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Convocatòria oberta 
de les beques per 
activitats lúdiques 
i esportives

Aquest juliol, Sant Just 
serà el plató 
de la websèrie
Sant Just Fever

Comencen noves 
actuacions per millorar 
la via pública i els 
equipaments

Josep Perpinyà 
revalida l’alcaldia
PSC i Movem Sant Just 
signen el pacte per governar 
en coalició

Constituït el nou Ajuntament
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Just Fosalva Sanjuan 
• 2n Tinent d’Alcaldia
• President de l’Àrea de Serveis a la Persona
• Regidor de Transició energètica, de Medi ambient, 

Gestió de residus i Espai natural, d’Educació, 
Infància i Acompanyament a l’escolaritat, i de 
Joventut

Nascut l’any 1987 i veí del barri Centre. 
Diplomat en Enginyeria Tècnica d’Obres 
Públiques i postgrau en Idees i Experiències 
Polítiques Transformadores. Ha treballat 
com a cansalader al negoci familiar. Ha 
format part de l’Agrupament Escolta Martin 
Luther King, els Pastorets de Sant Just i la 
comissió de festes El Nucli i actualment 
forma part del Club Karts de Coixinets, els Apagallums de 
Camablanca,. Regidor a l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
des de 2015.

Joan Basagañas Camps 
• 1r Tinent d’Alcaldia
• President de l’Àrea de Planificació Territorial, 

Habitatge i Medi Ambient
• Regidor d’Urbanisme, d’Equipaments, de Via pública 

i Serveis, i de Cultura i Patrimoni

Nascut l’any 1978 i veí del barri 
Centre. Llicenciat en Ciències 
Polítiques i de l’Administració 
i màster en Gestió Pública. 
Ha treballat com a tècnic de 
l’administració local. Membre 
de Sant Just Solidari. Regidor a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
des de 2011.

El 15 de juny, la Sala Municipal de l’Ateneu va acollir el Ple de Constitució de 
la nova corporació Municipal, i en el qual van prometre o jurar el seu càrrec 
com a regidor/a les 17 persones que van ser escollides en les eleccions 
municipals del 26 de maig.  

PSC i Movem Sant Just formen el nou govern municipal, d’acord amb el 
pacte de govern 2019-2023 subscrit per les dues formacions polítiques i 
que impulsarà un govern de coalició. Josep Perpinyà i Palau, cap de llista 
del PSC, va ser reelegit alcalde. L’elecció va comptar amb els vots favorables 

Govern de coalició entre PSC 
i Movem Sant Just

dels grups municipals de PSC i Movem Sant Just, que sumen 8 regidores i 
regidors (7 de PSC i 1 de Movem) i formaran un govern en minoria. Josep 
Perpinyà no va comptar amb una majoria de vots i va ser nomenat alcalde 
com a cap de la llista més votada.   

Els grups municipals de JxCat-PAR (4 regidors/es), ERC (3 regidors/es), Cs 
(1 regidor) i CUP-AMUNT (1 regidor) passen a formar els grups de l’oposició.

La sessió va ser presidida per la mesa d’edat, formada pels regidors de 
més i menys edat, Josep M. Rañé i Just Fosalva respectivament. 7 persones 

Josep Perpinyà i Palau 
• Alcalde
• Regidoria de Seguretat ciutadana i convivència 

Nascut l’any 1963. Llicenciat en 
Història Moderna per la UAB i 
màster en Funció Gerencial de 
les Administracions Públiques i 
de Lideratge de Serveis Públics. 
Va ser regidor de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern des de 1999 fins 
a 2004. L’any 2004 va assumir 
l’Alcaldia, responsabilitat que ocupa des d’aleshores. En el 
mandat 2015-2019 ha estat president del Consell Comarcal.

L’EQUIP DE GOVERN 

Gina Pol Borràs
• 3a Tinenta d’Alcaldia
• Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals, Economia 

i Sostenibilitat
• Regidora de Comunicació i Participació, de 

Polítiques de gènere i Igualtat, de Transparència, 
Govern obert i Atenció ciutadana, de Promoció del 
municipi i Turisme, d’Acció Social i d’Ocupació

Nascuda l’any 1974 i veïna del barri 
Sud. Llicenciada en Periodisme i 
màster en Direcció de Comunicació 
Empresarial i Institucional per la 
UAB. Ha treballat en mitjans de 
comunicació i gabinets de premsa i 
és portaveu del grup municipal del 
PSC de Sant Just Desvern. Regidora 
a l’Ajuntament de Sant Just Desvern des de 2011. És sòcia de 
Dona i Empresa i de Sant Just Solidari. 

Pedro Soria Aliaga
• Regidor de Recursos humans, de Promoció 

econòmica, Empresa i Innovació i d’Habitatge 

Nascut l’any 1958 i veí de l’Illa Walden. 
Llicenciat en Dret. Ha estat directiu 
d’una empresa multinacional de 
connexionat elèctric i electrònic i 
actualment imparteix classes de 
direcció de recursos humans a les 
organitzacions a la Universitat Pompeu 
Fabra. Regidor a l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern per primera vegada.

Quima Giménez González 
• 4a Tinenta d’Alcaldia 
• Regidora de Serveis Generals i Qualitat, d’Hisenda, 

de Solidaritat i Cooperació i de Comerç i Consum

Nascuda l’any 1976 i veïna del barri Sud. 
Llicenciada en Direcció i Administració 
d’Empreses i diplomada en Ciències 
Empresarials. Treballa a l’empresa 
privada a les àrees de Recursos Humans 
i Direcció Financera. Està vinculada a la 
Parròquia, Justícia i Pau i Mans Unides. 
Regidora a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern des de 2015.

Antoni Collantes Andreu 
• Regidor d’Esports

Nascut l’any 1960 i veí del barri Centre.
Empresari del sector de la construcció.  
Està vinculat a l’Associació Cavaltombs i 
havia format part del Club de Futbol Sant 
Just. Regidor a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern per primera vegada.

Josep M. Rañé Blasco
• 5è Tinent d’Alcaldia 
• Regidor de Planificació Territorial, de Mobilitat i Seguretat viària

Nascut l’any 1954 i veí del barri de les Basses de Sant Pere. 
Graduat en Relacions Laborals i Ocupació. Ha estat diputat 
el Parlament de Catalunya en cinc legislatures i Conseller 
de Treball i Indústria des de 2003 fins a 2006. Sindicalista 
a l’UGT local, comarcal i nacional, des de 1977 fins a 1996. 
Regidor a l’Ajuntament de Sant Just Desvern des de 1983 
fins a 1984 i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en 
tres etapes (1995-2003, 2007-08 i 2015-19).

* La designació de les regidories i altres càrrecs de la Corporació s’aprovaran definitivament en el proper ple.
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Govern de coalició entre PSC 
i Movem Sant Just

s’incorporen a l’Ajuntament per primera vegada. El nou alcalde Josep Perpinyà, 
en la seva intervenció, va anunciar les prioritats i les línies de treball d’aquest 
govern i les responsabilitats de les regidores i regidors de govern, que 
s’aprovaran formalment en el proper Ple Municipal.

La presa de possessió de l’alcalde va donar pas a les intervencions dels 
portaveus dels grups municipals. El pacte –que es pot consultar a santjust.
cat–  prioritza 12 eixos que marcaran l’acció municipal i que posarà l’accent 
en les polítiques socials, d’ocupació, d’educació, culturals i de cohesió social. 

Les dues forces que formen el govern han definit un acord de govern a 
partir de la confluència dels seus programes i que garanteix, com a objectiu 
general, la governabilitat de Sant Just Desvern, vetllant en tot moment pels 
interessos generals de la població, amb una visió estratègica de futur, feminista, 
ecologista i catalanista. Es treballarà per trobar el màxim consens amb els grups 
municipals i es mantindrà una actitud de mà estesa amb els grups de l’oposició. 

Les dues forces que formen el govern han definit un acord 
de govern amb una visió estratègica de futur, feminista, 
ecologista i catalanista

Laia Flotats Bastardas 
Nascuda l’any 1976 i veïna del barri Centre-
Sud. Llicenciada en Ciències Empresarials 
i Postgrau en Govern Local. Treballa com a 
gerent de l’empresa familiar en el sector de la 
neteja, jardineria, plagues i serveis auxiliars. 
Membre de l’Associació Dona i Empresa, 
l’Ateneu de Sant Just i el Centre d’Estudis 
Santjustencs. Regidora a l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern des de 2015.

Anna Vilanova Fernández
Nascuda l’any 1967 i veïna del Barri 
Sud. Llicenciada en Geografia i Història 
per la UB i títol professional de piano 
del Conservatori del Liceu. Professora 
de secundària en les especialitats 
de Ciències Socials i Música. És 
vicepresidenta de l’Ateneu de Sant Just. 
Regidora a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern per primera vegada.

L’OPOSICIÓ

* La designació de les regidories i altres càrrecs de la Corporació s’aprovaran definitivament en el proper ple.

Josep M. Cortès Artigas
Nascut l’any 1976 i veí del barri 
de la Carretera. Llicenciat en 
Dret, Màster en Administració 
Electrònica i Governança i cursant 
un doctorat en Dret Administratiu. 
Treballa a la Generalitat. Membre 
de la Colla Gegantera de Sant Just 
i del Centre d’Estudis Santjustencs. 
Soci de l’Ateneu, l’ANC i Òmnium. 
Regidor a l’Ajuntament de Sant Just Desvern des de 2015.

Pepa Gutiérrez Arjona
Nascuda l’any 1964 i veïna 
del barri de Can Candeler. 
Llicenciada en Antropologia 
Social i Cultural per la UB. 
Administrativa al CAP de Sant 
Just. Regidora a l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern per primera 
vegada.

Sergi Seguí i Esteve
Nascut l’any 1981 i veí del 
barri de Mas Lluí. Llicenciat 
en Humanitats i postgrau 
en Gestió Cultural. Ha estat 
responsable de comunicació 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes del Departament de 
Cultura de la Generalitat. Regidor a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern des de 2011.

Jordi Porta i Pruna 
Nascut l’any 1985 i veí del barri de 
l’Hostal. Graduat en Aviació Comercial 
i expert en mobilitat. Treballa en una 
consultoria privada de mobilitat i ha 
format part de la junta directiva de 
la Plataforma del Transport Públic. 
Regidor a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern des de 2015.

Francisco Ferrer Miguel 
Nascut l’any 1975 i veí del barri Centre. 
Diplomat en Relacions Públiques. 
Propietari d’una empresa del sector de 
les reformes. Regidor a l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern per primera vegada.

Carles Garcia Salas 
Nascut l’any 1958 i veí del barri Centre. 
Va estudiar enginyeria tècnica de 
telecomunicacions (especialitat en imatge 
i so). Tècnic de postproducció de so de 
TV3. Regidor a l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern per primer vegada.

Montse Molinero i Juncà
Nascuda l’any 1956 i veïna del Barri Centre/Carretera. 
Llicenciada en Criminologia i Política Criminal. Treballa al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya des 
de 1990. Està vinculada a 
diverses entitats del municipi, 
com l’ANC, Òmnium Cultural, 
la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua, l’Ateneu de Sant 
Just o els Pastorets de Sant 
Just. Regidora a l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern des de 2018.

+ INFORMACIÓ A SANTJUST.CAT.
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L’Ajuntament ha obert la convo-
catòria per a la concessió d’ajudes 
econòmiques a persones menors i 
adolescents empadronades o esco-
laritzades a Sant Just Desvern, per-
què participin en  activitats culturals, 
lúdiques i esportives fora de l’horari 
escolar al municipi, durant el curs 
escolar 2019-2020. 

Les sol·licituds s’han de presen-
tar a l’Ajuntament abans del 30 de 
setembre de 2019, tot i que el perí-

ode continuarà obert al llarg de 
tot el curs. L’Ajuntament destina 
60.000¤ a aquesta finalitat. La vo-
luntat és garantir el dret al lleure i 
que cap menor o adolescent deixi 
de fer activitats extraescolars per 
dificultats econòmiques de la fa-
mília, de la mateixa manera que  
l’Ajuntament ja garanteix que cap 
infant es quedi sense beca de men-
jador.  

Més informació a santjust.cat

Beques per a activitats lúdiques 
i esportives per al curs 2019-2020

CASALS D’ESTIU 
PER A TOTHOM
• L’Ajuntament ha concedit 45 beques 

per 12 activitats de Casals i activitats 
d’Estiu 2019, a les quals hi ha destinat 
12.398 ¤. Aquesta partida també inclou 
tres monitores de reforç per a situacions 
especials. 

El nombre més gran de sol·licituds ha estat 
per als Casals esportius de La Bonaigua, 
seguit dels Casals dels centres educatius i 
de les activitats al Casal de Joves. 
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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb 7 regidores i re-
gidors, i Movem Sant Just – En Comú Guanyem, amb 1, han acordat 
signar el pacte de govern per al mandat 2019-23. El document recull 
el compromís sobre les línies bàsiques de funcionament de la Corpora-
ció, amb una visió estratègica de futur, d’esquerres, feminista, 
ecologista i catalanista.

Aquest Govern de coalició, que no compta amb majoria absoluta 
per un regidor/a, es compromet a buscar el màxim consens amb la 
resta de grups municipals i mantenir una actitud de mà estesa amb els 
grups de l’oposició.

El pacte de govern està format per dotze eixos de treball dels quals, 
en aquest escrit, se’n destaquen alguns:

• Eix habitatge, en què es pacta la construcció de fins a 350 ha-
bitatges de lloguer assequible, executant així el Pla de l’Habitatge 
2017-2024.

• Eix atenció social, on destaca una cartera de serveis més accessi-
ble i des d’una perspectiva universal i comunitària. També s’implan-
tarà la tarifació social a diferents serveis públics per afavorir que el 
preu no sigui una barrera excloent per accedir-hi.

• Eix ocupació, en què s’acorda la personalització i adaptació dels 
plans d’ocupació i el foment de l’ocupació mitjançant ajudes i bo-
nificacions. Es potenciarà l’ocupació vinculada a l’economia verda, 
l’economia social i solidaria i es tindrà especial atenció a la perspec-
tiva de gènere en les polítiques d’ocupació municipal.

• Eix mobilitat, en què s’acorda la remodelació de la Ctra. Reial en-
tre Esplugues i Rambla per convertir-la en un bulevard amb tramvia, 
així com la construcció d’un corredor verd entre el Parc de Torre-
blanca i Collserola. El pacte de govern també recull la creació d’un 
servei de transport a demanda a les zones on no arriba el transport 
públic i un programa de targetes de transport gratuïtes per a perso-
nes joves de Sant Just que estudiïn fora del municipi.

• Eix medi ambient, en què s’estableix la posada en funcionament 
del nou sistema de recollida de residus i de la nova deixalleria muni-
cipal i l’aplicació de polítiques de foment de l’energia solar fotovol-
taica. En aquest eix, el nou govern aposta per situar Sant Just com 
un municipi capdavanter en la transició energètica.

• Eix espai natural, en què s’acorda reduir la potencialitat edificatò-
ria a les zones properes a Collserola i potenciar les zones agrícoles 
en les zones de transició entre l’espai urbà i el forestal.

• Eix educació i infància, en què es pacta construir una nova Escola 

El PSC i Movem Sant Just signen el pacte de govern 
per als propers 4 anys

Bressol al municipi i exigir al Departament d’Educació la creació 
d’un institut-escola a Mas Lluí.

• Eix cultura, en què s’estableix la rehabilitació de la Sala Municipal 
de l’Ateneu, l’ampliació de l’horari d’obertura de la Biblioteca Joan 
Margarit i l’impuls de “La Fàbrica d’Art”, un espai de trobada per a 
artistes i persones creadores.

• Eix feminisme, en què s’acorda la creació d’un punt de trobada 
feminista, amb serveis específics per a les dones, i una Escola d’Apo-
derament Feminista.

• Eix convivència i espai públic, en què s’acorda elaborar plans 
de barri participats, dotar la Policia Local de més recursos humans i 
executar la construcció del nou Centre Cívic Soledat Sans i Serafini 
a Mas Lluí i la remodelació del Complex Esportiu Municipal La Bo-
naigua.

• Eix solidaritat i cooperació internacional, en què es pacta 
destinar el 0,7% del pressupost municipal a projectes de coope-
ració per al desenvolupament i desenvolupar el Pla d’Acollida per a 
persones refugiades.

• Eix governança i economia, en què s’estableix una fiscalitat mo-
derada que no superi l’IPC i la creació d’un Consell de Ciutat amb 
totes les entitats, professionals i col·lectius locals per elaborar estra-
tègies locals a mitjà i llarg termini.

Josep Perpinyà i Palau, alcalde, i Just Fosalva i Sanjuan, 2n tinent d’alcaldia 

Podeu consultar la versió íntegra del pacte 
de govern 2019-2023 a santjust.cat
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Sant Just Fever és una websèrie po-
licíaca ambientada en els anys 80, 
gravada a Sant Just Desvern i pro-
tagonitzada per veïnat del poble. 
L’ànima del projecte és l’equip de 
la productora Mun Films i, durant 
el mes de juliol, transformaran Sant 
Just en un plató. El Pau Ardèvol i la 
Caterina Cladera, veí i veïna de Sant 
Just Desvern, són el director creatiu 
i la productora executiva, respecti-
vament. Estigueu alerta, perquè ja 
avancen que necessitaran molts ex-
tres per salvar Sant Just dels efectes 
d’una droga perversa.

D’on neix Sant Just Fever?
Va ser una iniciativa que se’ns va 
ocórrer poc abans de la Festa Major 
2014. Aleshores, les sèries estaven 
en un moment àlgid i vam decidir 
fer-ne una a Sant Just amb quatre 
“duros” i implicant-hi molta gent del 
poble. Vam fer cinc capítols de cinc 
minuts i l’acollida va ser considera-
ble, a la gent li feia molta gràcia sortir 
o veure-hi persones conegudes. Ara 
hi tornem amb més ganes encara, 
perquè farem 6 capítols de 10 minuts 
cadascun.

Vau fer una acció per aconseguir el 
finançament. La resposta ha estat 
un èxit. A què penseu que es deu?
Els antecedents de la primera sèrie, 
el desig de moltes persones que no 
van poder col·laborar-hi aleshores 
i, sobretot, una campanya de màr-
queting molt forta, amb la difusió 
d’uns tràilers en els quals ja sortia 
molta gent. Creiem que això ha es-
tat la clau per aconseguir els 10.000 
¤que ens vam proposar. El Verkami 
no es fa sol, són 40 dies en què has 
d’estar pencant molt per difondre 
la iniciativa: publicar constantment 
contingut a les xarxes, molestar tots 
els contactes, penjar pòsters de la sè-
rie... També vam muntar fotoreclams, 
vam regalar xapes, crides per Ràdio 
Desvern... Fins i tot vam picar una 
a una la porta de molts comerços.

Quanta gent hi ha al darrere del 
projecte?
Les cinc persones que treballem a 

“Organitzativament, la websèrie és un monstre, perquè 
mourem 200 persones en un mes de rodatge a Sant Just”

ENTREVISTA A PAU ARDÈVOL MORAGUES, VEÍ I DIRECTOR CREATIU DE SANT JUST FEVER

la productora i tres més que s’hi han 
afegit. A la productora, ens dediquem 
a la producció audiovisual. La feina 
ens agrada molt, però també desgasta 
i projectes com Sant Just Fever són 
vies d’escapament per a tot l’equip. 
Ens interessen molt els projectes on 
no hi ha un client pel mig, treballar de 
la nostra manera i amb gent amateur 
és molt gratificant. Hi dediquem mol-
tíssimes hores i, fins i tot, hi hem posat 
força diners de la nostra butxaca, però 
reptes com aquest i la il·lusió de tanta 
gent implicada fan de la nostra feina 
una diversió absoluta. 

Ara en quin moment esteu?
Al maig vam fer el càsting, al qual es 
van presentar unes 60 persones i ara 
estem amb la preproducció, una fase 
molt important, perquè hem d’acon-
seguir tot el que necessitem: attrezzo, 
vestuari, localitzacions... I, paral·le-
lament, fem el pla de rodatge, que 
ha de ser molt meticulós, perquè ho 
rodarem tot en 20-30 dies. Organit-
zativament és un monstre, perquè al 
final mourem unes 200 persones que 
s’han de coordinar. Durant el mes de 
juliol, Sant Just esdevindrà un autèn-
tic plató cinematogràfic.

Per què una sèrie ambientada en 
els anys 80?
L’aspecte dels 80 dona molt de si. Són 
els inicis de la tecnologia, que era molt 
simple, però que a tots i a totes ens 
al·lucinava. La moda,  la música, el dis-
seny, com es gravaven els programes...

És una continuació de la primera?
No exactament. Els dos principals 
protagonistes de la primera hi surten, 
però el pes ja no hi recau i repeteixen 
altres persones, però que fan papers 
totalment diferents. En la primera 
temporada, el cas estava relacionat 
amb la Festa Major, i en aquesta oca-
sió, el fil conductor és una droga ad-
dictiva que amenaça l’harmonia de 
Sant Just i l’ofega en una onada de 
crims sense precedents. També ens 
vam adonar que en la primera sèrie, 
els “polis” portaven pistola, però que 
no van disparar ni un sol tret. Això 
ara canvia, i molt.

Amb risc de fer una filtració, la 
sèrie s’acaba bé?
Passen moltes coses, però al final, 
sí, la tranquil·litat torna a Sant Just.

Quan i on podrem veure la sèrie?
A partir del 9 de setembre, s’emetrà  
un capítol cada dilluns i cada dijous 
a Youtube i els farem córrer per les 
xarxes. L’últim, el 6è, es passarà en 
una gran festa en un equipament mu-
nicipal. Serà un moment molt espe-
cial, perquè hi serem tots –mecenes, 
actors i actrius– per compartir el vi-
sionament de tota la sèrie. Després, 
la festa continuarà amb el lliurament 
de premis, com-s’ha-fet, preses falses, 
música, copes i entreteniment. Tota 
aquella gent que no ha format part 
del projecte i que vulgui assistir-hi 
podrà fer-ho pagant una entrada. 
Seguiu-nos a @santjustfever.
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A banda dels treballs de manteni-
ment que es fan periòdicament per 
preservar l’estat i la seguretat dels 
carrers i els espais públics, aquest 
mes de juliol està previst que comen-
cin actuacions de més envergadura. 

PISTA EXTERIOR DE LA BONAIGUA
L’actuació preveu reformar l’actual 
pista amb l’eliminació de les grades  
–per donar més superfície i aire a l’ac-
tual pista– i que permetrà que sigui 
polivalent: passarà a tenir tres pistes 
de bàsquet i una d’hoquei. També es 
farà el tancament exterior i la coberta 
nova per facilitar la pràctica esportiva 
amb independència de les condicions 
metereològiques que es donin. 

CARRER ATENEU
S’actuarà en el tram entre Major i 
Catalunya. Es farà la plataforma úni-
ca –amb paviment de color granat–, 
se soterrraran les línies elèctriques 
i es col·locarà il·luminació de baix 
consum, i arbrat. D’aquesta mane-
ra es dona continuïtat als treballs ja 
realitzats en altres trams d’aquest 
carrer per aconseguir una via més 
amable i respectuosa amb les per-
sones viandants. 

PATI DE L’ESCOLA CANIGÓ
Renovació de paviment del pati de 
l’edifici Sant Ferran. Es renovaran les 
xarxes de sanejaments, la recollida 
d’aigües, l’enjardinament, el mobiliari 
del pati i es farà un rocòdrom. 

 
I al mes de setembre...

CENTRE SOCIAL MAS LLUÍ
Construcció del Centre Social Sole-
dat Sans i Serafini a Mas Lluí.

Aquest estiu comencen noves actuacions 
per millorar la via pública i els equipaments

OBERTURA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ
Aquests dies s’ha obert el carrer Anselm Clavé i es va compartir amb una trobada amb el veïnat. 
L’actuació ha transformat el carrer en plataforma mixta i a nivell per tal de pacificar el trànsit de 
vehicles. 

PASSEIG DE LA MUNTANYA
Es faran dues plataformes úniques, 
una davant l’accés de l’Institut i l’altra 
davant de La Bonaigua. Aquestes pla-
taformes tenen la voluntat de pacificar 
el trànsit i fer un entorn més agradable 
per les persones que hi passegen.  

AVINGUDA DE LA INDÚSTRIA
Actuació per ampliar la vorera en-
tre la Carretera Reial i el carrer de 
Camp Roig –a la banda de l’edifici 
Walden. A més també es canviarà 
l’enllumenat i es renovarà l’arbrat 
d’aquest sector.
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NOTÍCIES BREUS

PLACES PER A L’ESCOLA 
BRESSOL MARRECS 
El 18 de juny es van fer públiques les llistes definitives de l’Escola 
Bressol Marrecs per al curs 2019-2020, per al qual el centre ofereix 55 
places (8 per al grup de lactants, 30 per al grup d’1 any –més una plaça 
en reserva per a infants amb necessitats educatives especials– i 20 per 
al grup de 2 anys). En total s’hi han preinscrit 97 infants: 17 al grup de 
lactants, 60 al grup d’1 any i 20 al grup de 2 anys.

L’Ajuntament posa a disposició de les famílies ajudes 
econòmiques per a escoles bressol concertades o privades 
del municipi que, prèvia solicitud, han quedat excloses de les escoles 
municipals .

L’AMB ENGEGA LA CAMPANYA 
DEL ‘BICIVISME’ 
Aquestes setmanes es poden veure penjades a Sant Just les banderoles 
de la campanya del “Bicivisme”, engegada per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, conjuntament amb diversos municipis metropolitans i la 
Bicicleta Club de Catalunya. Una proposta per fomentar els bons hàbits 
de circulació amb bicicletes i patinets en sòl urbà. En aquest sentit, s’han 
elaborat deu recomanacions per a aquest tipus de vehicles, posant 
especial èmfasi en la convivència amb altres vehicles i vianants. 
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NOTÍCIES BREUS

PRIMERES PASSES 
DEL 1R PLA 
COMARCAL LGTBI+
El Consell Comarcal del Baix Llobregat està a punt 
d’iniciar el procés d’elaboració del 1r Pla Comarcal 
LGTBI+, en el qual participarà Sant Just Desvern. Té per 
objectiu facilitar als municipis una eina per dissenyar 
i implementar programes i accions transversals per 
tal de donar resposta a la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia. El primer que s’ha 
fet és consensuar una imatge comarcal amb el lema “El 
Baix Llobregat per la diversitat sexual i de gènere”. 
D’altra banda, el 28 de juny es va commemorar el Dia 
per l’Alliberament LGTBI i Sant Just es va sumar a la 
celebració amb la bandera LGTBI a la façana de Can 
Ginestar. 

VITÀLIA SE SUMA AL PROJECTE 
PER APROFITAR ELS EXCEDENTS 
DELS MENJADORS ESCOLARS

Recentment, la residència Vitàlia s’ha adherit al projecte de prevenció del 
malbaratament alimentari impulsat a Sant Just Desvern. Durant aquest curs escolar 
s’han repartit uns 1.300 menús solidaris a persones grans i amb pocs recursos 
gràcies a aquest projecte que fomenta l’aprofitament dels excedents dels menjadors 
escolars de les tres escoles públiques del municipi i de l’Escola Bressol Municipal 
Marrecs. 

A les cuines d’aquestes escoles s’han incorporat bones pràctiques i actualment 
han reduït els excedents de menjar cuinat. L’objectiu de l’Ajuntament és continuar 
oferint aquest servei, per la qual cosa es continuen fent gestions amb les empreses que 
s’encarreguen dels menjadors col·lectius per aconseguir altres centres col·laboradors.

SANT JUST, 
ESPAI LLIURE DE FUM
L’Ajuntament treballa per fer de Sant Just Desvern un “Espai sense fum”. 
Aquest projecte vol ajudar a prevenir l’inici del consum de tabac entre 
la població infantil i jove, evitant que en el seu entorn habitual observin 
conductes de persones adultes fumadores i informant als menors del 
risc del tabac. L’ambulatori ha estat el primer equipament en ser declarat 
espai lliure de fum, i en breu se senyalitzarà l’accés a la Casa de la Vila i 
no es permetrà fumar als voltants. Aquesta acció s’anirà ampliant a altres 
equipaments municipals, identificant-los com espais sense fum, per tal de 
donar continuïtat a la seva acció educativa i formativa. 
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Una temporada d’èxit per a l’esport santjustenc

Voleibol Sant Just
El Voleibol Sant Just 
ha completat una 
temporada excel·lent, 
amb 180 jugadores al 
club i èxits de diversos 
equips. El Sènior A s’ha proclamat campió 
de Catalunya Sènior i ha aconseguit la 
promoció a 1a Divisió Nacional. El Juvenil 
A també ha tancat una temporada 
per emmarcar, amb un segon lloc a la 
Superlliga Junior i un primer lloc a la fase 
final de Catalunya. D’altra banda, el Sènior 
Groc ha aconseguit la permanència a 
2a Divisió Catalana i el Juvenil Groc ha 
quedat campió del seu grup de 2a Divisió. 
També cal destacar el campionat de 
Catalunya mixt de l’Aleví A, i la cinquena 
i sisena posició de l’Infantil A i el Cadet 
A respectivament al Campionat de 
Catalunya de 1a Divisió.

Atlètic Sant Just F.C.
L’Atlètic ha aconseguit el rècord d’ascensos del club en una temporada, 
amb sis equips que jugaran l’any vinent a una categoria superior. El 
Primer Equip ha ascendit a Primera Catalana després de proclamar-se 
campió del grup 3 de Segona. També han ascendit el Juvenil A i el Cadet 
A, que l’any que ve jugaran a Preferent, i el Juvenil B, el Cadet B i l’Infantil 
D, que ho faran a Primera Divisió. El Benjamí G s’ha proclamat campió de la seva categoria i 
l’Aleví D i E han estat subcampions.

Hoquei Club Sant Just
El Sènior de l’Hoquei Club Sant Just s’ha proclamat campió de Nacional 
Catalana i ha ascendit a l’OK Lliga Plata. Aquesta fita històrica per al club 
s’ha produït després de batre el CPH Olot, l’HC Sentmenat i l’HC Piera en 
un playoff per emmarcar, en què l’afició s’ha bolcat amb l’equip. El títol 
de campions de la Copa Catalana per part del Júnior B arrodoneix una 
temporada inoblidable per al club, a les portes del seu 60è aniversari.

Club Patinatge 
Sant Just
Enguany el Club Patinatge Sant Just ha 
consolidat els canvis iniciats la temporada 
passada. Les patinadores del grup de xou 
han debutat al Campionat de Barcelona i 
a la Copa Catalana amb bons resultats i, 
en modalitat lliure, Marina Sarmiento ha 
obtingut la primera posició al campionat de 
Barcelona B. En categoria juvenil, la parella 
formada per Pol Mur i Mireia Rincon ha 
participat en el Campionat d’Espanya de 
Parelles Artístic.

Club Atletisme 
Sant Just
El Club 
Atletisme ha 
completat 
una 
temporada 
plena d’èxits, en què destaquen la victòria 
al Campionat de Catalunya dels equips de 
relleu Cadet femení 4x300 i Infantil femení 
4x200, amb rècord de Catalunya en els 
dos casos. A nivell col·lectiu, el club ha 
aconseguit el premi al millor equip català 
sub-14 femení. Individualment, destaquen 
dos èxits aconseguits al Campionat 
d’Espanya: el bronze de Carla Gascón als 
60 m. llisos i la victòria de Paula Rodríguez 
al triatló (alçada, llargada i 60 m. tanques).

Club Taekwondo 
Sant Just
El Club Taekwondo Sant 
Just tanca el curs amb 16 
medalles en campionats 
de Catalunya en modalitat 
de combat (2 d’or, 8 de plata i 6 de 
bronze) i 4 medalles en modalitat tècnica 
(1 d’or, 1 de plata i 2 de bronze). Enguany 
també destaquen els èxits aconseguits 
a l’Open de la Comunidad Valenciana, 
on Marc Segovia va fer-se amb la plata i 
Dídac Valldelou va endur-se l’or. També 
destaca la medalla d’or aconseguida al 
Campionat d’Espanya pel mestre del club, 
Jordi Soto, com a integrant de la Selecció 
Catalana de Hapkido.
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Club Bàsquet 
Sant Just
185 esportistes han 
defensat enguany la 
samarreta del Club 
Bàsquet Sant Just, que 
ha tingut 15 equips de 
competició (10 masculins i 5 femenins) i 
dos d’escola. La valoració de la temporada 
és positiva perquè s’ha consolidat el model 
formatiu del club, un aspecte prioritari 
per a l’entitat. Pel que fa a la competició, 
tres equips han aconseguit el títol de lliga: 
el Sots-21 masculí, el Mini B masculí i el 
Preinfantil femení.

Club Esportiu 
BarnaRítmica
El Club Esportiu 
BarnaRítmica - 
Sant Just tanca 
un curs positiu, 
amb èxits 
col·lectius i individuals. El conjunt aleví 
ha estat subcampió de Catalunya, el 
mateix resultat que han aconseguit els 
equips Benjamí i Aleví. L’Infantil, per la 
seva banda, ha aconseguit una meritòria 
quarta plaça al campionat de Catalunya. A 
nivell individual, Maria Aspidova ha estat 
subcampiona de Catalunya i Ekaterina 
Aspidova ha estat quarta.

Agrupació Ciclista
L’Agrupació Ciclista 
Sant Just ha seguit 
organitzant les seves 
activitats habituals. 
La més destacada és 
la Volta dels Turons, 
que enguany arriba a la 14a edició i tindrà 
lloc el 15 de setembre. Des del març fins 
a l’octubre, l’Agrupació Ciclista realitza 
sortides setmanals de cicloturisme i BTT.

Club Natació 
Sant Just
El Club Natació 
Sant Just fa un 
balanç positiu de 
la temporada, en 
què ha organitzat 
la 6a edició del 
Triatló infantil l’3scola i la primera edició 
del campus de pretemporada. Pel que 
fa a la competició, el club ha aconseguit 
classificar sis esportistes per al Campionat 
de Catalunya de natació i el Cadet de 
triatló s’ha classificat per al Campionat 
d’Espanya de duatló i triatló. Una triatleta 
del club ha estat campiona de Catalunya 
infantil i una altra triatleta ha estat 10a al 
Campionat d’Espanya cadet.

Club de Futbol 
Sant Just
L’entitat centenària ha 
comptat enguany amb 
12 equips, una xifra que 
l’any que ve preveuen 
ampliar fins a 15. El club ha saldat la 
temporada amb dos campionats de lliga, 
aconseguits pels Prebenjamins A i B. A 
més a més, el Prebenjamí B ha guanyat 
el premi “Juga Verd Play”, un guardó que 
reconeix la bona actitud dels jugadors, el 
cos tècnic i l’afició.

Handbol Sant Just
L’Handbol Sant 
Just ha tingut una 
temporada irregular, 
amb un campionat 
de lliga en què han 
anat de menys a més. L’equip santjustenc 
ha aconseguit la permanència a Tercera 
Catalana i ha mantingut les opcions de 
playoff fins al final, tancant el campionat 
en 10a posició. De cara a la temporada 
vinent, l’objectiu és mantenir de nou la 
categoria i intentar crear equips a les 
categories inferiors.

Club Hípica 
Sol Solet
La temporada 2018-
19 ha estat positiva 
per al Club d’Hípica 
Sol Solet. L’hípica 
santjustenca ha 
organitzat el primer 
concurs de Poni Games de la temporada 
i el 6 de juliol n’acollirà la final. Pel que 
fa la Lliga de salt, han tingut un paper 
destacat en un concurs organitzat pel 
Reial Club de Polo de Barcelona, en què 
van aconseguir bones classificacions en 
diverses categories.

Futbol Sala 
Sant Just
El club ha 
comptat 
enguany amb 
11 equips. El 
Sènior ha 
aconseguit una meritòria cinquena 
plaça al grup 6 de Segona Divisió 
Catalana i l’Infantil ha estat cinquè 
a Tercera Divisió.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

La Biblioteca Joan Margarit, ubicada a la Casa de Cultura de Can Ginestar, 
va ser inaugurada el 2003, tot i que el servei de biblioteca pública a 
Sant Just funciona des del 1965. És un servei municipal que forma part 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 

És un espai públic obert a tothom 33 hores setmanals, de dilluns 
a dissabte. La seva oferta de serveis garanteix l’accés democràtic a la 
informació, la transmissió de coneixements, l’educació, el desenvolu-
pament personal, l’esbarjo i el lleure. Amb el carnet de biblioteques, 
que és gratuït i vàlid per a totes les biblioteques públiques de Catalunya, 
es pot fer ús del préstec i de la resta de serveis i activitats. La biblioteca 
ofereix serveis i activitats per a totes les edats.

Aquest any s’ha dut a terme una reforma amb l’objectiu de modernitzar 
l’equipament, millor l’experiència de les persones usuàries i millorar 
l’accessibilitat de la col·lecció documental. 

Altres novetats d’aquest 2019 són un nou servei de préstec de 
dues tauletes tàctils per a persones usuàries de més de 14 anys, i la 
participació de la biblioteca en el nou Grup de Treball Feminismes i 
LGTBIQ+ amb l’objectiu de treballar una estratègia compartida en els 
projectes, serveis i activitats de les biblioteques de la XBM en l’àmbit 
de la igualtat i la diversitat de gènere. 

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT
El 45,3 % de la població de Sant Just Desvern té el carnet de la biblioteca

Amb un fons de gairebé 42.000 documents, cada dia es fan 152 préstecs de mitjana

MILLORES DE L’ESPAI
• 1r pis zona de persones adul-

tes: nou espai de treball amb 
butaques i tauletes, racó juvenil 
com un espai informal amb barra 
de treball i coixins, nou espai 
per al fons de cinema en DVD 
i música

• 1r pis zona infantil: espai de lectura més diàfan amb 
l’eliminació de barreres arquitectòniques

• Planta baixa: nou espai de treball en grup insonoritzat. 
Es pot reservar per grups d’entre 3 i 8 persones majors 
de 12 anys i durant un temps de dues hores

* També s’ha renovat la senyalística i s’ha instal·lat fibra 
òptica, amb una millora substancial en la velocitat de la 
línia de comunicació

LA BIBLIOTECA EN NÚMEROS
(Dades de 2018)

• 7.989 persones usuàries (un 45,3% de la població)
• 35.958 documents prestats, 152 per dia. 
• 86 activitats organitzades, en les que van participar 2.256 persones
• Fons documental: 41.714 documents (sense revistes). Subscripció a 

76 revistes, 6 diaris i 12 recursos d’informació en línia. 

Mitjanes per dia de servei 2016 2017 2018

Visites presencials 143 154 142

Ús del servei de préstec 37 34 34
(usuaris diaris acumulats)

Ús del servei d’Internet i Ofimàtica 9 8 9
(usuaris diaris acumulats) 

Ús del servei de Wi-Fi 18 21 16

Préstecs 156 157 152

Assistents a activitats 6 9 10

* Tot el fons és accessible per al préstec i amb novetats mensuals. Es 
pot consultar el fons a través del catàleg Aladí (aladi.diba.cat)

QUADRE HORARI
Horari habitual:

Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13.30 h
De dilluns a divendres de 15.45 a 20.15 h
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ACTIVITATS CULTURALS 
La Biblioteca acull una gran diversitat d’activitats culturals al llarg de 
l’any, com presentacions de llibres, xerrades sobre temes d’actualitat, 
tertúlies, sortides culturals, actes relacionats amb la cultura de proximitat, 
espectacles musicals... 
També es realitzen exposicions bibliogràfiques relacionades amb al-
guna efemèride o algun altre tema d’actualitat en diferents espais de 
l’equipament. 

Clubs de lectura
Els clubs de lectura són trobades de persones que gaudeixen llegint 
i volen compartir els seus comentaris amb altres persones lectores. 
• CL dijous i CL dimarts. Trobada mensual. Literatura en general. Conduïts 

per José Luis Ibáñez Ridao
• CL en anglès. Trobada bimestral. Conduït per Claire Reed. 
• CL de novel·la negra. Trobada trimestral. Conduït per José Luis Ibáñez 

Ridao

Activitats infantils
• Hores del conte per a infants a parir de 3 anys, un dissabte al mes. 
• Tallers de poesia, titelles, educació ambiental...

Tallers per a públic familiar
• Cada mes dues sessions de joc i literatura per a nadons.
• Xerrades

PRÉSTECS
• Servei de préstec. Gratuït, amb el carnet 

de Biblioteques es poden tenir un total 
de 30 documents en préstec de qualsevol 
de les biblioteques de la xarxa durant 30 
dies. Poden ser: 15 llibres i revistes + 6 
DVD + 9 altres documents (CD, CD-ROM-
Bústia de retorn de documents 24 h

• Préstec interbibliotecari. Et porta 
documents de qualsevol biblioteca de la 
XBM (preu públic)

PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS
• eBiblio Catalunya: préstec gratuït de 

llibres electrònics amb el carnet de  
biblioteques en qualsevol dispositiu (PC, 
tauleta, llibre electrònic...). Ara també in-
corpora més de 3.000 títols de pel·lícules 
per visualitzar en línia a través del nou 
servei ebibliocat.efilm

INTERNET I OFIMÀTICA
• Internet i +. Ordinadors amb accés gra-

tuït a Internet i programes d’ofimàtica.
• Wifi. Accés gratuït a Internet amb el 

carnet de biblioteques.

APRENENTATGE
• Aula d’Estudi. Durant els períodes 

d’exàmens (desembre-gener i maig-
juny), la biblioteca amplia el seu horari 
a la nit i els caps de setmana. El 2018 
van utilitzar l’Aula d’Estudi 5.312 
persones. 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

• El Butlletí electrònic mensual BiblioNotícies informa de 
les activitats i les novetats bibliogràfiques.

• Segueix les Xarxes socials  Facebook, Twiter 
i Instagram, #BJM, @BibJoanMargarit, per 
estar al dia del que passa a la Biblioteca.

• La biblioteca vol conèixer propostes i 
comentaris de les persones usuàries, per la qual cosa ha 
incorporat bústies de suggeriments

 NOVETATS 2019
• Club de Lectura de teatre: dins el projecte “Llegir el 

Teatre”, club de lectura de textos teatrals de la progra-
mació del Teatre Nacional de Catalunya, que ofereix als 
lectors que en són membres descomptes en entrades de 
la seva programació i altres avantatges. 

• Bibliolabs: activitats per fomentar la creativitat i l’ex-
perimentació en els infants

5.312 usos el 2018 i pujant

SERVEIS A CENTRES EDUCATIUS
• Visites escolars: Al 2019 33 grups 

(713 alumnes) han visitat la biblio-
teca. 

• Préstec de lots de llibres per a les 
aules

• Col·laboració amb el projecte PAL 
(Projecte d’Animació Lectora).

• Col·laboració amb el Servei Local 
de Català facilitant lots de llibres per 
als seus clubs de lectura fàcil.
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El mercat setmanal s’instal·la cada 
dissabte a la plaça del Parc Iulia 
Quieta i compta amb una desena de 
parades, amb una oferta que inclou 
fruites i verdures, pollastres a l’ast 
i parament per a la llar, entre d’al-
tres. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
oferir un nou servei al veïnat, dina-
mitzar l’activitat econòmica i atraure 
veïnat d’altres zones del municipi, 
reforçant la cohesió entre els bar-

Els dissabtes, mercat 
ambulant setmanal a Mas Lluí

Nova empresa 
pel servei de 
trasllat de residus 
i neteja viària 
El dia 1 de juliol l’empresa Valoritza Servici-
os Medioambientales SA comença a prestar 
el servei de recollida i trasllat de residus 
sòlids urbans i de neteja viària, després que 
el Tribunal de Recursos Contractuals hagi 
resolt a favor de l’Ajuntament el contracte  
que havia estat recorregut per una de les 
empreses que s’hi van presentar al concurs 
per la nova adjudicació. 

Tot i que el personal serà el mateix 
que ja hi treballava, el canvi d’empresa 
començarà a veure’s amb els nous uni-
formes i alguns vehicles que es renovaran 
provisionalment fins a l’arribada de tota 
la flota nova. 

I en els propers mesos es realitzaran les 
millores més importants, amb la implan-
tació de la recollida comercial de residus i 
el sistema de tancament dels contenidors 
amb identificació. Una mesura que ha de 
permetre elevar de manera considerable 
els índexs de recollida selectiva.

ris. Aquest nou mercat ambulant se 
suma al dels dimecres al matí a la 
plaça Camoapa i al Mercat de Pagès 
dels diumenges al matí al Parc de 
Torreblanca.

El mercat ambulant de Mas Lluí 
també disposa d’un Punt Net obert 
de 9 a 13 h al Parc de Iulia Quieta.  
Recull roba i calçat, oli de cuina i 
petits electrodomèstics, i ofereix un 
servei de reparació de petits electro-
domèstics a 3 ¤.
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De l’1 al 6 d’agost, la Festa 
Major omplirà els carrers 
de Sant Just d’alegria, 
diversió i activitats per a 
totes les edats. El pregó 
inaugural, el dijous 1, anirà 
a càrrec del Club d’Esplai 
“Ara Mateix” i de l’Agru-
pament Escolta Martin 
Luther King, dues entitats 
que enguany celebren el 
seu 50è aniversari i que 
treballen, cadascuna des 
de la seva sensibilitat, en 
l’educació en el lleure i el 
foment dels valors entre 
els més joves.

Com en d’altres edi-
cions, es mantenen les 
proves entre les colles de blaus i grocs. Hi haurà 
premis especials pels colors guanyadors en ca-
dascuna de les competicions, però no hi haurà 
una colla guanyadora en finalitzar la Festa Major. 
Tothom guanyarà i, per simbolitzar-ho, es col·lo-
carà una placa verda a l’entrada de l’Ajuntament. 

El camp de futbol acollirà, el divendres dia 
2, les actuacions dels grups Roba Estesa, Mala 
Vida i discjòqueis de formacions femenines, 

mentre que el dia 3 
hi haurà el ball amb 
l’Orquestra Girasol i 
l’actuació del grup 
Bossonaya. 

Enguany, per la 
franja d’edat 12-16 
el dia 2 a la tarda hi 
haurà un munt d’ac-
tivitats a La Bonai-
gua: portes obertes 
a la piscina exterior 
amb música de dj’s, 
laser tag i archemy 
tag.

El dia 6 a la nit hi 
haurà dos escenaris: 
la tradicional boti-
farrada amb la clo-

enda de foc i cantada d’havaneres a Camoapa 
i la marxa de llums fins al Parc de Can Freixes 
amb el concert d’El Petit de Cal Eril. 

Seran 6 dies de festa on petits i grans po-
dran sortir al carrer i gaudir d’un poble farcit de 
propostes on la vitalitat de les entitats col·labo-
radores, conjuntament amb les activitats que 
organitza l’Ajuntament, fan possible uns dies de 
gran participació ciutadana.

S’apropa la Festa Major Consells per 
unes vacances 
més segures
• No deixar correspondència acumulada 

a la bústia.
• En cas de tenir una alarma connectada 

a una central, comprovar el bon funcio-
nament, comunicar la nostra absència i 
deixar un telèfon de contacte.

• Assegurar-nos que les portes i finestres 
reuneixen les mínimes condicions de 
seguretat i no guardar jocs de claus 
a cap indret de l’exterior, proper a 
l’habitatge. 

• No donar informació referent a les 
vacances a ningú que no sigui de 
confiança, no fer-lo explícit a les xarxes 
socials. 

• Eviteu deixar un misatge al telèfon 
dient que sou fora.

TELÈFONS D’INTERÈS: 
Policia local
93 473 10 92/93 480 48 48/ 092
Mossos d’Esquadra: 
93 413 9900
Emergències (24 h): 112
App de Seguretat Ciutadana Sant Just 
Desvern
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Primers banys a la piscina descoberta de 

La Bonaigua, que es podrà gaudir fins l’11

de setembre

El primer equip de l’Atlètic Sant Just FC ha ascendit a Primera Catalana. Felicitats!

El veïnat de La Plana Padrosa-Bellsoleig ha celebrat 

la 35a Festa d’Estiu de l’Associació amb un sopar i ball 

al parc

La Vall Festival va aplegar un concorregut públic 
a l’entorn del Molí Fariner per gaudir d’activitats 
artístiques i culturals

16    EL BUTLLETÍ  JULIOL 2019

Entitats i veïnat van participar en l’encesa de la Flama 

de Canigó que, tradicionalment, dona inici a la revetlla

de Sant Joan
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Alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Sant Just va denunciar l’excés de plàstics als mars nedant entre residus a la piscina exterior de La Bonaigua

 La gent gran va participar de la cloenda de les activitats que fan 

amb una mostra a la Sala Municipal de l’Ateneu i, ja per la tarda, 

de la revetlla a El Mil·lenari

El sènior de l’Hoquei Club Sant Just ha aconseguit 

l’ascens a l’Hoquei Lliga Plata. Felicitats!

Els estudis de 3 joves de Camoapa estaran becats durant 5 anys gràcies als diners recaptats per Sant Just Solidari en un concert a Les Escoles
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Sergi Seguí 
i Esteve
Grup Municipal 
d’ERC

Gina Pol
Borràs
Grup Municipal 
del PSC

juntsxcatsantjust@gmail.com
Twitter: JxCatSantJust // @AlcaldiaRepubl1
facebook.com/JxCatSantJust/ // facebook.com/
AlcaldiaRepublicana/

 

santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust

COMENCEM 
UNA NOVA ETAPA

FAREM AVANÇAR 
SANT JUST AMB 
MÀ ESTESA

CUIDEM 
EL NOSTRE 
PATRIMONI

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
@pscsantjust

 El nou govern ja està treballant per Sant Just. Els set 
regidors i regidores del PSC, encapçalats per l’alcalde, 
Josep Perpinyà, ja estem actius i preparats per gestio-
nar els nous reptes del poble. I ho farem al costat de 
Movem Sant Just, que compta amb Just Fosalva com 
a regidor de govern i persona clau del nou mandat 
2019-2023. En els pròxims mesos, presentarem el 
Pla d’Acció Municipal i també el Pla d’Inversions, 
a part, ja estem fent les primeres reunions de treball 
per definir la proposta d’ordenances municipals 
per l’any 2020.

PSC i Movem hem signat un acord de govern pels 
pròxims 4 anys, que situarà les persones en l’eix de les 
nostres polítiques d’esquerres. Hi ha nous reptes com 
la construcció de 350 habitatges de lloguer assequible 
tenint en compte les noves realitats familiars i socials; la 
posada en marxa de la tarificació social en determinats 
serveis com l’escola bressol Marrecs; el desplegament 
del transport a demanda com a nova eina de mobilitat 
o bé l’impuls d’uns serveis socials més accessibles 
a la ciutadania i serveis d’ocupació fets a mida 
per a la persona desocupada. 

Tenim altres reptes de futur. Seguirem invertint a 
augmentar la qualitat de l’espai públic, amb carrers, 
places i parcs accessibles i segurs. Governarem amb 
mirada feminista i compromesa amb la igualtat; 
volem fer de Sant Just un referent en gestió de 
residus i en transició energètica; l’educació, la cul-
tura i la convivència seran eixos claus de l’acció 
de govern perquè considerem que són essencials per 
avançar com a societat.   

En aquest mandat, hem perdut un aliat històric de 
govern. ERC ha acordat no entrar al govern municipal 
i per a nosaltres és una trista decisió. La porta, però, 
continua oberta i mantindrem la mà estesa per buscar 
punts d’unió i avançar plegats en el si del consistori. I així 
ho farem amb la resta de grups municipals a l’oposició, 
amb voluntat d’entesa i diàleg per millorar els serveis i 
els recursos adreçats a la població de Sant Just.

Com a PSC, tenim una àmplia experiència de govern 
i la nostra gestió ja incorpora la negociació, el diàleg i 
els acords amb grups municipals, associacions veïnals, 
entitats, empreses o col·lectius diversos i persones a 
títol individual. Una de les característiques de la política 
local és la proximitat amb la gent i la seva xarxa d’acció i 
seguirem treballant des de la proximitat, el diàleg 
i l’entesa amb tothom que es vulgui sumar a millorar 
i fer avançar Sant Just.

 La regidora i els regidors del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya començarem el mandat 2019-
2023 a l’oposició. Així ho va decidir la nostra assemblea 
un cop analitzats espais i propostes sorgits després de 
les eleccions municipals.

 Obrim una nova etapa en la qual esperem retornar la 
confiança dipositada en nosaltres per les 1.549 persones 
que ens van votar el passat 26M, quan vam assolir els 
nostres millors resultats en unes eleccions municipals.

 La Montse, en Ferran, en Jordi i jo estem molt orgullo-
sos de la feina feta els darrers anys al govern municipal, 
de la nostra implicació en la millora constant del poble i 
del nostre diàleg obert i transparent amb el veïnat. Hem 
planificat i gestionat des de la defensa ferma d’uns valors 
republicans, d’esquerres, progressistes, oberts i inclusius. 
En definitiva, hem governat per a totes i tots, amb el 
progrés i la millora del benestar per bandera. No hem 
fet res més que traslladar a Sant Just el nostre ideal de 
societat i de país.

 Des de l’oposició treballarem sense descans per 
garantir el compromís institucional amb la llibertat i els 
valors democràtics i mantindrem la manera de fer que 
ens caracteritza: treball, compromís, confiança, solidaritat 
i esforç. Però, i per sobre de tot, oberts i dialogants, amb 
ganes de col·laborar i buscar millores en tots els projectes 
locals que puguem. No en va, coneixem els projectes i 
molts porten la signatura d’ERC.

Assumim amb naturalitat aquest nou rol dins l’Ajunta-
ment i ho fem amb les mateixes conviccions i objectius: 
volem un millor Sant Just per a tothom, progressista i 
cohesionat.

 Amb un govern en minoria i una oposició en majoria, 
ens en caldrà molta política, diàleg i negociació. Si el 
govern socialista treballa per reforçar, desenvolupar i 
garantir més, millors i fermes polítiques de suport social; 
l’accés universal als serveis municipals; el suport al teixit 
social i associatiu, que tanta feina fa en favor de la cohesió 
social i comunitària al nostre poble; per l’emancipació 
dels jovent; l’educació al llarg de la vida; el foment de 
l’ocupació, de suport al comerç “KM 0” i  a l’emprenedoria; 
de superació dels monopolis econòmics i energètics i 
de millores en el transport i la mobilitat, ens trobarem.

 Per part dels regidors i la regidora d’ERC, teniu el 
compromís que serem proactius i propositius. Creiem 
que és important que, per la bona governabilitat del 
nostre poble, existeixi un punt de sintonia i de confiança 
mútua entre govern i oposició, per proposar i no per 
destruir. Sempre, evidentment, des dels respectius punts 
de vista polítics.

Des d’aquí, desitgem sort i encerts per a tothom en 
les seves tasques.

Laia Flotats 
Bastardas
Grup Municipal 
de JUNTS X CAT-PAR
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Carles Garcia Salas
Grup Municipal 
de la CUP

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem 
Sant Just

GRÀCIES PER 
LA CONFIANÇA

Celebrades les eleccions municipals i després d’un 
intens debat de la nostra Assemblea Local, la CUP va 
decidir restar a l’oposició. Els nostres resultats han 
estat excepcionals, tenint en compte la curta vida 
d’una Assemblea Local que va ser aprovada per la 
CUP el passat mes de febrer (16/02/19). Tot i això, som 
conscients que només tenim un regidor i que no volem 
ser la crossa de ningú i encara menys de partits que han 
participat durant molts anys en el govern del nostre 
municipi fent polítiques que qualifiquem de dretes.

El nostre objectiu d’aquesta legislatura que comença 
és fer una oposició constructiva, però contundent, i 
posar llums i taquígrafs sobre tota la gestió municipal.

Seguint aquesta línia obrirem l’Ajuntament al veïnat 
amb l’objectiu de teixir complicitats i de fer-lo prota-
gonista de les decisions que s’hi prenen.

També volem incidir en tots aquells possibles canvis 
tendents a millorar l’actual estat d’emergència cli-
màtica, canvis que impliquen –necessàriament– anar 
a l’arrel del problema i adoptar una visió netament 
anticapitalista.

Ens reafirmem en la lluita per la República Cata-
lana i a fer una feina municipalista de base, un dels 
puntals que dona sentit a la nostra formació i el principal 
motiu pel qual la CUP Sant Just va néixer, per fer política 
des del carrer de manera horitzontal i treballant per 
un nou país des del municipi.

El passat 12 de juny es va deixar vist per a sentència 
d’un judici-farsa que ha sigut la darrera acció de força 
d’un règim del ‘78 que no s’acaba mai. Els al·legats 
finals de les preses i dels presos polítics han estat una 
autèntica lliçó de dignitat d’aquells que van fer possible 
l’1 D’OCTUBRE. Demanem, doncs, al consistori ja 
constituït que es pengi al balcó del nostre Ajuntament 
una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics i 
lliure retorn dels exiliats”.

Obrirem les portes i les finestres perquè passi l’aire 
fresc que aportem al consistori i començarem a fer un 
poble més cohesionat, més solidari, més feminista, més 
antifeixista, més socialista i més ecologista.

 
“No et limitis a contemplar
aquestes hores que venen.
Baixa al carrer i participa d’un poble
unit, alegre i combatiu.”
Vicent Andrés Estellés
 
Allà ens trobarem.

Kiko Ferrer Miguel 
Grup Municipal 
de Ciutadans

TIEMPO 
DE UNIDAD

Twitter: @kiko_sant
Insta: @kikoferrer
Facebook: facebook.com/kiko.ferrer.98

Es un orgullo poder formar parte como regidor de Ciu-
dadanos en Sant Just Desvern. También quiero mostrar 
mi agradecimiento a los 695 votantes por la confianza 
depositada en nuestro partido y en mi persona para 
liderar esta legislatura, defendiendo nuestros principios 
y derechos como partido demócrata, de centro y 
liberal. Nosotros NO SOMOS LA DERECHA, y la 
grandeza de nuestro partido es el pluralismo político 
que tiene cabida para ideas de derechas y de izquierdas, 
dentro del marco constitucional y respetando siempre 
el Estatuto de Autonomía.

He vivido un estreno en política de lo más intenso, 
pasando por todas las etapas a una velocidad de in-
farto. He tenido que aprender con los detalles, con las 
miradas, con los silencios… Y todo esto te hace fuerte y 
a la vez cauto en dar un paso al frente. Encontré buena 
gente en el Consistorio, algunos se quedaron en el 
camino. Enric me hubiera encantado que estuvieras 
con nosotros, lo poco vivido me gustó. Permítanme 
que opine de los posibles candidatos y empezaré por 
Just, diciendo que junto con Laia eres uno de mis dos 
preferidos a la nominación por la Alcaldía, tanto el uno 
como el otro transmitís seguridad, veracidad y ganas 
de llevar a cabo los proyectos para la ciudadanía de 
Sant Just Desvern. Y como decía mi abuelo “sou joves”. 
Me gusta y compro.

Sergi, me has sorprendido en positivo con tu forma 
innata, sosegada en el momento de exponer tus ideas y 
propuestas, pero cuando te atacan, no sabes contenerte 
y disparas demasiado rápido. He notado el malestar 
durante la campaña con tu exsocio de gobierno Josep 
Perpinyà. Tengo que decir que honra la decisión tomada 
por vuestro partido al no entrar en un gobierno con 
PSC siendo la decisión fácil. Felicidades.

Carlos, poco hemos hablado tú y yo, pero trans-
mites transparencia en tus pensamientos de partido. 
Te deseo suerte.

Josep Perpinyà, felicidades por conseguir una vez 
más ser alcalde de Sant Just Desvern el 2019.  Esto de 
competir con el Big Boss es difícil para todos. Es como 
jugar en el Camp Nou siendo el resto de las fuerzas 
municipales un equipo como el Girona. Está claro que 
algún día ganaremos como el Girona lo hizo en el 
campo del Real Madrid o el empate en el Camp Nou.

Josep, solo te voy a pedir tres cosas esta legislatura: 
cumplir la Constitución, respeto en el consistorio (no 
más la Flotats) y buscar el equilibrio para trabajar 
unidos por Sant Just Desvern.

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

AIRE NOU A 
L’AJUNTAMENT

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com

Des de Movem Sant Just voldríem aprofitar aquest 
primer article del butlletí per parlar de les passades 
eleccions i dels resultats obtinguts. 

La primera dada rellevant és l’augment de la parti-
cipació respecte de 2015, en concret un 10,38% més 
de participació. Això, més l’augment del cens respecte 
de 2015, fa que el passat 26 de maig prop de 9.000 
persones s’acostessin a un col·legi electoral per a exercir 
el seu dret de vot. Aquesta és una dada positiva, i 
més venint d’unes eleccions, les del 28A, on es po-
dria pensar que es produiria un efecte de cansament 
que repercutiria negativament sobre la participació 
en les municipals. Però no ha sigut així, segurament 
hem d’entendre el context polític supramunicipal, el 
context català, per explicar part d’aquest augment 
de participació. 

A pesar d’això, els resultats de Movem Sant Just 
no han sigut els esperats, hem passat de tenir la força 
dins del Ple de dos regidors a un regidor. Els resultats 
obtinguts ens han portat a una reflexió per tal 
d’analitzar-ne els motius i, igual que la política mateixa, 
els motius són complexos i diversos. Alguns d’ells són 
dinàmiques externes a les nostres accions, difícils de 
controlar i preveure, que venen donades pel context. 
D’altres són dinàmiques les quals com a partit creiem 
que podríem haver fet millor, parlem de la visualització 
de la feina feta durant aquest mandat, per exemple. 
Movem ha estat decisiu en molts temes importants 
referents a habitatge, territori, educació, medi ambient... 
Però potser no hem sabut explicar-nos prou bé. 
Ens ho apuntem i de cara al proper mandat farem una 
millor tasca comunicativa. 

Voldríem aprofitar també per donar les gràcies a 
les 702 persones que ens vàreu fer confiança, que 
ens vàreu votar. Sense vosaltres, la vostra confiança, la 
nostra tasca no podria existir. I és aquesta confiança la 
que ens fa treballar i assumir responsabilitats pel futur 
de Sant Just, per millorar la vida dels santjustencs i 
les santjustenques. Vam néixer com un projecte d’es-
querres, obert i municipalista, feminista, just i verd, i ho 
seguirem sent, un projecte hereu de l’ecosocialisme i 
agermanat amb el projecte dels comuns, per fer un 
Sant Just ecologista, feminista i pel bé comú.
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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  JULIOL 2019. SANT JUST DESVERN 

FESTES

ACTIVITATS
AQUEST MES DESTAQUEM...  
NITS DE MÚSICA I JAZZ 
AL NOU PARC DE CAN FREIXES
Quan arriba el mes de juliol i comencem a tenir nits caluroses, ens 
disposem a gaudir de nits més fresques i agradables al son de la 
música, en un entorn agradable i acom-
panyats dels nostres amics, amigues, ve-
ïnat... Aquest ambient el podeu trobar 
a les Nits de Música que els Tallers de 
Música organitzen cada estiu al Claustre 
de Les Escoles, i enguany també al nou 
Parc de Can Freixes.

El divendres 19 de juliol, al Parc de Can 
Freixes, es farà un concert especial, en un 
entorn privilegiat que afegeix una nova 
hectàrea d’espai verd al mateix centre 
de Sant Just Desvern.

El coneixes? No? Doncs vine el dia 19 a 
descobrir-lo i a gaudir de la bona música.

Al Claustre de Les Escoles
5 de juliol: Magalí Sare Trio
12 de juliol: 4 Room Bags

Al Parc de Can Freixes
19 de juliol: Dietrichers

Tots el concerts es fan 
a les 22 h

ENGALANEM SANT JUST 
PER FESTA MAJOR
La Festa Major 2019 la celebrarem enguany de 
l’1 al 6 d’agost i volem que estigui tot engalanat 
de groc i de blau per fer-la encara més festiva.
Justícia i Pau i Dones amb Traça, coordinats per 
Jeanine Patchwork ens conviden a teixir, amb 
llana o ganxet, peces de 30x30 cm de color 
blau o groc per omplir Sant Just d’aquests colors 
de Festa Major. Us animeu? Podeu fer quantes 
més peces millor amb les llanes que tingueu per 
casa, això sí, recordeu els colors: blau i groc! 

  Podeu portar-les a: Jeanine Patchwork (c. Miquel Reverter, 6).
Data límit: dilluns 15 de juliol

Propostes 
d’estiu de la 
Biblioteca 
Joan Margarit
La Biblioteca Joan Margarit ha pro-
gramat diversos tallers i activitats 
que ens conviden a passar les tardes 
estiuenques d’una manera molt en-
tretinguda:

  Lloc X Joc
Espai de jocs de taula i enginy.
Adreçat a infants de 3 a 12 anys i les 
seves famílies.
Tots els dilluns i dimecres de juliol. A 
més a la primera planta de la Bibliote-
ca hi haurà un tauler d’escacs pels que 
s’animin a jugar una partida.
De 17 h a 20 h, a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Joan Margarit

  FrankensDRAC
A la Sala Infantil de la Biblioteca ha nas-
cut un drac i necessitem la teva ajuda per 
fer-lo créixer. Vine i donarem forma al 
drac amb materials reciclats, imaginació 
i una mica de traça.
Tots els dilluns i dimecres de juliol, de 
17 h a 20 h.

  Taller: Objectiu: La Lluna, amb l’Uni-
vers Quark Serveis Astronòmics
A partir de 8 anys. Amb motiu del 50è 
aniversari de l’arribada a la Lluna, us 
proposem aquest taller en el qual mun-
tarem i enlairarem el coet de Tintín. Ins-
cripcions a partir de l’1 de juliol.
Taller del 15 al 19 de juliol, de 17 h a 20 h. 
Jardins de Can Ginestar
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JOVENT

US PROPOSEM...

El Casal de Joves fa molt temps 
que programa activitats que són tot 
un èxit entre els joves de Sant Just 
Desvern. Les sortides, excursions, 
tallers, cursos i propostes que pro-
gramen s’omplen i tenen molt bona 
resposta del jovent. Per això, a qui 
no les coneix, l’animem a apropar-se 
i implicar-se en un equipament que 
no para mai. Vine al Casal de Joves!

  Campionat de tennis taula
Premi per a la persona guanyadora:  
50 ¤. Dilluns 1 de juliol, a les 16 h. 

 Tarda d’escacs amb l’Associació 
Quiero Ajedrez
Partides i campionats d’escacs.
Dissabte 6 de juliol, a les 18 h. 

  Campionat del videojoc FIFA 2019
Torneig individual del joc PS4. 
Premi per a la persona guanyadora: 50 ¤
Dilluns 8 de juliol, a les 16 h. 

 Tarda de karaoke
Dissabte 13 de juliol, a les 17 h. 

  Campionat del videojoc Rocket League
Torneig individual del joc PS4 que com-
bina cotxes i futbol. 
Premi per a la persona guanyadora: 50 ¤. 
Dilluns 15 de juliol, a les 16 h. 

Passa’t pel Casal de Joves i descobriràs 
un lloc on passar-t’ho genial Festa cloenda del 50è aniversari 

de l’Agrupament Escolta i Guia 
Martin Luther King

• Arrossada popular (20.30 h) i concerts 
amb La Cabra d’Henry Warrior i DJ 
Ruyex (23 h)

• Activitat oberta a tothom. Preu del 
sopar: 12 ¤

Divendres 26 de juliol, a les 20.30 h. 
Exterior del Casal de Joves

Xerrada de seguretat: Consells de 
seguretat al domicili, amb els Mos-
sos d’Esquadra
Es parlarà sobre mesures de segu-
retat i consells per tal de prevenir 
els robatoris a casa nostra. 
Dijous 4 de juliol, a les 19 h. Centre 
Cívic Joan Maragall

Sortida nocturna a la Penya del Moro 
amb l’Associació Veïnal Mas Lluí
Cal portar sopar i llanterna.
Dimecres 10 de juliol, a les 20.45 h. 
Des de l’Espai Mas Lluí

Bristol Talk Activity: xerrada sobre 
la filosofia del ioga i pràctica a l’aire 
lliure amb Renata Ramos
Activitat oberta i gratuïta per a per-
sones adultes. 

Reserves al whatsapp 689 10 90 68
Dijous 11 de juliol, a les 19 h. Espai 
de Llengües Bristol

Cinema a la fresca 
amb l’AV Mas Lluí:
Spiderman; Into Spider-verse
Servei de bar 
i  crispetes. 
Adreçat a in-
fants a partir 
de 7 anys.
Divendres 12 
de juliol, a 
les 22 h. Parc 
Iulia Quieta

Documental de mes: 
El meravellós regne de Papa Alaev, 
de Tal Barda i Noam Pinchas
Preu: 5 ¤ (socis i sòcies de l’Ateneu: 
3 ¤).
Divendres 26 de juliol,
a les 20 h
Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu
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XERRADES CULTURA

USJE 2019: propostes de Cal Llibreter
Al juliol, Cal Llibreter organitza la 4a edició de la Universitat Santjustenca 
d’Estiu 2019 i ens convida als diversos actes literaris que han previst a la 
mateixa llibreria del c.Bonavista, 81, a les 20 h
  Xerrada: Luter. 500 anys després de la Reforma, amb Antoni Gelonch (3 juliol)
  Presentació de la novel·la: El fibló, amb l’autora Sílvia Soler (11 juliol)
  Xerrada: Llucià de Samòsata i l’humor a l’antiga Roma,    

amb Cristian Tolsa (17 juliol) 
 Taula rodona: Nou sobiranisme i feminismes, amb Carme Porta i Toni Trobat 

(24 juliol) 
  Cloenda de la 4a edició de la Universitat Santjustenca d’Estiu (31 juliol) 

HORARIS DE LA PISCINA 
D’ESTIU DE LA BONAIGUA
Fins al 4 d’agost i del 26 d’agost a l’1 de 
setembre
Dilluns a divendres, de 10 h a 19.45 h
Dissabtes i diumenges, de 10 h a 18.45 h

Del 5 al 25 d’agost
Tots els dies, de 9 h a 19.45 h
(excepte els fesius 6 i 15 d’agost, de 10 h a 
14.45 h)

VISITES HISTÒRIQUES

Coneguem el patrimoni 
de Sant Just 
  Jaciment iber i medieval de la Penya 

del Moro. Visita guiada.
Diumenge 7 de juliol, de 10 h a 14 h

  El Refugi: visites comentades al re-
fugi antiaeri de la Guerra Civil, murals, 
obres d’art i ulleres 360º
Dissabte 14 de juliol, cada hora (10 h, 
11 h, 12 h i 13 h).
Preu: 3 ¤ (menors de 16 anys i majors 
de 60 anys, gratuït).
Inscripcions: elrefugisantjustdesvern@
gmail.com o tel. 93 475 63 35
Més informació: refugi.santjust.net

I NO US PERDEU...
NOU MERCAT AMBULANT 
DEL MAS LLUÍ
Tot els dissabtes, de 9 h a 13.30 h, al Parc 
Iulia Quieta.

Recordeu també:
• Mercat ambulant de la Pl. Camoapa, tots 

els dimecres a matí
• Mercat de Pagès, tots els diumenges al 

matí, al Parc de Torreblanca

Tots els divendres, a les 11 h. Al Centre 
Social El Mil·lenari

ESPORT I SALUT

Taller: Acondicionament físic   
a la fresca
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.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN  
DE SANT JUST DESVERN

Participació de la Coral Harmonia 
a la missa TV2
Diumenge 21 de juliol, a les 10.30 h. 
En directe per TV2
Si voleu assistir-hi, envieu un correu a: 
gent.gran.santjust@gmail.com abans 
del 16 de juliol.

AL CENTRE SOCIAL   
EL MIL·LENARI

Uneix-te al Club del Ganxet   
del Mil·lenari
Novetats i tendències actuals del món 
del ganxet que despertaran la teva 
creativitat. Tant si ets expert/a com si 
parteixes de zero, vine a passar una 
estona en bona companyia.
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari 
o trucant al tel. 93 371 89 87

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

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

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (JUNY 2019)   @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de juny (7.071 clics)

 
1. Acord de govern entre PSC i Movem Sant Just.
2. L’Hoquei Club Sant Just no vol grans canvis després de l’ascens del 

primer equip.
3. El nou ple municipal nomena a Josep Perpinyà alcalde per al pròxim 

mandat.

Ecocontador
Unes 4.400 bicicletes circulen cada setmana pel carril bici que connecta 
Esplugues amb Sant Just

AlbertdeRamos
@AlbertdeRamos
Cada dia hi passo i m’ha permes deixar el cotxe casa. A veure quan finalitzen les 
obres de finestrelles i es troba una bona solucio per creuar el pont.
 
 
TurismeBaixLlob
@TurismeBaixLlob
Coneixes la masia Can Ginestar de #SantJust? Aquí tens l’abans, i l’ara. Si ja 
hi has estat! Si vols més info! b/n @pl_mireia #TurismeBaixLlobregat @
santjustcat
 
AAVV Mas Llui StJust
@AAVVMasLluiStJt
Recordeu, aquest dissabte hi ha mercat setmanal, i una de les parades 
és el “Punt net”, on podeu portar-hi roba calçat, oli de cuina, petits 
electrodomèstics... que no voleu seguir guardant.

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 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 AGOST-SETEMBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 DE JULIOL

EXPOSICIONS
Exposició dels treballs de l’alumnat de CreantArt, Taller 
d’Arts Plàstiques Municipal per a joves i persones 
adultes 
Al Celler de Can Ginestar, fins al 6 d’agost.

ESTADA DE FAMÍLIES
Si esteu interessats en acollir una família d’Horb am 
Neckar (Alemanya), municipi agermanat amb Sant Just 
Desvern, podreu fer-ho del 2 al 6 d’octubre, dates en les 
quals hi ha prevista una estada de famílies alemanyes a 
Sant Just Desvern. 
Més informació: Associació Sant Just Desvern-Horb am 
Neckar, amics
Tel. 687 91 33 90 / 630 53 49 59

PREMI LITERARI DELTA
Podeu consultar les bases de la 10a edició del Premi 
Literari Delta que té per objectiu promoure la creativitat 
femenina literària i donar-li més visibilitat.
Informació: santjust.cat

ARTS PLÀSTIQUES
Aquest mes de juliol, animeu-vos a participar i gaudir 
dels monogràfics d’estiu de CreantArt, Taller d’Arts 
Plàstiques Municipal. Podeu triar entre: ceràmica, gravat, 
paper maxé i trencadís, découpage, urban sketching, 
aquarel·la, alabastre, dibuix al pastel, història de l’art, 
rajoles i tècniques decoratives i mitja i ganxet.
Informació: Can Ginestar

hcsantjust

Hoquei Club Sant Just
Fundat l’any 1959
Compte Oficial HC 
Sant Just
www.hcsantjust.net




