles i relacions molt fortes i especials. Segons

Carlos Melchor
President del Club d’Atletisme
Sant Just

Montse Martín
Directora del Casal de Joves

“El Club d’Atletisme ha volgut posar el seu granet de sorra perquè
l’estada d’aquests nois sigui més
grata. Els oferim entrenaments
amb un dels nostres tècnics qualificats i ells treballen amb motivació i els volem felicitar pel seu
bon comportament. Des del club
ens complau poder participar en
aquest tipus d’iniciatives solidàries i integradores i agraïm a l’Ajuntament l’oportunitat que ens ha
donat. Entre tots i totes hem de
formar persones compromeses
amb el municipi i les accions socials.”

“Oh benvinguts, passeu, passeu…
Potser és només la lletra d’una cançó
però en els darrers mesos al Casal de
Joves s’ha convertit en una realitat.
El grup de joves subsaharians fa diferents activitats al nostre equipament.
Compartim amb ells moments fantàstics, on malgrat la seva situació,
gaudeixen d’experiències positives
que creiem segur els acompanyaran
en el seu viatge. Per a nosaltres és
un luxe compartir aquests moments
amb uns joves tan especials i amb
uns valors tan positius. Aquí tindran
sempre la nostra amistat i, per descomptat, sempre seran benvinguts.”

la regidora de Solidaritat i Cooperació, Quima Giménez, “valorem aquesta acollida com a molt
positiva, enriquidora i on aprenem
els uns dels altres. I una vegada
més, podem dir que Sant Just és
un poble d’acollida i integrador.
Tota persona és benvinguda. I cada
persona que arriba ens ensenya la
seva cultura i això fa que tothom
ens enriquim tant a nivel cultural
com en tenir una visió diferents de
la vida”.
Una voluntària de Justícia i Pau
els ha fet voluntariat lingüístic: “Fem
tasques d’alfabetització en català i
castellà amb nois de diferents nacionalitats i hem constatat que tenen
molt interés per aprendre a llegir. I
l’Ajuntament està fent el que li toca,
acollir. No debades és un govern d’esquerres i està actuant bé”.

Laia Amargós
Responsable de l’equip
del Taller Municipal
de Plàstica Carrau Blau
“Des del Carrau Blau, estem molt
contents i contentes de tenir l’oportunitat de participar en l’acolliment
dels joves subsaharians durant la
seva estada a Sant Just Desvern.
L’experiència està sent magnífica,
ja que a part de l’atenció i voluntat de tots ells per treballar amb la
plàstica, observem resultats molt
satisfactoris. I demanem insistentement que la nostra experiència
pugui també realitzar-se en altres
centres d’acollida, doncs pensem
que seria molt beneficiós per tot el
col·lectiu.”
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NOTÍCIES BREUS
NOUS PANELLS INFORMATIUS
DE PLACES D’APARCAMENT LLIURES
AL BARRI CENTRE
Els panells informatius de Rambla/Major i de l’Avda. Indústria/Miquel Reverter ja informen de les
places d’aparcament lliures a les zones blaves de la zona centre.
També s’han activat sensors al pàrquing del Mil·lenari. Aquesta mesura va ser consensuada amb
representants del Mercat Municipal per facilitar l’accés al barri centre i fer compres als
comerços locals.

VISITES A LES ESCOLES I PREINSCRIPCIONS
PER AL CURS 2019-2020 LA SEGONA
QUINZENA DE MARÇ
El mes de desembre es van constituir els Consells Escolars de Centre
després del procés electoral per renovar el sector de pares i mares. Es tracta
del màxim òrgan col·lectiu de decisió i participació de tota la comunitat
escolar en el Govern de Centre. Hi estan representats el professorat, el
personal d’administració, els pares i mares, l’AFA i l’Ajuntament. Les funcions
del Consell Escolar són, entre d’altres, participar en l’aprovació del projecte
educatiu i les seves modificacions, així com en l’aprovació de la programació general anual de les
normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre; intervenir en el procediment d’admissió
d’alumnat i ens els processos de preinscripció i matriculació; intervenir en la resolució de conflictes
i, si s’escau, revisar les sancions a l’alumnat i aprovar les directrius per a la programació d’activitats
escolars complementàries i d’activitats extraescolars.
Les visites als centres escolars i les preinscripcions per al nou curs es faran durant la
segona quinzena de març. Més informació de dies i dates al proper butlletí.

AVANCAR DEIXA D’OPERAR
A L’ÀREA METROPOLITANA
Avancar, l’empresa que ofereix el servei de cotxe compartit a Sant
Just Desvern, ha comunicat a les persones usuàries del servei
que el 28 de febrer deixarà de prestar-lo a Barcelona
i a tota l’àrea metropolitana. Gradualment
s’aniran retirant les places reservades
per aquests vehicles que ara tenim
a la població.
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SANT JUST ES BENEFICIA
DE LA NOVA TARIFA
DE TRANSPORT PÚBLIC
D’UNA ZONA
L’1 de gener va entrar en vigor la nova tarifa
metropolitana, que permet utilitzar
títols d’una zona per a tots els viatges amb
origen i destinació a un dels 36 municipis
metropolitans, entre els quals hi figura
Sant Just Desvern. Tot i que cap municipi
del sistema canvia de zona tarifària, els
desplaçaments dins dels municipis de l’àrea
metropolitana (situats a la primera corona
i parcialment a les zones 2A, 2B i 2C de la
segona corona) es podran fer amb la tarifa
d’una zona, tant per als bitllets senzills com
per als títols integrats.

NOTÍCIES BREUS
LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT
TORNA A OBRIR DESPRÉS
DELS TREBALLS DE REFORMA
El 21 de gener la Biblioteca Joan Margarit ha tornat a obrir les portes després del tancament
temporal per fer-hi actuacions de reforma i millora de l’equipament. S’han dut a terme diferents
treballs, com el canvi de paviment de la
planta primera, zona de persones adultes
i infantil i la retirada de la tarima de la
zona de petits lectors de la sala infantil.
També s’ha renovat el mobiliari dels
espais de la planta primera i del vestíbul
i s’ha adequat el de l’espai de treball en
grup de la planta baixa. Tanmateix s’ha
aprofitat l’actuació per instal·lar la fibra
òptica i per renovar la senyalització de
tota la biblioteca. Aquestes millores
responen a les noves necessitats de les
persones usuàries.

MOR EL FUNDADOR
DEL SERVEI DE
VOLUNTARIAT
DE PROTECCIÓ CIVIL

Sant Just Solidari convida la ciutadania a
col·laborar amb el projecte BEQUES. Amb un
mínim de 50 ¤ durant cinc anys, un noi o noia
de Camoapa podrà fer els estudis de secundària.
Envia un missatge a sjs@justsolidari.cat

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

Aquest mes de gener ha mort el veí
Miquel Sanchís Palanca, als 79 anys.
Valencià de naixement, des de la
seva arribada a Sant Just Desvern es
va implicar fortament amb diferents
entitats del poble, com l’Agrupació
Sardanista i el servei de voluntariat
de Protecció Civil, del qual va ser
fundador i amb el qual va col·laborar
fins a l’últim moment. L’any 2012 va
ser guardonat per la seva dedicació
amb un dels Premis Conviu,
impulsats per la Policia Local.
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El carrer
Mercat es talla
al trànsit per fer
la nova plaça
Des de mitjan gener i durant algunes setmanes es talla el trànsit
del carrer del Mercat per dur a
terme els treballs de construcció
de la nova plaça del Mercat. Les
persones que tinguin guals en
aquesta via, així com els vehicles
de serveis podran accedir-hi des
dels carrers Creu i Freixes.
Pel que fa a l’aparcament del
Mil·lenari, l’accés s’haurà de fer
pel carrer Àngel Guimerà.
L’actuació suposarà l’enderrocament dels locals exteriors del
Mercat Municipal i l’urbanització
de l’espai. També s’ampliaran les
places d’estacionament del carrer
del Mercat i el local de Protecció
Civil es traslladarà al magatzem de
la Brigada (carrer Espigolera).
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L’eficàcia, el temps d’espera i el tracte,
aspectes més valorats de l’OAC
L’Ajuntament ha tingut sempre un
clar enfocament a la millora contínua
en la prestació dels serveis a la ciutadania. Per donar-hi resposta, entre
d’altres compromisos, s’ha plantejat l’objectiu d’implantar la Carta de
serveis de l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) com a instrument
de comunicació dels estàndards de
qualitat d’aquest servei. Complint
amb l’obligació de les administracions de fer públics el catàleg de serveis
que presta, les cartes dels serveis i la
informació sobre les avaluacions de
qualitat, aquesta informació es pot
trobar al Portal de la Transparència
de santjust.cat.
La carta detalla els serveis que
presta l’Oficina i està en procés per
obtenir una certificació de qualitat.
Un dels instruments d’avaluació del
servei és mitjançant una enquesta
de qualitat entre la ciutadania que,
havent estat atesa per l’Oficina, ha
valorat i prioritzat els serveis que
presta per tal de millorar-los. L’en-

questa afirma que la informació que
han rebut ha estat útil i entenedora,
el 95% considera que la tramitació
realitzada ha estat eficaç i el 70%
ha pogut concloure la gestió. Pel que
fa al temps d’espera, el 99% de les
persones han estat ateses en menys
de 15 minuts i el 93%, en menys de 5
minuts. D’altra banda, el 99% afirma
que el tracte rebut ha estat amable
i el 96,5% considera que l’espai de
l’OAC, és correcte i adequat.
Els resultats també indiquen
que els tipus de tràmit més habituals són les gestions relacionades
amb el padró (31%), les de registre
i altres (16%) i les relacionades amb
els Serveis Socials (15%). Respecte
a l’enquesta feta al 2017, ha incrementat el percentatge de tràmits
realitzats a títol individual (81%)
i han disminuït els tràmits per a
empreses o entitats (19%), en bona
part perquè moltes d’aquestes gestions es poden dur a terme de forma telemàtica.

Crida a les empreses
per acollir-se al
nou programa de
formació i ocupació

3+6

El Ple Municipal
de desembre
va aprovar per
unanimitat
les bases del
programa 3+6,
que s’adreça a
persones aturades
i amb dificultats d’inserció laboral.
Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament
de Sant Just Desvern, qualsevol empresa
del municipi, pot acollir-se al programa
fins al 26 de febrer. Aquesta iniciativa,
de 9 mesos de durada, té com a objectiu
dotar de formació i ocupació a 6 persones
aturades en cerca activa de feina.
El programa, que ja s’ha implementat en
altres ocasions, en aquesta convocatòria
incorpora com a novetat que l’empresa
beneficiària haurà d’atendre, de manera
prioritària, a persones amb discapacitat
(física, intel·lectual, sensorial) i/o en
tractament de salut mental.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

EL JUTJAT DE PAU DE SANT JUST DESVERN
Què és el Jutjat de Pau?
El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal amb jurisdicció al terme
municipal corresponent. Hi ha Jutjat de Pau a tots els municipis
on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, i a Catalunya,
actualment, n’hi ha 898.
L’any 2018, el Jutjat de Pau de Sant Just Desvern va registrar

112

Naixements

96

Matrimonis

84

Defuncions

Quines competències té?
Per llei, els jutjats de pau tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil. En la jurisdicció civil, també tenen competències en aquells assumptes de quantia no superior als 90
¤ i en actes de conciliació. A més a més, també desenvolupen
tasques de cooperació i auxili judicial d’altres òrgans judicials,
gestionant les peticions que reben, majoritàriament a través
d’altres jutges o jutgesses..
Quan se celebren eleccions, la jutgessa de pau s’encarrega de
recollir les actes de les meses de votació, comprovar que la documentació contingui tota la informació necessària i portar-les
a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, al jutjat i a Correus,
acompanyada del cap de la Policia Local.

Com s’escull el jutge o jutgessa de pau?
El càrrec de jutge o jutgessa de pau és llec, és a dir, la persona
que l’exerceix no ha de ser necessàriament professional del Dret
ni pertànyer a la carrera judicial. L’Ajuntament és l’organisme encarregat d’escollir el jutge o jutgessa de pau i el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya s’encarrega d’avaluar si les persones
escollides compleixen els requisits.
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Els jutges o jutgesses de pau presten jurament davant del
jutge de primera instància i instrucció i cessen per les mateixes
causes que els jutges de carrera, quan els sigui d’aplicació. El
càrrec és vigent durant 4 anys.

Estructura del Jutjat de Pau
El Jutjat de Pau de Sant Just Desvern està format per una jutgessa i tres funcionaris d’oposició de l’Estat nomenats pel Departament de Justícia: una secretària, un gestor i una funcionària
d’auxili.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern rep una subvenció del Departament de Justícia per sufragar les despeses que genera el
Jutjat de Pau.

Imma Castellví,
jutgessa de pau de
Sant Just Desvern
Imma Castellví i Milà és jutgessa de pau de Sant Just
Desvern des del 1989. El mes d’abril de 2018 va ser
nomenada fins al 2022, juntament amb la jutgessa de
pau substituta, Ivonne Villar i Prieto. Imma Castellví
explica que va decidir presentar-s’hi l’any 1989 “per
fer un servei al poble”, en un moment en què hi havia
molt poques dones jutgesses de pau.

Evolució dels naixements, matrimonis i defuncions en els darrers anys
150
120
90
60
30

2012
Naixements

2013

2014
Matrimonis

2015

2016

2017

2018

Defuncions

Tràmits que es poden realitzar al jutjat de pau
Registre de naixements.
Per inscriure un naixement al Jutjat de Pau
de Sant Just Desvern, cal que tant el pare
com la mare de la persona nounada estiguin empadronades al municipi. En el cas
que els progenitors estiguin empadronats en poblacions
diferents, han de registrar el nadó al municipi on ha nascut.
Registre de matrimonis.
Per sol·licitar l’expedient matrimonial
al Jutjat de Pau de Sant Just Desvern,
cal que almenys una de les dues persones contraents estigui empadrona-

da al municipi. L’expedient matrimonial triga entre dos i
tres mesos en tramitar-se i té una vigència d’un any.
Registre de defuncions. El Jutjat de
Pau de Sant Just Desvern inscriu les defuncions que tinguin lloc al terme municipal, independentment de quin sigui
el municipi de residència i la nacionalitat de la persona
difunta.
Sol·licitar el certificat de fe de vida. És el document que acredita que una persona està viva,
així com el seu estat civil. La jutgessa de pau
ho ha de certificar de forma presencial.
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El nom “Parc de la Rambla”
guanya la consulta popular
Parc de la Rambla ha
guanyat la segona ronda
de votacions i és el nom
escollit per la ciutadania
de Sant Just Desvern
per batejar el nou parc
situat a la cruïlla Rambla/Major. La proposta
guanyadora ha obtingut
420 vots, superant Plaça
1 d’Octubre (233 vots) i
Jardinets de la Rambla
(27 vots). El 61,8% de
participants s’han decantat per l’opció guanyadora.
680 persones han participat a través de la plataforma “Fem Sant Just”,
el que representa un 4,6% de les 14.821 persones empadronades a Sant Just i
majors de 16 anys. En total, han votat 331 homes i 349 dones, i la franja amb
més participació ha estat la compresa entre els 40 i els 70 anys. Els noms
sotmesos a votació van ser presentats per una quinzena d’entitats del
municipi en la primera fase del procés. L’Agrupació Fotogràfica Sant Just,
el Centre d’Estudis Santjustencs i la Colla Gegantera Sant Just Desvern van
proposar Parc de la Rambla.
El Parc de la Rambla és el segon espai del municipi el nom del qual es tria a
través d’un procés participatiu. El primer va ser l’equipament de Les Escoles,
que es va escollir l’any 2012.
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Ampliació
dels ajuts per a
les famílies amb
necessitats
L’Ajuntament ha introduït millores en el
reglament de prestacions econòmiques
amb la voluntat d’augmentar els serveis
que es presten, arribar a més persones
i incrementar la quantitat dels ajuts
atorgats. En concret, neix el servei de
targeta moneder per a persones
amb necessitats econòmiques, que
complementarà el programa d’aliments
actuals. Les persones majors de 65 anys
que rebin la targeta moneder tindran
200 euros mensuals per a les despeses
alimentàries i, en casos d’unitats familiars,
la xifra s’incrementarà en funció del
nombre de menors a càrrec. D’altra banda,
es millora la renda zero perquè persones
amb rendes molt baixes puguin accedir-hi,
i també s’amplien el nombre de beques
educatives, sumant-se les beques
extraescolars a les de menjador i a les de
material escolar. Pel que fa a la quantitat
econòmica dels ajuts, la cobertura serà
més àmplia i els ajuts més elevats.

Sant Just celebra el Dia Internacional
de les Dones i les Nenes en la Ciència
Una de les línies aprovades pel Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) de Sant Just Desvern, dins l’eix Dona, Cièn
cia i Tecnologia és la celebració de l’11 de febrer, Dia
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. El
grup impulsor del PEC, l’Ajuntament i els centres han
dissenyat diverses activitats. A les tres escoles públiques
de primària i a la concertada noies de 2n de Batxillerat
de l’Institut explicaran a l’alumnat de 5è les investigacions i els èxits de dones científiques i tecnòlogues. La
voluntat d’aquesta activitat es que les alumnes que cursen
estudis de la branca científica facin de mentores a nenes
més petites, mostrant-les que elles també ho poden fer.
Tanmateix, el dia 11 de febrer a l’Institut es faran activitats relacionades amb el 150 aniversari del descobriment de la taula periòdica dels elements, i una xerrada
a càrrec de la científica i veïna Ana Caño. I per arribar
als infants més petits s’ha organitzat una activitat lúdica a
les 18h a la Sala Isidor Cònsul. És una proposta adreçada
a infants de 5 a 11 anys i per a les seves famílies, amb la
qual a través de preguntes i jocs es treuran de les ombres
dones científiques i convidaran les persones assistents
a conèixer els seus èxits i treballs.

Alumnat de primària treballa
un videojoc amb una científica
local com a protagonista
El professorat i l’alumnat de 5è de primària de l’escola
Canigó ha acceptat el repte que es proposa des del 3r
Concurs Escolar de Disseny de Videojocs Científics de
Catalunya. A més de treballar una persona científica important, enguany el concurs també demana que l’alumnat
tingui la possibilitat de conèixer-la. En aquest sentit, la
veïna Anna Caño és mare de dos alumnes de l’escola
Canigó, una científica reconeguda i, a més, dona, la qual
cosa també permet al centre trencar els estereotips de
gènere.
El tema principal d’aquesta edició és la química, i els
descobriments que està fent la santjustenca sobre la
resistència de les plantes al canvi climàtic han motivat
encara més l’alumnat, ja que els seus estudis han estat

publicats recentment en una revista científica americana.
El projecte es treballa durant tot el curs. L’alumnat
crea la idea, la història, els personatges i va presentant
feines segons les indicacions del concurs. El premi de
l’escola que finalment guanyi –se sabrà al mes de maig–
serà el desenvolupament real del videojoc.
La professora del Canigó Ana Castellón destaca els
beneficis d’aquest projecte per l’alumnat “ja que treballen diferents temes, grafisme, llenguatge i valors i això
és molt positiu”. Per l’Anna Caño, “compartir amb els
infants la meva feina, escoltar les coses que sabien de
mi ha estat una experiència molt bonica i emocionant”.

Promoure la participació
de dones i nenes en totes
les esferes
L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’11 de
febrer de cada any com al Dia Internacional de les Dones i les Nenes
en la Ciència per tal de promoure la participació plena i en condicions
d’igualtat de les dones i les nenes en l’educació, la capacitació, l’ocupació
i els processos d’adopció de decisions en la ciència. L’objectiu és eliminar
tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l’educació
i l’ocupació, tot trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i
culturals mitjançant polítiques i plans d’estudi en el camp de la ciència per
fomentar una major participació de les dones i les nenes i reconèixer-ne
els seus èxits.
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CONVENI DE LA VALL: COM
CONVERTIR UN PROBLEMA
EN UNA OPORTUNITAT

ELS JUDICIS
I SANT JUST

UN
#SANTJUSTREPUBLICÀ

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

El principal grup de la oposició us ha enviat durant aquests
darrers dies un díptic en el qual qüestiona la solució que ha
trobat l’Ajuntament al gran repte urbanístic que ha tingut
aquest municipi en els darrers anys: la preservació de la
Vall de Sant Just. Aquest díptic conté uns comentaris i uns
anàlisis que convé no passar pel alt. Per a no repetir els antecedents de la Vall –ja comentats en altres articles d’aquest
butlletí –recordar únicament que l’Ajuntament ha d’ubicar en
el terme municipal de Sant Just 65.440 m2 de residencial i
terciari. Aquest és el peatge a pagar per a preservar la Vall.
A partir d’aquí l’actual govern sempre ha tingut molt
clares tres premisses. La primera és que el creixement natural
del municipi era al voltant de la Ctra. Reial. Per raons de
mobilitat i de proximitat amb el Barri Sud, barri que acull
una notable varietat d’equipaments educatius, esportius,
sanitaris, etc. La segona, que qualsevol creixement urbanístic
que es produís havia de servir per a resoldre els problemes
d’accés a l’habitatge que pateix Sant Just. En aquest sentit
convé ressaltar que dels 680 habitatges que es construiran a
la Ctra. Reial, 237 seran de lloguer assequible. D’aquests, 185
l’Ajuntament els rebrà construïts per a gestionar-los. Estem
parlant, per tant, d’una operació que garantirà que una bona
colla de santjustencs i santjustenques no hagin de marxar del
nostre poble a la recerca d’habitatge. I la tercera premissa
era que les futures transformacions urbanístiques havien de
combinar habitatge i activitat econòmica. Per aquest motiu
s’ha decidit destinar la parcel·la de Pont Reixat 3 (a l’entrada
del municipi) a usos vinculats amb l’economia neta (comerç,
oficines, hotels, etc.) generadors de molts llocs de treball.
Totes aquestes transformacions s’han plantejat disposant
de quantioses dades recollides en els plans de mobilitat i
equipaments que ha elaborat la Diputació de Barcelona i
que actualment estan en fase de tancament. Per tant, no és
cert –tal i com afirma el PdCAT- que s’hagin pres decisions
d’aquesta envergadura sense estudis i anàlisis previs.
També convé remarcar que, tenint en compte que aquestes
transformacions han afectat sòls privats ja que la disponibilitat
de sòl públic no era suficient per a encabir el sostre pendent
de trasllat, no és recomanable engegar processos participatius –tal i com reclama el PdCAT– en els quals es decideixi
la ubicació del sostre de la Vall ja que molt probablement
aquests desembocarien en processos contaminats per grups
de pressió amb interessos immobiliaris i amb moviments
especulatius difícils de controlar.
Finalment, és cert que els creixements que es plantegen
proposen edificis d’alçades al voltant de les 10 plantes en
alguns casos. Però aquest fet no ens espanta. L’arquitectura
moderna ha demostrat com de bé es poden integrar edificis
alts en entorn urbans i com la concentració d’habitatges
permet alliberar espai per a tenir més equipaments i un espai
públic de molta més qualitat.
Històricament el PdCAT –antiga CiU– s’ha oposat als grans
projectes del poble: Complex del Mil·lenari, rehabilitació del
Walden... Decisions que han estat molt positives pel municipi i
que no han comptat, amb el recolzament del principal grup de
la oposició. Un cop més, els ex convergents donen l’esquena
a una transformació que resolt molts més problemes dels que
crea. Veurem quant temps tarden aquest cop en adonar-se.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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Als carrers de Sant Just ja es pot escoltar la típica frase
“és que s’apropen eleccions” o “ja estan en campanya”.
S’apropin o no les eleccions municipals la nostra obligació,
com a servidors i servidores públics, és la d’aplicar el
programa electoral, el Pla de Govern i el Pla d’Actuació
Municipal.
Heu imaginat què passaria si deixéssim de treballar
només pel fet que en quatre mesos hi ha eleccions? Seríem
irresponsables. La nostra feina és millorar la qualitat de
vida de tots els santjustencs i santjustenques. I això no
permet descans. Des d’Esquerra Republicana serem al
peu del canó fins al darrer minut de la darrera hora del
darrer dia. No entenem l’exercici de la política d’una altra
manera. Sempre ha estat així. Ens deixem la pell en tot
allò que fem.
És per això que quan fem balanç de la feina feta des
del juny del 2015, les sensacions són positives. Estem
satisfets de la feina feta a l’Ajuntament, en les nostres
competències directes en Seguretat Ciutadana, Mobilitat,
Seguretat Viària, Transport Públic, Comerç, Cultura i Patrimoni, Participació; en la feina feta pel Govern municipal i
en la relació que hem mantingut amb associacions i veïns
i veïnes del poble. Haurem executat gran part del Pla
d’Actuació Municipal i avançat inversions futures un cop
exhaurit el Pla d’Inversions previst. Deixarem un seguit de
projectes estratègics planificats: Pla d’Habitatge Públic
de Lloguer, Pla Estratègic d’Equipaments, Pla d’Acció
Cultural, Pla de Joventut, Projecte Educatiu de Ciutat, 2n
Pla de Mobilitat, Estudi d’Universalització dels Serveis
Socials i Reglament de Prestacions, Pla Local d’Adaptació
al Canvi Climàtic, Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el
Clima i Pla de Salut Mental.
Però som prou crítics per saber que hi ha coses que
s’haurien pogut millorar. Sempre. D’altres que, si les haguéssim de tornar a fer, probablement les faríem diferent.
Però, sigui com sigui, hem fet molta feina. I encara ens
en queda per fer.
I, mentrestant, què? Doncs seguim definint propostes
per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen
a Sant Just. I ho fem escoltant, participant. ERC volem
un #SantJustRepublicà actiu, obert, transversal i inclusiu. Un municipi que es pugui definir, orgullós, com
un poble amb polítiques d’esquerres, progressistes,
inclusives, de cohesió, sostenibles, feministes, de
participació activa i transparència constant. No hi ha
res més republicà que això. Si algú té ganes de donar-nos
un cop de mà només ha d’entrar al web femho.cat o
seguir-nos a Twitter, Instagram i Faceboook.
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

UN NOU EQUIP
PER GOVERNAR
SANT JUST

ANDALUCIA
Y SANT JUST
DESVERN

NUEVOS
PRESUPUESTOS

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal de
Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

El 17 de gener passat l’assemblea de Movem Sant Just –
En Comú Podem decidia quina seria la candidatura que es
presentaria a les pròximes eleccions municipals. Va votar
a favor i per unanimitat la candidatura encapçalada per jo
mateix, Just Fosalva, i que comptarà amb un equip format
per Teresa Comas, Carla Crespán, Isaac Santana i Agustí
González en les cinc primeres posicions.
Des de Movem estem treballant en un acte de presentació
de la candidatura a les municipals que tindrà lloc durant les
pròximes setmanes i del qual en farem la difusió ben aviat.
L’equip de Movem combina la renovació, amb nous perfils que fan el pas a treballar des de les institucions amb
l’experiència: en Just Fosalva compta ja amb una experiència de 4 anys a l’Ajuntament i l’Agustí González és l’actual
conseller delegat de l’empresa municipal Promunsa. La llista
s’anirà completant en els propers mesos per constituir una
candidatura guanyadora que ens permeti seguir apostant
per polítiques basades en el bé comú, la sostenibilitat, el
feminisme, l’educació i la cultura com a eixos fonamentals
de canvi en la nostra societat, i desenvolupar-les amb una
governança compartida amb la ciutadania. Som gent comuna
al servei de la gent comuna.
Durant el mes de febrer iniciarem el treball per a l’elaboració del programa electoral, un programa que vol i necessita
ser enriquit i conformat des de la participació ciutadana, és
per això que organitzarem unes sessions presencials de debat
que ens han de permetre consensuar els reptes de futur per
al Sant Just del 2023, entre altres accions.
Ens agrada el nostre poble, i ens agrada lluir-lo arreu,
però som conscients que ni el cofoisme ni l’autocomplaença
ens permetran avançar. Som i aspirem a representar la gent
crítica de Sant Just, la gent lluitadora que és conscient que
cal constantment programar estratègicament a mitjà i llarg
termini per aconseguir el màxim benestar per a tothom, i
que cal fer-ho de manera col·lectiva. També amb una gestió
eficient basada en els interessos generals i solvent en la
consecució dels resultats.
Som Movem Sant Just i volem que el nostre poble participi amb força del moviment de ciutats agermanades pel
canvi i pel bé comú.

info@movemsantjust.cat
www.movemsantjust.cat
@movemsantjust
www.facebook.com/movemsantjust
@movemsantjust

Decía Susana Díaz (PSOE) alrededor del mes noviembre: “Andalucía será socialista otros 36 años más”.
Pues nada más lejos de la realidad la gente andaluza
ha votado cambio, ha dicho basta a la corrupción y ha
abierto la puerta a la regeneración democrática tan
necesaria en cualquier lugar donde hayan gobernado
los mismos durante 40 años.
Todo llega y este ha sido el momento del cambio
en Andalucía. Existe cierta similitud política entre Andalucía y nuestra comarca, el Baix Llobregat y más
que seguro con nuestro municipio. Seguramente algo
tendrá que ver que el Baix haya sido tierra de acogida de ciudadanos del sur que a lo largo del siglo XX
abandonaron su tierra en busca de un futuro mejor y
como no en Sant Just, con nuestro querido Barrio Sur.
Esta relación análoga entre Andalucía y El Baix
Llobregat, ha producido resultados políticos similares
en ambas tierras hasta la fecha. Mayorías absolutas
o muy amplias del PSOE allí y PSC aquí; que llevan
gobernando nuestros municipios desde el inicio de
nuestra democracia. El conocido como cinturón rojo,
¿Será socialista otros 36 años más, Sr. Perpinya? Yo
creo que no. Y si en Andalucía ha llegado el momento
del cambio en Sant Just estamos muy cerca.
Además si coincidimos en que es muy necesario
una regeneración de nuestros ayuntamientos que han
sido gobernados por los mismos durante tanto tiempo,
en Sant Just se acentúa la necesidad cuando estamos
viendo como el PSC se abraza al independentismo una
y otra vez, haciendo pactos de gobierno con ERC y
Movem. En ese sentido, vemos como el PSC permite
a los comandos separatistas que campen a sus anchas
por el municipio con pintadas continuas del mobiliario
urbano, con provocaciones, con ocupación del espacio
público con simbología partidista, con fiestas mayores
copadas por entidades más políticas que culturales, etc.
El Baix Llobregat, conocida históricamente como
una “provincia andaluza” ha sido hasta la fecha un fiel
reflejo de los resultados que se daban en Andalucía.
Todo llega y está próximo el momento del cambio
en Sant Just.
Para liderar ese cambio seguimos trabajando desde
Cs con todos y cada uno de los vecinos/as, trabajando con ilusión en cada barrio de nuestro municipio,
contando con todas las personas por un futuro mejor
para Sant Just.
¡Nuestros mejores deseos para el año 2019, lleno
de oportunidades y felicidad para todos!

Hoy quiero aprovechar este articulo para poner
de manifiesto por cuarta vez, nuestra negativa a
la aprobación de los presupuestos para el ejercicio
2019. Y es que no podemos aprobar unos presupuestos que mas allá de no subir el impuesto
estrella de recaudación (IBI) sigue siendo del
todo incomprensible para este humilde regidor
como no se premia a la ciudadanía con una flexibilización fiscal ya que estos años anteriores que
han supuesto una enorme dificultad económica
para muchos vecinos y aun asi han seguido cumpliendo fielmente con sus obligaciones dinerarias
convirtiendo a Sant Just desvern como la ciudad
con menos morosidad de toda la comarca, sin que
haya tenido recompensa alguna a tanto esfuerzo.
Paralelamente seguimos generando superávits
de millones de euros sin que ello repercuta en los
bolsillos de los vecinos y es por todo esto que
os doy mi compromiso que si el Partido popular
de Sant Just Desvern consigue unos resultados
en las próximas elecciones municipales que le
permita ser decisivo a la hora de confeccionar
un nuevo gobierno, esto se ACABARA.
Tenéis mi mas fiel compromiso a convertir la
vida de los vecinos contribuyentes en mas fácil
económicamente hablando ya que es posible
tener un pueblo al dia con todas sus necesidades
cubiertas sin que ello suponga asfixiar el bolsillo
de nadie.
Faltaría mas, es nuestra obligación como
políticos y como personas.
Tenemos que ser capaces de modificar conductas y políticas de previsión de crecimiento
económico ya que como decía un viejo eslogan
de mi partido EL DINERO TIENE QUE ESTAR EN
EL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS Y NO EN
OTRO LUGAR.

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 FEBRER 2019. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
SANT JUST, MUNICIPI FEMINISTA

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

Aquest mes de febrer, el dia 11, se celebra el Dia Internacional de les
Dones i les Nenes en la Ciència i al març prepareu-vos, DONES, per
a tota l’activitat que hi ha prevista. Aquí un avanç!:
• Per anar plegades a la concentració massiva que es preveu a Barcelona el 8
de març.
• Per participar en l’acte central del Dia Internacional de les Dones que es farà
el 15 de març, al Casal de Joves, amb sopar, espectacle i música
• Per assistir a la presentació del volum II de la Miscel·lània de 66 dones
santjustenques, el 27 de març, a la Sala Municipal de l’Ateneu. Exposició al CIM
de Can Ginestar.
• … i activitats als centres educatius, exposicions i xerrades!
www.santjust.cat

LITERATURA

CLUBS DE LECTURA PER A TOTHOM
A Sant Just Desvern hi ha organitzats diversos clubs de lectura que fomenten
la passió per la literatura, els llibres i la reflexió i la posada en comú amb
altres persones, de vegades, inclús amb el propi escriptor/a. Us animem a
conèixer els grups i a participar-hi.
Clubs de Lectura de la Biblioteca Joan Margarit
De caràcter mensual. Grups de dimarts i dijous. A les 19 h. Biblioteca.
Club de Lectura de novel·la negra conduït per José Luis Ibáñez Ridao
Amb inscripció prèvia a la Biblioteca Joan Margarit.
Dimarts 12 de febrer, ales 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar.
English Reading Club: club de lectura en anglès coordinat per Claire Reed
De caràcter bimestral i de nivell avançat. Inscripcions a la Biblioteca Joan Margarit.
Dimecres 27 de febrer, ales 19.30 h. Can Ginestar.
Club de Lectura fàcil en català
Inscripcions al Servei Local de Català (Les Escoles - santjustdesvern@cpnl.cat)
Lectura de febrer: L’escarabat d’or, d’Edgar Allan Poe
De caràcter mensual. Dijous 28 de febrer, a les 19.15 h. Les Escoles

FOMENTEM LA LECTURA I EL CONTACTE AMB ELS LLIBRES 		
PER A NADONS I INFANTS I LES SEVES FAMÍLIES!
Taller: Explorem i juguem amb els contes
Per a nadons de 15-36 mesos i les seves famílies
Dimecres 13 de febrer, a les 17.30 h.
Sala Infantil de la Biblioteca Joan Margarit
Taller: Primer contacte amb els contes
Per a nadons de 0-14 mesos i les seves famílies
Dijous 28 de febrer, a les 17.30 h. Sala Infantil 		
de la Biblioteca Joan Margarit
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S’apropa el Rei
Carnestoltes!
Aneu preparant la disfressa, la comparsa i les ganes de passar-ho bé
perquè la disbauxa i la gresca del
Carnaval està aquí. Les Ampe’s de
les escoles de Sant Just Desvern ja
fa temps que treballen en les seves comparses, i animem a tothom,
entitats, persones a títol indivual i
qui vulgueu formar un grup, que us
animeu i participeu en el concurs de
disfresses d’enguany.
Inscripcions per participar en el Concurs de Disfresses del Carnaval 2019
Del 8 al 28 de febrer. Bases a santjust.cat
Gran Rua de Carnaval
Dissabte 2 de març,a partir de les
16.30 h. Parc de Joan Maragall
Festa de Carnaval ambientada en els
anys 20 de l’Agrupació Escolta Martin
Luther King
Dissabte 2 de març, a les 23 h. Casal
de Joves
I a més...
Bristol Kids Activity: Carnival Masks
workshop. Taller en anglès on crearem
màscares de carnaval.
Per a infants de 6 a 11 anys. Inscripcions
al tel. 689 10 90 68 (whatsapp)
Dissabte 23 de febrer, a les 11 h. Acadèmia Bristol (Casa Costa)
Taller de carnaval per a infants
Dimecres 27 de febrer, a les 18 h.
Espai Mas Lluí.
Informació: Associació veïnal Mas Lluí

MÚSICA

La música a Sant Just més viva que mai
Prop de 400 alumnes entre infants, joves i persones adults
es formen i aprenen a tocar
un instrument o a cantar
cada setmana als Tallers de
Música de Sant Just, centre ubicat a Les Escoles.
Aixímateix, també al
voltant d’una setentena ho
fan a l’Escola de Música de
l’Ateneu.
Cors, grups de cantaires,... i
l’àmplia programació d’actes musicals (estones de clàssica, jazz, música
barroca,...) fan que l’interès per la música a Sant Just
sigui molt alt i exigent.
Aquest mes, l’audició de l’alumnat dels Tallers de Música, farà que puguem comprovar el bon nivell i la qualitat
dels futurs músics i afeccionats de Sant Just Desvern.
Audició Tallers de Música. Dissabte 16 de febrer, durant
tot el dia. Casal de Joves

MÉS MÚSICA...
Concert de jazz: Gabriel Amargant & Pau Figueres Trio
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i 6 ¤ (menors
30 anys).
Inclou consumició.
Divendres 8 de febrer, a les 22 h. 		
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Concert del Quartet Moana
Dimarts 19 de febrer, a les 19.30 h. Can Ginestar
Estones de Clàssica: Se dolce è il tormento, amb la
Camerata del Seicento
Diumenge 17 de febrer, 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).
Cicle de música barroca amb l’Orquestra Barroca de
Barcelona
Dissabte 23 de febrer, 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).

US PROPOSEM...
Campanya de donació de sang
Dimarts 19 de febrer, a les
16.30 h
Casal de Joves

INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

50 ANYS CAU!
Xerrada: Els valors escoltes en el
món d’avui, amb M.Jesús Comellas i Carbó, mestra, psicòloga
i professora d’Orientació Educativa de la UAB
Dijous 7 de febrer, a les 19.30 h.
Sala Piquet de l’Ateneu

Activitat lúdica per a infants de 5 a 11
anys sobre les dones en la ciència
Dilluns 11 de febrer, 18 h. Sala Isidor
Cònsul i Giribet de Can Ginestar

10è aniversari de l’Escola Montserrat
a la seva ubicació
Divendres 22 de febrer, a la tarda
Escola Montserrat

PER A TOTHOM
Excursió i calçotada a Balaguer amb
l’Associació Cultural Casa Extremadura
Diumenge 17 de febrer, a les 8 h

Presentació del llibre de relats: Jugando a la vida, d’Álex Martin
Informació: www.interestelar.es
i Biblioteca Joan Margarit
Divendres 22 de febrer, a les 19 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet de
Can Ginestar
Bristol Talk: Biochemistry of Love
Xerrada bilingüe anglès/castellà, amb el catedràtic José M.Argilés.
Divendres 15 de febrer, a les 14 h.
Acadèmia Bristol (Casa Costa)
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SOLIDARITAT

FOTOGRAFIA

En el marc de la campanya “Palestina Batega”, una iniciativa de l’Associació
Catalana per la Pau i que té per objectiu apropar Palestina a la ciutadania,
se celebra a Sant Just Desvern, un cinefòrum al voltant de la situació de
vulneració de drets que pateix el poble palestí. Es projecta el documental
“Un món que no és el nostre” dirigit pel cineasta palestí Mahdi Fleifel i que
ens apropa a aquesta situació.
Documental: Un món que no és el nostre, dirigit per Mahdi Fleifel. Divendres
8 de febrer, a les 18.30 h. Casal de Joves

I NO US PERDEU...

Photo by Evan Kirby on Unsplash

Palestina batega!

Voleu saber més
de fotografia?
Sessions “a la carta” sobre tècnica
fotogràfica (4 febrer) i Photoshop/Lightroom (18 febrer). Podreu preguntar els
vostres dubtes. A les 19 h. La Vagoneta

CINECLUB UTOPIA

DOCUMENTAL DEL MES

Projecció
de la pel·lícula:
Ha nacido
una estrella,
del director
Bradley Cooper
A partir dels
12 anys.
Dissabte 23
de febrer, a
les 18.30 h.
Sala Utopia del Casal de Joves

Ouaga girls, dirigit per Theresa Traoré Dahlberg. Reflexió
sobre la manera de fer-se un lloc
com a dona
treballadora
a la difícil
situació
de Burkina
Faso.
Divendres
22 de febrer,
a les 20 h
Sala Cinquan
tenari de l’A
teneu

Sortida a veure exposicions de fotografia (Galeria Valid Foto, Fundació Foto
Colectania i Arxiu Fotogràfic de Barcelona). Dijous 7 de febrer, a les 17.30 h
Xerrada amb un fotògraf convidat. Dilluns 25 de febrer, a les 19 h. La Vagoneta

Vols participar en l'exposició
de fotografies dels Jardins de
Can Ginestar que fa l'Agrupació
Fotogràfica Sant Just ?
Tema: Amigues i amics
Enviar un correu electrònic a:
info@junyfotografic.cat abans
del 15 de març

CLUB 60 i +

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

Taller: Apps i tràmits online
Un taller gratuït on aprendrem a fer
tràmits online (cita prèvia, certificats
digitals...), a conèixer facebook, twitter, Skype, youtube i spotify, a editar
imatges de vídeo i àudio i a fer servir
els dispositius mòbils i apps.
Curs impartit per l’alumnat de 4t d’ESO
de l’INS Sant Just que realitzen el Projecte d’Aprenentatge i Servei (APS).
Dies 28 de gener i 4, 11, 18 i 25 de febrer,
de 16 h a 17 h

Ball en línia dinamitzat
per Pedro Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les
persones sòcies.
Dijous 28 de febrer, a les 17.30 h. 		
Centre Social El Mil·lenari

Taller: Ganxet
Aprèn a fer un buff de ganxet d’una
sola passada.
Inscripcions de l’1 al 14 de febrer, de 10
h a 14 h, al Centre Social El Mil·lenari o
trucant al telèfon 93 371 89 87
Divendres 15 de febrer, d’11 h a 12.30 h.
Centre Social El Mil·lenari
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ESPORT I SALUT
Activitats esportives per a persones
+ grans 60 anys
Tots els dimecres, a les 10.30 h, des del
Parc del Parador Es combinen passejades,
natació i altres activitats esportives en
dies alterns, dirigides per un/a monitor/a
del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. Activitat gratuïta. No cal inscripció.
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT JUST DESVERN
Participació de la Coral Harmonia a

“Canta Gran” de l’Auditori
Dimarts 5 de febrer, a les 18.30 h
Calçotada a Altafulla (Tarragona)
Dimecres 13 de febrer.
Activitat adreçada a les persones sòcies
de l’entitat.
Visita a l’Ajuntament de Barcelona
Diumenge 24 de febrer.
Activitat adreçada a les persones sòcies
de l’entitat.
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DEL
BAIX LLOBREGAT
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: La història en clau
de dona amb Jordi Pisa Sánchez,
historiador
Dijous 7 de febrer.
Conferència: Dona i enginyeria.
Un tàndem de futur, amb Núria
Garrido, vicerectora de Docència
i Estudiants de la UPC
Dijous 14 de febrer.
Conferència: La corrupció política
a la història, amb Salvador Claramunt, historiador medievalista
Dijous 21 de febrer.
Conferència: Japó, el país de la
memòria profunda, amb Toni Arbonés Petit, periodista de Catalunya Ràdio
Dijous 28 de febrer.

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Abad. Pintura al pastel, de M.Àngels Abad
Al Celler de Can Ginestar, fins al 17 de febrer

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

80 anys que es tancava el refugi i Just Desvern
Al CIM de Can Ginestar, fins al 28 de febrer

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de gener (6.436 clics)

Exposició de fotografies: Islàndia, la llum del Nord
Al Centre Cívic Joan Maragall, de l’1 al 27 de febrer.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

1. Fins diumenge continua obert el procés participatiu per escollir el
nom del nou parc situat entre Rambla i Major
2. Mor, als 79 anys, Miquel Sanchís Palanca
3. Demà tindrà lloc a Ràdio Desvern el sorteig de 15 places de patge a
les carrosses reials de la cavalcada

Disonyando - Infinites dimensions, una realitat, 		
de Rubén Córdoba Schwaneberg
Al Celler de Can Ginestar, del 27 de febrer al 31 de març.
Inauguració, 27 de febrer a les 19.30 h

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

ALTRES

santjustcat
Can Ginestar

Programa Panorama Municipal (ETV Llobregat)
Debat dels portaveus municipals sobre Sant Just Desvern
Dijous 14 de febrer, a les 21.30 h

Sabieu que #SantJust és municipi
feminista? Ho va aprovar per
unanimitat el ple del mes de
novembre. Sant Just es va adherir a
la “Carta europea per a la igualtat de
dones i homes a la vida local” i va
assumir com a propi el “Decàleg per a
la construcció de ciutats feministes”.
#feminisme #municipisfeministes

Tertúlia de l’Ateneu: Fabra avui. La reforma del català i els
reptes actuals, amb la filòloga M.Àngels Massip i Bonet
Divendres 15 de febrer, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu
EXCURSIONS I ACTIVITATS DE LA SEAS
www.santjust.org/seas
Conferència sobre raquetes de neu, Sílvia Leal
Divendres 8 de febrer, a les 20 h. Sala Piquet Ateneu

SELECCIÓ DE TUITS (DESEMBRE 2018-GENER 2019)

@santjustcat

Excursió a la Serra de Llaberia (Baix Camp)
Diumenge 10 de febrer, a les 7 h

IgnasiMiranda
Ignasi Miranda@IgnasiMiranda

Excursió matinal al Castell d’Eramprunyà (Garraf)
Diumenge 17 de febrer, a les 7.30 h

Gran vivència del #Nadal
expressada diumenge passat,
#SagradaFamília a #LaMissa
@la2_tve @tve_catalunya amb
la Coral l’Harmonia del Mil·lenari
de @santjustcat @bisbatsantfeliu dirigida per Sílvia Planagumà @
splaarr Moltes gràcies! La celebració AQUÍ-> owl.li/nBDW30nctyd
TurismeBaixLlob
TurismeBaixLlobregat@
TurismeBaixLlob
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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 MARÇ:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 DE FEBRER

T’agradaria veure el refugi antiaeri
de #SantJustDesvern en realitat
virtual? 5 personatges, 5 escultures,
5 històries diferents i 1 mateix
moment històric: el bombardeig del 1939 bit.ly/refugi360santj…
#TurismeBaixLlobregat @santjustcat
joanarribas
joan arribas@joanarribas
Amb aquest terra algú “mordera el polvo”
com cuasi li ha passat a una iaia al baixar del
autobús @santjustcat P.S. les rajoles ballan
més que el Gene Kelly

Butlletí elaborat
amb paper reciclat
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