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Sant Just llueix 
nous parcs i places, 
i millores a la via 
pública

Cloenda dels projectes 
de servei a la comunitat 
que fa alumnat   
de l’Institut

L’Ajuntament 
documenta el monestir 
de monges que hi va 
haver a Can Cuiàs
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Regidors/es 
obtinguts

La llista del PSC, encapçalada per 
Josep Perpinyà, és la més votada 
en unes eleccions amb el 69,79% 

de participació
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Junts per Catalunya guanya 
a les eleccions europees

La jornada electoral del 26 de maig es va desen-
volupar amb normalitat i sense incidències a 
Sant Just Desvern. 

La participació va ser del 69,80%, superant 
en més de 10 punts la participació als comicis de 2015.

La llista del PSC, encapçalada per Josep Perpinyà i 
Palau, ha estat la més votada, la qual cosa suposa revali-
dar la victòria de fa 4 anys i suma un representant més 
al consistori. JuntsxCAT i ERC repeteixen els mateixos 
resultats, mantenint 4 i 3 regidors i regidores respecti-
vament, mentre que Movem queda amb un regidor, un 
menys que a les eleccions anteriors. Ciutadans repeteix 
el resultat del 2015, amb un regidor, la CUP entra per 
primera vegada a l’Ajuntament amb un regidor i el PP 
perd el regidor que tenia i es queda sense representació 
al consistori.

12 de les 17 persones escollides són homes i 5 són dones, 
i 7 persones seran regidors/es per primera vegada a l’Ajun-
tament de Sant Just Desvern per al mandat 2019-2023. 

RÀDIO DESVERN, REFERENT INFORMATIU   
DE LA CAMPANYA I DE LA JORNADA ELECTORAL
L’emissora municipal s’ha implicat novament en el se-
guiment de la campanya electoral amb entrevistes a les 
diferents persones que es presentaven a l’alcaldia, així 
com en l’organització del debat electoral que es va emetre 
simultàniament per ETV, el 98.1 fm i per Internet. Les 
xarxes també han estat molt actives. El dia de les elec-
cions, gràcies a la col·laboració de diferents persones 
vinculades a l’emissora es va poder fer una cobertura 
informativa des de l’interior dels col·legis electorals per 
saber, al moment i en directe, els resultats. 
A santjust.cat hi ha un espai dedicat als resultat electorals, 
amb les dades d’escrutini per col·legis i meses.  

6 formacions polítiques obtenen representació
El Centre Pilot registra la participació més alta(74,46%)

A les eleccions europees, la participació a Sant Just Desvern va 
situar-se en el 69,59% i la llista més votada va ser la de Junts per 
Catalunya amb un 33,12% dels sufragis, seguida de PSC-PSOE 
(20,28% dels vots) i ERC (19,70% dels vots).

 Vots Participació 

Junts per Catalunya-Lliures per Europa  2.991 33,12% 
PSOE 1.831 20,28%
ERC-Ara Repúbliques 1.779 19,70%
Ciutadans  765  8,47%
Podemos-IV 725  8,03%
PP 458  5,07%

Les 17 regidores 
i regidors electes
El 15 de juny prendran possesió del càrrec de regidor/a les 17 
persones escollides com a resultat de les votacions de les eleccions 
municipals. És una sessió pública en la qual es vota l’alcalde/ssa 
pel mandat 2015-2023.

PSC
Josep Perpinyà i Palau, Gina Pol i Borràs, Joan 
Basagañas Camps, Pedro Soria Aliaga, Quima 
Giménez González, Antoni Collantes Andreu, 
Josep M. Rañé Blasco

JuntsxCat-Alcaldia Republicana
Laia Flotats Bastardas, Anna Vilanova 
Fernández, Josep M. Cortès Artigas, Pepa 
Gutiérrez Arjona

ERC
Sergi Seguí i Esteve, Montserrat Molinero i 
Juncà, Jordi Porta i Pruna

Movem Sant Just
Just Fosalva i Sanjuan

Ciutadans
Francisco Ferrer Miguel

CUP
Carles Garcia Salas
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“Sortíem a guanyar, hem pujat 600 
vots però seguim en 4 regidors/es. 
El més important és que Sant Just ha 
parlat i nosaltres en prenem 
bona nota. Seguirem sumant 
per arribar més lluny. Moltes 
gràcies per la confiança”
Laia Flotats Bastardas“Som garantia de confiança i estabilitat. 

La gent ha tornat a confiar en nosaltres amb el 35,75% dels vots, 
incrementant el nombre de vots per damunt de qualsevol altre 
formació, i pujant fins a 7 el nombre de regidors i regidores 
socialistes. Volem treballar per un govern progressista, i ara comença 
l’etapa del diàleg i la negociació per formar el nou govern de Sant 
Just. Gràcies”. 
Josep Perpinyà i Palau

“ERC hem augmentat en vots assolint 
un resultat històric en unes eleccions 
municipals, fruit de la feina feta fins ara al 
Govern municipal, i d’haver demostrat que 
som un partit que podem gestionar àrees 
estratègiques i que fem feina pel bé de 
tota la ciutadania. Malauradament, amb 3 
regidors no liderarem, tal com preteníem, 

el proper Govern municipal”.
Sergi Seguí i Esteve

Valoració de les persones 
al capdavant de les llistes 
que s’han presentat a les 
eleccions municipals

“Agraeixo a les persones que ens han 
votat la confiança dipositada en la 
nostra formació. Jo començo una 
etapa nova dins de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 
en la qual treballaré amb l’objectiu 
d’aconseguir major representació en 
les properes eleccions”.
Kiko Ferrer Miguel

“No hem obtingut els resultats 
esperats en aquestes municipals, 
a pesar d’això seguirem treballant 
per Sant Just i per la seva 
ciutadania. Estem orgullosos de la 
feina feta per tots els companys i 
companyes.
Just Fosalva i Sanjuan

“Malgrat tenir-ho força 
complicat, tant per la 
novetat com per la limitació 
de temps i de recursos, així 
com per la baixada general 
de votants de la CUP en 
aquestes municipals, estem 
molt contents i contentes 
d’haver aconseguit 
representació al consistori. Entrem amb 
modèstia però amb molta fermesa.”
Carles Garcia Salas “Tot i haver perdut la representació, vull donar 

les gràcies als meus companys i companyes a 
l’Ajuntament perquè, malgrat les diferències 
polítiques, he coincidit amb persones de gran 
qualitat humana i amb les quals hem pogut debatre 
i fer polítiques per millorar la qualitat de vida de les 
persones”. 
Enric Salvadores Manzano
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PSC-CP
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1 (0)
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0 (1)

Cens: 13.045 persones 
Participació: 9.104 persones (69,79 %) 
Entre parèntesi el nombre de regidors/es 
obtinguts el 2015.

LES ESCOLES Secció 1

Cens: 1.625
Candidatura vots %
1.  PSC-CP  348 30,31%
2. JxCAT-PAR  341 29,70%
3. ERC-AM  174 15,16%
4. C’s  86 7,49%
5. MSJ-ECG  80 6,97%
6. PP  63 5,49%
7.  CUP-AMUNT  47 4,09%
8.  BLANCS 9 0,78%
 TOTAL 1148 100,00%

CC. CAN GINESTAR Secció 3

Cens: 1.808
Candidatura vots %
1.  PSC-CP  339 27,90%
2. JxCAT-PAR  330 27,16%

3. ERC-AM  254 20,91%
4. MSJ-ECG  90 7,41%
5. CUP-AMUNT  82 6,75%
6. C’s  66 5,43%
7. PP  43 3,54%
8.  BLANCS 11 0,91%
 TOTAL 1215 100,00%

ESCOLA ALGUERÓ Secció 7

Cens: 1.462
Candidatura vots %
1. PSC-CP  350 35,90%
2. JxCAT-PAR  188 19,28%
3. ERC-AM  172 17,64%
4. C’s  98 10,05%
5. PP  60 6,15%
6. MSJ-ECG  58 5,95%
7.  CUP-AMUNT  40 4,10%
8.  BLANC 9 0,92%
 TOTAL 975 100,00%

CENTRE PILOT Secció 4

Cens: 1.335
Candidatura vots %
1. PSC-CP  514 54,28%
2. JxCAT-PAR  113 11,93%
3. ERC-AM  111 11,72%
4. MSJ-ECG  72 7,60%
5. C’s  53 5,60%
6. PP  45 4,75%
7. CUP-AMUNT  32 3,38%
8.  BLANCS 7 0,74%
 TOTAL 947 100,00%

CC. SALVADOR ESPRIU Secció 8

Cens: 1.024
Candidatura vots %
1.  PSC-CP  281 37,92%
2. JxCAT-PAR  142 19,16%
3. ERC-AM  116 15,65%
4. MSJ-ECG  92 12,42%
5. CUP-AMUNT  64 8,64%
6. C’s  32 4,32%
7.  PP  10 1,35%
8.  BLANCS 4 0,54%
 TOTAL 741 100,00%

INS SANT JUST Secció 9A

Cens: 802
Candidatura vots %
1. PSC-CP  157 28,75%
2. JxCAT-PAR  155 28,39%
3. ERC-AM  77 14,10%
4. C’s  77 14,10%
5. PP  35 6,41%
6. MSJ-ECG  29 5,31%
7.  CUP-AMUNT  11 2,01%
8.  BLANCS 5 0,92%
 TOTAL 546 100,00%

MAS LLUÍ Secció 9B

Cens: 799
Candidatura vots %
1. PSC-CP  218 36,95%
2. ERC-AM  137 23,22%
3. MSJ-ECG  63 10,68%
4. JxCAT-PAR  62 10,51%
5. C’s  54 9,15%
6. CUP-AMUNT  30 5,08%
7.  PP  17 2,88%
8. BLANCS 9 1,53%
 TOTAL 590 100,00%

ESCOLA CANIGÓ Secció 5

Cens: 1.494
Candidatura vots %
1.  PSC-CP  300 29,82%
2. JxCAT-PAR  242 24,06%
3. ERC-AM  203 20,18%
4. C’s  94 9,34%
5. MSJ-ECG  67 6,66%
6. CUP-AMUNT  57 5,67%
7.  PP  38 3,78%
8.  BLANCS 5 0,50%
 TOTAL 1006 100,00%

ESCOLA MONTSENY Secció 6

Cens: 2.038
Candidatura vots %
1.  PSC-CP  529 35,57%
2. JxCAT-PAR  366 24,61%
3. ERC-AM  233 15,67%
4. MSJ-ECG  123 8,27%
5. C’s  98 6,59%
6. CUP-AMUNT  77 5,18%
7.  PP  49 3,30%
8.  BLANCS 12 0,81%
 TOTAL 1487 100,00%

CC. MARAGALL Secció 2

Cens: 648
Candidatura vots %
1.   PSC-CP  208 49,64%
2.  ERC-AM  72 17,18%
3. JxCAT-PAR  42 10,02%
4. C’s  37 8,83%
5. MSJ-ECG  28 6,68%
6. CUP-AMUNT  16 3,82%
7.  PP  14 3,34%
8.  BLANCS 2 0,48%
 TOTAL 419 100,00%

Informació ampliada per col·legis i meses a santjust.cat

Regidors/es 
obtinguts

VOTS EMESOS ALS DIFERENTS COL·LEGIS (DADES PROVISIONALS)

  % VOTS
 PSC-CP 35,75% 3.244
 JUNTS x CAT-JUNTS 21,83% 1.981 
 ERC-AM 17,07% 1.549
 MSJ-ECG 7,74% 702 
 C’s 7,66% 695
 CUP-AMUNT 5,03% 456
 PP 4,12% 374
 VOTS EN BLANC 0,80% 73

RESULTATS

La participació a les 
eleccions municipals puja 
més de 10 punts respecte 
les de 2015
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Ja estan a punt els nous parcs de Can Sagrera i Can Freixes, i la placeta del c. Mercat. 
També, en les darreres setmanes, ha millorat l’espai públic amb carrers més amables 
i segurs. És el cas del c. Anselm Clavé i de l’accés a l’Escola Bressol Marrecs.

Nous parcs i places, i millora de la via pública 

Al c. Anselm Clavé s’ha construït un col·lector nou i s’han soterrat les línies 
de subministrament. D’acord amb el veïnat també s’ha pavimentat amb 
plataforma mixta i a nivell per tal de pacificar el trànsit de vehicles. Per 
millorar la seguretat, els c. Verge dels Dolors i Sant Lluís mantenen el sentit 
de circulació dels últims mesos. 

Amb Can Sagrera, Sant Just suma un nou parc de 2,575m2 a l’espai 
delimitat pel c. Miquel Reverter i passeig de Can Sagrera. Té zones 
enjardinades, plantes arbustives, diferents tipologies d’arbres i dues pistes 
esportives, i altres zones que faciliten la relació del veïnat. 

A l’accés de l’Escola Bressol Municipal Marrecs s’ha renovat el paviment 
del carrer i s’ha construït una nova recollida d’aigües central per evitar els 
problemes amb l’estancament d’aigua i els tolls quan plou. També s’han fet 
arranjaments a la jardineria i s’han instal·lat bancs. 

L’enderroc dels espais exteriors del Mercat Municipal han permès dignificar 
l’entrada al Mercat pel carrer del mateix nom, conformant una placeta. 
També s’han habilitat places d’aparcament de vehicles. 
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Dins d’un projecte participatiu als parcs 
metropolitans, l’Ajuntament amb la col·la-
boració de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ha fet una plantació d’herbes 
remeieres al Parc del Mil·lenari. Gent gran 
del Centre Social El Mil·lenari també ha 
participat en la creació d’aquest jardí que 
contribueix a recuperar coneixements i el 
patrimoni cultural, fomenta la biodiversi-
tat, és un recurs educatiu per les noves 
generacions i afegeix un nou valor al parc 
del Mil·lenari. 

Les plantes remeieres són herbes com 
l’espígol, el romaní, la sàlvia, la marialluïsa i la valeriana, les quals tenen propietats cura-
tives, aromàtiques, culinàries, etc. Amb totes aquestes plantes tradicionalment s’hi han 
preparat remeis naturals. Prèviament a la plantació del jardí, l’AMB va fer una presentació 
del projecte al Centre Social El Mil·lenari. 

Així mateix, dins la programació de la Jugatecambiental, es va fer una activitat de 
construcció d’un hotel d’insectes que s’ha instal·lat a la tanca de fusta del fons del jardí 
d’herbes remeieres. L’objectiu és potenciar la pol·linització de les plantes.  

Un jardí de plantes 
medicinals al Mil·lenari 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i 
SECOT inicien un servei de mentoria 
per a persones que tenen una idea 
de negoci. SECOT és una associa-
ció sense ànim de lucre formada per 
persones voluntàries sèniors del món 
professional, directiu i empresarial, 
la missió dels quals és mantenir i cre-
ar llocs de treball a través del foment 
de l’esperit emprenedor. 

Així, les persones emprenedores 
que hagin passat pel Servei de Pro-
moció Econòmica poden rebre un 
acompanyament personal i directe 
per part de persones que van ser 
empresàries i que ara ja estan jubi-
lades, per redefinir la idea de negoci, 
fer un estudi de mercat, analitzar la 
competència, etc. 

Aquest nou servei pretén aportar 
un valor afegit al servei que ja s’està 
donant des del Servei de Promoció 
Econòmica de Sant Just Desvern.

Nou servei 
de mentoria 
per ajudar a 
l’emprenedoria 

“El poder de les plantes medicinals” 13 de juny, a les 18h a El Mil·lenari. 
Xerrada oberta sobre les virtuts de les plantes medicinals a càrrec de l’Elisabeth Isern, 
propietària de l’herboristeria del c. Raval i implicada activament en el projecte



    EL BUTLLETÍ  JUNY 2019   7

Aquest mes de maig, 125 alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut Sant Just i 
de l’Institut Madre Sacramento han 
rebut el diploma que acredita que han 
format part dels diferents projectes 
APS (Aprenentatge i Servei). Es trac-
ta d’una iniciativa mitjançant la qual 
l’alumnat realitza unes 10 hores en 
una entitat o servei del municipi en 
diferents àmbits amb la voluntat que 
experimenti i protagonitzi accions 
de compromís cívic i aprengui fent 
servei a la comunitat.  

L’alumnat porta 
a terme accions 
de compromís cívic 
en col·laboració 
amb entitats locals

Els nois i noies poden triar entre 
projectes culturals, educatius, es-
portius o solidaris, que responen a 
necessitats o inquietuds detectades 
per l’escola o pels serveis municipals. 
Enguany, han participat en una desena 
de projectes en col·laboració amb en-
titats esportives (Jornades esportives, 
Club Atletisme Sant Just, Atlètic Sant 
Just Futbol Club), socials (Banc de tei-
xits i sang, Centre Social El Mil·lenari, 
tallers de tràmits en línia, campanyes 
SOS Gats i Gossos), solidàries (rebost 
d’aliments de Càritas), sanitàries (Sant 
Joan de Déu serveis socio-sanitaris) i 
educatives (Sharing to learn). 

Cloenda dels projectes de servei a la 
comunitat que realitza alumnat de l’Institut

PROMUNSA TREU A CONCURS LA VENDA
D’UN LOCAL A MAS LLUÍ 

PROMUNSA, l’empresa municipal de Sant Just Desvern, treu a concurs el local comercial 
en planta baixa situat al carrer Rosa de Luxemburg, 16, al barri de Mas Lluí de Sant Just. Té 
68,7 m2 útils i 74,60 m2 construïts.  
• El preu de sortida és de 82.440 euros (IVA no inclòs)
• Podeu consultar les bases del concurs a partir del dia 3 de juny de 2019 a les oficines de 

PROMUNSA i al web www.promunsa.cat
• Les ofertes es podran presentar a les oficines de PROMUNSA – Ctra. Reial 106, local 6-7, 

Edifici Walden, des del dia 3 de juny fins a l’1 de juliol de 2019, en horari de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h.

Tots els infants de Sant Just per P-3 i 1r d’ESO 
entraran a l’escola triada com a primera opció
A Sant Just Desvern hi ha hagut 174 sol·licituds per a les tres escoles públiques de 
primària i per a la concertada Madre Sacramento, de les quals 122 corresponen a nens 
i nenes de 3 anys de les escoles Canigó, Montseny i Montserrat. Un cop feta la primera 
reunió de la Comissió de Garanties d’admissió –òrgan que presideix la Inspecció i que fa 
el seguiment de tot el procés– el 100% de les famílies de Sant Just que han sol·licitat una 
plaça de P-3 i primer d’ESO podran entrar a l’escola triada com a primera opció. L’oferta 
inicial era d’un grup més a l’escola Canigó que, posteriorment, s’ha hagut d’anul·lar atesa 
la demanda.

Pel que fa a l’educació secundària, s’han presentat 138 sol·licituds, 115 de les quals són 
per a 1r d’ESO de l’Institut Sant Just i 8 per a 1r d’ESO de l’escola Madre Sacramento. 

L’oferta final de places escolars serà l’11 de juny. L’endemà es publicarà la llista 
d’alumnat admès i la llista d’espera. El procés de matrícula d’educació infantil, educació 
primària i primer curs d’ESO serà del del 20 al 26 de juny. La resta de cursos ho hauran de 
fer del 27 de juny al 3 de juliol de 2019.
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NOTÍCIES BREUS

PREMIS QUINTOTAPA 2019 

En aquesta tercera edició del QuintoTapa, hi han participat 19 
establiments, que han elaborat 33 tapes diferents. 

Enguany la tapa més ben valorada ha estat la del restaurant 
La Bonaigua. La segona tapa amb millor puntuació ha estat 
per Cuina Miracle; i la tercera per l’Antiga Granja Carbonell. El 
Daniel Martínez i el José Cabellos van ser premiats com a millors 
cambrers. 

50È ANIVERSARI DE LA 
RESIDÈNCIA INFANTIL 
EMMANUEL 
La residència infantil Emmanuel, situada al c. Anselm 
Clavé, celebra enguany els 50 anys de la seva creació, 
tot i que només en fa 22 que és a Sant Just Desvern. És 
una entitat evangèlica, fundada per dones cristianes, 
amb la intenció d’acollir nens i nenes amb situacions 
adverses en el seu entorn. D’acord amb la Generalitat, 
és un servei d’acolliment residencial. Els infants 
que acull actualment estan escolaritzats a l’escola 
Montserrat i a l’Institut.

A l’acte de celebració, Josep Lluís Carod Rovira va 
presentar “La història del protestantisme a Catalunya”.  

Les votacions han anat a càrrec de les persones que han 
degustat les tapes mitjançant el Tapaport Or, que obtenien 
consumint quatre tapes en dues zones diferents. Això també 
els permetia optar a un premi de 300 ¤ en vals de compra en 
establiments adherits a les entitats comercials Desvern Comerç i 
a Dona i Empresa. En aquesta ocasió, el premi ha estat per al veí 
Ignasi Xavier Valls. 

CONVOCATÒRIA 
AJUTS IBI 
2018
Presentació de sol·licituds 
durant el mes de juny. 
Més informació a 
santjust.cat
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NOTÍCIES BREUS

BANDERA TRANS A CAN GINESTAR 
PER DONAR VISIBILITAT AL COL·LECTIU

35è ANIVERSARI DE LA CASA 
D’EXTREMADURA
L’entitat ha celebrat 
aquest mes de maig els 
seus 35 anys d’història 
amb diferents activitats: 
exposició fotogràfica, recital 
de poesia, concert, actuació 
coral i portes obertes de 
la seu. Al llarg d’aquest 
temps, l’associació ha fet 
un treball important de 
divulgació de la cultura i les 
tradicions extremenyes amb 
la voluntat de recordar i mantenir els lligams que moltes persones de Sant Just 
Desvern tenen amb els seus orígens. 

La bandera del col·lectiu trans estarà penjada al balcó de Can Ginestar fins al 28 de 
juny, quan serà substituïda per la bandera del col·lectiu LGTBI+, en commemoració del 
dia de l’orgull LGTBI. Així es compleix l’acord de la moció de suport del manifest de 
l’Associació Trans**BaixPower&Roses de Sant Feliu que es va aprovar per unanimitat 
en el Ple del mes d’abril, i que vol donar visibilitat al col·lectiu trans i a les seves 
reivindicacions. 

IMPLANTACIÓ 
DE NOUS LECTORS 
DE MATRÍCULES
Aquest mes de maig s’han instal·lat 5 noves 
càmeres de lectors de matrícules que detecten 
vehicles d’interès policial. El projecte es va iniciar 
el passat mes de gener, dins el projecte M7 Citizen 
Security de cooperació policial interterritorial, 
i permet detectar vehicles que, per motius de 
seguretat, estan inclosos en una base de dades, 
fet que permet avançar-se a possibles accions 
delictives en determinats casos. 

Aquest sistema de seguretat és una 
funcionalitat més de l’aplicatiu de seguretat 
ciutadana interterritorial compartit entre els 
municipis que formen l’M7: Castelldefels, Cornellà, 
el Prat, Esplugues, Gavà, L’Hospitalet, Sant Boi, 
Sant Feliu, Sant Vicenç, Santpedor i Sant Just 
Desvern. 

També és una acció que s’emmarca en els nous 
objectius de la Policia Local per adequar-se a les 
noves realitats i afrontar nous reptes, fent prevaldre 
la prevenció i la pro activitat. 
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L’Ajuntament, l’Associació Veïnal de 
Mas Lluí i l’entitat ecologista ALNUS 
van unir forces l’11 de maig i van or-
ganitzar una jornada de  neteja Let’s 
Clean Up Europe –una proposta pro-
moguda per la Comissió Europea–   
als accessos a Collserola des de Mas 
Lluí. En aquesta neteja de diferents 
espais hi van participar 75 persones 
i es van recollir 411,5 kg de residus, 

112,5 dels quals eren vidre, 78 envasos 
i la resta, altres tipus de residus. 
Posteriorment, l’entitat veïnal va 
organitzar tallers de reciclatge per 
als infants, i es va fer èmfasi en la 
separació dels residus. 
  La jornada va servir per conscienciar 
el veïnat de la quantitat de residus 
que llencem de manera descontrolada 
a la natura.

Sant Just recull més de 400 kg 
de residus en la jornada europea 
per netejar l’entorn

Premi Delta de narrativa 
escrita per dones
El Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, 
i 16 ajuntaments , 
entre els quals hi 
ha el de Sant Just 
Desvern, han convocat la 10a edició d’aquest 
concurs, que té per objectiu encoratjar les 
dones a desenvolupar els seus potencials 
creatius a través de l’escriptura i promoure 
així la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones en la literatura. 
Les bases es poden consultar a santjust.cat 
i el termini de presentació d’obres finalitza 
el 20 de setembre. 

Stop al mosquit tigre
S’acosta la calor i, amb ella, l’arribada dels 
mosquits, el més molest dels quals, per la 
seva agressivitat, és el mosquit tigre. Per 
frenar-ne la proliferacio, es fa una crida a 
la ciutadania perquè col·labori de forma 
activa fent cas de les recomanacions que es 
fan des de la Generalitat i que passen per: 
evitar l’acumulació d’aigua a recipients, pots, 
objectes abandonats, desaigües, petites 
cisternes, plats o cendrers.  
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L’Ajuntament documenta el monestir femení 
de monges deodates que hi va haver a Can Cuiàs 
A l’indret on ara hi ha el conjunt de 
cases que es coneix amb el nom de 
Can Cuiàs, a l’edat mitjana hi havia un 
monestir de monges deodates o dona-
des, conegut com Sant Joan de l’Erm 
o Salerm. L’Ajuntament va encarregar 
un treball de recerca amb la finalitat 
de conèixer i documentar aquest mo-
nestir (1228-1466).  Hi ha molt poca 
documentació sobre aquest tipus de 
comunitats; se’n coneixen 35 a Ca-
talunya i la de Sant Just Desvern era 
una de les més importants. Depenia 
del Bisbat de Barcelona. 

El de Sant Just 
Desvern va ser 
un dels monestirs 
d’aquesta comunitat 
més importants de 
Catalunya 

   En la història d’aquest monestir,  
és important saber que les comuni-
tats monàstiques de donats i dona-
des no són tan conegudes com les 
benedictines, les cartoixanes, les 
cistercenques, les franciscanes o 
les dominiques. Diverses circums-
tàncies concorren en aquest desco-
neixement: eren comunitats petites, 
amb una mitjana de cinc persones; no 
seguien cap regla establerta i no te-
nien l’obligació de portar cap registre 
de les seves activitats diàries.  Varen 
anar desapareixent entre els segles 
XIV i XV. Estaven formades per  do-
nes procedents, sobretot, d’una classe 
social emergent en aquell moment: 
els pagesos emfiteutes, que no eren 
propietaris de la terra que treballaven 
però que exercien com si ho fossin. 
Les monges solien ser vídues o filles 
d’aquesta nova classe social. 

FINANÇAMENT DE LA COMUNITAT
Una de les seves missions era despla-
çar-se fins a Barcelona per demanar 
almoina per al sosteniment de la co-
munitat. No es tractava ni de monges 
de clausura ni autosuficients. De fet, 

tenien tres fonts bàsiques d’ingressos: 
les almoines recollides a partir de 
l’acapte, les deixes testamentàries i 
els fruits en espècies o en metàl·lic, 
derivats de l’arrendament de les 
terres que envoltaven el monestir.

DIFICULTATS ECONÒMIQUES 
AL S. XIV
Aquestes monges vivien amb 
senzillesa, dedicades a tasques 
socials i a proveir el monestir 
per cobrir les seves necessitats 
bàsiques. La poca documentació 
que hi ha sembla indicar que, 
durant uns cent anys des de la seva 
creació, el monestir va funcionar 
molt bé, amb suficients recursos; però 
després de la pesta negra de mitjan 
segle XIV, la situació es va compli-
car: no devia ser tan fàcil aconseguir 
recursos i la pervivència del mones-
tir va començar a perillar. Fins i tot, 
en un moment de la segona meitat 
d’aquest segle XIV, amenaçava ruïna 
i es va demanar ajut als parroquians 
santjustencs per reconstruir l’alberg 
que allotjava les monges. 
   El monestir es va edificar en la con-
fluència de tres parròquies, la de Sant 
Just Desvern, la de Vallvidrera i la de 

Santa Creu d’Olorda (entre les tres 
no sumaven més d’una trentena de 
masies). La proximitat del coll de 
Can Cuiàs amb Barcelona, nucli de 
25.000 habitants, condicionava la 
vida de les monges. 
   Aquest treball ha permès docu-
mentar l’existència de la comunitat. 
Ara, l’Ajuntament està treballant per 
documentar l’edificació de la masia 
sobre l’antic monestir. L’estudi es pot 
consultar a l’Arxiu Històric Muni-
cipal.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

L’Escola Bressol Municipal Marrecs és un centre gestionat per l’Ajunta-
ment que ofereix serveis educatius per a infants de 0 a 3 anys i les seves 
famílies. Es tracta d’un servei municipal prioritari, al qual l’Ajuntament 
hi destina prop de 600.000 euros anuals.

Servei d’escola bressol
L’escola bressol és un servei educatiu diari que acompanya les famílies 
i afavoreix el desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys, en un espai 
on són protagonistes del seu procés d’aprenentatge. El centre ofereix 
un entorn en què la vida quotidiana aporta seguretat i autonomia als 
infants, i respecta el seu ritme individual.

L’escola bressol compta amb un equip de 24 professionals, entre 
educadores referents i complementàries, personal de suport al migdia, 
educadores de l’espai familiar i nadó i personal de cuina, neteja i direcció.

La relació del centre amb les famílies és fonamental, ja que com-
parteixen responsabilitats sobre l’educació dels infants i el seu desen-
volupament. És per això que es duen a terme entrevistes inicials per 
facilitar el procés de familiarització, reunions sobre aspectes educatius 
i entrevistes personals, sempre que la família o l’equip educador ho 
considerin necessari. L’escola bressol també compta amb un Consell 
Escolar de Centre, format per tres mares o pares, tres membres de 
l’equip educador i representants de l’Ajuntament.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS:
UN CENTRE D’EDUCACIÓ INTEGRAL QUE ACULL INFANTS 
DE 0 A 3 ANYS I LES SEVES FAMÍLIES

Finançament
El cost de l’escola bressol és compartit: l’Ajuntament assumeix, aproxi-
madament, un 57% del finançament, les famílies, un 33%, i la Diputació 
de Barcelona, un 10%. Des del curs 2012-13, la Generalitat incompleix 
la seva part del finançament, assumida actualment per la Diputació i 
l’Ajuntament.

Quotes

Servei educatiu* 215,75 ¤ mensuals

Servei de menjador* 160,10 ¤ mensuals
 Esporàdic - 13,00 ¤ per dia

Servei d’acollida* De 8 a 8.30 h o de 17 h a 17.30 h - 28,70 ¤  
 mensuals
 De 8.30 h a 9 h - sense cost

*Les famílies amb més d'un/a fill/a al centre es beneficiaran d’un des-
compte d'un 20% en la quota de cada infant, sempre que no gaudeixin 
de cap altra bonificació. D’altra banda, l’Ajuntament compta amb un 
sistema de reducció del preu públic (entre un 20% i un 100%) per a 
aquelles famílies que ho necessitin.

Places de l’escola bressol 
per al curs 2019-20

• 8 places per a lactants (7 vacants)

• 39 places per a infants d’1 a 2 anys (30 vacants)

• 60 places per a infants de 2 a 3 anys (18 vacants)

96  infants s’han preinscrit per al curs vinent. Les places s’atorgaran 
a les sol·licituds amb més punts en funció d’uns criteris de baremació 
que tenen en compte el lloc de residència o de treball del pare i/o mare 
i criteris socials, entre d’altres. Un sorteig públic determinarà l’ordre de 
les sol·licituds que hagin quedat empatades.

Horari del centre
De 9 a 17 h, amb servei de menjador.
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h, per als infants que no dinen a l’escola.
Els lactants que no dinen a l’escola finalitzen la seva jornada a les 12 h.

Calendari escolar
El curs escolar comença el 12 de setembre de 2019 i acaba el 15 de juliol 
de 2020. Els primers dies lectius de setembre, l’horari es flexibilitza per 
facilitar el procés de familiarització.
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Serveis complementaris
Espai nadó
Servei adreçat a pares i mares de nadons (fins a 9 mesos d’edat, apro-
ximadament), amb l’objectiu que comparteixin experiències sobre la 
maternitat i la paternitat amb altres famílies i amb acompanyament 
professional.
• Una sessió setmanal de dues hores
• Grups estables formats per un màxim de 14 famílies
• Preu públic: 23,70 ¤/mes (descompte d’un 20% per a famílies 

que hi assisteixin amb més d’un infant)

Espai familiar
Servei adreçat a infants d’entre 9 mesos i 3 anys i a familiars i/o acompa-
nyants. Aquest servei ofereix un espai de joc adequat a les necessitats i 
interessos dels infants i un temps de trobada per compartir l’experiència 
d’educar als fills i filles.
• Dues sessions setmanals de dues hores i mitja
• Grups estables formats per un màxim de 12 famílies
• Preu públic: 38,40 ¤/mes (descompte d’un 20% per a famílies 

que hi assisteixin amb més d’un infant)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 101

MITJANA 
2019:

8,4

VALORACIÓ GENERAL DEL SERVEI
En termes generals, com valores l’escola bressol en una escala de 0 a 10?
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ENQUESTA DE VALORACIÓ 
DE L’ESCOLA BRESSOL
Amb l’objectiu de conèixer la valoració global del centre, l’Ajun-
tament va encarregar l’abril de 2019 una enquesta, que es pot 
consultar a www.santjust.cat.

De les 103 famílies, 93 han respost l’enquesta (52 mares i 41 pares).
 
Aspectes més ben valorats:
• La pràctica educativa i el personal docent
• La gestió i l’organització de l’escola
• Els espais de l’escola i els materials utilitzats

Aspectes a millorar:
• La quota d’escolaritat i el cost de les activitats complementàries
• Els horaris i el calendari escolar
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Manu Barreiro Rodriguez és el guanyador del desè Concurs Internacional de fotografia organitzat 
per l’Associació Fotogràfica Sant Just.  Per categories, Jose Beut Duato ha guanyat en monocroma; 
Manfred Kluger, en la categoria de color; i Rodrigo Núñez Buj en la categoria de viatges. 
Tanmateix, cada categoria compta amb tres medalles d’or, tres medalles d’argent i tres de bronze. 
Són reconeixements que atorga un jurat format per membres de la Federació Internacional de l’Art 
Fotogràfic (la FIAP), la Societat Fotogràfica d’Amèrica, la Confederació Espanyola i la Federació 
Catalana de Fotografia. En aquesta edició hi ha participat 296 persones, de 41 països diferents i 
s’hi han aportat més de 3200 obres. 

Prop de 300 persones han participat en 
el 10è Concurs Internacional de Fotografia

Curs intensiu de Català 
El Servei Local de Català de Sant Just 
Desvern organitza un curs bàsic 
intensiu de català el mes de juliol. Són 
45 hores i el curs es farà de dilluns a 
divendres de l’1 al 19 de juliol. 

Informació i matrícules
25, 26 i 28 de juny de 10 a 12 h (matí)
19 i 26 de juny de 17 a 19 h (tarda)

Les Escoles
c. Montserrat, 2 (1a planta, aula 3)
08960 Sant Just Desvern
93 480 48 00 93 / 93 473 44 76
santjustdesvern@cpnl.cat

Activitats de l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just 
Dissabte 8 de juny, durant tot el dia.
Taller fotogràfic de natura amb el 
fotògraf Iñaki Relanzón. Recorregut 
per Montserrat (Can Massana).

Dilluns 17 de juny, a les 19 h. 
La Vagoneta
Sessió de fotografia d’estudi amb llum 
artificial
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Joan Margarit ha estat guardonat amb el XXVIII Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, 
un premi que reconeix el conjunt de l’obra d’un autor o autora segons l’aportació que ha fet al 
patrimoni cultural comú entre l’Amèrica llatina i Espanya. En el seu cas, s’ha destacat la recerca 
constant de la bellesa, l’equilibri i l’ètica en la seva obra, així com el seu caràcter bilingüe. 

Aquest premi se suma a una llarga llista: el Nacional de Poesia de les Lletres Espanyoles i 
el Premi Rosalia de Castro l’any 2008; el Premi Jaume Fuster l’any 2016, el Premi Iberoamericà 
de Poesia Pablo Neruda de Xile, l’any 2017. I a Mèxic va rebre el Víctor Sandoval de Poetes del 
Món Llatí, l’any 2013, entre d’altres. A petició del poeta, reproduïm un poema seu de Sant Just: 

El poeta i veí Joan Margarit rep el Premi 
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 

La Generalitat de Catalunya ha distingit la veïna i 
empresària Joana Amat Amigó, Presidenta d’Amat 
Immobiliaris, amb una de les Creus de Sant Jordi 
2019. 

“Com a empresària i Presidenta de FIDEM, en 
representació de tantes dones que han lluitat per 
la igualtat abans que nosaltres, les que segueixen 
lluitant avui i sobretot les nenes, que avui no 
saben que seran les futures dones que acabaran 
implementant aquesta igualtat que les farà lliures, 
comparteixo la Creu de Sant Jordi, transformant-la 
en milers de simbòliques creus perquè totes i 
cada una de les dones i nenes la puguin portar i 
sentir-se’n orgulloses.”

Creu de Sant Jordi per 
a la veïna i empresària
Joana Amat

SANT JUST, 2 DE MARÇ DEL 2001
Avança la cadira. Suaument,
les rodes van duent-te cap a casa.
Els núvols violacis
s’amunteguen darrere dels teulats.
Molta gent et diu coses: tu contestes
vergonyosa, contestes somrient,
però a vegades amb un buit als ulls
que reflecteix la llum de la tempesta.
I la pluja comença a parlar amb tu
com una mare perillosa i càlida
que, des de lluny, et crida perquè tornis.
Humida, absorta, en el llindar, ara busques
l’empara de tants anys dins de la casa.
Però no tornarà la nostra vida.
Anirem relliscant amb tu pel pati,
pluja neta d’oblit,
com una tija per algun fil d’aigua. 
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Wendy Quintero Chávez és periodis-
ta i una defensora dels Drets Humans 
i de les dones. El desembre de 2018 
va ha ver de fugir del seu país, Nica-
ragua, per la crítica situació política 
que s’hi viu i perquè estava amena-
çada pel govern de Daniel Ortega a 
causa del seu activisme en l’àmbit 
dels drets humans. No debades, fins 
a la seva fugida va ser la  portaveu 
i responsable de comunicació del 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (CENIDH). 

Se suma així a una llarga llista de 
periodistes defensors dels drets hu-
mans de l’Amèrica Central exiliats. 

La Wendy també és vicepresidenta 
de la Red de Mujeres de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias de 
Amèrica Latina i el Caribe ( AMARC-
ALC) i és la directora i cofundadora 
de ràdio Camoapa.

Aquests dies, ha defensat al Pa-
lau de les Nacions, seu de l’ONU, a 
Ginebra, l’informe que van presentar 
diverses organitzacions de la societat 
civil del país contra les violacions 
dels drets humans que s’estan pro-
duint al país i que el govern silencia. 
També ha defensat l’”informe Om-

“Nicaragua viu un problema de coacció  
dels drets humans i les llibertats”

WENDY QUINTERO CHÁVEZ, PERIODISTA EXILIADA I DEFENSORA DELS DRETS HUMANS

bra” davant del  Comitè Europeu de 
Drets Humans.

El Comitè de Drets Humans és 
un òrgan convencional format per 
persones expertes independents que 
vigilen que els estats que han ratificat 
el Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics pels Estats el compleixin.

Quintero sosté que la crisi de Ni-
caragua “no és cap problema de dre-
tes o esquerres, sinó de vulneració 
de drets humans i llibertats que ha 
d’arribar a Europa, als organismes 
europeus. S’ha d’evitar una guerra 
civil. Ja està morint molta gent i mol-
tes altres persones fugen perquè no 
les empresonin”.

La Wendy també acusa el Presi-
dent del país de doble moral i d’anar 
contra qualsevol persona que denun-
ciï o expressi una opinió contrària a 
la seva. 

La Wendy ha estat 
dos mesos a Sant Just, 
acollida per famílies 
vinculades a Sant Just 
Solidari

La Wendy és de Camoapa i coneix 
l’agermanament i el contacte amb 
l’entitat Sant Just Solidari. Entre els 
mesos d’abril i maig ha estat acollida 
per famílies vinculades amb l’ONG 
santjustenca mentre preparava la 
seva intervenció a les Nacions Uni-
des. Aquests dies li han permès difon-
dre la situació de repressió i de guerra 
a Nicaragua i com es viu a Camoapa, 
per diversos indrets de Catalunya 
i Espanya. Ha concedit entrevistes 
a diversos mitjans de comunicació, 
entre ells a Ràdio Desvern.  
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Font Bonaigua

L’Ajuntament encarrega 
els treballs per 
documentar la font 
de La Bonaigua 
Els treballs de documentació encarregats per l’Ajun-
tamet permetran tenir més informació i valorar la 
possibilitat de reproduir la font en el futur parc de 
La Bonaigua. 

La font es va construir el 1933 i s’alimentava d’aigua 
de mina que encara avui brolla. A la postguerra, era 
un dels pocs llocs d’esbarjo i llibertat per al veïnat 
de la població. Entre els anys 50 i 60 va funcionar 
un bar-berenador dins del parc municipal que es va 
habilitar, que era freqüentat especialment diumenges, 
festius i revetlles de Sant Joan i Sant Pere. 

A principis dels anys 70, unes pluges van ocasionar 
danys i van començar els rumors sobre la mala qualitat 
de l’aigua. El 1975, l’Ajuntament va cedir els terrenys del 
parc i altres de properes al Ministeri d’Educació. Final-
ment, entre les obres del nou institut i les del col·lector 
de canalització de la riera, la font va acabar soterrada. 
L’any 2002, unes prospeccions arqueològiques van desco-
brir-ne una part a 4 metres de fondària, que va permetre 
constatar l’estat de conservació i la situació respecte al 
camí i tanca actuals.  

La Festa Major, que enguany se celebrarà de l’1 al 6 d’agost, 
comença a escalfar motors. Sis dies per sortir al carrer i 
gaudir d’un munt d’activitats per a totes les edats. 

El dia 1, el pregó inaugural d’enguany tindrà com a 
protagonistes l’Agrupament Escolta Martin Luther King, 
que celebra el seu 50è aniversari. 

El divendres dia 2, al camp de futbol, actuaran grups 
de música com Roba Estesa i Mala Vida i discjòqueis de 
formacions femenines. El passi de cinema a la fresca del 
dia 5 d’agost tindrà grans novetats.

L’últim dia de festa tindrà dos escenaris: la tradicional 
botifarrada amb la cloenda de foc i cantada d’havaneres, 
i la marxa de llums fins al Parc de Can Freixes amb el 
concert d’El Petit de Cal Eril. Tampoc faltarà la possi-
bilitat de refrescar-se  amb un supertobogan aquàtic de 
dos carrils amb un pendent de 70 m, piscines, ruixades 
i jocs d’aigua.

Un concert del Petit de Cal Eril al nou parc de Can Freixes 
tancarà la Festa Major el 6 d’agost

El Punt Segur també serà present a diferents activitats 
per garantir que la Festa Major sigui un espai segur i 
lliure de sexisme.  

Vista general de la Font de la Bonaigua als anys 60
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Primera edició dels Concerts Joves, un festival per 
a joves músics de l’Escola de Música de l’Ateneu i 
els Tallers de Música a la plaça A. Malaret 

Els productes i serveis d’una vintena de botigues i la zona de 
restauració del Mercat Municipal van ser els reclams de la 
Festa del Comerç

Una desena de joves han participat en un 

intercanvi europeu a través del Servei de 

Mobilitat Internacional, on han après un estil  

de vida saludable convivint amb joves de 

Croàcia, Macedònia i Alemanya 

Més de 300 infants i joves de les escoles Canigó, Montserrat, 

Montseny, Madre Sacramento i de l’Institut van participar en 

una nova edició de l’English Day

En la seva vintena edició, la Festa de la Pau va tornar a acollir diferents activitats per conscienciar la ciutadania i reivindicar un món més just
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Felicitem la Maria del Carmen Jordan Rasal, veïna 
de la residència Vitalia, que va fer 100 anys el 14 de 
maig. Per molts anys! 

L’alumnat de 3r curs de les Escoles Montserrat   

i Montseny han visitat l’Ajuntament per conèixer-ne  

el funcionament i les tasques que s’hi fan

190 nenes i nenes han participat en el 6è Triatló infantil, una cursa organitzada pel Club Natació Sant Just amb proves de natació, bicicleta i cursa 
a peu

Activitats lúdiques i esportives organitzades per una quinzena d’entitats esportives de Sant Just Desvern   en la Festa de l’Esport
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

a l’app santjustcat
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  JUNY 2019. SANT JUST DESVERN 

FESTES

ESPORTS
AQUEST MES DESTAQUEM...  
LA VALL FESTIVAL
Una proposta alternativa en la qual la 
música, les xerrades, els tallers... que es 
desenvoluparan durant tota la tarda-nit 
del dissabte 15 de juny esdevinguin un 
veritable festival d’art, d’oci i de creació. 
Amb la voluntat de donar resposta a les 
inquietuds que es van aplegar durant l’elaboració del Pla Jove, La 
Vall Festival neix amb la implicació de joves que s’han organitzat en 
diferentes comissions (decoració, comunicació, tallers i xerrades/
espectacles) i que han dut a terme l’organització d’aquest esdeveni-
ment a l’entorn de la Vall de Sant Just (Molí Fariner).

Per tant, us convidem a participar-hi perquè aquest és un espai per 
a tothom: infants, joves, persones adultes... on hi trobareu propostes  
d’oci diverses, en un espai únic recuperat per a la ciutadania.

REVETLLES DE SANT JOAN I SANT PERE
  Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera

Diumenge 23 de juny, a les XX h . Recorregut i Parc del Canigó

  Revetlla de Sant Joan de la Casa d’Extremadura
Diumenge 23 de juny, a les 22 h. Pl. de Camoapa. I el dia 22, al Casal de Joves, 
organitzen el “playback”

  Revetlla de Sant Pere. Botifarrada, música i ball.
Divendres 28 de juny, a les 21 h. Parc de les Basses de Sant Pere

Cloendes 
esportives
Acaben les temporades esportives 
i arriben els moments de gaudir els 
èxits aconseguits que són molts. Les 
entitats esportives celebren les seves 
cloendes i festes de final de tempo-
rada:

  Diumenge 9 de juny
Cloenda del Futbol Sala Sant Just
De 9 h a 14 h. CEM La Bonaigua

  Divendres 14 de juny
Cloenda del Club de Bàsquet Sant Just
A partir de les 17 h. CEM La Bonaigua

  Dissabte 15 de juny
Cloenda de l’Hoquei Club Sant Just
Durant tot el dia. CEM La Bonaigua

Festival d’estiu de Gimnàstica Rítmica
De 9 a 14 h. CEM La Bonaigua

Cloenda de l’Atlètic Sant Just CF
A partir de les 11 h. Camp de Futbol

  Dissabte 29 de juny
Festival d’Estiu de Patinatge Artístic
A les 22 h. CEM La Bonaigua

I a més, si us agrada l’esport també po-
deu gaudir de: 

  Campionat de Primavera de Fron-
tennis
Dies 8 i 9 de juny. Al frontó del c. Sal-
vador Espriu

  Campionat de Futbol-7 de veterans
Dissabte 29 de juny. Al Camp de Futbol

Escenari El Molí:
• 17.30 h Xerrada: 

Plataforma No al Pla 
Caufec

• 19.30 h Plataforma 
antifeixista i 
antirascista

• 20.30 h Duet Q
• 22.30 h Madai

Escenari Pit-Roig:
• 19.30 h Arepa 

Quartet
• 21.30 h Esas
• 23.30 h La Tremenda
• 01.30 h Peter Gynt & 

The Suits

• Tallers: 
• Creació artística
• Defensa personal per 

a dones
• Consciència feminista
• Exhibició de graffiti
• Zona de chill-

out, barra i punt 
gastronòmic.
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MÚSICA I TEATRE

US PROPOSEM...

Les escoles de música posen punt 
i apart a les classes de música i el 
seu alumnat fa les audicions de 
final de curs. Però la música no 
s’acaba i podeu continuar gaudint 
de la programació musical que us 
ofereix Can Ginestar, l’Ateneu...

  Cicle de Jazz. Conferències
Dies 4, 11 i 18 de juny, a les 19 h. Sala 
Isidor Cònsul i Giribet (Can Ginestar)

  Audicions dels Tallers de Música
Dissabte 8 de juny, durant tot el dia. 
Casal de Joves

  Concert de final de curs de l’Escola 
de Música de l’Ateneu i CorAggio
Dimecres 19 de juny, a les 19.30 h 
Sala Isidor Cònsul i Giribet (Can 
Ginestar)

  Concert de final de curs de l’Orfeó 
Enric Morera amb la Coral Harmonia
Dissabte 22 de juny, a les 19.30 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

  Cicle de concerts de música clàssi-
ca de violoncel i guitarra
Dimecres 26 de juny, a les 19.30 h. 
Can Ginestar

TEATRE
I a més, Justeatre ens presenta l’obra 
“Descalços al parc”, de Neil Simons i 
amb la direcció de Maika Dueñas
  Teatre: “Descalços al parc”

Dissabte 29 de juny, a les 21 h i diu-
menge 30 de juny, a les 19 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Preu: 10 ¤ (socis i sòcies de l’Ateneu: 
8 ¤).

Cloendes musicals, concerts... i teatre

INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

Bristol Kids Activity: Mandalas with 
Monica Flames
Taller en anglès per a infants de 6 
a 11 anys. 
Reserves al whatsapp 689 10 90 68
Dissabte 15 de juny, a les 11 h. Es-
pai de Llengües Bristol

JUGATECAMBIENTAL
Dissabtes, al Parc del Mil·lenari
Diumenges, al Parc de Torreblanca

PER A TOTHOM

Xerrada d’Arteneu: “Francis Bacon, 
el impacto de lo emotivo”, amb Pepe 
Jiménez Espejo, professor i llicenci-

at en Història Contemporània
Divendres 7 de juny, a les 20 h. 
Sala Piquet de l’Ateneu

Itineraris de ciutat: Poblenou, de la 
fàbrica al mar. Xemeneies, utopies i 
tovalloles
Dissabte 15 de juny, a les 10 h
Informació: CC Joan Maragall

XXXV Festa d’Estiu de l’Associació 
de veïns Plana Padrosa-Bellsoleig
Sopar, ball, coca i cava.
Dissabte 15 de juny, a les 20.30 h.
Parc de la Plana Padrosa

Audiovisual de muntanya de la 
SEAS: Tour 2019 del Festival de 
Cinema de Muntanya de Torelló

Dijous 27 de juny, a les 20 h. Sala 
Piquet de l’Ateneu

Documental de mes: Los Reyes,   
de Bettina Perut i Iván Osnovikoff
Divendres 28 de juny, a les 20 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari guiat: Torreblanca,   
nit d’estiu
Inscripcions al tel. 93 256 22 20.
Dissabte 29 de juny, de 19 h a 21 h. 
Parc de Torreblanca

Vermut popular de l’Associació 
Amics del Barri Sud
Diumenge 30 de juny, a les 12 h. 
Parc de Salvador Espriu
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AL CENTRE SOCIAL   
EL MIL·LENARI:

Uneix-te al Club del Ganxet   
del Mil·lenari. Inscripcions al Centre 
Social El Mil·lenari o trucant al tel. 93 
371 89 87. Tots els divendres, a les 11 h. 

Ball en línia dinamitzat per Pedro 
Mulero. Dijous 27 de juny, a les 17.30 
h. Centre Social El Mil·lenari

Xerrada: El poder de les plantes 
medicinals, amb Elisabeth Isern, 
de l’Herbolari. Inscripcions al tel. 93 
371 89 87, i al mateix centre. Dijous 13 de 
juny, a les 18 h. Centre Social El Mil·lenari

Campionat de jocs de taula
Modalitats de Dominó i Ramiro (Remi-
gio). Eliminatòries del 17 al 21 de juny. 
Finals el dijous 27 de juny, a les 12 h 
(CC Salvador Espriu). Informació: Centre 
Cívic Salvador Espriu i Centre Social El 
Mil·lenari, de 3 al 14 de juny

Festa de la Gent Gran. Mostra de cur-
sos, actuació de cloenda i aperitiu. Dijous 
20 de juny, a les 10 h. Sala Municipal 
de l’Ateneu

Revetlla de Sant Joan per a la gent 
gran. Dijous 20 de juny, a les 18.30 h. 
Centre Social El Mil·lenari

ESPORT I SALUT

Activitats esportives per a persones 
+ grans 60 anys. Tots els dimecres, a les 
10.30 h, des del Parc del Parador. 

Taller: Acondicionament físic a la fres-
ca. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 h a 
10 h. De l’1 al 19 de juliol, a l’Espai Salut del 
Mil·lenari. Preu: 10 ¤. Inscripcions al Centre 
Social El Mil·lenari de l’11 al 28 de juny.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN  
DE SANT JUST DESVERN
Excursió a Butterfly Park (Castelló 
d’Empúries) amb la participació de la 

Coral Harmonia. Divendres 12 de juny, 
a les 7.30 h. Des del Parc del Parador. 
Inscripcions el dia 5 de juny, d’11 h a 12 
h, al Centre Social El Mil·lenari.

Concert d’estiu de la Coral Harmonia
Dissabte 15 de juny, a les 18 h. Parròquia 
dels Sants Just i Pastor

Actuació de final de curs de la Coral 
Harmonia. Divendres 21 de juny, a les 
19.30 h. Parròquia dels Sants Just i Pastor

CONFERÈNCIES DE L’AULA D’EX-
TENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA 
GENT GRAN*

Conferència: Andy Warhol i el Pop 
Art, amb Sebastià Sànchez Sauleda, 
historiador de l’Art. Dijous 6 de juny, 
a les 18 h. 

Conferència: El Rèquiem de Mozart, 
amb Oriol Pérez Treviño, musicòleg
Dijous 13 de juny.

Conferència: Prosperitat per a tot-
hom. És possible? Com?, amb Anton 
Costas, economista i president del 
Cercle d’Economia. Dijous 20 de juny
A la Residència La Mallola, d’Esplugues

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

DANSA CULTURA

I NO US PERDEU...
TALLER EDUCACIÓ 
AMBIENTAL: “TOCA TOCA 
D’AMFIBIS I RÈPTILS”
Taller molt pràctic i dinàmic on els 
infants toquen, observen i descobreixen 
directament diferents animals vius (granota, 
llangardaix, camaleó, tortuga, serp...). 
Per a infants a paritr de 8 anys.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca 
Joan Margarit:
b.st.just@diba.cat o 93 475 63 00
Divendres 14 de juny, a les 18.30 h. 
Jardins de Can Ginestar

SANTSMARKET
Els ajuntaments i botigues s’han coordinat 
per organitzar aquest mercat de botigues 
de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí i Sant Just 
Desvern

Dissabte 29 de 
juny, a la tarda. 
Parc de 
Torreblanca

Festivals de dansa de final de curs
Després de tot l’any, les escoles de dansa i grups de ball també volen acomiadar 
la temporada amb els seus festivals de dansa:

  Escola de Dansa Renata Ramos París
Diumenge 9 de juny, a les 20 h. Sala Municipal de l’Ateneu 

  Espai de Dansa Marta Roig amb direcció de Mireia Domingo
Espectacle: Tic Tac. Divendres 14 de juny, a les 20.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Espectacle: Carmen. Dissabte 15 de juny, a les 21 h. Sala Municipal de l’Ateneu

  Exhibició de la Secció de Balls de Saló de l’Ateneu
Dissabte 29 de juny, a les 19 h. Sala Municipal de l’Ateneu 

ACTES LITERARIS

Foment 
de la lectura 
i molt més... 
La Biblioteca Joan Margarit 
és un dels equipaments amb 
més usuaris/es de Sant Just. El 
foment de la lectura i les activitats 
literàries són molt habituals a 
Sant Just també amb la implicació 
de llibreries, com Cal Llibreter, i 
les programacions estables dels 
centres cívics: 

  Presentacions de llibres a Cal 
Llibreter
Dies 5, 12 i 19 de juny.

  Clubs de lectura, hora del conte i 
activitats literàries de la Biblioteca 
Joan Margarit
Dies 17, 18 i 19 de maig.

I si voleu saber més sobre filosofia?
 Cicle “Filosofia a l’abast”. Xerrada 

“Dones pensadores”. Dimecres 12 de 
juny, a les 19 h. Can Ginestar
Xerrada: L’acte creatiu. Dimarts 25 
de juny, a les 19 h. Can Ginestar

NOCES D’OR 
Si aquest any celebreu 
50 anys de casats/ades 
–noces d’or– i voleu rebre 
un reconeixement durant 
la Festa Major 2019, feu la 
sol·licitud a 
l’Ajunta-
ment abans 
del 15 de 
juliol.
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2019)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de maig (6.662 clics)
1. El PSC, formació guanyadora de les eleccions municipals del 26-M.

2. Celebrat l’últim debat a Sant Just abans del 26-M.

3. Eleccions municipals i del Parlament Europeu el 26 de maig a Sant 
Just

bibjoanmargarit

Atenció #estudiants! A la 
#biblioteca Joan Margarit 
de #santjustdesvern 
hi podreu trobar un espai 
per #estudiar en època 
d’exàmens durant els caps de 
setmana i els vespres.

Sylvy94791193
Sylvy@santjustcat les noves pistes 
dels jocs juvenívols tampoc tindran 
cistelles de minibasket per nens menors 
de 12 anys? Ningú ha pensat ens els 
petits? Haurem de continuar anant 
fins a Mas Lluí pk els meus fills puguin 
gaudir d’unes cistelles adequades a la 
seva edat?

santjustcat
santjustcat@santjustcat
Estem mirant de col·locar almenys 1 cistella de minibasquet. Ja s’havien col·locat 
en altres parcs de #santjust però el vandalisme i l’incivisme fa que aquestes 
cistelles no durin gaire. Es pengen i les trenquen. Justament les de Mas Lluí les 
hem arreglat moltes vegades.
Hide Conversation
 
_DDR123_
carrer Roquetes de #santjust tenim aquesta 
incidencia. Hem trucat a aigües de Barcelona 
fa dies i encara estem aixi.. Es un perill @
santjustcat....

santjustcat
Hem passat nota als serveis de manteniment perquè passin urgentment a 
revisar-ho. Gràcies.
 
_DDR123_
Dani DR@_DDR123_
Incidencia solucionada a primera hora de mati, gràcies!
 
 @parcncollserola
Aquest cap de setmana diferents entitats 
han participat al #LetsCleanUP fent 
accions de neteja al #ParcNatural 
#Collserola Moltes gràcies! 
#CollserolaVerda @santjustcat @
ambientubers 
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

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 JULIOL:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 DE JUNY

EXPOSICIONS
Exposició de pintura: Autoretrat, de Soledat Sans i Serafini
A la planta superior del Mercat Municipal, fins al 16 de juny.

Collserola i Sant Just, un patrimoni comú: les fonts
Al CIM de Can Ginestar, fins al 16 de juny.

Exposició: l’abast dels infants, del Taller de Plàstica 
Municipal Carrau Blau
Al Celler de Can Ginestar, fins al 16 de juny.

Exposició fotogràfica: Mirades d’Àfrica, de Joan Elias, de 
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 3 al 28 de juny.

Exposició dels treballs de l’alumnat de CreantArt, Taller 
d’Arts Plàstiques Municipal per a joves i persones adultes 
Al Celler de Can Ginestar, del 20 de juny al 6 d’agost.
Inauguració el dijous 20 de juny, a les 19.30 h

ALTRES
EL REFUGI: visites comentades al refugi antiaeri de la 
Guerra Civil, murals, obres d’art i ulleres 360º
Dissabte 15 de juny, cada hora (10 h, 11 h, 12 h i 13 h). Preu: 
3 ¤ (menors de 16 anys i persones més grans de 60 anys, 
gratuït). Lloc: Les Escoles
Inscripcions: elrefugisantjustdesvern@gmail.com
o al telèfon 93 475 63 35
Informació: refugi.santjust.net

Dia mundial ELA (Esclerosi lateral amiotròfica)
Del 21 al 26 de juny, Sant Just Desvern s’adhereix a la causa 
il·luminant l’edifici de Can Ginestar de color verd

ESTADA DE FAMÍLIES DE HORB AM NECKAR 
A SANT JUST DESVERN

L’Associació Sant Just Desvern-Horb amb Neckar, amics, 
està organitzant una estada de famílies de Horb a Sant Just, 

del 2 al 6 d’octubre.
Les famílies interessades en acollir-les poden informar-se 

als telèfons: 687 91 33 90 / 630 53 49 59



*Art. 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. ROF: Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió 

pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, tret que s’hagi presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes; 

en aquest supòsit, es constitueix el quaranté dia posterior a les eleccions.

PLE DE CONSTITUCIÓ 
DE LA NOVA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL

PRESA DE POSSESSIÓ 
17 REGIDORS/ES I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA 

PER AL MANDAT 2019-2023

Dissabte 15 de juny*, 
a les 13 h, a la Sala Municipal 

de l’Ateneu


