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Les escoles donen la benvinguda
a la primavera amb una
plantada d’arbres

A Sant Just Desvern hi
viuen persones de 91
nacionalitats

10 anys del projecte
que connecta alumnat
amb empreses

El Dia de la Dansa
canvia d’ubicació i es fa
gran al parc Maragall

La primavera altera Sant Just
de dalt a baix

D

os mesos d’activitats de diferents àmbits i en múltiples formats i espais, així és com es presenta la primavera a Sant Just
Desvern, carregada de propostes atractives amb la voluntat
d’alterar la vida social, cultural, comercial, esportiva i associativa del poble i atraure la ciutadania a gaudir-ne.
De principi d’abril a final de maig, el municipi concentrarà activitats
i esdeveniments ja consolidats amb d’altres de més nous: Sant Jordi, la
Festa de l’Esport, el Dia de la Dansa, la Festa de la Pau, la Festa del Comerç, els Divendres als Parcs, el Quintotapa i els concerts de joves.
Si la primavera ja altera paisatges, horaris i vestuaris per ella mateixa,
a Sant Just Desvern irromp amb la intenció de sacsejar-ho tot, amb la
participació i complicitat del veïnat i les entitats.

ALTERA LA CULTURA
Enguany, les activitats de Sant Jordi es concentraran entre els dies
14 i 26 d’abril.
Així, el diumenge 14 serà el dia fort, amb diferents activitats que
es faran durant tot el matí a Can Ginestar: parades de llibres i flors,
exposicions, portes obertes a l’Arxiu, als Cursos Municipals d’Arts
Plàstiques i a la Biblioteca, tallers, sardanes espais de joc, conta-contes
i música. També es farà el lliurament dels premis del concurs de prosa
i poesia en català per a no professionals 2019.
Les activitats de Sant Jordi continuaran el dimecres 24 amb la
inauguració de l’exposició de Soledat Sans a la segona planta
del Mercat amb diferents obres fetes al llarg de la seva trajectòria
artística.
I el Correfoc de
Sant Jordi tancarà
les activitats el 26
d’abril. S’iniciarà a les
20.30h al parc Maragall amb un espectacle
de foc amb els Dimonis de Sant Just “Apagallums de Camablanca”, i continuarà amb
un recorregut des del
carrer Major fins al
Casal de Joves.
La programació
concreta i els horaris
es podran consultar els
propers dies a santjust.
cat
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ALTERA LA MÚSICA
Alumnat dels Tallers
de Música i de l’Escola de Música de
l’Ateneu celebraran el
Dia Internacional de la
Música amb concerts i
actuacions.

SIGNATURA DE LLIBRES
EL DIA 14 D’ABRIL ALS JARDINS
DE CAN GINESTAR:
• De 12 a 13 hores signatura de Màrius Serra,
Víctor Amela i Joan Margarit
• De 13 a 14 hores signatura de Xavier Bonastre,
Jo Alexander, Imma Pericas, Àngel Casas
i Alex Martín

ALTERA
LA DANSA
Mostres de balls i danses al parc Maragall el
divendres 26 d’abril, amb la participació de les
escoles i grups de ball següents: Balls de Saló
de l’Ateneu, Sbart de l’Ateneu, Espai de dansa
Marta Roig, Tutuguri, Escola de Dansa Renata
Ramos París i Grup de ball Raquel Rubiales de
l’Associació d’Amics del Barri Sud.

ALTERA EL COMERÇ
Sant Just acull del 28 de març al 14 d’abril la tercera edició del Quinto
Tapa. Dinou restauradors i restauradores se situen rere els fogons amb
més d’una trentena de propostes gastronòmiques amb el producte
local i de temporada com a protagonista, després de l’èxit de vendre
més de 27.000 tapes a la ruta 2018.
El QuintoTapa Sant Just Desvern continua la proposta de la tapa
Km0 (3,5 ¤) i la tapa de la casa (3 ¤) amb un Quinto Alhambra, a més
de poder gaudir de les propostes amb vins DO Penedès. I els tapaports
plens de segells dels restauradors i restauradores participants, que
podran optar a un munt de premis.
D’altra banda, el 5 de maig també està prevista la Festa del Comerç,
un altre aparador per a les botigues i els comerços del municipi que
es farà al parc Maragall.

ALTERA
LA INFÀNCIA
Els propers dissabtes, nenes i nens poden gaudir de
diferents propostes de tallers i jocs amb la jugateca
ambiental al parc del Mil·lenari.
I els divendres 17, 24 i 31 de maig, la mainada i la família
podran participar als Divendres als Parcs, una iniciativa
impulsada per la Xarxa 0-6 que pretén oferir una proposta
de joc diferent, a l’aire lliure i oberta a tothom.

EL BUTLLETÍ ABRIL 2019 3

ALTERA LA SOLIDARITAT
La Festa de la Pau tindrà lloc l’11 de maig a la plaça de la Pau. Una vintena d’entitats,
serveis, equipaments i establiments participen i col·laboren en aquesta festa
solidària que, enguany, tindrà el lema “Construïm la pau” com a eix transversal,
i sota el qual es faran tallers per transformar objectes bèl·lics en objectes bonics
relacionats amb la pau.
També es faran gimcanes, gospel, geganters, xocolatada, lectura del manifest
i la tradicional botifarrada per recaptar fons, entre d’altres activitats.

ALTERA L’ESPORT
L’esport no podia faltar a la seva cita amb la primavera santjustenca i ho
fa de la millora manera, amb la Festa de l’Esport que se celebrarà el 12
de maig amb activitats organitzades per les entitats esportives locals.
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EQUIP DE GOVERN
LA NOSTRA GENT
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

La població de Sant Just continua creixent de
forma pausada com llegireu més endavant en
el Butlletí, d’acord amb les darreres dades del
padró municipal. Ja som 18.007 habitants,
dels quals més de la meitat són dones.
Elles tenen major presència en totes les franges
d’edat, a excepció de l’etapa entre 0 i 19 anys on
hi ha més homes.
Amb mirada global, la franja d’edat amb
major representació és la que correspon a les
persones que tenen entre 49 i 50 anys. I un fet
destacable és que tenim 13 persones centenàries al nostre poble, una xifra força elevada i
que demostra la qualitat de l’envelliment al nos-

tre territori. Una altra dada d’interès és la pluralitat de nacionalitats que acull Sant Just:
en són més de 90. Som un poble obert amb una
elevada diversitat de realitats culturals.
Poc a poc ens anem apropant als 20.000
habitants, una realitat important per al futur
de Sant Just perquè implicarà majors competències i més aportacions econòmiques
per part de les administracions supramunicipals. Això ens obliga a analitzar els serveis i els
equipaments que tenim a l’abast de la població,
tenint en compte que el creixement màxim previst per a Sant Just és d’entre 22.000 i 23.000
habitants. Per això, es va presentar en el Ple del

mes febrer un Pla d’Equipaments, elaborat
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un
document tècnic que analitza els increments de
la població, les zones de major creixement i els
equipaments necessaris per a cada moment de
la vida de les persones (centre d’atenció primària, escoles, institut, biblioteca, residències de
gent gran, centres cívics, etc.). En paral·lel, també estem estudiant la capacitat de creixement i
rendiment de les zones industrials per adaptar
els nostres polígons industrials als reptes del futur. Són eines útils per al futur govern de la
ciutat i pensem que la planificació és essencial
per orientar les passes del present i del futur.

L’INCIVISME D’UNA
MINORIA L’ACABA
PAGANT TOTHOM

LA PRIMAVERA
SANT JUST
ALTERA

Sergi Seguí i Esteve
1r tinent d’alcalde

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Persones propietàries de gossos que els passegen deslligats i no recullen
els excrements de la via pública. Bosses de brossa fora dels contenidors.
Mobles vells amuntegats. Contenidors cremats, façanes pintades, senyals
de trànsit amb adhesius, pancartes esquinçades i sostretes. Els santjustencs
i santjustenques rebutgem aquest incivisme.
Per sort, aquestes són situacions puntuals, però del tot intolerables. Per
desgràcia posen de manifest que una minoria de la societat ha perdut
el respecte pels altres i pels béns aliens, públics o privats. Com és
possible que no es respectin els carrers de tothom, dels quals hauríem
d’estar-ne orgullosos?
Vivim tancats en l’individualisme i no posem en valor la comunitat
que ens envolta i de la qual formem part. Tothom ha de posar de la seva
part. Des de l’Ajuntament hem fet campanyes de tot tipus: des d’imposició
de sancions administratives i econòmiques fins a accions informatives i
educatives.
Podrem començar a revertir-ho quan es torni a entendre l’espai públic
com un punt de trobada de la ciutadania. L’administració té molt a dir.
Fomentant la participació i el debat en la transformació i el manteniment
de l’espai públic aconseguirem que la ciutadania el reconegui com a propi
i es comprometi a respectar-lo, cuidar-lo i mantenir-lo.
Ara, més que mai, és necessari el respecte pels altres, encara que pensin
diferent. Cal maximitzar la consciència comunitària, la importància
del bé comú, i tenir-ne cura, i posar de nou en valor el civisme, l’educació,
la cohesió social i la tolerància.

Durant aquesta primavera, que tot just hem estrenat, Sant Just s’omplirà
d’activitats per al gaudi de totes les santjustenques i santjustencs, des
dels més petits fins als més grans.
Per començar, aquest mes de març, torna amb la tercera edició ja a la
seva esquena, un nou QuintoTapa, del 28 de març al 14 d’abril es podrà
gaudir de tapes en 18 establiments del nostre municipi. Esperem que
enguany es pugui repetir l’èxit de les dues anteriors edicions. Seguint
amb activitats de dinamització comercial el proper 30 de març tindrà lloc
la fira forastock, el mercat de botigues del municipi on trobareu ofertes
interessants i bons descomptes, tot a la primera planta del mercat municipal.
També al’abril destaquen dues activitats culturals destacades. La
primera, el 14 d’abril, als jardins de Can Ginestar, la celebració de Sant
Jordi, amb parades de llibres i roses, d’entitats, signatures d’autors i
activitats per a tots els públics, a més, del lliurament dels premis del
ja XXXI concurs de prosa i poesia en català per a no professionals. La
següent data a reservar és a finals d’abril, amb el Dia Internacional de
la Dansa, que enguany celebrarem un any més.
Pel maig gaudirem d’activitats per als més petits amb els divendres
al parc, activitat impulsada des de la xarxa 0-6, un espai per a la família
on diferents agents educatius es troben i comparteixen opinions, experiències i recursos per tal de compartir visions sobre l’educació en aquesta
primera etapa de la vida. El mes de maig també trobarem la Festa de
l’Esport, una festa on totes les entitats esportives participen per tal de
mostrar l’esport, no només com una activitat física, sinó com una activitat
transmissora de valors per a la vida.
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DUES SANTJUSTENQUES SIGNARAN LLIBRES A CAN GINESTAR
ENTREVISTA A IMMA PERICAS I PAGÈS

“La muntanya guarda
moltes històries
ocultes”

ENTREVISTA A JO ALEXANDER

“L’únic que em preocupa
és l’estil; tota la resta va
sorgint”
La santjustenca Jo
Alexander ha publicat recentment
la seva tercera novel·la, Palas y Héctor (Acantilado),
que planteja una
història d’amor
impossible entre
Palas i el seu mig
germà 11 anys menor que ella.

La santjustenca Imma Pericas i Pagès ha publicat la seva
primera novel·la, Nocturn aranès (Trípode), el relat paral·lel de la vida de dues dones durant l’ocupació nazi
de França.
La sala del Cinquantenari de l’Ateneu es va omplir per
la presentació de Nocturn aranès. T’ho esperaves?
Estic molt sorpresa. Escriure el llibre ha sigut una experiència fantàstica i el reconeixement també ho està sent.
Quan et vas plantejar escriure una novel·la?
Sempre m’ha agradat escriure i tenia clar que, quan em
jubilés, faria un curs d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès.
M’hi vaig apuntar amb el meu fill, i ara ell escriu contes
i jo m’he inclinat per la novel·la.
Per què has triat la Vall d’Aran com a escenari?
Fa 50 anys que hi vaig i he fet moltes excursions per la
zona. A banda del territori, sempre m’ha interessat conèixer a fons com són i com viuen les persones araneses.
Les protagonistes són dues dones amb vides complicades.
La primera protagonista és una dona aranesa, que ha estat
maltractada i que es veu implicada en el pas de persones
que fugen dels nazis fent de guia d’una família jueva. La
novel·la posa en paral·lel la seva història i la de la mare
de la família jueva; en relata els dolors, els sofriments
i les pors. Són dues dones fortes i la novel·la mostra la
seva capacitat de resiliència i de donar un tomb a la vida.
Has hagut de fer molta recerca per ser fidel a la realitat de l’època?
He investigat a fons la història dels maquis, que van
ajudar molta gent a passar la frontera pels Pirineus. He
estudiat el camí que feien i m’he pogut fixar en tots els
detalls: vegetació, espadats, rius, cases, etc. Ha sigut molt
interessant perquè la muntanya guarda moltes històries
ocultes.
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Presentaràs per
primera vegada
un llibre a Sant
Just. És una
pressió afegida?
És molt maco perquè la gent s’hi ha bolcat, però no m’afegeix pressió,
perquè la que m’autoimposo ja és molt gran.
Dius que la majoria de llibres que et cauen a les mans
no t’agraden. Ets molt exigent?
Els mals llibres no m’agraden, però tampoc m’agraden tots
els que són bons. M’agraden els escriptors i escriptores
que tenen una veu pròpia molt marcada i aconseguir-ho
seria el meu somni.
L’amor impossible és protagonista a les teves tres
novel·les.
Un dia em vaig preguntar quin era el meu tema recurrent.
Repassant les tres novel·les, m’he adonat que és l’amor
impossible, tot i que no n’he estat conscient fins ara.
Destaques que la diferència d’edat és el gran escull de
l’amor entre Palas i Héctor, més que no pas l’incest.
Ella té 11 anys més que ell, al revés del que sol passar
a la societat. Palas és la que porta el pes de la història i
la que té el conflicte, perquè és molt més gran i se sent
responsable.
Vas escriure el llibre amb l’objectiu que qui el llegeix
es faci preguntes?
Si se’n fa, jo encantada, però la meva idea no és generar
un debat. L’únic que em preocupa és l’estil; tota la resta
va sorgint.
Tens experiència en els mons de la música i la televisió. Això enriqueix les teves novel·les?
L’art, en general, m’inspira moltíssim. Palas y Héctor està
plena de referències musicals i he titulat cada capítol
amb el nom d’un disc.

A Sant Just Desvern hi viuen persones
de 91 nacionalitats diferents
Amb 18.007 habitants (dades provisionals d’1 de gener de 2019) Sant
Just continua creixent, de forma
lenta però constant, i acaba de superar la barrera dels 18.000 habitants,
dels quals 9.370 són dones i 8.637
són homes. L’any 2018, el creixement
demogràfic va ser de 271 persones
respecte 2017 i la xifra dels 20.000
habitants sembla més propera.
El padró municipal ha registrat 153
naixements durant 2018, la qual cosa
situa la taxa de natalitat del municipi en 8,5%, una xifra lleugerament
inferior a la mitjana catalana (8,9%)
i que ha caigut 1,7 punts percentuals
respecte de l’any anterior. Enguany, els
noms més posats a Sant Just Desvern
han estat Carlota i Júlia pel que fa a
les nenes i Bruno i Nil quant a nens.

Alemanya, Itàlia i
França són els països
d’on provenen més
persones estrangeres
Una dada destacable del padró
actual és que l’11,69% dels veïns
i veïnes de Sant Just Desvern són
d’origen estranger. La seva procedència és molt diversa, no debades
el municipi compta amb ciutadans
i ciutadanes de 91 nacionalitats
diferents. El país amb més representació és Alemanya, seguida respectivament per Itàlia, França, Veneçuela i la Xina.

L’Ajuntament recorda l’obligatorietat d’inscriure’s en el padró del
municipi en el qual es resideix de
forma habitual. El fet de no fer-ho
dificulta la tasca municipal a l’hora de calcular les necessitats de la

ciutadania en matèria de serveis; i
també pot perjudicar les transferències econòmiques de l’Estat a
l’Ajuntament, ja que es calculen en
funció del nombre de persones empadronades.

Gràfic piràmide de població 2018
Entre 109 i 100 anys

1

12

Entre 99 i 90 anys

70

187

Entre 89 i 80 anys

328

476

Entre 79 i 70 anys

631

779

Entre 69 i 60 anys

871

1038

Entre 59 i 50 anys

1148

1217

Entre 49 i 40 anys 1428

1585

Entre 39 i 30 anys

1138

1245

Entre 29 i 20 anys

857

817

Entre 19 i 10 anys

1136

1034

Entre 9 i 0 anys

1029

980

Total

8637

9370

Ara, les altes del padró i els canvis de
domicili, a través del servei de cita prèvia
D’ara endavant, els canvis de domicili i altes al padró municipal d’habitants s’han de tramitar
a través del servei de cita prèvia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la web santjust.
cat. Aquest servei permet a les persones interessades sol·licitar hores i dies concrets per ser
ateses d’una forma més personalitzada. Altres cites que es poden demanar són amb personal
tècnic especialitzat com l’enginyer/a, o l’aparellador/a, però també per serveis concrets com
mediació de l’habitatge, orientació jurídica, suport psicològic per a dones i borsa de treball,
entre altres.
Recordem que l’Ajuntament també disposa de Xatbot, un servei d’atenció robotitzat
per comunicar-se amb la ciutadania a través del Facebook Messenger o el giny en el web
santjust.cat, la qual cosa facilita la gestió de les cites prèvies i dels volants d’empadronament.
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LA SUPERVIVÈNCIA DE LES ABELLES,
VITAL PER A LA SALUT DEL PLANETA
La producció d’aliments a escala mundial i la biodiversitat terrestre depenen de la
pol·linització, i les abelles són fonamentals en aquest procés. En els darrers anys l’ús de
plaguicides, el canvi climàtic i els animals invasors, entre d’altres factors, estan afectant la
seva supervivència i es troben mortaldats massives d’abelles.
Què hem de fer si trobem un rusc? Si està en una propietat privada, caldrà trucar
un/a apicultor/a o empresa especialitzada per localitzar l’eixam, retirar-lo i condicionar les
abelles en apiaris autoritzats.
Si el rusc es troba a la via pública o en algun equipament municipal, caldrà avisar a
l’Ajuntament o a la Policia Local.

TORNA LA CIRCULACIÓ
RESTRINGIDA ALS CARRERS
BONAVISTA I RAVAL DE LA CREU
Tot i que els treballs de construcció de la part
posterior del Mercat Municipal continuaran
durant unes setmanes, els vehicles ja poden
circular pel carrer del Mercat en el sentit
habitual (de Freixes a Creu). Això implica el
restabliment de les restriccions habituals de
trànsit als carrers Bonavista i Raval de la Creu,
i la posada en funcionament de les càmeres
de videovigilància.

PACTE PER COMBATRE LA
SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA
Sant Just Desvern ha signat el Pacte “Un compromís per a l’èxit educatiu”, amb
el qual es pretén incrementar la coresponsabilitat dels centres en l’escolarització
equilibrada d’alumnat i incrementar els recursos per atendre les necessitats
específiques de suport educatiu existents. L’objectiu és combatre els desequilibris
als centres educatius. El pacte l’han signat les dues entitats municipalistes (FMC i
ACM), agents educatius de l’àmbit públic i concertat, els ajuntaments de més de
10.000 habitants i la Generalitat amb el síndic de greuges.
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NOVA MARCA DELS
CURSOS MUNICIPALS
D’ARTS PLÀSTIQUES
Els Cursos Municipals d’Arts Plàstiques per a Persones
Adultes de Can Ginestar tenen una nova marca, creada
per Diego Marmolejo. Sota la paraula CreantArt, i una
mà plena de formes i colors que sustenta un llapis vol
representar la diversitat de tècniques que s’imparteixen
als cursos i l’acte creatiu de l’execució d’una idea.

Photo by William Warby on Unsplash

NOTÍCIES BREUS

NOTÍCIES BREUS

NOVA SALA OPERATIVA
DE LA POLICIA LOCAL
La Policia Local disposa d’una nova sala operativa en la qual s’ha instal·lat una
pantalla que monitoritza l’activitat d’interès policial que es produeix al municipi, la
qual cosa permet actuar amb més eficàcia i prioritzar les actuacions. D’altra banda,
ha començat la segona fase d’instal·lació de lectors de matrícules de vehicles a
diferents punts estratègics d’interès.

PRIMERA CERTIFICACIÓ
DE QUALITAT A
L’AJUNTAMENT
La Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament rep la certificació de
qualitat AENOR, que reforça els compromisos
de la Carta de Serveis basats en la norma UNE
93200:2008. La Carta de Serveis es pot consultar
al portal de transparència de santjust.cat
Paral·lelament, l’Ajuntament ha estat distingit
amb el segell de qualitat del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya pels seus
serveis d’administració electrònica i la seva
conseqüent transformació digital en la relació
amb la ciutadania i en la gestió interna.

28 D’ABRIL:
CONVOCATÒRIA
ELECCIONS
GENERALS
AJUT SOCIAL AL REBUT DE L’IBI
Des de mitjan d’abril i fins al 30 de juny, es podrà presentar la sol·licitud per optar
als ajuts que l’Ajuntament ofereix per pagar les quotes del rebut de l’IBI de 2018. Les
persones –propietàries o llogateres d’un immoble– que responen a les bases aprovades,
hauran de presentar la sol·licitud i la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les
bases es podran consultar al web santjust.cat. Aquests és un dels ajuts que s’ofereix a
les famílies amb la finalitat de lluitar contra l’exclusió social per motius econòmics. En
matèria d’habitatge, hi ha altres subvencions i ajuts que afavoreixen el manteniment de
l’immoble i el preu del lloguer.

El 28 d’abril, 12.704
Dones i homes de Sant
Just Desvern majors de
18 anys estan cridats a
votar. L’Ajuntament ha
comunicat a la Junta
Electoral els espais
on es podrà col·locar
propaganda electoral i convocar actes polítics.
Els partits signen un acord per respectar la
col·locació de propaganda a la via pública.
El 3 d’abril es farà el sorteig per a la designació
dels membres de les meses electorals.
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10 anys d’un projecte que connecta
alumnat amb el món laboral

Una dotzena de noies i nois de 4t
d’ESO (10 de l’Institut i 2 de l’escola
concertada Madre Sacramento) han
començat el projecte “Connecta”, que
els permet compaginar el seu temps
educatiu entre el centre escolar i una
empresa o servei del municipi o entorn, de l’àmbit del seu interès.
Enguany es compleixen 10 edicions de la posada en marxa d’aquest
projecte de diversificació curricular,
del qual fins a la data s’han beneficiat
111 joves, i en el qual han col·laborat
prop de 40 empreses i serveis municipals. Totes elles han rebut el segell
d’Empresa Educativa, una marca de
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qualitat que les reconeix com a col·
laboradores de Sant Just, Ciutat Educadora. L’objectiu d’aquest programa
és afavorir que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques de l’ESO i que
pugui obtenir el graduat en educació
secundària, motivar-lo per a aquest
objectiu i connectar-los amb el món
laboral.
Les empreses i serveis locals que hi
participen enguany són: Autoinsitu,
CEM La Bonaigua, Escola Bressol
Marrecs, Farmàcia Torreblanca, Llar
d’Infants Tic Tac, Clínica Dental Sant
Just, Gaudim CreantArt, i Talleres
Fuentes i perruqueria Esperança.

Finalitza l’enquesta
per prioritzar les
propostes culturals
de futur per al poble
Un cop finalitzada l’enquesta per demanar a la ciutadania la seva opinió per
prioritzar propostes relacionades amb el
desenvolupament cultural de Sant Just,
els propers dies es farà un retorn dels
resultats a les persones que han participat. D’altra banda, els resultats també
sortiran reflectits a l’aprovació del Pla
d’Acció Cultural (PAC) que es farà en
sessió plenària del mes d’abril.
El PAC 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 del municipi i s’ha posat a debat al
Consell de Cultura. Fruit d’aquest procés
es van elaborar diferents propostes, de
le quals s’han posat a consideració de la
ciutadania les més rellevants per tal de
recollir les prioritzacions de la població
en el document final.

El Servei de Mobilitat Internacional promou i
gestiona experiències a l’estranger per a joves
El Servei de Mobilitat Internacional de Sant Just Desvern
segueix amb les seves ofertes d’experiències a l’estranger
per a joves. Aquest cop, el Servei marxa amb un grup de
10 nois i noies d’entre 15 i 21 anys a la ciutat alemanya
de Bremen del 23 d’abril al 3 de maig.
Durant aquest intercanvi juvenil europeu, els i les
participants treballaran el concepte de vida saludable
“Balanced Healthy Lifestyle” juntament amb 30 joves
més de Croàcia, Macedònia i Alemanya. Gaudiran de 12
dies on, a banda de practicar l’anglès, idioma vehicular
del projecte, rebran tallers de zumba, ioga, jardineria,
meditació, quiromasatge, entre d’altres activitats, i de
nits interculturals, els energizers i tots els jocs de nit que
s’han preparat especialment per aquesta ocasió.
El Servei de Mobilitat Internacional és un recurs municipal obert a totes aquelles persones interessades en
aprofitar les oportunitats de voluntariat, formació i oci
en altres països del món. Aquest servei també és assessor,
creador i gestor de projectes europeus dels programes
ERASMUS+ i EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
Les persones que vulguin conèixer tot el que es cou al
nostre planeta, poden demanar tenir assessoria enviant
un correu electrònic al servei: mobilitatsantjust@gmail.
com o bé trucant al Casal de Joves de Sant Just Desvern:
933710252.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

28 ESPAIS MUNICIPALS DE
LLOGUER PER A LA CIUTADANIA
Les entitats i la ciutadania de Sant Just disposen de 28 sales
distribuïdes en vuit equipaments municipals, amb l’objectiu de
proporcionar espais per a actuacions, celebracions, formació,
conferències, trobades i tota mena d’actes.
Les sales es poden llogar a un preu públic, que varia en funció
de les característiques de l’espai i l’horari de l’activitat que s’hi

organitza. Alguns d’aquests espais disposen de taules, cadires,
projector i equip de so, que es poden demanar en el moment de
sol·licitar el lloguer de la sala. És important consultar la disponibilitat de les sales amb antel·lació, posant-se en contacte amb
l’equipament corresponent.

La Vagoneta
• Auditori (154 m2).
Espai polivalent per a xerrades i
conferències, actuacions, festes
particulars i altres activitats
• Sala polivalent 2 (36 m2).
Sala d’actes i conferències
• Sala polivalent 3 (49 m2).
Sala de conferències i tallers

Contacte per a informació		
i lloguer de sales:
lavagoneta@santjust.cat.
Telf. 93 470 50 06

Centre Cívic Salvador Espriu
• Sala polivalent 1 (91
m2) Espai polivalent per a
xerrades i conferències, actuacions, festes particulars
i altres activitats
• Sala polivalent 3		
(117 m2) Sala de conferències i trobades
• Despatx 1 (12 m2)		
Sala de reunions

• Despatx 2 (13 m2)		
Sala de reunions
Contacte per a informació
i lloguer de sales:
ccsalvadorespriu@santjust.cat. Telf. 93 371 12 82

Centre Cívic Joan Maragall
• Sala polivalent 1 (47 m2)
Sala de conferències, formació,
cinema, teatre i altres actes
• Sala polivalent 2 (72 m2)
Sala de conferències, formació,
cinema, teatre i altres actes
• Sala polivalent 3 (48 m2)
Sala de conferències, formació,
cinema, teatre i altres actes
• Aula de formació 1 (22 m2)
Seu d’entitats i espai per a la
formació de grups reduïts
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• Aula de formació 2 (22 m2)
Seu d’entitats i espai per a la
formació de grups reduïts
Contacte per a informació i
lloguer de sales:
ccjoanmaragall@santjust.cat.
Telf. 93 470 03 30

Les Escoles
• Sala polivalent (68 m2)
Espai per a formació, conferències i tallers
• Claustre (142 m2) Espai per
a formació, conferències i
tallers

Can Ginestar
• Sala Isidor Cònsul i Giribert
(89 m2) 		
Sala per a conferències, xerrades
i presentacions
• Despatx (35 m2)		
Sala per a reunions, trobades 		
i tallers formatius
• Sala d’entitats 1 (31 m2)
Sala de reunions

Contacte per a informació
i lloguer de sales:
Telf. 93 480 48 00

• Sala d’entitats 2 (36 m2)
Sala de reunions
Contacte per a informació
i lloguer de sales:
canginestar@santjust.cat.
Telf. 93 480 95 64

Sala Municipal de l’Ateneu
• Sala de 658 m2 destinada a actuacions de teatre, dansa i música,
festes particulars i altres actes.
Contacte per a informació i lloguer de sales:
Telf. 93 480 48 00

Casal de Joves
• Sala Utopia (317 m2)
Sala per a conferències, formació, cinema, teatre i festes
• Sala Ovidi (138 m2)
Sala per a conferències, formació, cinema, teatre i festes
• Sala Tallers (45 m2)
Espai de formació, conferències i
tallers

• Sala de reunions (30 m2)
Sala de reunions de grups reduïts
• 3 Bucs d’assaig (15 m2)
Espai d’assaig de grups musicals
Contacte per a informació
i lloguer de sales:
casal@santjust.cat
Telf. 93 371 02 52

Centre Social
El Mil·lenari

Contacte per a informació i
lloguer de sales:
elmillenari@promunsa.cat
Telf. 93 473 49 06

• Sala Polivalent 1 (50 m2)
Sala d’actes, festes particulars i
altres activitats
• Sala Polivalent 3 (102 m2)
Sala d’actes, festes particulars i
altres activitats
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PREMIS CARNAVAL 2019

1r premi Comparsa escolar: Un Montseny Medieval

1r premi Comparsa: Fly Pau Airlines

1r premi Millor grup: Queen

1r premi Millor individual: Astronauta

Premis marxoses: Bee Gees

2n premi Comparsa: Just Barbies

2n premi Comparsa escolar: El show més
gran del món (AMPA Montserrat)

3r Premi Comparsa escolar: Jocs i joguines
(AMPA CANIGÓ)
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Sant Just respira dansa
Que la dansa té un fort arrelament a
Sant Just Desvern i que aplega moltíssima gent no és cap secret. Per escoles emblemàtiques com l’Espai de
Dansa Marta Roig i Tutuguri, hi han
passat moltíssimes alumnes, algunes
d’elles avui amb reconeixement internacional. Aquestes van ser de les
primeres, però el ventall d’ofertes ha
anat creixent amb l’Escola de Dan-

Mireia Domingo
Espai de Dansa Marta Roig

“Gràcies per tant i per tot
Marta! Per ser la meva inspiració, la meva gran mestra de dansa i de vida. El 26
d’abril l’alumnat de l’estudi
ballarà especialment per a tu,
amb l’amor i el respecte a la dansa
que ens has ensenyat. Sé que ens trobarem
i ballarem!”

Joana Riba
Tutuguri

“El Dia de la Dansa és
una bona ocasió per
gaudir plegats de les
diferents disciplines que
ens ofereix aquesta variant
artística i ens permet acostar la
dansa a tots els públics. Tanmateix, de cara
a properes activitats, seria interessant programar alguna companyia professional per
tal d’inspirar tot l’alumnat de les escoles del
poble i al públic en general”.

Renata Ramos
Escola de Dansa
Renata Ramos
París

“Per mi la dansa ha estat

sa Renata Ramos París, el Grup de
Ball Raquel Rubiales de l’Associació
d’Amics del Barri Sud, els Balls de
Saló de l’Ateneu i, més recentment,
l’Esbart de l’Ateneu.
Totes aquestes escoles i grups
de ball, que apleguen gent de totes les edats i perfils, celebraran
el seu dia gran el 26 d’abril. El Dia
de la Dansa els permet sortir dels
sempre un art, mitjançant el qual ens expressem i ens comuniquem amb el món.
Mai m’ha agradat posar-li nom o etiquetar
perquè com deia el Joaquin Sabina “Bailar
es soñar con los pies”. I això és el que intento transmetre al meu alumnat i el que
volem mostrar el 26 d’abril”.

Raquel Rubiales
Grup de Ball Raquel Rubiales de
l’Associació d’Amics del Barri Sud
“Per a nosaltres la dansa és
cultura i és art, i celebrar el
Dia de la Dansa ens permet
mostrar a la ciutadania el que
l’alumnat aprèn i assaja, i és
un dia molt especial perquè
aplega totes les escoles i els grups
del poble que ens dediquem a això”.

Joana Clavero
Balls de Saló de
l’Ateneu

“És el tercer any que hi participem i, mentre puguem,
així ho farem, perquè és molt
important que també es vegi
que hi ha un perfil de gent més
gran que també sent passió pel ball. A més, també
aportem uns altres estils diferents, la qual cosa
enriqueix el Dia de la Dansa, perquè es veu que
tothom pot ballar i que pot triar estils diversos”.

seus espais habituals i mostrar al
públic les danses i balls que preparen per a l’ocasió. Enguany,
com a novetat, l’escenari privilegiat que acollirà l’activitat serà el
parc Maragall i, com a nota trista,
hi haurà un record especial per a
la Marta Roig, que ha mort aquest
mes i que és un referent de la dansa al municipi.

Jordi Rius
Esbart Sant Just de l’Ateneu

“Participar per primer cop en
el Dia de la Dansa significa
apropar l’Esbart a tots els
amants d’aquesta disciplina.
També aprofitarem aquest
dia per donar-nos a conéixer i
mostrar una mica més la cultura
del nostre país a través de la dansa, animant a
tots aquells que ho vulguin a formar part del
nostre Esbart”.

A REVEURE
MARTA

La professora de dansa Marta Roig ha mort
aquest mes de març, després de lluitar durant
anys contra una malaltia. Des dels 18 anys va
impartir classes de ball, primer a l’Ateneu i després a la seva pròpia escola del carrer Bonavista
amb passatge Carbonell. Sempre oberta a Sant
Just, va col•laborar activament en l’educació
i la vida pública del municipi, participant en
diferents activitats artístiques i culturals. Diferents generacions s’han beneficiat de les seves
ensenyances, que tendien cap a l’ensenyament
de jazz i dansa contemporània tot i que ella va
rebre instrucció de dansa clàssica.
La Marta donarà nom al nou carrer que
s’obre paral·lel a la carretera Reial, entre els
carrers Ateneu i Bonavista, molt a prop del lloc
on encara està situat el seu estudi de dansa.
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NO ÉS EL MATEIX

CUIDEM EL NOSTRE
PATRIMONI

EL NOSTRE FUTUR
EL DEFINIM A LES
URNES

Joan Basagañas
i Camps
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de PDeCAT

Sergi Seguí
i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

El pròxim 28 d’abril hi ha eleccions per a decidir els
nostres representants al Congrés dels Diputats i al
Senat. Són unes eleccions fruit del vot contrari dels
partits sobiranistes catalans als Pressupostos Generals
de l’Estat, uns pressupostos que elevaven la inversió
pública de l’Estat a Catalunya fins al 18% recollit en
l’Estatut i dotaven la Generalitat dels recursos necessaris per a revertir les retallades a l’Estat del Benestar
iniciades l’any 2010.
Convé recordar-ho quan sentim, durant la campanya, que no hi ha diferències entre un govern espanyol
presidit per Pedro Sánchez o un de presidit per Pablo
Casado i amb el suport de Cs i VOX. Perquè tots sabem que no és el mateix, ni per als catalans ni per a
la resta d’espanyols. No ho és ni respecte a la política
econòmica i social ni respecte de la política en relació
amb Catalunya.
Durant els 9 mesos de govern socialista, hem vist
sensibilitat sobre molts problemes socials que
s’arrossegaven des de feia temps i aquesta sensibilitat
s’ha traduït en mesures concretes, de les quals molts
ciutadans i ciutadanes es beneficiaran: increment de
l’SMI, nova regulació del lloguer d’habitatges,
increment dels permisos de maternitat i paternitat, revalorització de les pensions, etc.
Tampoc s’ha afrontat igual la crisi oberta entre el
govern espanyol i la Generalitat de Catalunya d’ençà
que Sánchez és a La Moncloa. On abans hi havia desídia
i nul·la voluntat de diàleg, ara hi ha propostes valentes,
no exemptes de riscos, que estan tendint a reduir la
virulència d’un conflicte que estava adquirint unes
quotes socialment difícils de digerir. La gran majoria
de catalans i catalanes celebrem aquest canvi i, per
tant, se’ns fa difícil entendre que hi pugui haver gent
interessada a retornar al com més malament, millor.
Per tots aquests motius, quan el pròxim 28 d’abril
vagis a votar, hauràs d’escollir si vols viure en un
país en confrontació permanent o un país que
resol civilitzadament els seus problemes, un
país que dona oportunitats als més vulnerables o un
que els exclou de la nostra societat, un país que vol
avançar en drets i llibertats o un que vol retrocedir a
l’Espanya de fa 40 anys. Perquè, diguin el que diguin,
NO ÉS EL MATEIX.
socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
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En poc menys d’un mes anirem a votar tres vegades: el
28 d’abril a les Corts espanyoles i el 26 de maig a les
municipals i les europees. Aquest cicle electoral està
sent, i serà, llarg. I estarà caracteritzat, sense dubte, pel
judici en forma de farsa que estem vivint al Tribunal Suprem. Però hem de seguir lluitant. Sobretot per les bones
persones encausades.
Per tant, utilitzem les eines democràtiques per donar
una nova lliçó a l’Estat espanyol. Guanyem a les urnes,
de manera democràtica i pacífica, com hem fet sempre.
Sortim a guanyar!
ERC hem de ser forts a tots els fronts democràtics on
tinguem presència. Congrés, Senat, Parlament Europeu i
Ajuntaments. Una victòria incontestable de l’independentisme a l’Àrea Metropolitana deixaria clar que Catalunya
aposta per ser capdavantera, com ho ha estat sempre, en
totes i cadascuna de les lluites pels drets i les llibertats
de la ciutadania.
A Sant Just tenim el deure, totes aquelles persones
que aspirem a governar-lo, de regir-nos per la defensa
de la dignitat democràtica i alhora també per unes propostes clares per a tots i cadascun dels problemes que
ha d’afrontar la ciutadania. Hem de poder debatre
sobre Sant Just al mateix temps que defensem el
projecte d’implantació de la República. Entre les
forces sobiranistes les propostes econòmiques, socials,
d’habitatge, educatives, culturals o en matèria de seguretat han de poder ser i són diverses. El que és comú
és l’objectiu de país. La unitat de l’independentisme és
necessària, sí. Però no la uniformitat. Avui cal que cada
projecte presenti clarament les seves propostes per
l’endemà de les eleccions i conjurar-nos per fer de Sant
Just un poble millor.
La candidatura d’ERC vol liderar i encapçalar el Govern municipal. Fa uns mesos que estem treballant per
dissenyar fins al detall un projecte de poble nítidament
progressista, amb un equip sòlid, paritari i divers preparat
per governar bé, que atengui les persones que més ho
necessiten i cobreixi les mancances que encara tenim. ERC
som l’únic partit que podem evitar que a Sant Just guanyin
els mateixos de sempre. Som els únics que podem
plantejar un nou lideratge polític a tots els nivells.
Hem de ser el partit que dirigeixi el Govern municipal,
amb una majoria sòlida, per articular i garantir, alhora, el
progrés social, la construcció nacional i la mobilització
cívica i pacífica contra la repressió de l’Estat.
Amb el vostre ajut ho farem.
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

SANT JUST, POBLE
D’ACOLLIDA

MANIFIESTO
DEL FEMINISMO
LIBERAL

CASILLA
DE SALIDA

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem
Sant Just

Guillermo Francés
Morbach
Grup Municipal
de Ciutadans

Enric Salvadores
Manzano
Grup Municipal del PP

L’arribada d’infants estrangers, els anomenats MENA
(l’acrònim de Menors Estrangers No Acompanyats), en
el marc d’una crisi migratòria global, ens interpel·la com
a societat i implica un immens repte per a totes les institucions, però també un gran risc que l’atenció no es
proporcioni amb les màximes garanties de qualitat. La
situació de desemparament i de vulnerabilitat social en
què es troben exigeix garantir la seva adequada protecció
i prestar l’atenció social, educativa i sanitària necessàries.
Si bé és cert que l’arribada ha estat molt més important
aquest estiu del 2018 que en anys anteriors, també és veritat
que caldria haver planificat molt millor, tenint en compte
l’evolució de la tragèdia migratòria. S’ha constatat arreu la
manca de recursos, la manca de previsió i la desorganització
en els mecanismes d’atenció a aquests joves. Les informacions contradictòries, les improvisacions constants i la manca
d’adequació dels dispositius dissenyats a les necessitats
reals d’aquests menors, va ser la tònica dominant a finals
d’estiu. El Govern, a partir de la pressió d’organitzacions
socials, ajuntaments i grups parlamentaris, ha reaccionat i
ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració
dels joves i adolescents migrats sols. Tot i que tenim
alguns dubtes, esperem que esdevingui l’eina útil que
tant necessitem.
Sant Just ha estat un dels municipis amb un centre
d’acollida d’emergència temporal on s’ubiquen més
d’un centenar d’infants i joves. Des del primer moment,
l’Ajuntament ha actuat per detectar-ne les necessitats i
activar els recursos complementaris per fer la seva estada
al poble el millor possible. Podem dir amb orgull que el
teixit associatiu i ciutadà de Sant Just ha demostrat la
seva fortalesa i solidaritat i ha creat entorns propicis
i activitats que han afavorit la integració d’aquests
joves en la dinàmica del nostre poble. També remarquem
la feina feta per l’entitat del tercer sector EduVic i del
centre d’emergència Kirikú, així com dels diferents serveis
municipals. Moltes gràcies a tothom.
Però les notícies dels atacs racistes a infants i joves
estrangers a Canet de Mar i a Castelldefels ens han de
posar alerta. No errem; no són actes fortuïts ni fets aïllats:
és la conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. Cal recordar que aquests
infants, un cop han passat la frontera, són responsabilitat
de les nostres institucions. Com si això no fos suficient,
aquests nois i noies han de patir l’estigmatització social
que deriva de la constant criminalització mediàtica i social que els assenyala com un problema de seguretat i
de convivència. No permetrem que això passi al nostre
municipi. És una responsabilitat col·lectiva.

1. El feminismo es una causa de todos, no es patrimonio de nadie: Su defensa la abandera cada ciudadano
comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Nunca habrá igualdad sin libertad. El liberalismo
percibe la emancipación del individuo sin distinción de
sexo, nacimiento, etnia, raza o religión. Por eso, el feminismo liberal defiende que toda mujer tiene igual libertad
que el hombre.
3. El feminismo es necesario: Por muchos avances
obtenidos, sigue existiendo desigualdad en las oportunidades de las mujeres, una brecha salarial y la evidencia
de una mayor dificultad de las mujeres para alcanzar sus
metas. Mientras la igualdad plena no esté conseguida,
el feminismo será el arma principal para dar esa batalla.
4. Que ninguna mujer tenga que elegir entre su
carrera y su familia: La incorporación de la mujer al mercado laboral no ha ido acompañada de políticas efectivas
que permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres
y hombres que demanda la sociedad actual.
5. Feminismo no es decir ‘portavozas’, es cambiar
políticas: El objetivo de la igualdad no se logra confrontando a los ciudadanos con ideologías caducas, se
consigue con políticas públicas efectivas que eliminen
las barreras que existen a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
6. El feminismo liberal no excluye al hombre, es
una batalla de toda la sociedad: No podemos ignorar
a la mitad de la sociedad para emprender la batalla de la
igualdad de derechos y deberes.
7. El feminismo liberal pone la educación en el centro: Los ciudadanos deben ser formados de tal manera
que se reconozcan en igualdad de derechos y deberes,
oportunidades y aspiraciones, posibilidades y metas.
8. Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia
machista: Tan reduccionista resulta decir que todas las
mujeres nacen víctimas como falso que la violencia machista no existe. Es urgente implementar el Pacto contra
la violencia machista para erradicar esta lacra.
9. Nadie habla por mí: En el siglo XXI, paternalismo
NO, solidaridad entre mujeres SI.
10. Guerra de sexos es pasado, feminismo liberal es
presente y futuro: El feminismo liberal representa el
futuro en la lucha por la igualdad. Ningún grupo de presión
puede hablar en nombre del conjunto de las mujeres.

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

MÉS INFORMACIÓ DE LA CORPORACIÓ A SANTJUST.CAT

ppsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS ABRIL 2019. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
JA ÉS PRIMAVERA A SANT JUST

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

Per això, els carrers, places i parcs es vesteixen de primavera per celebrar i festejar: Sant Jordi, Correfoc, Dia
de la Dansa, Festa de la Pau, Festa de l’Esport, Divendres
als Parcs, Jugatecambinetal...
El bon temps i uns parcs plens de vida, ens conviden a participar i gaudir de la primavera que altera a Sant Just!
SANT JORDI, DEL 14 AL 26 D’ABRIL
• Diumenge 14, Diada de Sant Jordi a Can Ginestar
• Dimecres 24, inauguració de l’exposició de Soledat Sans i Serafini
a la planta superior del Mercat Municipal
• Divendres 26, Dia de la Dansa i Correfoc de Sant Jordi
Consulteu programa d’activitats i www.santjust.cat

MEDI AMBIENT

VINE A LA JUGATECAMBIENTAL
DEL MIL·LENARI!
La Jugatecambiental del Mil·lenari i
també la que hi ha ubicada al Parc de
Torreblanca comencen la seva temporada amb tallers i propostes sobre
el medi ambient. Es tracta d’activitats
per gaudir en família i relacionades
amb la sostenibilitat. A més, inclouen
també un punt informatiu mediambiental.
Apropeu-vos els dissabtes al matí,
al Parc del Mil·lenari, i els diumenges al matí al Parc de Torreblanca, i
trobareu propostes molt interessants
per als infants.
Jugatecambiental del Mil·lenari
Els dissabtes, a les 11 h. Parc del Mil·lenari
Aquest mes d’abril:
• Dissabte 6 d’abril: Fira de la joguina de
segona mà, amb l’AMPA Marrecs i a
les 12 h, classe d’acroioga i repartiment
de fruita.
• Dissabte 13 d’abril: CulturArt, Crea el
teu punt de llibre, amb Patim Patam
• Dissabte 27 d’abril: Festa al Parc i espectacle infantil, amb Patim Patam
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Sona la música
Les activitats musicals no falten cap
mes a l’agenda cultural de Sant Just
Desvern.
Us avancem que, al mes de maig,
s’està organitzant una jornada musical molt especial liderada pels Tallers de Música i l’Escola de Música
de l’Ateneu per celebrar el Dia de la
Música: concerts oferts per joves
músics de Sant Just. Serà el proper
dissabte 4 de maig.
Abans, al mes d’abril podeu triar
entre aquestes propostes:
Jazz: Txema Riera Trio
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i 6
¤ (menors de 30 anys).
Inclou consumició.
Divendres 5 d’abril, a les 22 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Cicle de música barroca amb l’Orquestra Barroca de Barcelona
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i
5 ¤ (menors de 25 anys). Alumnat de
l’Escola de Música, gratuït.
Dissabte 20 d’abril, a les 19 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Jugatecambiental del Parc de Torreblanca
Els diumenges, a les 11.30 h. Parc de
Torreblanca
Flors i violes: els prats florits del Parc
de la Fontsanta
Dissabte 27 d’abril, a les 12 h. Parc de
la Fontsanta

Concert d’orgue de Guillaume Lawles
Diumenge 28 d’abril, a les 19 h
Església dels Sants Just i Pastor
Estones de Clàssica: El Nus, la Flor,
amb Maria Mauri, veu cantada; Enric
Casasses, veu parlada i Daniel Ariño,
piano
Preu: 10 ¤ (general), 8 ¤ (socis/es) i
5 ¤ (menors de 25 anys). Alumnat de
l’Escola de Música, gratuït.
Diumenge 28 d’abril, a les 19 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

ESPORT

Més esport, més salut
Durant el mes d’abril es commemora
el Dia Mundial de l’Exercici Físic i
amb aquest motiu l’Àrea Bàsica de Salut i l’Ajuntament organitzen diverses
activitats del foment de l’esport, de
l’exicici físic i de la salut. Tothom sap
que la pràctica d’un esport de forma
moderada, una alimentació sana i uns
bons hàbits saludables són sinònims
de vida sana. Per tant, us animem a
ser més actius per ser més feliços.
IX Caminada popular (2 itineraris, un
de llarg i un de curt, que tots dos passaran per l’Ajuntament). Inscripcions
a l’ambulatori i el mateix dia. Dijous 4
d’abril, a les 10 h. Des de l’ambulatori.

Tast de Marxa Nòrdica
Dijous 4 d’abril, a les 17 h. Des de l’ambulatori.
Dia de la Salut
Espai d’oci saludable amb un skate park
i una àrea de jocs esportius. Estand de
fruita i beguda per a les persones participants.
Activitat gratuïta per a joves de 12-18
anys. Divendres 5 d’abril, a les 17 h. Casal
de Joves
Classe d’acroioga i repartiment
de fruita.
Dissabte 6 d’abril, a les 12 h. Jugatecambiental del Mil·lenari.

Màsterclass de Zumba
Vine a ballar i a moure el cos. Posteriorment, pren fruita saludable!
Dissabte 6 d’abril, a les 12 h. Casal de
Joves

US PROPOSEM...
INFANTS, JOVES I FAMÍLIES
Taller creatiu per a infants i persones
adultes de Sant Just Solidari
Preu: 5 ¤ (diners destinats al projecte “Casa para la niñez y familias”
de Camoapa (Nicaragua).
Dimarts 2 d’abril, a les 16 h i també
a les 17 h. Les Escoles

Assaig obert de la Colla Gegantera
de Sant Just. Dijous 25 d’abril, a les
19 h. Can Ginestar
Contacontes de Sant Jordi
de l’AV Mas Lluí. Dissabte 26 d’abril, a
les 11 h. Parc Iulia Quieta (Mas Lluí)

PER A TOTHOM
PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER A
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Del 29 de març al 10 d’abril
RECORDEU!
Visites informatives a l’Escola Bressol
Municipal Marrecs
Dimarts 9 d’abril, a les 16.30 h
Dijous 11 d’abril, a les 9.30 h

Audivisual de muntanya de la SEAS:
The Spine Race Ultra, una lluita contra
la ment, amb David Buenacasa
Dijous 25 d’abril, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu
Exhibició de ball i sopar de l’Associació
Amics del Barri Sud
Dissabte 27 d’abril, a les 19 h. Casal
de Joves

Acte d’homenatge a Lluís M. Xirinacs,
amb l’escriptor Jordi Lara, i Francesc
Giralt, amic i col·laborador
Dijous 4 d’abril, a les 19.30 h. Sala
Cinquantenari de l’Ateneu

Ball de Sant Jordi a l’Associació Cultural
Casa d’Extremadura
Dissabte 27 d’abril, a les 20 h.
La Vagoneta

Itinerari de ciutat: La Barcelona que no
es veu, arqueologia de la ciutat
Informació: CC Joan Maragall
Dissabte 6 d’abril, a les 10 h

Jornada per a pacients de l’ACADIP
(Associació de Dèficits Immunitaris
Primaris). Informació: www.acadip.
org. Diumenge 7 d’abril, al matí. Casal
de Joves
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SOLIDARITAT

IDIOMES

Dies de Setmana Santa

TALK ACTIVITIES

A més d’unes breus vacances de descans, la Setmana Santa també és un
moment de recolliment i celebracions religioses per a algunes persones. Des
del 14 d’abril que s’inicia amb el Diumenge de Rams i fins al dia 21 d’abril,
se succeixen misses i actes.
Podeu consultar tots els actes a www.santjust.org/parroquia
Recordeu també:
Sopar de la Fam de Justícia i Pau
S’informarà i es recolliran diners pels projecte que es desenvoluparà a 26 comunitats de Manure, de La Guajira (Colòmbia). Dissabte 6 d’abril, a les 21 h. Parròquia
dels Sants Just I Pastor.

I NO US PERDEU...
PER A JOVES

DOCUMENTAL DEL MES

Cineclub Utopia:
Searching, de Aneesh Chaganty
Dimarts 16 d’abril, a les 18.30 h
Casal de Joves

Namrud, dirigit per Fernando
Romero Forsthuber
Música i dansa. Orient mitjà i Palestina.
Divendres 26
d’abril, a les
20 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Campionat videojoc FIFA 2019
Dimecres 17 d’abril,
a les 16.30 h
Casal de Joves

Anglès per a
infants i grans
L’Espai de Llengües Bristol ubicat
des del mes de setembre a la Casa
Costa del c. Creu, dins de la pl. Antoni
Malaret i Amigó, ofereix cada mes
activitats gratuïtes per a infants i per
a persones adultes que ens ajuden a
posar en pràctica l’anglès.
Aquest mes ens proposen una per a
infants relacionada amb Sant jordi i
una altra sobre la química que es crea
entre les persones, més adreçada a
persones adultes.
Podeu reservar la vostra plaça enviant un whatsapp al tel. 689 10 90 68
Bristol Talk: Biochemistry of Love
Amb el catedràtic José María Argilés
Huguet. Xerrada bilingüe anglès/castellà. Divendres 5 d’abril, a les 11 h. Espai
de Llengües Bristol.
Bristol Talk: Storytelling Sant Jordi
Per a infants de 5 a 9 anys.
Dissabte 13 d’abril, a les 11 h. Espai de
Llengües Bristol.

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:

Intercanvi de llibres
Només cal que portis un llibre per a
l’intercanvi en el moment de la inscripció. Porta’ns un llibre que hagis llegit i
emporta’t un altre el dia de Sant Jordi.
Lliurament de llibres per intercanviar a
l’oficina del Mil·lenari a partir de l’1 d’abril.
Dimarts 23 d’abril. Al Centre Social El
Mil·lenari

Excursió a Vallbona de les Monges
(Urgell)
Visita guiada al monestir i al celler de la
Cooperativa l’Olivera. Dinar a l’Espluga
de Francolí. Preu: 20 ¤.
Dijous 11 d’abril, a les 8.15 h, des del
Parc del Parador
Taller: Tast de postres i cocktails
saludables, amb Vadeplats
Inscripcions de l’1 al 18 d’abril, de 10 h
a 14 h, al Centre Social El Mil·lenari o
trucant al telèfon 93
371 89 87
Dimarts 23 d’abril,
a les 11.30 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.

Actuació musical amb la formació
Midnight Blue
Dimarts 23 d’abril, a les 18 h. Centre
Social El Mil·lenari
Ball en línia dinamitzat 		
per Pedro Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les
persones sòcies.
Dijous 25 d’abril, a les 17.30 h. Centre
Social El Mil·lenari

Associació de Gent Gran de Sant
Just Desvern
Concert de Primavera de la Coral
Harmonia. Dijous 25 d’abril, a les 17 h.
Residència Ntra. Sra. de Lourdes

CONFERÈNCIES DE L’AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER A LA GENT GRAN*
Conferència: Algunes reflexions
sobre el conflicte Catalunya-Espanya, amb Antoni Castells, catedràtic de la Universitat de Barcelona i
exconseller d’Economia i Finances
Dijous 4 d’abril, a les 18 h. A l’Auditori
M.Rosa Campreciós i Garcia (Residència La Mallola, c. Raval de Sant Mateu,
46-48 d’Esplugues de Llobregat).
Conferència: Construir Catalunya
des dels ajuntaments, amb Montserrat Tura, metgessa i exconsellera de Justícia i Interior
Dijous 11 d’abril, a les 18 h. A l’Auditori
M.Rosa Campreciós i Garcia (Residència La Mallola, c. Raval de Sant Mateu,
46-48 d’Esplugues de Llobregat).
*Assistència gratuïta. No socis/es: 5¤

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
L’equilibri entre allò funcional i abstracte, de Clara Vidal;
L’alquímia del temps, de Sol Vidal
Al Celler de Can Ginestar, del 4 al 12 d’abril
Inauguració, 4 d’abril, a les 19.30 h

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Santjustenques. Vides en democràcia
Al CIM de Can Ginestar, fins al 16 d’abril

1. Mor Marta Roig i Felip
2. L’Escola Montseny i el Col·lectiu de la Plaça de la Pau: els grans
guanyadors del concurs de disfresses 2019
3. Presentada la candidatura del PSC Sant Just per a les eleccions del
maig

IX Concurs Internacional de Fotografia
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 10 d’abril.
Organitza: Agrupació Fotogràfica Sant Just
Exposició de pintura de Soledat Sans i Serafini
A la planta superior del Mercat Municipal, del 24 d’abril
al 16 de juny
Inauguració, 24 d’abril, a les 19.30 h

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de març (6.175 clics)

SANT JUST ENS AGRADA

ALTRES

instagram #santjust

pili_zapata_photography

#atardeceres #postadesol
#xemeneiafabricasanson #santjust

Acte polític del PDeCAT Sant Just amb el president de la
Generalitat, Quim Torra
Dimecres 3 d’abril, a les 20 h. Pl. Antoni Malaret
Punt d’informació del jaciment iber i medieval de la Penya del
Moro. Dissabte 6 d’abril, de 10 h a 14 h
SELECCIÓ DE TUITS (MARÇ 2019)

EXCURSIONS, SORTIDES
I XERRADES DE LA SEAS
Informació: www.santjust.org/seas
II Cursa de Muntanya: La Mitja Desvern
informació: http://mitjadesvern.santjust.org
Dissabte 27 d’abril, a les 9 h. Parc de Collserola

CURS: DEFENSA PERSONAL
PER A DONES
9 sessions (25 d’abril,
2, 9, 16, 23 i 30 de maig i 6, 13 i 20 de juny)
18.30 h a 20 h. Preu: 68,20 ¤ - Centre Cívic Salvador Espriu
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

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

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

@santjustcat

@victorsare
@santjustcat C/Sadet amb Creu. No podem
ficar mes paper
al contenidor blau... Tot molt brut!
santjustcat
En resposta a @victorsare
Bon dia. Ampliarem la capacitat dels contenidors
de paper i cartró en aquesta zona. Recordem,
però, que s’han de plegar les caixes de cartró per evitar taponar les
obertures. Prenem
nota d’aquest punt i en farem un seguiment. Gràcies.
@justalafusta
Demà
#DiaMundialDeLaPoesia tindrem a Gerard Vila, santjustenc
guanyador de la 54ena edició del Premi de poesia
@Amadeuoller
Al
#justalafusta a partir de les 11:10h
#radiodesvern
@Cal_Llibreter
@BibJoanMargarit
@AteneuSantJust
@santjustcat
InésGar@Ingazingas
@santjustcat el llaços liles de pastic de la rambla no
es retiraran? Ja se’ls està emportant el vent. Per part dels que fan la
reivindicació estaria bé haver pensat en com de perjudicial és el plàstic
pel medi ambient. El feminisme també és respecte per la natura...
santjustcat
En resposta a @Ingazingas
Bon dia. Està previst treure els llaços liles quan acabin els actes del
programa de la dona previst durant aquest mes de març. Ja ho tenen en
compte. Gràcies.
EL BUTLLETÍ ABRIL 2019 23

