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Un mes de març en
femení amb activitats
reivindicatives i
lúdiques

Visites a les escoles
prèvies a les
inscripcions per
al curs 2019-2020

Tret de sortida als
habitatges de Mas Lluí
i al nou Centre Cívic
Soledat Sans i Serafini

Accions en marxa per millorar
el transport i la mobilitat

L

’enquesta per conèixer el grau de satisfacció de la
ciutadania de Sant Just Desvern amb els serveis
i els equipaments municipals que es va fer el
maig de 2018 reflectia que el 95% de les persones
residents al municipi estan molt o bastant satisfetes de
viure-hi. Les persones enquestades també destacaven el
transport públic com el principal problema del poble, i
consideraven que la prioritat municipal hauria de ser la
mobilitat dins del poble i l’habitatge públic.
Com a resposta a aquesta preocupació general, l’Ajuntament ha esmerçat esforços per dur a terme diferents
accions amb la voluntat de millorar el transport i la mobilitat interna, però també l’accés i la connectivitat amb
els municipis de la rodalia. Algunes d’aquestes ja s’han
posat en marxa, i d’altres estan en procés, atès que en
matèria de transport fora del municipi les competències
són supramunicipals i cal treballar-hi per arribar a acords.
En aquesta línia, s’acaba d’estrenar una nova web de
mobilitat i seguretat viària a santjust.cat per oferir informació àmplia i detallada de tots els mitjans de transport a
l’abast de la ciutadania de Sant Just, notícies d’actualitat,
dades sobre seguretat viària i espais per a la participació.
Com a repte de futur, l’Ajuntament està fent estudis
per posar en marxa el bus a demanda a barris amb
dèficit de transport públic com és el cas de Can Candeler. Les peticions es farien mitjançant una APP o altre
element que personalitza la demanda. Els inconvenients
són encara tecnològics per disposar d’integració tarifària
d’acord amb l’AMB.
El regidor de Transports, Mobilitat i Seguretat
Viària, Jordi Porta Pruna, destaca que “prioritzar la
mobilitat sostenible, l’anar a peu, en transport públic,
en bicicleta, així com intentar fomentar un ús racional
del vehicle privat han estat les línies estratègiques que
hem seguit, i que, creiem que són les encertades per tal
de garantir un futur més saludable, sostenible, inclusiu,
amb menys accidents i, en definitiva, amb més qualitat
de vida per a tothom”.

Una nova línia d’autobús exprés
connectarà Sant Just amb la
Diagonal per la B-23
Aquest mes de març ha entrat en funcionament una
nova línia exprés entre Sant Just Desvern i Barcelona
que unirà ambdós municipis de forma directa a través
de la B-23. Aquesta línia, que es dirà E30, substituirà i
ampliarà el recorregut de l’actual L30, que connecta Mas
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Lluí amb el Parador, amb les mateixes parades dins del
terme municipal de Sant Just i arribant fins el sector de
L’illa Diagonal de Barcelona.
La línia del servei d’autobusos AMB Exprés connectarà
el barri de Mas Lluí amb l’avinguda Diagonal de Barcelona
per la B-23, amb parades al Polígon Sud-Oest, al barri
Sud, al Parador, a la Rambla de Sant Just i al centre de
negocis Sant Just-Diagonal. A Barcelona, l’E30 comptarà
amb set parades, tres de les quals connectaran amb les
estacions de metro de la línia L3 Zona Universitària,
Palau Reial i Maria Cristina.

Properament es posarà
en marxa una APP de
pagament de zona blava a
la qual es podrà accedir a
través de la web de mobilitat

El 2018 el transport en tramvia
s’ha disparat i ha sobrepassat el
milió de viatges des de Sant Just,
sobretot per les persones que
l’agafen a la parada del Consell
Comarcal

Des d’aquest mes de març el JustMetro circularà
els diumenges i festius cada 30 minuts i a l’agost
ampliarà el seu horari pel matí.
També a partir d’aquest mes, el bus SF1 amplia el
seu recorregut per donar servei al veïnat de Mas
Lluí-Sant Just, connectant aquesta zona amb
Renfe-Sant Feliu.

Visita a Saragossa per veure
la possibilitat del pas del
tramvia per Esplugues
Nou accés bidireccional per
a bicis per unir la Ctra. Reial
amb el centre de Sant Just
Per donar una alternativa per les bicicletes i els
patinets a la Rambla s’ha habilitat el c. Sagrat Cor,
paral·lel a la Rambla de Sant Just, com la via d’entrada i sortida bidireccional per a les bicicletes. Aquesta
nova via per a bicicletes connecta la carretera amb
el Parador. D’aquesta manera les persones usuàries
del carril bici de la ctra. Reial, que connecta Sant Just
amb la Diagonal de Barcelona, passant per Esplugues,
poden entrar i sortir amb bicicleta per un carrer més
tranquil i segur, alternatiu a la Rambla que és una de
les arteries principals de pas de vehicles del municipi.

Com a part de l’estudi informatiu que s’està realitzant per a la
futura implantació del Trambaix per la Carretera Reial entre
Sant Just i Esplugues, a mitjan gener l’alcalde de Sant Just
Desvern, Josep Perpinyà, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,
els respectius regidors de Mobilitat i d’altres tècnics municipals
i de l’Autoritat del Transport Metropolità, van visitar Saragossa
per comprovar in situ com ha estat l’experiència de la integració
del tramvia al centre de la ciutat aragonesa.
Van poder veure la transformació urbana en la qual el
tramvia conviu amb altres transports, pacifica el trànsit i crea
noves oportunitats d’usos de l’espai. Aquestes experiències han
de servir per a la futura connexió del tramvia entre Sant Just i
Esplugues.

Nou Park&Ride
al tramvia
de Consell
Comarcal
Aquest mes de març està
previst que entri en funcionament una zona de
places d’aparcament gratuït si s’utilitza el transport públic a la parada
del tramvia de Consell
Comarcal. Aquests aparcaments d’intercanvi metropolitans estan basats en
el concepte de Park&Ride: aparcaments propers
a nexes de transport per
accedir al centre de la
ciutat en transport públic
metropolità.
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Aparcament intel·ligent
i més places al barri Centre
Recentment s’han instal·lat sensors a la zona
centre per conèixer on hi ha llocs lliures d’aparcament. Hi ha sensors al pàrquing del Mil·lenari, i a les zones blaves del carrer Mercat i Creu
(zona centre), així com panells informatius –a
Rambla amb Major, i avinguda Indústria amb
Miquel Reverter– perquè les persones conductores vegin la disponibilitat de places en
temps real. Aquesta mesura va ser consensuada
amb representants del comerç local per facilitar l’accés al barri Centre i potenciar les compres locals. També, amb la finalitat de facilitar
les compres, l’Ajuntament proporciona tiquets
d’aparcament gratuït a les botigues del Barri
Centre i Mercat perquè els reparteixin entre la
seva clientela. Els tiquets permeten estacionar
a l’aparcament del Mil·lenari de forma gratuïta
durant 20 minuts.
Quan finalitzin les obres del c. Mercat i del
parc de Can Freixes, aquesta zona comercial
disposarà d’una vintena de noves places d’estacionament en superfície.

S’engega el servei de bicicletes
elèctriques d’ús compartit
Ha arribat a Sant Just l’e-Bicibox, un
servei de bicicletes elèctriques d’ús
compartit disponible en 12 municipis
de l’Àrea Metropolitana. A Sant Just
s’hi han instal·lat dos mòduls d’estacionament i recàrrega: un davant de
l’edifici Walden i un altre al Parador.
Aquesta nova mesura té l’objectiu de
promocionar l’ús de la bicicleta elèctrica com a complement a la xarxa de
transport públic, i resol la mobilitat de
l’últim tram de desplaçament.
Sant Just té dues estacions d’e-Bicibox. Una al davant de l’edifici Walden
i l’altra al c. Tudona (al costat del Parador), amb 14 places cadascuna. Les
bicicletes estaran disponibles els 365
dies de l’any, des de les 7 h fins a les 11
h, i es podran estacionar fins a les 24
h. L’abonament al servei tindrà un cost
de 30 euros anuals i una tarifa segons
les franges temporals d’ús, excepte els
primers 30 minuts, que seran gratuïts.
BICICLETES ELÈCTRIQUES TAMBÉ A L’INSTITUT

Properament es farà una cessió de bicicletes elèctriques a l’Institut amb l’objectiu que l’alumnat les pugui provar durant un temps, i fomentar així aquest
mitjà de transport entre el jovent.
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Regular l’ús
de vehicles de
mobilitat personal
La manera de moure’ns per la ciutat
canvia constantment. Cada cop
s’opta per nous tipus de vehicles
personals més pràctics i sostenibles,
que proporcionen una gran
autonomia per desplaçar-nos on i
quan volem. Els patinets elèctrics
i altres ginys, són cada cop més
presents al nostre municipi. Es per
això que s’està treballant per aprovar
la regulació proposada per l’AMB per
aquests vehicles.

EQUIP DE GOVERN
SANT JUST MUNICIPI FEMINISTA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Commemorem el 8 de març de 2019 amb un clar
compromís per la igualtat entre homes i dones.
Per unanimitat, el ple municipal va declarar Sant
Just Desvern, ciutat feminista. Això vol dir que
ens hem compromès a donar compliment al “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”.
Com a govern, volem transformacions profundes
de la societat que acabin amb la discriminació
real que pateixen les dones envers els homes.
Malauradament, a Espanya, hi ha formacions polítiques que plantegen una involució en
els drets assolits per les dones i que defensen
públicament un retrocés dels pilars de les polítiques d’igualtat. En relació a la lluita contra la
violència de gènere, tot i les prop de 50 dones
assassinades durant el 2018, l’extrema dreta

està proposant derogar la Llei integral contra la
Violència de Gènere i reconvertir-la en la Llei de
la Violència Intrafamiliar, on el sexe de la víctima sigui secundari. Els posicionaments de l’extrema dreta han posat en alerta als moviments
feministes. Temen un retrocés en els drets
aconseguits si tenen capacitat de governar. Per
això, les reivindicacions del 8 de març estan més vives que mai i no es pot defallir per
reduir la desigualtat existent.
A San Just, tenim un ressorgiment dels
col·lectius feministes. L’Espai lila del Casal de Joves, que agrupa a dones joves, s’està
consolidant i a l’Institut de Sant Just, hi ha un
grup d’Empoderament lila amb una elevada
participació de noies i nois que genera reflexi-

ons i accions sobre la igualtat. Dos grups que
s’han implicat en el Consell Municipal de Dones per articular accions i propostes de manera
conjunta.
Tenim moltes dones lluitadores a Sant Just i
és important recuperar la seva contribució local.
Les seves vides formen part de la nostra història
local i és un testimoni que no hem de perdre.
Per això, és il·lusionant disposar de la II Miscel·lània de Dones que recull prop de 70 testimonis de dones locals que han desenvolupat la
seva trajectòria vital en un context de transformació democràtica. Us animo a descobrir les
protagonistes de “Santjustenques” a través
de la lectura del llibre o bé escoltant les entrevistes complertes a Ràdio Desvern.

4 ANYS MILLORANT
LA MOBILITAT I EL
TRANSPORT

LA CLAU ÉS EL LLOGUER

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

La mobilitat és una de les preocupacions principals de la ciutadania. Ho
sabem i per això hem posat tots els esforços per millorar-la, potenciant
el transport públic, creant carrers pacificats i una xarxa de carrils bici.
Una mostra és la nova E30, un autobús que a partir del 4 de març
connectarà, per primer cop de manera ràpida i directa, el centre de Sant Just
amb la Illa Diagonal per l’autopista, parant a Zona Universitària, Palau Reial
i Maria Cristina. Aquesta línia connectarà també amb Mas Lluí substituint
l’actual L30. Treballem per allargar-la fins a l’estació de Rodalies, cosa que
estem segurs que aconseguirem ben aviat.
En aquest sentit aquest mes també s’inaugura l’aparcament dissuasiu
(Parc&Ride) a la parada de tramvia de Consell Comarcal, una mesura per
fomentar encara més l’ús del transport públic.
No oblidem altres mesures com l’acord per fer passar el tramvia
per la Carretera; la Zona de Baixes Emissions a Bonavista i Raval de la
Creu i els sensors d’aparcament de Zona Blava i Mil·lenari per millorar
l’accés a la zona centre.
Els reptes que tenim pel futur són molts i importants: implantar l’àrea
verda per millorar l’aparcament de persones residents o fer arribar el transport públic a zones on encara no servim, com Can Candeler, per exemple.
Totes aquestes mesures, i moltes més, es poden consultar al nou portal
web santjust.cat/mobilitat amb informació sobre transport públic,
mobilitat a peu, en bicicleta, patinet, aparcaments, estadístiques i espais
de participació ciutadana.
Com sempre, al servei de la ciutadania i per a la ciutadania.

Durant el mandat 2015-19, una de les prioritats de l’equip de govern ha
sigut poder recuperar, enfortir i ampliar les polítiques d’habitatge. Partim
d’una idea clara i que ens preocupa: viure a Sant Just és car. Són moltes les
persones; gent jove, famílies monoparentals..., que, per culpa de l’augment
dels preus dels pisos, es veuen obligats a marxar del municipi.
Davant d’aquesta necessitat l’Equip de Govern va decidir elaborar el
Pla de l’habitatge de lloguer 2017-2024, que recull actuacions per facilitar
l’habitatge al veïnat. El més important del Pla, però, és l’aposta per disminuir
l’habitatge de protecció oficial de venda i substituir-lo per l’habitatge
de protecció oficial de lloguer, per oferir més oportunitats al
conjunt de la ciutadania i durant més temps. Són més de 100 pisos de
lloguer els planificats en aquest document, amb la qual cosa queda clar
que apostem pel lloguer com a eina de futur.
En aquest sentit, al març es començaran les obres de dues promocions
d’habitatge públic a Mas Lluí. L’edifici del c. Teresa Claramunt, amb 38
pisos de venda, i l’edifici del c. Comte de Vilardaga, amb 5 pisos de venda
i 20 de lloguer, tots dos de protecció oficial. Aquests se sumen als 54
pisos del c. Violeta Parra. En total són 117, entre venda i lloguer, els pisos
adjudicats durant aquests 4 anys.
Actualment, un 10% de la població santjustenca viu en pisos de
protecció oficial. Durant els pròxims anys, esperem seguir apostant per
l’habitatge de lloguer assequible per tal de poder augmentar significativament aquesta xifra, i oferir més oportunitats a tothom per a poder
accedir a un habitatge a un preu raonable.
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Algunes de les persones que formen el Grup d’Empoderament Lila

ENTREVISTA ESPAI LILA

ENTREVISTA AL GRUP EMPODERAMENT
LILA DE L’INSTITUT

bem periòdicament al Casal de Joves amb l’objectiu de
conèixer-nos millor, intentar canviar el nostre entorn i
eradicar actituds masclistes.

Qui forma el Grup Empoderament Lila de l’Institut?
Principalment alumnes de segon cicle d’ESO i Batxillerat,
tot i que també hi participen professores.

Quins motius van impulsar la creació del grup?
Ens atreia la idea de tenir un espai per compartir amb
altres dones i tractar els temes que volguéssim sense
tabús ni temors. L’objectiu inicial era dotar-nos d’eines,
coneixements i tallers sobre temes que ens inquieten.

Com es va crear el grup?
A principis d’aquest curs, un grup d’alumnes de 2n de
Batxillerat es van trobar amb la necessitat de crear una
assemblea feminista. A la primera reunió vam definir
alguns dels objectius: visibilitzar les dones científiques
i de la història, eradicar l’amor romàntic, visibilitzar la
violència a través de micromasclismes, informar sobre
feminisme i igualtat, etc.

“El camí cap a la igualtat
“Assemblees com la
és difícil però som
nostra enforteixen el
optimistes”
moviment feminista 		
Qui forma l’Espai Lila?
L’espai està format per dones del poble d’una franja d’edat
a les aules”
molt diversa, un fet que enriqueix molt el grup. Ens tro-

Quines accions heu impulsat?
A l’inici vam començar amb activitats més personals,
encarades a l’aprenentatge i la formació. A la Festa Major
vam llegir un manifest per reivindicar unes festes lliures
d’agressions i vam repartir polseres liles amb el lema
“Només val si et dic sí”. L’últim acte que vam realitzar
va ser una exposició al Parador el 25-N per fer visibles
víctimes mortals de feminicidis.
Quins són els principals reptes del feminisme?
Arribar a concebre les dones amb igualtat de condicions
respecte els homes, trencar amb els rols de gènere imposats per la societat patriarcal i visibilitzar els impediments
que ens posa la societat pel simple fet de ser dones.
Quins aspectes de les desigualtats són més presents
entre les persones joves?
El jovent cada cop està més conscienciat, però un dels
aspectes que destaca són els estereotips marcats per la
societat i la manca de llibertat de pensament i expressió.
Una cosa que ens preocupa és el fet d’anar soles pel carrer,
perquè seguim amb por quan tornem soles de nit a casa.
Com veieu el futur dels moviments cap a la igualtat
entre homes i dones?
El camí cap a la igualtat és difícil, però som optimistes.
Les nostres avantpassades van iniciar-lo i ara ens toca a
nosaltres continuar.
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Quines accions heu impulsat?
Hem fet diverses accions: vam penjar un mural amb
preguntes sobre feminisme i una bústia perquè l’alumnat
pogués contactar amb nosaltres anònimament, el 25-N
vam organitzar un debat a les aules al voltant d’un curtmetratge sobre violència de gènere i per Sant Valentí vam
omplir l’Institut amb cartells contra l’amor romàntic.
També tenim un calendari on apuntem els noms de les
víctimes de feminicidis.
Quines desigualtats de gènere són més presents
entre les persones joves?
Vivim envoltades de desigualtats massa normalitzades.
L’educació sexual femenina està més qüestionada que
mai i hi ha un desconeixent que accentua el fal·locentrisme i el tabú del plaer sexual femení. A Internet, hi
ha sexisme en els anuncis i a les xarxes socials, la prohibició de mostrar un mugró femení posa de manifest
la sexualització del cos de les dones.
Com veieu el futur dels moviments feministes?

L’ensenyament és la clau per construir un futur millor
i assemblees com la nostra enforteixen el moviment
feminista a les aules.

Un mes de març reivindicatiu en femení
Sant Just s’ha declarat municipi feminista i això ha de respirar-se en el
dia a dia, a través de les polítiques i
l’acció de govern, però també en la
programació per commemorar el Dia
Internacional de les Dones. De fet,
el dia 8 de març no s’ha programat
res amb la finalitat que tothom, dones i també homes, puguin sumar-se
massivament a la manifestació de
Barcelona i tornar a deixar palès que
els drets de les dones són irrenunciables i que cal una transformació
profunda de la societat per posar fi a
les discriminacions i les desigualtats
de gènere.
En aquesta línia, tot el març serà
un mes en femení. Xerrades, teatre,
experiències compartides i exposicions, són alguns exemples de les
propostes que es duran a terme. Com
a novetat el sopar del Dia de les
Dones, el divendres 15 de març al
Casal de Joves, tindrà un format
diferent amb la voluntat d’integrar el
públic més jove. I tenim una cita ineludible amb part de la nostra història
el 27 de març a la Sala Municipal de

l’Ateneu, dia que es presentarà la II
Miscel·lània de Dones, que recull
prop de 70 testimonis de dones de
Sant Just que han desenvolupat la
seva trajectòria vital en un context
de transformació democràtica.
Podeu consultar tota la programació a santjust.cat

Nou grup d’ajuda mútua per a dones víctimes de
maltractament amb fons del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere
El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere permet recuperar les competències sobre violència de gènere als ajuntaments, i
distribueix fons econòmics per a cada municipi. En el cas de Sant Just, l’Ajuntament ja ha rebut 3.785 euros que es destinen a un
grup d’ajuda mútua per a dones del Circuit Local de Violència de Gènere. La primera sessió del grup es va fer el 26 de febrer
i constarà d’un total de 9 sessions quinzenals. És la segona vegada que s’impulsa un grup d’aquestes característiques amb el suport
d’una psicòloga especialitzada.
El Ple municipal de gener va aprovar una moció que donava suport al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per tal que se
segueixi impulsant, que s’adapti a la realitat canviant i que rebutgi qualsevol proposta de supressió o reducció.
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NOTÍCIES BREUS
CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ
I IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS
DE COMPANYIA
La fundació FAADA, per a l’Assessorament i Acció en la Defensa dels Animals, està duent a terme la 8a.
campanya d’esterilització i/o identificació d’animals de companyia.
En les set campanyes anteriors, s’han aconseguit fer 79.109 identificacions i esterilitzacions, gràcies a
la col·laboració de gairebé 300 centres veterinaris. Aquesta xifra va evitar milers de naixements i milers
de despeses a l’administració i a les entitats.
Des de l’Ajuntament de Sant Just ens adherim a aquesta campanya i en fem difusió perquè les
persones propietàries puguin gaudir de millors preus en l’esterilització i/o identificació dels seus animals
de companyia. Més informació al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament i a la fundació FADDA.

INTEGRALIA OFEREIX
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
A PERSONES DE SANT JUST
AMB DISCAPACITAT
Recentment, la Fundació Integralia DKV ha instal·lat al		
c. Constitució, 3, de Sant Just Desvern, el seu centre especial de
treball més gran. Té un equip de 226 persones amb discapacitat
que ofereixen serveis d’atenció a client (centre d’atenció
multicanal). La Fundació Integralia és una organització social
promoguda l’any 2000 per DKV. La seva missió es la inclusió
sociolaboral de persones amb discapacitat física, sensorial, amb
malaltia degenerativa o crònica.
La Fundació Integralia forma a persones amb discapacitat
a través de l’Escola Integralia per tal de preparar-les per a
incorporar-se al mercat laboral i per treballar al centre de Sant
Just Desvern. Les persones del poble amb algun tipus de
discapacitat que busquin feina, poden posar-se en contacte amb
l’empresa trucant al telèfon 934797501 (ext. 705).

8 EL BUTLLETÍ MARÇ 2019

PARTICIPACIÓ AL PLA D’ACCIÓ
CULTURAL DE SANT JUST DESVERN
Durant l’any 2018 s’ha estat elaborant la base del
Pla d’acció cultural de Sant Just Desvern,
un instrument per promoure la reflexió, el debat
i el desenvolupament d’estratègies i propostes
per a l’acció cultural local.
L’elaboració d’aquest Pla és un procés liderat
pels ajuntaments, basat en les aportacions
tècniques i la participació ciutadana. Per
acomplir aquest principi, s’han dut a terme
visites a espais i serveis culturals, s’han
entrevistat diferents agents culturals de la ciutat i s’ha posat a debat al Consell de
Cultura. Fruit d’aquest procés, s’han elaborat un seguit de propostes, de les quals
es posen a consideració de la ciutadania les més rellevants, per tal de recollir les
prioritzacions de la població en el document final.
Podeu participar-hi a títol individual mitjançant un formulari web a santjust.cat
on, fins al 15 de març, caldrà que prioritzeu 10 de les 20 propostes, segons les que
considereu més estratègiques i clau pel desenvolupament cultural de Sant Just. A
partir del dia 25 de març, es farà un retorn dels resultats a totes les persones que
hagin participat.

NOTÍCIES BREUS
CAMPANYA DE LA POLICIA PER
COL·LABORAR AMB LA INVESTIGACIÓ
DEL CÀNCER INFANTIL
Policia Local de Sant Just s’ha sumat a la “Campanya
pels valents”, una iniciativa per recaptar diners destinats
a l’ampliació de l’Hospital pediàtric Center de Barcelona
i a la investigació del càncer infantil de Sant Joan de Deu.
Aquesta campanya s’adreça, principalment, al públic
familiar i infantil i consisteix en la venda d’uns escuts de
la policia amb el logo #PelsValents a 4 ¤.
L’import que es recapta es destina íntegrament a
aquesta causa. En aquests moments ja s’han sumat
més de 100 policies locals de Catalunya i ja han recaptat
més de 50.000 euros. Les persones interessades
a col·laborar-hi poden adquirir els escuts a les
dependències de la Policia (Can Padroseta).

HAS SIGUT TU?
Recordem que no està permès abocar
mobles, matalassos, vidres i altres a la vorera.
A Sant Just Desvern existeix un servei gratuït
de recollida.
Tel. 93 685 44 34.

VOLS INICIAR, DESENVOLUPAR I/O CONSOLIDAR
NOUS PROJECTES EMPRESARIALS A UN PREU
ASSEQUIBLE A SANT JUST DESVERN?
L’Ajuntament ofereix dos espais d’ús compartit per facilitar les iniciatives d’autoocupació
i possibilitar l’associació.
Es tracta en cada cas,
d’oficines amb vuit llocs
individuals de treball i una
sala de reunions privada.
Places disponibles a l’Espai
Emprèn –a Mas Lluí– i a
l’Espai Coworking –a Sant
Just Porta Diagonal. Més
informació: al telèfon 93
470 79 30, promunsa.
cat i administracio@
promunsa.cat
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Suma d’esforços i recursos per treballar l’àmbit
de la salut a nivell comarcal

Ja està en marxa el Consell de Salut del Baix Llobregat.
Es tracta d’una iniciativa pionera ja que fins ara cap
comarca de Catalunya disposava d’un espai de participació i debat en matèria de salut. Sant Just Desvern
és un dels municipis del Baix que en forma part, i això
permetrà disposar d’un fòrum per establir un marc de
treball comú en l’àmbit de la salut i en els recursos i
serveis de salut de la comarca.
Durant la sessió de presentació del Consell de Salut, es
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va presentar un diagnòstic elaborat per la Generalitat.
Pel que fa a les dades del Baix Llobregat, destaca que
l’esperança de vida està per sota dels valors de Catalunya;
la nostra població manifesta més malalties cròniques
que la població catalana i la probabilitat de patir un
problema de salut mental també està per damunt de la
mitjana catalana. El fet de disposar d’aquestes dades
permetrà articular polítiques de prevenció i dissenyar
programes de salut específics.

Visites a les escoles prèvies a les
preinscripcions del curs 2019/2020
Entre el 13 i el 26 de març, les escoles de segon cicle d’educació infantil
i primària i els centres d’educació
secundària de Sant Just organitzen
jornades de portes obertes perquè
les famílies del futur alumnat puguin
visitar les instal·lacions.

Les dates de
preinscripció seran del
29 de març al 9 d’abril
Escola Montseny

L’escola Montseny
és pública i d’una
sola línia, per tant
és petita, familiar i
molt acollidora. Des
de l’any 2003 som Escola Verda i potenciem el respecte i la conservació
de l’entorn proper i planetari. Som
Escola plural i democràtica, oberta
a tothom, integradora i inclusiva.
Garanteix l’atenció a la diversitat
com un dels seus pilars fonamentals.
Potencia la innovació i el treball per
projectes amb l’alumnat. Impulsa el
treball en xarxa i el diàleg amb tots
els agents educatius a fi de crear uns
forts vincles de confiança, cooperació i compromís i assolir una bona
convivència al centre.

Escola Canigó

Un projecte consolidat que aposta per
la innovació, tenint
com a eix central
l’alumnat. Aquesta tasca es realitza
amb un equip humà compromès i
amb la col·laboració de les famílies.
El proper curs l’escola celebra els 50
anys. Gaudim i creixem junts!

Escola Montserrat

Escola activa, innovadora, oberta
a l’entorn, que ofereix pràctiques
educatives i projectes singulars.
Metodologia que afavoreix els di-

INFORMACIÓ CURS 2019/20
ESCOLA CANIGÓ

divendres 22 de març, a les 15:15 h		
dimarts 26 de març, a les 09:30 h

ESCOLA MONTSERRAT

dimarts 19 de març, a les 15:30 h
dimecres 20 de març, a les 09:30 h

ESCOLA MONTSENY

dilluns 18 de març, a les 15:30 h
dijous 21 de març, a les 09:30 h

INS SANT JUST

dimecres 13 de març, a les 18:30 h

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

REUNIÓ INFORMATIVA
( al Centre Cívic Salvador Espriu )
dimarts 9 d’abril, a les 16:30 h
dijous 11 d’abril, a les 09:30 h

ferents ritmes d’aprenentatge i potencia les individualitats. Motivem i
acompanyem l’infant en el seu procés
d’aprenentatge.

Madre Sacramento

Escola concertada
d’una línia on s’imparteix Ed. Infantil,
Primària i ESO.
El projecte educatiu
impulsa l’anglès, combina diferents metodologies i potencia
l’educació en valors. Promou una
educació integral per formar els joves del futur.
Jornada de portes obertes: dissabte 9 de març a les 10:30 h

Institut sant Just

L’ I n s t i t u t
de Sant Just
ofereix un
ensenyament inclusiu i de qualitat, amb valors com la tolerància i
la convivència en el respecte, i un
contacte directe amb la realitat
exterior (noves tecnologies, llengües estrangeres, sortides al teatre, museus, exposicions, conferències, tallers, viatges...). Promou
un procés d’aprenentatge integral,
que fomenta la responsabilitat del
jovent i l’orienti en el seu procés
formatiu, amb el suport i la complicitat de les famílies i tots els
altres estaments de la comunitat
educativa.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

SERVEIS I
ACTIVITATS PER A
MÉS DE 60 ANYS
Fer-se gran de forma activa es un procés individual que s’estén
al llarg de la vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa en bones
condicions de salut, en promou la participació en la societat,
n’afavoreix la formació al llarg de la vida i en garanteix els seus
drets de viure una vida activa i amb qualitat.
El 14 de desembre de 1990 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar l’1 d’octubre com el Dia Internacional
de les Persones d’Edat. Aquest fet va significar el reconeixement per part dels governs i la societat en general de la necessitat d’actuar a favor de les persones d’edat com a ciutadanes
de ple dret.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, en el desenvolupament
de les seves polítiques socials, ha tingut en compte de manera prioritària les accions destinades a fer més fàcil el procés
d’envelliment actiu a partir dels 60 anys i ha impulsat accions i serveis orientats a cobrir i/o pal·liar les necessitats d’aquest
col·lectiu.
D’una banda amb activitats esportives, culturals, lúdiques i
d’oci que, a més de donar coneixements sobre salut i bons hàbits
en general, reforcen les relacions socials i la comunicació amb
les persones de l’entorn més proper. I de l’altra, amb la creació
de serveis d’ajuda quan l’envelliment dificulta, o fins i tot impedeix, el desenvolupament quotidià del dia a dia de manera
autònoma.
Dins del primer grup hi hauria el conjunt de tallers, xerrades, activitats, sortides culturals, etc, que es desenvolupen en el
Centre Social El Mil·lenari. Els tallers de memòria, el tai-chi,
la gimnàstica adaptada, els grups de suport a persones cuidadores, Esport i salut són algunes d’aquestes activitats.
El Centre Social El Mil·lenari és també la seu de l’Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern, entitat que, juntament
amb l’Aula Universitària de la Gent Gran, fa activitats per a les
persones associades i per a la població de més de 60 anys del
municipi. Són una veritable xarxa ciutadana que ofereix des de
poder participar en una coral fins a assistir a conferències de
temes variats i molt actuals.
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Més informació de l’oferta d’activitats per a persones
de més de 60 anys al Centre Social El Mil·lenari.
A més d’aquestes propostes lúdiques i preventives, a mesura
que s’envelleix es fan necessaris serveis específics que ajudin a
viure amb dignitat i confort els moments de més dependència i
manca d’autonomia.
Aquests serveis es poden classificar de suport a l’envelliment
–o de primer nivell–, i d’atenció integral o residencials per aquella
fase de la vida en la qual les necessitats de cura poden ser de fins
a 24 hores diàries.

Serveis de suport a l’envelliment

Serveis integrals:

Informació i assessorament sobre recursos
A través d’una atenció personalitzada s’orienta, s’assessora i, si cal,
s’acompanya la persona en la tramitació dels recursos necessaris,
entre ells la Llei de Dependència.

Centre de dia
És un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la
persona en el seu entorn personal i familiar i proporcionar suport
a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Acompanyament personalitzat a la persona en la seva
necessitat
El Servei de Benestar Social assegura una atenció professional
i individual a les persones, mitjançant la valoració integral de la
seva situació personal. A partir del dictamen d’aquesta situació
s’assignen els recursos idonis i disponibles per millorar la necessitat detectada.
Aquesta atenció personalitzada es tradueix en un procés
d’assessorament i suport que comporta per part del professional
una intervenció amb la persona de forma integral i no només
amb la problemàtica que presenta.
Habitatges amb serveis El Mil·lenari
Són 83 habitatges en règim de lloguer al cor de Sant Just Desvern per a persones vàlides de més de 65 anys; i un habitatge
més per a situacions d’emergència.
Tenen diversos serveis, entre ells el de consergeria durant les
24 hores.
Més informació al Centre Social El Mil·lenari o en el telèfon
93 473 49 06, o bé al carrer Àngel Guimerà, 1 de Sant Just
Desvern.
Teleassistència
Detecta situacions d’emergència i dona
una resposta ràpida a aquestes situacions garantint la comunicació permanent
de la persona amb l’exterior. Aquest servei està destinat prioritàriament a persones que tenen situacions en les que,
per diferents raons, passen força hores
soles.
Atenció domiciliària
Aquest servei integra diverses accions que es realitzen dins de
la llar de la persones que per motius físics o psíquics, es troben
en situacions de mancança d’autonomia temporal per poder
realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
A partir del dictamen de personal tècnic social, el servei pot
prestar actuacions de caràcter domèstic relacionat amb la neteja de l’habitatge i/o actuacions de caràcter personal com ajuda a
la higiene personal, a l’alimentació....
Servei de convalescència
Servei d’atenció domiciliària destinat a persones ingressades
a l’Hospital Moisès Broggi amb un diagnòstic mèdic de manca
de mobilitat transitòria i amb previsió d’una alta imminent per
retornar al seu domicili. Les persones beneficiàries han de viure
soles i/o no comptar amb xarxa familiar d’ajuda.

Servei de Respir
És un servei residencial assistit i gratuït per a persones dependents que al llarg d’un mes s’atenen en la residència Vitalia. La
finalitat és afavorir un temps de descans per la família cuidadora
amb la tranquil·litat que el seu familiar està sent ben atès.
Places residencials assistides
Són places residencials per a persones dependents.
L’assignació es duu a terme a través del Programa Individual d’Atenció (PIA), que realitzen els
serveis socials a partir de l’atorgament de grau
de dependència per la Generalitat de Catalunya.
En el cas de la Residencia Vitalia, l’Ajuntament de Sant Just
disposa de tres places residencials temporals d’urgència per a
situacions d’extrema gravetat on la persona gran no té família
ni suport social .
També hi ha recursos adreçats a tota la ciutadania de Sant
Just dels quals també es poden beneficiar les persones de més
de 60 anys, com els següents:
• Ajudes econòmiques per pagar el lloguer i els subministraments de la llar
• Ajudes econòmiques per a ulleres i tractaments dentals de
primera necessitat
• Ajuda econòmica per aliments. S’està treballant per posar en
marxa el servei de targeta moneder. Es tracta d’una targeta
electrònica que evita l’estigmatització de qui se’n beneficia, ja
que pot escollir una gran diversitat d’aliments en establiments
normalitzats, sense haver d’anar a centres benèfics de repartiment d’aliments.
• Està pensada, prioritàriament, per a persones de més de 65
anys i tindrà una dotació de 200 ¤/mes per una o dues persones i 100 ¤ més per cada menor a càrrec.
• Subvencions a l’IBI
• Beques per a les activitats lúdiques i esportives del municipi
• Lots d’aliments i aliments preparats per a persones en situacions de precarietat econòmica.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTS
SERVEIS AL SERVEI D’ACOLLIDA
DE L’AJUNTAMENT, DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 9 A 14 HORES. NO CAL
CITA PRÈVIA
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Actuacions per fer de La Plana un barri
més accessible, segur i amable
L’arranjament de la carretera de
La Plana Padrosa, les millores del
c. Gira Sol i del parc de La Plana i
l’inici de la segona fase del c. Pont
són les obres que s’han dut a terme els últims mesos al barri de La
Plana Bellsoleig. També està a punt
de finalitzar la instal·lació de noves
càmeres de vigilància per millorar
la seguretat en aquesta zona.
Aquests treballs tenen per objectiu millorar l’accessibilitat i la
seguretat. En aquest sentit, ara es
pot aparcar en ambdós costats de la
carretera perquè d’aquesta manera
es genera una zona de transició on
es perd la linealitat de tot el carrer
amb l’objectiu de reduir la velocitat
dels vehicles. L’arranjament del c.
Gira Sol, les millores al parc de La
Plana i les obres al c. Pont contribueixen a fer que el barri sigui més
accessible i amable.
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Primera pedra dels nous habitatges públics
a Mas Lluí i presentació del Centre Cívic Soledat
Sans i Serafini
El matí del 2 de març l’Empresa Municipal de l’Habitatge (Promunsa)
posarà la primera pedra dels nous
habitatges de protecció oficial de lloguer i de venda que es construiran a
Mas Lluí. Es tracta de dues promocions, una de 38 habitatges en règim
general de venda al c. Teresa Claramunt, 1; i una altra de 25 habitatges,
20 dels quals seran de lloguer i 5 de
venda, al c. Comte de Vilardaga, 172.
Tot seguit, es presentarà al veïnat
el futur centre cívic que es farà al
barri i que tindrà espais per a l’estudi, l’emprenedoria i les activitats en
família. El nou equipament es construirà al c. Maria Montesori –al costat del pàdel Sant Just. Les persones
assistents podran conèixer els usos
i les funcionalitats d’aquest centre.
L’acte comptarà també amb la presència de la veïna i artista, Soledat
Sans i Serafini, que donarà nom al
nou equipament.
Imatge virtual dels habitatges del carrer Comte de Vilardaga, 172

ACTE PÚBLIC DE PRIMERA PEDRA
Dissabte 2 de març, a les 11 h, al c. Teresa Claramunt

La presentació del centre cívic es farà al c. Comte de Vilardaga
i a l’interior del Pàdel Sant Just es farà esmorzar per les persones
assistents i hi haurà jocs infantils
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SERVEIS SOCIALS,
PER A TOTHOM

A VOLTES AMB
LA MOBILITAT

VOTAR NO ÉS DELICTE,
IMPEDIR-HO PER LA
FORÇA, SÍ

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Un dels reptes del nostre grup municipal ha estat fer
extensius els serveis socials al màxim de població possible, d’acord amb l’objectiu polític que els serveis socials
siguin universals. Per assolir-ho és tan important donar a
conèixer la cartera de serveis existents (teleassistència,
Servei d’Atenció a Domicili, ajuts per mantenir l’habitatge,
ajuts per a subministraments) com facilitar-ne l’accés i
oferir la màxima cobertura econòmica.
Què hem fet des de la Regidoria d’Acció Social
durant aquest mandat?
1. Garantir un equip estable de serveis socials amb
professionals especialitzats. L’equip gestiona prop de 800
expedients anuals. Disposem d’un equip extern especialitzat per a urgències de caps de setmana i emergències.
2. Hem ampliat els recursos per a la gent gran o persones amb dependència: més altes i més hores de servei
d’atenció a domicili (SAD) de caràcter social; més altes i
més hores de SAD dependència; més altes de teleassistència; major ús de les places Respir a la residència Vitalia. A
més, hem impulsat més accions de dinamització de gent
gran activa amb el suport d’entitats locals.
3. Atents als canvis socials, hem activat nous ajuts:
a) Beques per a activitats extraescolars per a menors
escolaritzats a Sant Just.
b) Targeta moneder dotada d’una quantitat fixa mensual per comprar aliments i productes de neteja bàsics,
com a millora del Banc dels Aliments.
c) Ajut de 430 ¤/mes per a persones sense cap ingrés
o inferior als 200 ¤/mes.
4. Hem millorat la cobertura i la quantitat de les
prestacions econòmiques actuals, donat que les despeses
pel pagament del lloguer o la hipoteca són més elevades
que a altres poblacions de l’entorn.
5. Hem augmentat fins a 21 el nombre de pisos socials
i disposem de 2 pisos d’urgència.
6. Disposem d’un estudi pioner, elaborat per la Diputació, per fer els serveis socials extensius a més habitants i,
a la vegada, revisar la cartera de serveis. L’estudi proposa
nous programes, com ajuts de menjador per a les llars
d’infants privades, acompanyament personalitzat a la gent
gran que viu sola o bé atenció integral de les persones
amb trastorns de salut mental.
Tot i les millores, és complicat donar resposta a totes les necessitats socials. No defallirem en l’objectiu
d’aconseguir la universalització dels serveis socials i
seguir creixent en serveis i prestacions d’acord amb els
canvis constants de la nostra societat. Així mateix, seguirem treballant de forma coordinada amb les regidories
d’Ocupació i d’Habitatge, àmbits essencials per garantir
una vida digna.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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“Estic en un judici polític i com a representant electe em
dec als meus votants. En aquests moments, em considero
un pres polític”. Així parlava Junqueras el 13 de febrer al
Tribunal Suprem en un dels capítols més repugnants i
escandalosos de la història de l’Estat espanyol. Un judici
a les idees polítiques, on s’acusa de rebel·lió, sedició,
desobediència, pertinença a organització criminal i malversació de cabals públics Dolors Bassa, Meritxell Borràs,
Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Quim Forn, Oriol Junqueras,
Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Santi Vila.
Persones que han liderat la societat civil en mobilitzacions massives i pacífiques; han permès debats parlamentaris i han aconseguit que la ciutadania s’expressés,
lliurement, introduint una papereta en una urna. Res del
que han fet és delicte. Votar en un referèndum no és delicte
i treballar per la independència de forma pacífica, tampoc.
Però votar va ser un greuge a “la indisoluble unidad de
España” i van decidir que calia venjar-se, manipulant
proves i inventant relats.
Tampoc no oblidem que anirà a judici per rebel·lió la
cúpula dels Mossos, amb el Major Trapero al capdavant.
Les mateixes persones que mesos abans per la seva
gestió dels atemptats del 17A, van recollir elogis del món
sencer. I que l’1O van ser exemple de convivència sense
necessitat d’estomacar ningú.
Ni que el TSJC jutjarà, per desobediència i pertinença a
organització criminal Ramona Barrufet, Mireia Boya, Lluís
Corominas, Lluís Guinó, Joan Josep Nuet i Anna Simó.
Persones que, o bé presidien un grup parlamentari o bé
van ser membres de la Mesa del Parlament, el “delicte”
de les quals va ser permetre un debat. Parlar. Dialogar.
Diàleg que sí va tenir el PP quan negociava amb
ETA, amb atemptats i morts a sobre la taula. I què me’n
dieu de la campanya “Parlem/Hablemos” de “l’esquerra
progre” espanyola reclamant diàleg? Una idea que els
independentistes sempre hem promogut: un moviment
pacífic caracteritzat pel diàleg, que sempre se’ns ha negat
i que, quan ha existit, ha estat buit de contingut. L’Estat
espanyol mai ha passat del titular de premsa perquè no
l’interessa i perquè té por d’arribar a un acord. Llavors
la dreta espanyola munta una manifestació i l’esquerra
es retira de la taula de negociació. Li fem caure els pressupostos i s’escandalitzen! Que no us enganyin: Pedro
Sánchez convoca eleccions perquè les enquestes li van
bé al PSOE. I punt. No hi busqueu cap altra explicació.
Colla de cínics... Tot plegat, a l’Estat espanyol, fa fàstic.

santjustdesvern@partitdemocrata.cat
facebook: PDeCATSantJust
@PDeCATSantJust @pebocus
@jasmarats
@lflotats
@CortesPep
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santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust
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ELECCIONES
GENERALES
28-A

CASILLA
DE SALIDA

Lluís Monfort
i Peligero
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

Després 12 anys al govern de Sant Just, deixaré de ser
regidor. Aquesta és una circumstància un punt excepcional
en l’espai polític que represento (ICV Sant Just, primer i
Movem, després), ja que ningú mai havia estat tants anys
de dedicació institucional. Vull agrair la confiança de les
companyes i els companys i, sobretot, el suport rebut de
les persones que ens han confiat la seva representació.
El projecte de Movem Sant Just té garantida la continuïtat
institucional amb un nou i excel·lent equip que encapçalarà
en Just Fosalva i, òbviament, la seva continuïtat política
gràcies al conjunt de persones que dinamitzen l’organització local i les que ens tenen com a eina de participació.
Des d’aquí vull agrair tothom que m’ha ajudat durant
aquests anys des de dins i fora de la institució, des de
dins i fora de la política. No m’hi estendré, sou moltes i
molts, ja sabeu qui, ja sabeu per què.
Permeteu-me compartir algunes reflexions, no sé si
amb gaire valor:
• La millor manera d’entendre la política és des de
l’optimisme i l’alegria. Malfieu-vos de la gent que se
“sacrifica”, que us “salva”, que us demana confiança
(cega) per resoldre els (vostres) assumptes. La política
és, en essència, una tasca optimista: parteix de la idea
de voler millorar les condicions de vida de la gent. Per
tant, qualsevol persona que no la visqui amb alegria vol
dir que ha perdut la perspectiva.
• L’objectiu de l’acció política no és intentar que la gent
estigui contenta, sinó que estigui bé. Aquest és un detall
important, que ens obliga a centrar els nostres esforços
en les condicions materials, ambientals i socials, a centrar
la política en elements estructurals i no en les majors o
menors pressions que diferents col·lectius més o menys
organitzats puguin exercir.
• Tota actuació ha de tenir un sentit i una explicació
política. Si no s’és capaç d’identificar l’objectiu d’una acció
concreta, amb quina voluntat transformadora (resultats)
i a qui va dirigit, llavors no estem fent política, estem fent
una altra cosa (els famosos “bolets”).
• La política o la fas o te la fan. “Participació” és un
terme del qual s’ha abusat força i que afortunadament
ha anat mutant cap a conceptes més interessants com
“governança” o “sobirania”. No cal dir que a la voluntat
de participació ciutadana en els afers del municipi se li
apliquen també els tres apartats anteriors, que a ningú
se li escapi.
Deixeu-me acabar amb un agraïment especial a en
Pere Orriols i en Just Fosalva, els meus dos incansables
companys de despatx i grup municipal aquests 12 anys,
de qui ho estic aprenent tot, sempre.
Gràcies a tothom. Seguim. Fins aviat.

El 28 de abril los españoles nos jugamos evitar otro
Gobierno de Sánchez porque está dispuesto a reeditar
su pacto con los golpistas y con quienes quieren romper
España. Cada voto a Ciudadanos será un voto para que
Sánchez se vaya a la oposición y haya un Gobierno
moderno y sin etiquetas, pues la única aspiración de
Sánchez sigue ser presidente con quienes han dado un
golpe de Estado e intentado destruir España.
En la moción de censura, Cs fue el partido que votó
a dos manos en contra del Gobierno Frankenstein y
advirtió que Sánchez se atrincheraría en La Moncloa, y
así lo hizo hasta que no ha podido más. En este sentido,
les puedo asegurar que los nacionalistas saben que no
podrán torcer el brazo al pueblo español ni chantajear
aritméticamente con sus escaños, si el próximo presidente del Gobierno es Albert Rivera. Desde Ciudadanos
recalcamos la necesidad de decirle a Sánchez en las
urnas que el sanchismo se ha terminado y que, tras
40 años por fin ha llegado el momento de que haya
un Gobierno liberal y moderno.
Asimismo defendemos que tiene que haber patriotismo y defender los símbolos sin complejos y
con modernidad.
Desde Ciutadans una vez más emplazamos a
Sánchez a que responda si está dispuesto a sentarse
en una mesa con un mediador y negociar 21 puntos
inaceptables para la democracia española, e a indultar
a los golpistas del 1 de octubre. No se puede ir a las
urnas sin que los españoles lo sepan. Como puede ir
Sánchez a una mesa con Torra como si fuera a reunirse
con otro Estado y aceptar que diga que la Guardia Civil
y la Policía son Cuerpos represores.
Le tendría que dar vergüenza aceptar ese documento y que se diga que España es un Estado franquista
cuando es un país democrático, además de hablar
de una negociación entre dos partes cuando somos
lo mismo.
Por ello, desde Ciudadanos nos comprometemos a
no sentarse en una mesa fuera de la Constitución y a
no aceptar ni uno de esos 21 puntos que son una vergüenza para España, al mismo tiempo que prometemos
no indultar a quienes han dado un golpe de Estado.

Apreciados vecinos, nos estamos acercando al final
de la legislatura y nos enfrentamos al reto de poder
conformar un nuevo gobierno diferente al frente del
ayuntamiento de Sant Just desvern. Es el momento de
pensar que todos y todas las personas que quieren otra
forma de gestionar sus impuestos, que quieren que se
apliquen políticas de convivencia sin presiones ajenas
a la vida municipal, vecinos y vecinas que quieren una
educación pública más plural, mejora sustancial de los
servicios sociales, de poder tener una oportunidad
real de que sus hijos/as puedan seguir viviendo en
Sant Just sin que ello suponga renunciar al 100X100
de sus ingresos, en definitivas cuentas, otra forma de
gestionar los recursos fruto del esfuerzo de todos y
todas , han de movilizarse y participar en las próximas
elecciones municipales.
Porque es a través de la participación la manera
más efectiva de poder cambiar las tendencias y poner
nuestra voz, vuestra voz en valor.
Es por eso que hasta el momento de tener que expresar nuestra voluntad a través del voto, aprovecharé
esta columna para hacer llegar el mensaje del partido
popular a tantos vecinos nos sea posible porque es
importante y nos jugamos mucho.
La alternancia y la posibilidad de conformar nuevas
mayorías es sano políticamente y necesario desde un
punto de vista práctico ya que es una realidad el hecho
de que quien lleva al frente de una institución mucho
tiempo, empieza a perder el verdadero propósito final
de un gobierno y es posible confundir que la casa de
todos es la propia y la eventualidad de un cargo político
se convierte en la perennidad laboral y el medio de
subsistencia personal.
Y en términos coloquiales os digo queridos y queridas lectoras, que nadie se asuste pero si, esta vez
el cambio es más real y más necesario que nunca así
que, empecemos a prepararnos porque las cosas van
a cambiar. Eso sí, con vuestra ayuda.

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

francesmg@santjust.cat
santjust.desvern@ciudadanos-cs.org
Facebook: Ciutadans Sant Just Desvern
@grances86
@Cs_Santjust
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ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS MARÇ 2019. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
SANT JUST, MUNICIPI FEMINISTA

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

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat que Sant Just Desvern
esdevé un municipi feminista. Ha estat el compromís ferm per avançar en coeducació, pressupostos en clau de gènere, recuperació de
la memòria històrica, ciutats segures i unida contra la violència de
gènere i les agressions sexuals. Tot i així, encara queda molt per fer
i per assolir la plena igualtat.
Aquest mes de març, hi ha una àmplia programació d’actes relacionats amb el 8 de març. Rebreu programa a casa vostra!
El 8 de març - 17 h - Punt trobada: TRAM - Rambla Sant Just
Suma’t a la #vagadetotes #vagafeminista
Anem totes juntes a la manifestació feminista de Barcelona

ACTIVITATS

Vols veure com
es fa la ràdio en
directe?

PLANTADA D’ARBRES AL CAMÍ
DE LA MUNTANYA
Un espai de passeig agradable com a porta d’entrada a Collserola. Així és
com ha quedat el camí de Muntanya, que connecta Sant Just Desvern amb
Vallvidrera, després de les millores realitzades: paviment nou, reducció de
l’amplada amb bandes per reduir la velocitat de vehicles, un camí separat
per a vianants de sauló compactat, renovació de la senyalització, plantacions, soterrament de línies elèctriques i instal·lació de la xarxa d’aigua pel
subministrament de masies i activitats. Aquesta obra ha estat finançada
pels propietaris de la Junta de Propietaris de la Vall.
Plantada d’arbres col·lectiva amb les ampes de les escoles de Sant Just
Desvern. Taller per a infants. Esmorzar.
Diumenge 10 de març, a les 10. 30 h. Punt de trobada: Pont de Can Padrosa, per
anar caminant fins a l’esplanada que hi ha entre Can Carbonell i l’accés a Can Baró.
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Els dies 2 i 3 de març, la veïna i periodista Pepa Fernàndez farà el seu
programa de cap de setmana de RNE
“No es un día cualquiera” des de la
Sala Municipal de l’Ateneu de Sant
Just Desvern.
De 8.30 h a 13 h, podreu veure
com es fa la ràdio en directe ja que el
programa serà obert al públic. “No
es un día cualquiera” visita Sant Just
Desvern degut a l’interès de la veïna i directora del programa Pepa
Fernàndez de voler fer el seu programa des del municipi. S’aproparà
a la realitat de Sant Just Desvern i
segur que hi haurà sorpreses.
A més coincideix amb un aniversari molt especial ja que Ràdio Desvern celebra els 35 anys d’emissió.
No perdeu l’oportunitat per veure
el programa en directe!
Programa en directe “No es un día
cualquiera” de Pepa Fernández
Obert al públic.
Dies 2 i 3 de març, de 8.30 h a 13 h.
Sala Municipal de l’Ateneu

COMERÇ

Quinto Tapa i Forastock, dos activitats
per dinamitzar el comerç local
Són dos activitats que coincideixen
durant el mes de març i que possibiliten que el comerç es doni a conèixer, especialment en el cas dels bars
i restaurants que participen en el
QuintoTapa i que ja celebra la seva
3a edició.
Per altra banda, i per segon any
consecutiu, els comerços utilitzen la
planta de sobre del Mercat Municipal
per tal de vendre els seus productes
a un preu molt més baix i per això
l’anomenen “Forastock”. Una oportunitat per la clientela de comprar
producte a un preu molt més reduït
i també ajuda al comerciant a treure

stock d’altres temporades. En definitiva, dos accions que dinamitzen
el comerç, que es dona coneixer al
veïnat i que es positiu per a l’activitat
econòmica de Sant Just Desvern.
A més, també està previst al mes
de maig, la Fira de la Primavera, un
altre aparador per a les botigues i comerços del municipi i que ja s’està
preparant.

QuintoTapa. Visita els bars i restaurants de Sant Just on elaboren la tapa a
un preu reduït i amb producte de proximitat. Rebreu informació a casa.
Del 28 de març al 14 d’abril.

NOU MERCAT AMBULANT
També s’està treballant perquè al
mes d’abril obri un mercat ambulant al barri de Mas Lluí, els dissabtes al matí.

Forastock
Productes a baix preu de les botigues
de Sant Just.
Dissabte 30 de març, durant tot el dia.
Planta superior del Mercat Municipal

US PROPOSEM...
Jazz: A ciegas
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i
6 ¤ (menors de 30 anys). Inclou consumició. Divendres 8 de març, a les
22 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Exhibició del
Club de Taekwondo
Sant Just
Es fa en benefici de la
Marató de Tv3. Divendres 15 de març, a les
16.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Hora del Conte: Els contes prenen
vida, amb Barrina
Per a infants a partir de 3 anys.
Aforament limitat. Es repartiran
tiquets de torn a partir de les 10 h
Dissabte 16 de març, a les 11 h. Sala
Infantil de la Biblioteca Joan Margarit

Observació astronòmica amb
el Grup d’Astronomia Desvern
Dissabte 16 de març, a les 20 h.
Observatori d’El Mil·lenari

bristol@bristol.cat. Dissabte 23 de
març, a les 11 h. Espai de llengües
Bristol

“Cocido extremeño” de l’Associació
Cultural Casa Extremadura

Diumenge 17 de març, a les 14 h.
Casal de Joves
Conferència de Justícia i Pau de Sant
Just Desvern: Situació social i econòmica a Catalunya, a l’Estat i a Europa,
amb Arcadi Oliveras. Divendres 22
de març, a les 19.30 h. Les Escoles
Bristol Activity: Celebrate Spring
Taller en anglès per celebrar la primavera amb creacions artístiques.
Taller gratuït per a infants de 5 a
9 anys. Aforament limitat. Reservar plaça al whatsapp 689109068 o

Festival de danses dels Paísos Catalans: Balla la vida
Amb l’Esbart de Sant Just de l’Ateneu. Dissabte 23 de març, a les
18.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Festa d’hivern de l’Associació de la
Plana Padrosa-Bellsoleig. Activitats
i botifarrada. Dissabte 23 de març,
a partir de les 12 h. Parc de la Plana
Padrosa
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MÚSICA

LITERATURA

T’agrada l’òpera? Doncs vine a veure
la Gioconda al Liceu
La Biblioteca Joan Margarit organitza una sortida per anar al Liceu a veure
La Gioconda, d’Amilcare Ponchelli, el proper 5 d’abril. Prèviament, i per
introduir i completar aquesta sortida, hi ha previst la conferència de Pol
Avinyó sobre aquesta òpera que enllaça música i literatura.
Conferència: La Gioconda (òpera), amb Pol Avinyó. Dimecres 6 de març, a les
19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar.
Inscripcions per anar-hi al Liceu, fins al 8 de març, a la Biblioteca Joan Margarit
Preu: 80 ¤ (zona platea i amb transport inclòs).

I NO US PERDEU...
MÚSICA CLÀSSICA A LA
SALA CINQUANTENARI
DE L’ATENEU
Estones de clàssica: Balls del
món amb Fedor Velesov i Irina
Velosava
Diumenge 10 de març, a les 19 h
Música amb l’Orquestra Barroca
de Barcelona
Dissabte 30 de març, a les 19 h

DOCUMENTAL DEL MES
Bobbi Jene
Dirigit per Elvira Lind
Art, cultura, dona, música i dansa.
Divendres
22 de març,
a les 20 h
Sala Cinquantenari
de l’Ateneu

Preu: 10 ¤. També preus reduïts.

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

Apropa’t a la poesia
El proper 21 de
març se celebra
el Dia Mundial
de la Poesia. Ja
fa anys que diverses entitats
conjuntament
amb la Biblioteca
Joan Margarit organitzen una jornada poètica a l’Ateneu.
Lectures de poemes en diverses llengües, creacions pròpies d’afeccionats
a aquest gènere literari i el record de
poetes i poetesses que durant aquest
any són protagonistes per diversos
motius, nodreixen una tarda poètica
a la qual us animem a assistir.
A més, aquest any, pels més petits
la biblioteca organitza un taller de
poesia. No us ho perdeu!
Celebració del Dia Mundial de la Poesia. Dijous 21 de març, a les 19 h. Sala
Cinquantenari de l’Ateneu
Taller de poesia: A de Brossa, amb
Assumpta Mercader
Per a infants a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia al tel. 93 475 63 00
Divendres 29 de març, a les 17.30 h. Sala
Infantil de la Biblioteca Joan Margarit

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:

Inscripcions a l’excursió a Vallbona
de les Monges (Urgell)
Del 26 de març al 3 d’abril, al Centre
Social El Mil·lenari
Visita guiada al monestir i al celler de la
Cooperativa l’Olivera. Dinar a l’Espluga
de Francolí. Preu: 20 ¤.
La sortida es farà el dijous 11 d’abril, a les
8.15 h, des del Parc del Parador

Taller: Ganxet
Porta les llanes que tinguis a casa i
confeccionarem un estoig amb departaments.
Inscripcions de l’1 al 14 de març, de 10
h a 14 h, al Centre Social El Mil·lenari o
trucant al telèfon 93 371 89 87
Divendres 15 de març, d’11 h a 12.30 h.
Centre Social El Mil·lenari
Ball en línia dinamitzat per Pedro
Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les
persones sòcies.
Dijous 28 de març, a les 17.30 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
Excursió a “Catalunya en miniatura” (Torrelles de Llobregat)
Dimecres 13 de març, a les 10 h. 		
Des del Parc del Parador.
Activitat adreçada a les persones sòcies
de l’entitat.

PROJECTE PARTICIPACIÓ: JARDÍ D’HERBES REMEIERES
Participa en la construcció d’un nou espai dedicat a les plantes aromàtiques 		
i remeieres al Parc del Mil·lenari
Vols col·laborar-hi? Vine el 22 de març!
1a sessió: presentació del projecte i recollida de suggeriments. S’informarà de la proposta del disseny,
de les principals característiques, usos i beneficis d’aquests plantes.
Aquest jardí es pretén construir a la primavera entre totes les persones que hi participin.
Inscripcions de l’1 al 21 de març, al Centre Social El Mil·lenari o trucant al telèfon 93 371 89 87
Dirigit per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Disonyando - Infinites dimensions, una realitat, de Rubén
Córdoba Schwaneberg
Al Celler de Can Ginestar, fins al 31 de març.
Santjustenques. Vides en democràcia
Al CIM de Can Ginestar, del 4 de març al 16 d’abril
Dones de ciència
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 5 al 15 de març.
Amb la col·laboració de l’Institut Català de la Dona
IX Concurs Internacional de Fotografia
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 21 de març al 10 d’abril.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de febrer (5.411 clics)
1. Aquesta nit s’ha produït un robatori al bar de la casa de cultura de
Can Ginestar
2. Un mort i un ferit greu en caure una grua al carrer Major
3. L’acumulació d’obres al barri centre dificulta la mobilitat de veïns i
veïnes

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

ALTRES
Punt d’informació del jaciment iber i medieval 		
de la Penya del Moro
Diumenge 3 de març, de 10 h a 14 h

unaisansan_13

Subiendo montañas con mi hermano
@isaac2007sansan
#santjustdesvern #penyadelmoro
#paseosenfamilia #brotherssansan

Calçotada i acte polític d’ERC
Diumenge 10 de març, a les 12 h.Casal de Joves
Xerrada amb audiovisual: Una vida entre dos mons, 		
amb Francesc Fàbregas
Divendres 29 de març, a les 20 h. Sala Cinquantenari 		
de l’Ateneu
EXCURSIONS I ACTIVITATS DE LA SEAS
www.santjust.org/seas

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

@santjustcat

@Ana_CanoDelgado
#WomenInScienceDay

AVANÇ D’ACTIVITATS
DIADA DE SANT JORDI - 14 D’ABRIL
CORREFOC DE SANT JORDI - 26 D’ABRIL
DIA DE LA DANSA - 26 D’ABRIL
JORNADA DE LA MÚSICA - 27 D’ABRIL
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SELECCIÓ DE TUITS (FEBRER 2019)

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 ABRIL:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 DE MARÇ

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@santjustcat working for
#nextgeneration
#womeninstem
@santjustcat
Xerrada de la veïna i investigadora @Ana_CanoDelgado a l’Institut de
@santjustcat amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes
en la Ciència
@roman_bonet
@parcncollserola @
santjustcat bona tarda,
si us hi fixeu aquest pal
indicador a sant just
desvern just passat el
restaurant can carbonell
te els plafons indicadors
a l inrevés
@parcncollserola
Bona tarda, ja s’ha
modificat l’orientació
del pal indicador. Moltes
gràcies per l’avís.
@LauraGranadosW
Visita molt recomanable
al refugi antiaeri de
#SanJust És de gran qualitat patrimonial, documental i humana.
Han aconseguit que ens fiquem en la pell dels qui malauradament
el van haver d’utilitzar @CECBLL @santjustcat @catmemoria @
patrimonigencat @ajbegues
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