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Canvi del sentit del 
carrer Cervantes i nou 
aparcament públic 
al c. Tudona

Una nit de jazz
per inaugurar el parc 
de Can Freixes

Sant Just tindrà 
un Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària 
24 h a Torreblanca
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L’Ajuntament de Sant Just Desvern, en el desen-
volupament de les seves polítiques socials, té 
en compte de manera prioritària les destinades 
a facilitar la vida de les persones i impulsa ini-

ciatives i serveis per cobrir i satisfer-ne les necessitats. 
La Xarxa d’Equipaments de Sant Just Desvern ofereix 

una àmplia oferta d’activitats per gaudir del temps lliure, 
tant al matí com a la tarda. Si ja en tens 60, consulta les 
programacions que t’ofereixen els equipaments públics 
com Can Ginestar, la Biblioteca, La Bonaigua, el CC Joan 
Maragall, el CC Salvador Espriu, Les Escoles i el Centre 
Social El Mil·lenari.

Si encara no ho has fet, pots apuntar-te a fer activi-
tats esportives, culturals, lúdiques i d’oci que, a més de 
donar formació i compartir coneixement sobre salut i 
bons hàbits en general, reforcen les relacions socials i la 
comunicació amb les persones de l’entorn més proper.

També t’interessa saber que l’Ajuntament, a través de 
l’empresa municipal Promunsa, disposa d’un centenar 
d’habitatges públics de lloguer, tipus apartament, amb 
serveis ubicats al Complex El Mil·lenari. Les persones 
a partir dels 65 anys poden sol·licitar un d’aquests habi-
tatges amb serveis, que ofereixen la possibilitat de viure 
al centre de Sant Just, en un entorn privilegiat envoltat 
de natura.

El mateix complex compta amb el Centre Social El 
Mil·lenari, un equipament obert a tota la ciutadania, 
que disposa d’una sala de lectura, d’Internet i espais 
polivalents en els quals s’ofereixen classes de tai-chi, 
esport i salut i tallers diversos, entre altres propostes. 
Aquest equipament també és la seu de l’Associació de 
Gent Gran de Sant Just Desvern, on pots fer les teves 
propostes i suggeriments. 

Per la gent que ja en té 60, l’Ajunta ment també 
disposa d’un ampli ventall de serveis i re cursos per 
ajudar les persones a fer front situa cions familiars 
o de salut sobrevingudes, on és necessària una inter-
venció centrada en la perso na, en el seu benestar i en la 
seva qualitat de vida.

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores, 
a l’Ajuntament. No cal cita prèvia. 
L’Ajuntament ofereix un servei professional adre-
çat a les persones que necessitin informa ció sobre 
recursos socials, que li pot oferir l’Ajun tament, altres 
administracions o entitats privades; la gran majoria sense 
cost afegit per a la ciutada nia.

En cas de necessitar un suport i acompanyament per-
sonalitzat, des del servei de Benestar Social s’assegura 

Si tens 60 anys, gaudeix de nous 
serveis i activitats

una atenció professional i individual i es valora cada 
situació de forma personal. A partir d’aquesta valoració, 
es detecten les necessitats i s’assignen els recursos més 
adequats que hi hagi per millorar la qualitat de vida de 
les persones.

La Xarxa d’Equipaments ofereix 
un ampli ventall d’activitats:
Escultura, pintura, ceràmica, història de 
l’art, cursos de català, clubs de lectura, 
parelles lingüístiques, conferències, xerrades 
i sortides culturals, idiomes, zumba, ioga, 
cuina, cinema, xarxes socials, aplicacions 
per a mòbils, natació, activitats dirigides 
d’esport i salut
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La gent com tu, amb experiència, formació i coneixement, podeu ser de gran 
utilitat per al municipi. Sant Just Desvern compta amb un teixit associatiu 
ric, amb més d’un centenar d’entitats, que dona cobertura a les inquietuds de 
la ciutadania en diferents àmbits: social, cultural, juvenil, solidari, esportiu, 
veïnal, comercial, de lleure. Més informació: santjust.org.

A casa teva 
Teleassistència  
És un servei que dona tranquil·litat i acompanya ment a les 
persones per motius d’edat, fragilitat, soledat o dependència, les 
24 hores del dia i els 365 dies de l’any. A través d’aquest servei, 
es de tecten situacions d’emergència i s’hi dona una resposta 
ràpida. 
Funciona mitjançant un terminal instal·lat al do micili de la 
persona i una unitat de control remot (penjoll) que connecta en 
qualsevol moment amb el centre d’atenció.

Atenció domiciliària 
Els serveis d’atenció domiciliària estan pensats per ajudar les 
persones amb una autonomia limitada o en una situació de 
feblesa, que necessiten su port a casa seva per garantir una bona 
qualitat de vida, segons una valoració professional prèvia.
El servei pot prestar suport en les tasques habi tuals com la 
neteja de l’habitatge, ajuda a la higie ne personal, anar a comprar, 
organitzar els àpats, etc. 

Servei de convalescència 
Aquest servei s’adreça a persones ingressades a l’Hospital 
Moisès Broggi amb una diagnosi mèdica de reducció temporal de 
la mobilitat. Una vega da tinguin l’alta hospitalària, si no conviuen 
amb persones que puguin ajudar-les, aquest servei els facilitarà 
col·laboració a casa seva per realitzar les activitats quotidianes. 

Servei d’acompanyament 
en situacions de solitud
L’ajuntament de Sant Just Desvern ha iniciat un projecte 
de prevenció de  la solitud de les persones, prioritàriament 
grans, que viuen al nostre municipi.

Actualment participen 35 persones, 
32 de les quals són dones i tres 
homes, però encara queden places

El servei, adreçat a persones que per dificultats de mobilitat 
i/o manca de relacions familiars o so cials estan o se senten 
soles, permet gaudir del suport d’una persona per conversar 
a casa o per acompanyar-la a passejar, a fer una visita 
mèdica o a participar en una ac tivitat d’oci, amb la finalitat 
d’afavorir una vida més activa.
Les persones interessades poden trucar al telèfon de 
l’Ajuntament 696178412 de 9 a 14,30 hores i 17 a 19 o dirigir-
se personalment al Servei d’acollida municipal a la planta 
baixa de l’Ajuntament.

CARLOS MIR MALLOL 
Usuari del servei

“LA PERSONA 
ACOMPANYANT 
VA COMENÇAR 
A VENIR AL 
JUNY, I JA ENS 
HEM VIST UNES 
QUATRE VEGADES. UN DIA VAM ANAR 
A PASSEJAR PERÒ, COM ARA FA UNA 
MICA DE CALOR, ENS QUEDEM A CASA. 
DE MOMENT PUC DIR QUE XERREM 
TRANQUIL·LAMENT, O MÉS AVIAT QUE 
ELLA M’ESCOLTA, I AIXÍ CANVIO LA 
RUTINA PER UNA ESTONA”

MERITXELL RIBES RIERA
Coordinadora del projecte

“AQUEST PROJECTE 
DE COMPANYIA A LA 
PERSONA QUE PATEIX 
SOLEDAT NO VOLGUDA, 
PERMET ESTAR AMB 
ELLA DURANT UNA ESTONA 
A LA SETMANA, AMB LA INTENCIÓ, EN ELS 
CASOS QUE ES PUGUI, DE VINCULAR-LA A UNA 
XARXA SOCIAL DE BARRI. SOM A L’INICI DEL 
PROJECTE I COMENCEM A NOTAR LES PRIME-
RES MOSTRES DE RECONEIXEMENT A LA FEINA 
FETA, VEIENT COM LA PERSONA USUÀRIA 
ESPERA AMB IL·LUSIÓ EL DIA EN QUÈ HA DE 
VENIR LA VISITA”

JOSEFA JUAREZ LEIVA
Usuària del servei

“LA TARDE QUE 
TIENE QUE VE-
NIR, ME PREPARO 
Y LA ESPERO. 
ME GUSTA QUE 
VENGA PARA JUGAR 
A CARTAS Y ASÍ HABLAMOS UN RATITO. 
A VECES NOS TOMAMOS UN CAFÉ CON 
LECHE Y ALGUNA MAGDALENA. ES UN 
MOMENTO MUY AGRADABLE Y ASÍ ME 
SIENTO ACOMPAÑADA”



4    EL BUTLLETÍ  AGOST-SETEMBRE 2019

Servei d’orientació jurídica 
Proporciona un primer consell orientatiu sobre as pectes jurídics 
que puguin derivar de situacions de crisi en àmbits familiars, 
econòmics, d’habitat ge... En cas que sigui necessari, es facilitarà 
un/a advocat/ada d’ofici.

Lots d’aliments
Aliments preparats i/o targetes moneder per a persones en 
situacions de precarietat econòmi ca.

Centre de dia
És un servei que ofereix, durant el dia, atenció in tegral i 
individualitzada a persones grans amb l’ob jectiu d’afavorir 
la seva recuperació i/o mantenir el seu grau d’autonomia. 
Complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar i és un suport 
per a les persones cuidadores. 

Alternatius a la llar

Servei de Respir 
És un servei residencial gratuït per a persones 
de pendents mitjançant el qual durant el període 
d’un mes són ateses a la residència Vitalia. La 
finalitat és afavorir un temps de descans per a 

la família cuidadora, amb la tranquil·litat que la 
persona de pendent està ben atesa. 

Places residencials assistides 
Són places privades/concertades en una residèn cia per a 
persones dependents.
L’assignació es fa a través del Programa Individual d’Atenció 
(PIA), que realitzen els serveis socials a partir de l’atorgament de 
grau de dependència per la Generalitat de Catalunya. 
En el cas de la residència Vitalia, l’Ajuntament de Sant Just 
disposa de tres places residencials tem porals d’urgència per a 
situacions on la persona gran no té família ni suport social. 

Altres recursos:
• Subvencions a l’Impost de 
Béns Immobles (IBI).
• Ajudes econòmiques per fer 
front al pagament del lloguer, 
hipoteca i consums d’aigua, gas, 
llum...
• Ajudes econòmiques per a 
ulleres i tractaments dentals de 
primera necessitat.

• Targetes d’aparcament 
de vehícles per a persones 
amb necessitats especials de 
mobilitat.
• Targeta Rosa de Transport 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a persones a partir 
de 62 anys. En funció dels seus 
ingressos pot ser gratuïta o 
reduïda.

INFORMACIÓ
Ajuntament. Dilluns - divendres, de 9 a 14 h
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Sant Just disposarà en els pròxims anys d’un nou equipament sanitari al 
Parc de Torreblanca. Fruit del diàleg entre la Generalitat, el Consell Co-
marcal i l’Ajuntament de Sant Just, s’ha acordat la posada en marxa d’un 
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), que vol ser una eina útil 
per resoldre una bona part de les urgències de la zona. Davant de les 
necessitats sanitàries evidents a la comarca, no podíem fer una altra cosa 
que proposar solucions a la Generalitat per resoldre les mancances actuals 
i així ho hem fet.

El nou CUAP de Torreblanca donarà cobertura a la ciutadania de Sant 
Just, Sant Feliu, Molins de Rei, El Papiol, Vallirana, Cervelló, Corbera de 
Llobregat i la Palma de Cervelló, a part de residents de Sant Joan Despí o 
d’Esplugues de Llobregat que viuen propers.

 El CUAP assumirà les urgències de baixa i mitjana complexitat que 
atén actualment el Broggi

 
Gràcies als professionals del CatSalut, el CUAP permetrà complementar 

els serveis oferts pels equips actuals d’Atenció Primària, aportar tecnolo-
gia específica i a la vegada, i de vital importància, reduir la pressió d’ur-
gències de baixa i mitjana complexitat de l’Hospital Moisès Broggi 
i a l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues com a centre pediàtric.

 Fa pocs dies, a part, es va aprovar per unanimitat en el Parlament la 
proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just on s’insta al Go-
vern de la Generalitat a realitzar l’encàrrec de revisar el projecte d’amplia-

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

ció, com fa temps que reclamem. L’any 2010, atès que la Generalitat no va 
voler assumir pressupostàriament l’ampliació del nostre CAP, l’Ajuntament 
de Sant Just, es va oferir a construir l’ampliació a càrrec del pressupost 
municipal i recuperar la inversió a terminis. Es va arribar a redactar un 
conveni, però no va ser possible. Ara tornem amb més insistència a lluitar 
i reivindicar aquesta ampliació. La nostra població està creixent de forma 
constant i l’ambulatori actual, que es va inaugurar l’any 1990, va néixer 
per donar cobertura de 12.300 habitants. Actualment, som 17.500 i ens 
acostarem als 20.000 en els pròxims anys. Per aquest motiu, l’ampliació 
del CAP de Sant Just s’ha d’assumir per part de la Generalitat en el 
menor temps possible.

Com podeu veure, coneixem les necessitats del poble i el seu entorn, i 
treballem per buscar solucions quan estan al nostre abast o reclamem a la 
institució competent respostes a les necessitas existents. Seguirem avan-
çant en aquesta línia, escoltant les demandes del veïnat, de les persones 
usuàries, de col·lectius professionals i de persones a títol individual.

Bon estiu i bona Festa Major!

I ja tornem a tenir aquí la nostra esperada Festa Major. Enguany, des del 
dia 1 fins al dia 6 d’agost, Sant Just se seguirà tenyint de groc i blau, els 
colors de la nostra festa, perquè petits i grans, amb activitats de dia i de 
nit, puguem celebrar com cal la nostra estimada Festa Major.

Enguany, però, hi ha canvis, canvis importants. Tant pel format de la 
Festa Major com en la mateixa gestió i organització. Malgrat això, és cert 
que el gruix d’activitats seguirà sent molt similar: el Punt de Trobada a la 
plaça Verdaguer, els dos dies de barraques, el cinema a la fresca, el laberint 

PER FESTA MAJOR 
GUANYA EL VERD
 

de contes, la nit estelada, la ballada gegantera o les clàssiques havaneres. 
Introduïm noves activitats com per exemple la Summer Young party per 
als i les joves, la Xàvega, nou grup organitzat que dinamitzarà la tarda i nit 
del dia 5, o una nova cloenda de Festa Major amb un concert del Petit de 
Cal Eril al parc de Can Freixes.

Però els canvis més importants són, per una banda, que aquest any no 
hi haurà color guanyador de Festa Major. Aprofitant que celebrem els 
10 anys de Grocs i Blaus, hem decidit que aquest any no tindrem color 
guanyador i serà una festa on guanyarem tots i totes. D’altra banda, 
l’altre canvi important, és la dissolució de la Comissió de Festes El 
Nucli, una comissió a la qual personalment agraeixo tota la feina feta 
durant aquests anys per construir amb la voluntat de moltíssima gent, 
la Festa Major que tenim i que gaudim avui. Però ara tenim un repte: 
aconseguir una nova comissió de festes, una comissió oberta, trans-
versal i participada, que sigui capaç d’encarar l’organització de les festes 
que vindran i ho faci, sobretot, amb il·lusió, amb la mateixa il·lusió amb què 
vivim nosaltres la nostra Festa Major.

 
Visca la Festa Major i visca Sant Just!

VOLEM MILLORAR ELS 
SERVEIS DE SALUT PER 
LA NOSTRA POBLACIÓ

L’alcalde de Sant Just amb altres alcaldes de municipis propers, 
a l’interior de l’edifici que es destinará al CUAP
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Fa 10 anys que el grup de percussió Bandandarà posa el 
ritme a les festes de Sant Just Desvern i enguany ho ce-
lebrarà amb dues actuacions especials, a la Festa Major i 
a les Festes de Tardor. El Francis i el Toni, membres clau 
de l’entitat, repassen la trajectòria de l’entitat i parlen 
dels nous reptes de la banda.

Com va començar Bandandarà?
El meu germà i jo [Francis] sempre hem sigut aficionats a 
la percussió i vam començar tocant al Drac de Sant Just. 
Un dia vam decidir que ens agradaria muntar un grup 
només de percussió i de seguida vam trobar persones 
amb ganes de tirar-ho endavant.

En què està inspirat el nom “Bandandarà”?
Es basa en la paraula “banda” i en un joc fonètic per 
formar un so rítmic. És un nom complicat i que a molta 
gent de fora del grup li costa recordar.

Quins són els vostres ritmes més característics?
La samba-reggae, el reggaeton, la salsa, el rap... Intentem 
buscar diversos estils i adaptar-los a la percussió. De cara 
a les Festes de Tardor, estem preparant un muntatge amb 
alguns sons que no són propis de la batucada.

També heu preparat una actuació per la Festa Major.
Farem un remix dels temes més animats dels 10 anys i 
intentarem que el públic s’hi involucri. Actuarem entre 
orquestra i orquestra, per posar el nostre granet de sorra 
a la festa i celebrar l’aniversari.

Quines festes de Sant Just teniu marcades en vermell 
al calendari?
Carnaval, Sant Just al Carrer i la Festa de la Pau són les 
nostres actuacions principals, però també col·laborem 
amb altres entitats i celebracions del poble, perquè aquest 
és l’objectiu principal del grup.

Què us enganxa de formar part de Bandandarà?
Bandandarà és com una segona família a qui dediques 
una part important de la teva vida, i amb qui t’has d’or-
ganitzar i buscar espai i temps per assajar. Les sortides 
sempre són una injecció de motivació per seguir assajant 
i aprendre més.

ENTREVISTA A FRANCIS FORGA CORRAL, PRESIDENT I DIRECTOR CREATIU DE BANDANDARÀ, 
I TONI MARTÍNEZ TORRECILLA, TRESORER DE BANDANDARÀ

“La percussió enganxa i és un antiestrès perfecte”

Quina és la part més complicada de la percussió?
Quan vam començar, era difícil introduir ritmes nous, 
però amb el temps hem millorat molt a l’hora d’improvisar 
i assimilar ritmes diferents. A vegades arriba el Francis 
dos minuts abans d’una actuació avisant-nos que hi ha 
hagut un canvi d’última hora i hem de tenir capacitat 
de reacció. Tocar un bombo és fàcil, però tocar-lo bé, 
no ho és tant.

Si algú vol ser membre de Bandandarà, què ha de fer?
Li recomanem que vingui un dijous al Casal, a les 19.30 h, i 
que provi. Hi ha molt poca gent que hagi vingut a assajar 
i no s’hagi apuntat, perquè la percussió enganxa i és un 
antiestrès perfecte. Som 20 persones però en necessitem 
més, perquè la gent és la força de l’entitat.

Com us agradaria que evolucioni Bandandarà en els 
propers deu anys?
De cara al futur, volem presentar cada any un espectacle 
diferent que, dins del món de la percussió, aporti alguna 
cosa nova. També ens hem plantejat muntar un Bandadarà 
per a infants i tornar a tocar a la Cavalcada de Reis, una 
col·laboració que ens agrada molt però que és difícil de 
compaginar amb la família.
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Amb la formació del nou Ajuntament s’ha constituït també el nou Consell 
d’Administració de Promunsa, l’empresa municipal, i els seus òrgans de 
govern: la Junta General (formada pels regidors/es del Ple Municipal) i el 
Consell d’Administració -les persones membres dels quals són proposades 

Constituït el nou Consell d’Administració 
de l’empresa municipal Promunsa

Xavier Pagès Mercadal 
(PSC) 
President del Consell 
d’Administració. 36 anys, 
veí del barri Centre. Treballa 
com a comptable.

Sergi Seguí Esteve 
(ERC i regidor) 
Regidor de l’Ajuntament 
de Sant Just. Conseller
38 anys i veí de Mas Lluí.
Llicenciat en Humanitats.

Pedro Soria Aliaga (PSC) 
Regidor d’Habitatge a 
l’Ajuntament.Vicepresi dent 
del Consell d’Administració. 
61 anys i veí de l’Illa Walden. 
Consultor i professor.

Kiko Ferrer Miguel (C’s)
Regidor de l’Ajuntament 
de Sant Just. Conseller. 
44 anys i veí del barri Centre. 
Empresari del sector de 
reformes de la construcció.

Agustí González Baranda 
(Movem) 
Secretari i Conseller delegat 
del Consell d’Administració.
66 anys i veí del barri Centre. 
Treballa com a comercial.

Carles Benítez Baudés 
(CUP) 
Conseller. 63 anys i viu a 
Barcelona. Treballa com a 
periodista.

Jesús Ruiz Mora 
(JuntsxCAT – PAR)
Conseller. 66 anys i veí 
de la Plana Padrosa.
És economista.

LES DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I REGIDORES, AIXÍ COM LES RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIES DELS CONSELLERS 
DE PROMUNSA PODEN CONSULTAR-SE A SANTJUST.CAT

pels grups municipals amb representació a l’Ajuntament. La Junta General 
va acordar l’1 de juliol, amb els vots favorables del PSC, ERC, Movem, C’s i 
la CUP, i l’abstenció de JuntsxCAT-PAR, que el Consell d’Administració de 
l’empresa municipal estigui format per les persones de les fitxes inferiors.

NOVA ETAPA 
DE PROMUNSA
Definir i reorientar l’estratè-
gia de l’empresa municipal 
de cara al futur per conver-
tir-la en una “agència” que 
doni servei integral de cons-
trucció, edificació, rehabi-
litació, gestió de lloguers, 
sostenibilitat i assessora-
ment, tant a particulars com 
a empreses i comerços.
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NOTÍCIES BREUS

OBRES EN MARXA A 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
I A LES ESCOLES
S’està habilitant una nova entrada al Camp de Futbol pel carrer Narcís 
Monturiol, per tal de millorar l’accessibilitat a l’equipament, evitar molèsties 
veïnals i facilitar l’aparcament a les persones que hi vagin amb vehicle privat.

Pel que fa a les escoles, l’Ajuntament ha començat la renovació de 
paviment del pati de l’edifici Sant Ferran a l’escola Canigó i, també en 
aquest centre, s’està duent a terme la restitució del terra de dues aules 
a instàncies del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A 
l’escola Montserrat, la Generalitat hi promou l’ampliació de dues aules, la 
reforma de la zona de l’AMPA per habilitar-hi uns lavabos i la pavimentació 
de dues zones dels patis exteriors.

TRACTAMENT 
BIOLÒGIC CONTRA LA 
PROCESSIONÀRIA DEL PI
Les condicions 
meteorològiques 
dels darrers anys 
a Catalunya, amb 
hiverns i tardors molt 
temperats, han fet 
que la mortaldat de la 
processionària del pi 
hagi estat molt inferior 
a les habituals, la qual 
cosa ha provocat un 
important increment d’aquesta plaga.

Des de fa 4 anys, l’Ajuntament de Sant Just Desvern no fa 
tractaments amb productes químics, sinó que utilitza la lluita 
biològica (com deixar anar marietes que es mengen els pugons) per 
combatre les erugues, la qual cosa és innòcua per a les persones i els 
animals. El tractament biològic s’aplica a les fulles dels pins de la via 
pública en el període en què les larves surten dels ous, comencen la fase 
d’engreix i s’alimenten d’aquestes fulles. Per tant, entre finals d’agost 
i principi de setembre és l’època més adient per fer aquest 
tipus de tractament. Aquesta és la raó per la qual podrem veure més 
marietes i altres depredadors de paràsits al poble.

L’Ajuntament també recomana a les persones propietàries de jardins 
o terrenys amb pins que realitzin aquest tipus de tractament biològic per 
prevenir l’aparició de l’eruga.

MATRÍCULA DE CURSOS DE CATALÀ DEL 16 AL 24 DE SETEMBRE
El Servei Local de Català de Sant Just Desvern ja té programada l’oferta de cursos de català per la tardor de 2019. S’impartiran 
els nivells: Bàsic 1 i 2, Elemental 1, Intermedi 1, Suficiència 1, Superior (C2), reforç de gramàtica i lectura en veu alta i conversa. 
La resta de nivells s’oferiran durant el segon i el tercer trimestres.
Informació i matrícula: 
16, 17, 18, 19, 23 i 24 de setembre, matins de 10 a 12h i tardes de 17 a 19h . Les Escoles, c. de Montserrat, 2, 1a planta, aula 3 
Tel. 93 473 44 76 / 607 45 39 07 / 93 480 48 00 (Ajuntament)
santjustdesvern@cpnl.

SUPORT DE L’AJUNTAMENT A TIC TAC 
PER CONTINUAR OBERTA EL PROPER 
CURS COM A LLAR D’INFANTS
A partir del proper curs, després que la Generalitat hagi revocat l’autorització 
del centre per continuar prestant el servei –tot i la petició que l’Ajuntament va 
traslladar als Serveis Territorials per evitar el tancament d’aquest centre al·legant 
la necessitat de preservar l’oferta de places 0-3 anys a Sant Just Desvern–, la Llar 
d’Infants Tic Tac està a l’espera d’una resolució definitiva per al nou curs.

Tot i això, es calcula que el municipi té una oferta de places públiques i 
privades suficients  que podran donar resposta a les sol·licituds tramitades pel 
curs vinent. A més, des de l’Ajuntament s’està treballant per aconseguir noves 
places d’escola bressol per tal d’ampliar l’oferta educativa pública.
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NOTÍCIES BREUS

ETS JOVE I 
BUSQUES FEINA?
Tens fins a 29 anys, tens titulació i busques 
feina? Doncs ara és la teva! L’Ajuntament s’ha 
acollit al programa del SOC per poder contractar 
persones joves en pràctiques que estiguin 
inscrites a la Garantia Juvenil. El SOC 
subvenciona els contractes de treball en pràctiques 
a jornada completa durant un període de 6 mesos. 
L’inici previst dels contractes és el 31 d’octubre i està 
previst que l’Ajuntament iniciï a partir del setembre 
les entrevistes per seleccionar 3 persones.

Requisits per poder-hi participar:

• Estar inscrit/a com a persona beneficiària del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Des 
del Servei de Promoció Econòmica t’ajuden a fer la 
inscripció)

• Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no 
ocupat/ada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. (No saps què és això? El Servei de 
Promoció Econòmica t’ho explica).

• Estar en possessió d’un títol universitari o de 
formació professional de grau mitjà o superior o 
altre títol oficialment reconegut com a equivalent, 
o un certificat de professionalitat.

• Complir els requisits que exigeix la modalitat de 
contracte de treball en pràctiques.

• No haver participat en les convocatòries anteriors 
ni estar contractat per un altre programa de 
Garantia Juvenil.

EL CARRER PONT LLUEIX 
NOVA CARA
Aquest mes de juliol han finalitzat els treballs de la segona fase al carrer Pont. Aquesta 
obra forma part de diferents actuacions per fer de La Plana un barri més accessible, 
segur i amable, i que se suma a l’arranjament del carrer de La Plana, les millores del 
c. Gira Sol i del parc de La Plana. També, per millorar la seguretat i prevenció d’incidents, 
es van instal·lar càmeres de vigilància a diferents punts del barri.

UNA REGIDORA I UN REGIDOR 
DE SANT JUST AL PLENARI 
DEL CONSELL COMARCAL
El 19 de juliol van prendre possessió els nous càrrecs electes per al mandat 
2019-2023 al Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’alcaldessa de Vallirana, 
Eva M. Martínez Morales, va ser escollida presidenta del Consell, substituint en 
Josep Perpinyà i Palau, que tanca la seva etapa al capdavant d’aquesta 
administració després de cinc anys. D’altra banda, Laia Flotats Bastardas 
(JxCAT) i Just Fosalva Sanjuan (ECG), regidora i regidor de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, formaran part del plenari del Consell Comarcal durant aquest 
mandat. Amb la composició del nou cartipàs, Laia Flotats assumeix el càrrec de 
consellera de Mobilitat i Cooperació i Solidaritat, i Just Fosalva és membre de la 
Junta de Govern.

Més informació: 
93 480 48 00 

promocioeconomica@santjust.cat
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Els mesos de juliol de Sant Just Desvern estan lligats des de fa anys al jazz de la mà dels Tallers 
de Música, que cada any organitzen les Nits de Música al claustre de Les Escoles. Els primers 
dos concerts van ser el de Magalí Sare Trio i 4 Room Bags, respectivament. I enguany, com a 
novetat, el darrer concert es va traslladar a un escenari diferent: el nou parc de Can Freixes.  En 
aquesta ocasió va ser el grup Dietrichers qui va amenitzar la vetllada. Els treballs d’arranjament i 
adequació per obrir el jardí de la masia de Can Freixes a la ciutadania han permès transformar-lo 
en un agradable espai que amplia l’oferta de zones verdes al municipi. 

Les Nits de Música clouen aquesta edició 
en un escenari de luxe, el parc de Can Freixes
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A principi de juliol el fins al moment 
president del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, Josep Perpinyà i Pa-
lau, i el director del Servei Català de 
la Salut, Adrià Comella i Carnicé, van 
signar el protocol que permetrà la 
posada en funcionament d’un Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) 24 h per a la població de Sant 
Just Desvern. Aquest document és el 
primer pas per obrir l’equipament 
sanitari, que se situarà en uns edi-
ficis de Torreblanca-Sant Just que 
el Consell Comarcal cedeix al Servei 
Català de Salut.

La Generalitat es farà càrrec de 
l’equipament, la gestió i la posada en 
funcionament d’aquest ambulatori 
d’urgències que prestarà servei els 
365 dies de l’any les 24 hores del 
dia i donarà cobertura a la població 
de Sant Just Desvern i dels municipis 
propers (una població de referència 
de prop de 180.000 habitants).

La voluntat és sumar esforços amb 
l’objectiu de millorar la qualitat 
dels serveis assistencials i les con-
dicions d’accés a la salut en l’àmbit 
territorial del sector sanitari Baix 
Llobregat.

L’atenció urgent es resol abans 
als CUAP que a les urgències dels 
hospitals, on sempre tenen prefe-
rència les persones amb urgències 
de risc vital.    

Sant Just tindrà un Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària 24 hores a Torreblanca

Prèviament a la reforma urbanís-
tica del tram inferior de l’avingu-
da de la Indústria (lateral Wal-
den) que s’iniciarà al setembre, es 
canvia el sentit de circulació dels 
carrers Cervantes i Camp Roig. 
D’aquesta manera, el veïnat i les 
famílies de l’escola Montseny, po-
dran anar canviant l’hàbit, pro-
gressivament.
   L’actuació al lateral del Walden 
consistirà a ampliar la vorera entre 
ambdós carrers per tal de priorit-
zar i millorar l’accés dels i de les 
vianants. També es canviarà l’en-
llumenat i l’arbrat d’aquest sector.  

Per això cal oferir a la població 
diferents alternatives per donar res-
posta a cada cas segons la complexitat 
i la gravetat. En aquest sentit, s’es-
tan potenciant els CUAP i l’atenció 
primària com a serveis que resolen 
la gran majoria d’urgències. Les se-
ves funcions són complementar els 
serveis dels equips d’atenció primà-
ria, aportant tecnologia i resolució 
a problemes de salut; i garantir la 
cobertura durant l’horari en què els 
CAP resten tancats (nits i festius).

L’alcalde, Josep Perpinyà, ha 
destacat que “des del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat hem passat de 
la reivindicació a l’acció cedint l’espai 
al Servei Català de Salut perquè posi 

fil a l’agulla i construeixi aquest equi-
pament que oferirà atenció sanitària 
les 24h del dia, la qual cosa també 
ajudarà a descongestionar les urgèn-
cies de l’Hospital Moisès Broggi. 

El CatSalut ja està treballant en el 
pla funcional del centre. 

Una Comissió de Treball mixta 
vetllarà pel compliment del protocol 
i establir un calendari d’acord amb 
les necessitats de l’entorn de l’edifici. 
Un dels primers aspectes a abordar 
seran les millores d’accés a l’edifici, 
tant per a persones a peu com per a 
les ambulàncies. 

L’estimació inicial pel projecte, 
obra i equipament és de 2,6 milions 
d’Euros.  

Canvi de sentit dels carrers Cervantes i Camp Roig

C. d
e Cervantes

C. dels

Esports

Plaça 
Camoapa

Parc de 
Camp Roig

Av. del Cam
p Roig

C. de

Ram
on

y Cajal

C. de

Salvador

Espriu

Avinguda de la Indústria

D’esquerra a dreta el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i el fins aleshores president 
del Consell Comarcal, Josep Perpinyà, i el gerent de l’àmbit Metropolità Sud (Generalitat), Joan 

Puigdollers, en la signatura del protocol
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just Desvern (CFA 
Sant Just) és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya. La formació que s’hi imparteix està 
enfocada que tothom que ho desitgi pugui obtenir el graduat escolar, 
pugui accedir als diversos nivells del sistema educatiu i pugui ampliar 
coneixements i millorar les seves competències professionals. Així, el 
CFA Sant Just atén tant les persones que tenen un nivell formatiu baix 
(alfabetització, cultura general) com les que volen adquirir una formació 
bàsica (Graduat de Secundària, Cicles Formatius), competències bàsi-
ques per a la societat de la informació (Informàtica) o aprendre anglès.

És un centre amb molta diversitat d’edats, cultures i interessos, amb 
una evolució en els darrers anys cap a un increment de la població im-
migrada d’origen estranger i de jovent que busca un canvi en les seves 
expectatives de futur. L’alumnat respon a quatre perfils diferenciats: 

• Persones nouvingudes i immigrants. Persones de diferents cultures 
i procedències interessades principalment en els blocs d’ensenya-
ments d’idiomes, principalment el castellà, amb un interès creixent 
en altres tipus de formació que els possibiliti la continuació d’estudis 
o la inserció laboral. 

• Jovent i adolescents. Interessats principalment en els cursos de 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius i en obtenir 
una titulació bàsica que els permeti continuar estudiant o accedir al 
món laboral, el GES.

• Persones adultes en edat laboral. Mostren especial interès en la 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius, en el GES i en 
els cursos d’informàtica i d’anglès.

• Gent gran. Interessades principalment en les activitats de formació 
d’informàtica i de l’anglès. 

El centre està format per 4 professors/es. El Jordi Mortés Riu n’és el 
director des de l’any 2013. Després de més de 40 anys, l’escola està molt 
consolidada al poble i, segons el seu director “ha canviat molt i en 
positiu, amb unes instal·lacions molt adequades i s’ha adaptat a 
les noves realitats per respondre a les necessitats de l’alumnat”. 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES 
DE SANT JUST DESVERN
40 anys responent a les necessitats educatives i d’integració de la ciutadania

L’escola treballa en 
coordinació amb altres 
organismes per contribuir 
a la integració i a la cohesió 
social de l’alumnat

Cada curs passen entre 150 
i 180 persones pels diferents 

ensenyaments de l’escola, i l’anglès 
és el més demandat amb grups al 

matí i a la tarda

OFERTA FORMATIVA 2019-2020

ENSENYAMENYS GRUPS

Un grup de menas 3 h setmanals

Anglès 1 Matí: 10.30-12 h. Dilluns-dijous

Anglès 1 Tarda: 15-16.30 h. Dilluns-dimecres

Anglès 2 Matí: 10 - 11.30 h. Dimecres-divendres

Anglès 2 Tarda: 16.30-18 h. Dilluns-dimecres

Anglès 3 Tarda: 18-20 h. Dilluns-dimecres

Anglès 3 Matí: 11.30-13.30 h. Dimecres-divendres

Nivell 2n Tarda: 15-19.30 h.    
  Dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Competic 2 Matí: 10-12 h. Dimarts-dijous

Competic 1 Tarda 16.30-18 h. Dimarts-dijous
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DE CAN GINESTAR A LES ESCOLES
L’escola va néixer l’any 1978 en una aula habilitada a 
la planta superior de l’antic Ajuntament (al costat de 
la Policia Local). A principis dels anys 80 ja va passar 
a Can Ginestar. L’any 1992 es va traslladar al carrer 
Creu i des del 2013 està a l’equipament Les Escoles 
(al carrer Montserrat). 

Disposa de 4 aules (1 d’informàtica) i una sala de 
mestres/despatx. Esporàdicament també utilitzen el 
claustre i l’aula polivalent de la planta baixa per fer-hi 
activitats i reunions. 

Per treballar les noves tecnologies tenen diferents 
mitjans multimèdia: televisors i vídeos, magnetòfons, 
retroprojector, ordinadors, projector de diapositives, 
dues pantalles PDA i quatre canons.

ACTIVITATS CULTURALS 

L’escola no es limita a les activitats docents, 
sinó que potencia tot un seguit d’activitats 
culturals i festes populars, ja que entenen 
que tenen un paper fonamental d’arrelament 
al medi i a la nostra cultura, com la Casta-
nyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

També es fa una cloenda del fi de curs – a 
la imatge– en la qual es fa el lliurament a 
l’alumnat de premis de narrativa en anglès. 

Jordi Mortés Riu
director del Centre de Formació  
de Persones Adultes 
“Tot és millorable però sempre he procurat molt 
per l’escola, perquè són molts els anys que porto al 
capdavant i ja és com si fos quelcom meu. L’alumnat 
que passa per l’escola agraeix, sobretot, la proximitat 
i el tracte del professorat. És un centre molt familiar, on s’està molt bé, però 
també és cert que hi dediquem moltes hores, més de les que ens toquen 
per oferir el millor servei”.

Josep Gómez Atenet, 69 anys
Alumne del curs d’Informàtica
“Fa dos anys que faig classes d’Informàtica al centre 
i estic molt content perquè aprenem molt. En la 
meva feina no utilitzava ordinadors però quan em 
vaig jubilar vaig pensar que ara que tenia temps 
estaria bé aprendre per estar al dia. Les persones que 
fem el curs ja som gairebé una colla d’amics i ho passem molt bé”.

Feliça Mitjans Julià, 75 anys
Alumna de cursos d’anglès i informàtica
“Jo sóc de les veteranes perquè vaig començar la 
meva relació amb l’escola l’any 1981. Primer em 
vaig treure el títol de graduat escolar i després 
vaig preparar l’accés a la Universitat per majors 
de 25 anys. I vaig iniciar la carrera de relacions 
laborals, tot i que no vaig acabar-la. També he 
fet classes d’anglès i aquest any he començat amb 
informàtica. Estic molt motivada i molt contenta amb el professorat i amb 
els companys i companyes”.
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Les inscripcions per la VI Cursa Solidària Sant Just Des-
vern amb Sant Joan de Déu, que es farà el 21 de setembre, 
ja estan obertes. L’Ajuntament de Sant Just  s’hi va sumar 
fa quatre anys i, des d’aleshores, col·labora en diferents 
projectes de  l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

La solidaritat i l’esport uneixen l’Ajuntament i l’Obra 
Social de Sant Joan de Déu. Cada any la cursa solidària 
destina una part de la recaptació aconseguida a alguns 
dels projectes socials i de recerca de l’entitat de Sant 
Joan de Déu. Així, la recerca en oncologia infantil i al-
tres malalties, i els ajuts socials per a famílies i persones 
usuàries de diferents centres són àmbits de Sant Joan 
de Déu que s’han recolzat gràcies a la solidaritat de Sant 
Just Desvern.

L’aportació fixa de l’Ajuntament és de 2.000 ¤, que es 
destinen íntegrament a la Fundació de Sant Joan de Déu. 

Enguany, com a novetat, la cursa s’ha analitzat amb 
criteris de mobilitat en col·laboració amb la Fundació 
Integralia per poder adaptar el recorregut per a persones 
amb mobilitat reduïda.

A Sant Joan de Déu s’acompanya i es cuida les perso-
nes que més ho necessiten treballant amb col·lectius en 
risc d’exclusió social com l’indigència, la salut mental, 
la dependència, la recerca mèdica, els infants i joves i la 
migració. Sovint aquestes persones necessiten suports 
puntuals que permeten accedir a millores per sortir de la 
situació de risc d’exclusió. Ajuts per un descans familiar 
mentre s’acompanya a un infant hospitalitzat, o un suport 
per al transport d’un infant per tractar-se fins al centre 
de salut quan la família no pot assumir-ho, entre d’altres.  

Aquesta col·laboració és una manera d’aconseguir fons 
per totes aquestes causes i, sobretot, per mobilitzar la 
societat. El compromís social i la sensibilització són fona-
mentals per tirar endavant causes i projectes com aquests. 

Inscripcions a xipgroc.cat 

Solidaritat i esport es donen 
la mà a la Cursa Sant Just Desvern 
amb Sant Joan de Déu

Aquest estiu s’ha habilitat un nou aparcament públic 
provisional al c. de la Tudona (al costat de la farmàcia). 
L’empresa pública municipal Promunsa ha llogat aquest 
espai que permet a l’Ajuntament de Sant Just posar a 
disposició de la ciutadania més d’una vintena de places 
d’aparcament públic. 
   Aquesta és una nova acció per facilitar l’accés al barri 
centre i les compres als comerços locals, que se suma a la 
instal·lació de panells informatius de places d’aparcament 
lliure i els sensors al pàrquing del Mil·lenari que es van 
posar en marxa a principi d’any. 
   Paral·lelament, l’Ajuntament ja treballa en els projectes 
per la construcció  d’aparcaments soterrats a la plaça del 
Parador i a Can Padroseta. 

Nou aparcament públic al c. Tudona

17h. OPEN PROMOCIÓ
Infantil M 2006/2007 800 m
Cadet M 2004/2005 800 m

17.10 h. OPEN PROMOCIÓ             
Infantil F 2006/2007  800 m
Cadet F 2004/2005 800 m  

17.20 h. OPEN PROMOCIÓ 
Benjamí M 2010/2011 400 m
Aleví M 2008/2009 400 m
Discapacitats M Totes les edats 400 m

17.25 h OPEN PROMOCIÓ
Benjamí F 2010/2011 400 m
Aleví  F  2008/2009 400 m
Discapacitades F Totes les edats 400 m

17.30 h. OPEN PROMOCIÓ 
Prebenjamins M 2012-2018  250 m
i  més petits

17.35 h. OPEN PROMOCIÓ 
Prebenjamins i més petits F 2012-2018                  250 m

18.00 h. Entrega de premis de l’OPEN PROMOCIÓ

18.30 h. OPEN POPULAR

Individual masculí / Individual femení
Equip Masculí (3 homes) Equip Femení: 3 dones
Equip Mixt (2 H i 1 D o 2 D i 1 H)
Equip Local: 3 persones de Sant Just Desvern
Individual masculí amb discapacitat / Individual femení amb discapacitat

6A CURSA SOLIDÀRIA  21/09/2019
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Fruit de la convocatòria de nois i no-
ies feta per l’Ajuntament en el marc 
del Projecte Educatiu de Ciutat, un 
grup de 19 nois i noies comença a 
crear un projecte innovador per mi-
llorar entre tots i totes el poble.

El grup impulsor explica el treball 
que han desenvolupat les darreres 
setmanes: 

Infants i adolescents volen fer 
propostes per millorar el poble

Jubilació de sis mestres... 
Moltes gràcies

Aquest curs passat ha estat el darrer per 
6 mestres que, després de molts anys de 
dedicació a la professió es jubilen:  dues de 
l’escola Canigó –Immaculada Sorribes Negre 
i Asuncion Salas Cerezo– i quatre de l’Institut 
–Elisabeth Poch Gaudier, Maria assumpta 
Arqués Teixidor, la Gemma Torrella Prat i 
la Coral Caro Blanco. Des de l’Ajuntament 
agraïm la feina feta i desitgem que la nova 
etapa que ara comencen sigui igual d’enri-
quidora i plena. 

Festes locals 2020 
i dies de lliure disposició 
per al proper curs

El Ple ha aprovat que les festes locals 
per a  2020 són: 1 de juny (Pasqua) i 6 
d’agost (Festa Major)
I els dies de lliure disposició pel curs 
2019-2020 acordades en el darrer 
Consell Escolar són: dilluns 4 de no-
vembre de 2019, divendres 31 de gener 
de 2020, dilluns 24 de febrer de 2020 i 
dimarts 2 de juny de 2020. 

“Un grup d’infants i adolescents de 8 a 14 anys comença a crear un projecte innovador per 
millorar entre tots/es el poble.
Aquest grup ha començat a planificar i crear com serà aquest projecte.
Com s’ha dit abans qui n’ha format part del grup creador són infants i adolescents a partir 
de 8 a 14 anys, empadronats/es a Sant Just Desvern.
Durant tres sessions, cada una de tres hores i mitja, ens hem reunit a “Les Escoles”.
Hem treballat per grups i opinant entre tots les nostres propostes pel projecte.
Per què ens agradaria millorar Sant Just? Perquè volem que ens tinguin en compte, decidir 
projectes i coses a la nostra ciutat, que el professorat entengui com ens sentim, fer debats 
sobre temes i recollir propostes, millorar l’escola i els horaris, la natura i la construcció 
d’edificis al nostre poble”.

Grup impulsor del projecte infantil 
i adolescent 29 de juny 2019. 
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18 comerços de Sant Just van participar en el 

Sant’s Market al voltant del llac del Parc de 

Torreblanca. L´èxit de la convocatòria ja fa pensar 

en una segona edició

Nova àrea d’intercanvi de transport a la cruïlla entre la ctra. Reial i la Rambla de Sant Just amb panells informatius per facilitar el transbordament 

La carretera Reial i la Rambla de Sant Just són les vies 

que registren més trànsit de bicicletes. Dades del repte 

“30 dies AMB bici BCN” 
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L’actriu i veïna Clara Segura ha guanyat, per segon any 

consecutiu, el premi a millor actriu dels premis Butaca

L’artista i veïna, Marta Balada, ha exposat gravat en 
el marc del 39è Mini Print Internacional de Cadaqués, 
2019, com a una de les guanyadores de l’edició 
anterior
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Infants i adolescents del poble gaudeixen de l’àmplia oferta de Casals d’Estiu. Algunes propostes continuen fins al setembre

Peces de mitja o ganxet, de color blau i groc, engalanen l’arbrat 

d’un tram del c. Miquel Reverter per Festa Major. És una iniciativa 

de Jeanine Patchwork, Justícia i Pau i Dones amb Traça

Segons conveni amb el Consell Comarcal, durant 

els mesos d’estiu s’estan fent tractaments contra 

plagues d’insectes, com en el cas de la imatge, 

contra els mosquits.

L’equip de producció de la websèrie “Sant Just Fever” ha gravat a diferents localitzacions de Sant Just durant el juliol
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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

PER UNA FESTA MAJOR 
LLIURE D’ACTITUDS O 
AGRESSIONS SEXISTES

VIOLACIONS 
GRUPALS

LA DEFICIENT
RECOLLIDA
DE RESIDUS

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

Escoltar i llegir les declaracions de les víctimes de 
violacions posa la pell de gallina pel patiment que 
van haver de viure, la por que van sentir i la sensació 
d’indefensió que van tenir. I quan elles denuncien els 
fets, es dubta de la seva versió, es posa en qüestió la 
seva condició de víctima, la justícia arriba a justificar 
la cultura de la violació i rebaixa el delicte de violació 
a només abús sexual. Moltes coses no funcionen quan 
aquestes situacions es repeteixen dia rere dia a la nostra 
societat i res no canvia a curt termini.

Com pot ser que els agressors es creguin amb el 
dret de violar una dona? Com pot ser que l’entorn dels 
agressors n’aprovi el comportament?Com pot ser que 
la societat es pregunti fins a quin punt s’ha resistit la 
víctima? Com pot ser que la justícia parli d’abús i no 
de violació?

Estem fallant com a societat. Els valors educatius 
que hem difós als nostres joves no s’han interioritzat. 
Han sentit a parlar de la igualtat, però el significat no 
ha arrelat en el seu comportament diari. Determinat 
oci masculí està fomentant comportaments masclistes, 
proclius a la cultura de l’agressió i la violació. 

El passat 8 de juliol, el PSC va participar en les 
concentracions organitzades pel moviment feminis-
ta davant dels ajuntaments per denunciar, de nou, 
una violació múltiple contra una menor de 14 anys 
a Manresa per part de sis joves. L’escrit provisional 
de la fiscalia justificava la cultura de la violació i, una 
vegada més, jutjava el comportament de la dona i no 
pas el dels agressors. 

A Sant Just, tots els grups municipals hem 
subscrit un manifest conjunt i acordat una moció 
al Ple de juliol per reclamar la necessitat urgent de 
disposar d’una justícia amb visió de gènere, com 
preveu el Pacte d’Estat. Així mateix, també demanem 
la revisió del Codi Penal perquè incorpori la perspectiva 
de gènere en el dret positiu penal i concretar quines són 
les tipologies de les agressions per tal de no permetre 
interpretacions personals.

A Espanya, necessitem un govern fort que garanteixi 
la protecció i la recuperació de les víctimes, i que a la 
vegada impulsi els canvis judicials i legals per garantir 
la ferma condemna dels agressors. Des del món local, 
seguirem acompanyant a les víctimes en tot allò que 
estigui al nostre abast.

De l’1 al 6 d’agost podrem gaudir de la nostra Festa 
Major, amb l’impuls de diferents persones i entitats 
i el paper fonamental de l’Ajuntament que, enguany, 
ha hagut de fer un pas endavant necessari degut a 
la pèrdua, després de 10 anys de feina impagable, 
del grup conegut com “El Nucli”, a qui cal agrair la 
dedicació i les hores invertides a revitalitzar, fer créixer 
i consolidar la nostra Festa.

Però no volem utilitzar aquest espai per comentar 
les activitats de la Festa Major. Volem remarcar la 
feina que es fa a Sant Just de conscienciació 
per lluitar contra les agressions sexuals. Per-
què l’entorn festiu, de gresca, sol ser propens 
perquè hi hagi situacions d’aquest tipus, que 
rebutgem completament. A Sant Just hi ha im-
plicació social i política, una base educativa 
potent i una voluntat de revertir situacions que, 
malauradament, passen massa sovint.

Per això celebrem que per la Festa Major 
d’enguany s’hagin ampliat els Punts segurs i 
que puguem comptar-ne fins a 8 repartits entre 
diferents llocs i dies. S’hi atendran les víctimes des 
del primer moment i se n’evitarà, en tot allò que sigui 
possible, la seva revictimització.

L’agressió, l’abús i la violació són actes mas-
clistes que no podem minimitzar. No mirem 
cap a una altra banda. Cal que actuem perquè 
aquestes situacions no arribin ni a produir-se 
i per acabar amb la impunitat que viuen els 
violadors.

No permetem, en cap cas, una legitimació 
d’aquestes actituds fastigoses que deixen en una 
posició de total desempara a totes les dones super-
vivents d’aquestes circumstàncies. Volem seguir 
construint una societat on la violència contra 
les dones en cap cas estigui legitimada sinó 
que es condemni i es rebutgi.

Animem a totes les persones a denunciar actituds 
contràries a la llibertat de les dones. En ERC 
teniu aliades. Cap dona està sola. Totes juntes 
som més fortes. No en deixem passar ni una. 
Les dones han de ser lliures, no valentes.

Des d’Esquerra Republicana sempre rebutja-
rem contundentment aquests comportaments i 
no els volem. Ni al nostre poble ni enlloc. Condemnem 
i rebutgem la violència contra les dones. Sempre. 
No és No! Cap abús, cap agressió, física o verbal, cap 
violació és justificable o interpretable. Prou impunitat!

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

AVANCEM CAP A 
UNS SERVEIS MÉS 
JUSTOS 

Darrerament grups d’activisme ecologista com Extinc-
tion Rebellion o el moviment Fridays For Future, liderat 
per la joveníssima estudiant sueca Greta Thunberg, 
ens recorden que vivim en un planeta amenaçat per 
una greu crisi ambiental que posa en perill la nostra 
mateixa supervivència.

 Informes recents de Nacions Unides a través dels 
seus organismes IPBES (Intergovernmental Science-Po-
licy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 
i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
alerten d’una gravíssima pèrdua de biodiversitat -més 
d’1 milió d’espècies amenaçades- i d’un increment 
constant de la temperatura del planeta que, si no s’ac-
tua amb urgència, seguirà creixent i farà que sigui  
inhabitable per als éssers humans.

 Fa uns dies ja hem viscut a casa nostra un episodi 
de temperatures extremes. També hem vist les lamen-
tables conseqüències en forma d’incendis i de perill 
per a persones vulnerables que aquest escalfament 
global facilitarà cada vegada més en el futur.

Els tímids intents d’arribar a consensos internacio-
nals per tal de limitar l’alliberament de gasos d’efecte 
hivernacle (Kyoto, Paris...) estan resultant absolutament 
insuficients per aturar l’increment constant de la tem-
peratura global causat, principalment, pel diòxid de 
carboni (CO2) alliberat en la combustió dels combusti-
bles fòssils que fem servir massivament en la indústria 
i en el transport. Per acabar d’agreujar la situació, 
l’augment de temperatura a les zones àrtiques està 
descongelant el permagel i alliberant, de retruc, grans 
quantitats de metà (CH4), un gas d’efecte hivernacle 
molt més potent que el mateix CO2.

En aquestes circumstàncies, molts governs i ciu-
tats s’estan afegint a una declaració d’Emergència 
Climàtica que, encara que sigui simbòlica, oficialitza 
la gravetat de la situació climàtica i serveix per activar 
tota una sèrie de mecanismes per preservar els ser-
veis ecosistèmics que ens dona la biosfera i que ens 
permeten la subsistència.

A l’hora de llegir aquest text el Ple de l’Ajuntament 
ja s’haurà manifestat -esperem que a favor- respecte a 
la moció declarant Emergència Climàtica al nostre 
municipi presentada conjuntament per la CUP i Movem.

Kiko Ferrer Miguel 
Grup Municipal 
de Ciutadans

LA DEMOCRACIA 
ES NARANJA

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

Tengo que decir con satisfacción que es un placer  
poder participar como regidor de C´s  en la oposición 
en mi pueblo, Sant Just Desvern  
    Quiero agradecer  al equipo de gobierno y a los 
demás grupos municipales la bienvenida y la cordialidad 
dirigida a mi persona en esta nueva etapa como regidor 
de Ciudadanos, muchas gracias.
   Quiero agradecer y mencionar al parvulario TIC -TAC  la 
dedicación y servicios prestados todos estos años que 
ha estado abierto acogiendo, año tras año, las familias 
de Sant Just Desvern. Es una pena que las normativas 
de Educación y las de actividades precipiten su cierre 
y no se tenga en cuenta el esfuerzo y dedicación de 
los profesionales y familias que se quedan huérfanas 
de parvulario. Muchas Gracias TIC-TAC.
   Ciudadanos esta semana ha dado apoyo en el Parla-
mento de Catalunya para que la Generalitat tire ade-
lante el proyecto de ampliación del Centre d’Urgències 
i Atenció Primària (CUAP)de Sant Just Desvern.
   Por otro lado, quiero tirar una lanza de neutralidad 
para que los grupos municipales republicanos dejen de 
lado la solicitud de volver a poner pancartas políticas y 
lazos amarillos en la fachada de nuestro Ayuntamiento. 
Entre los votantes del PSC y CIUDADANOS hay mayoría 
que no quieren. 
   Respeto es el camino para el diálogo y hablando se 
mueven montañas, pero con presiones y amenazas 
pierdes la credibilidad. Trabajemos el respeto mutuo y 
bajemos el soufflé que, como dijo Junqueras en su de-
claración, ÉL AMA ESPAÑA. Pues demuestra ese amor.
Una persona cuando se equivoca la manera más 
rápida para seguir avanzando es reconocer el error 
y direccionarlo para que no ocurra otra vez. En la 
dirección del respeto al Estatuto de Autonomía y la 
Constitución Española encontrará caminos de diálogo 
con Ciudadanos. 

Fem País 
Fem Terra 
Fem Sant Just Desvern   

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

EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

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

Des del juny passat, fruit d’un nou pacte, hem engegat 
un nou mandat formant part del govern. Des de Movem 
estem satisfets amb el pacte i amb tot el que hi hem 
pogut incloure en matèria d’educació, cultura, medi 
ambient i sostenibilitat, feminisme i justícia social. 

És precisament en aquest últim punt, el de justícia 
social, on hem introduït un element de compensació 
de desigualtats que, en la nostra formació, conside-
rem clau per esdevenir un poble més just. Parlem de 
la tarifació social, una proposta que portàvem en el 
nostre programa i que vàrem explicar en els diferents 
espais i debats. 

La tarifació social no és res més que pagar un preu 
pels diferents serveis,  com per exemple l’escola bressol, 
que varia segons la renda familiar. Per tant, pagarem 
un preu just, un preu equitatiu, en funció de la 
nostra situació econòmica i familiar. A més a més, 
la tarifació és automàtica: no cal passar per Serveis 
Socials ni fer cap tràmit concret, s’aplica de manera 
directa en els serveis que la tinguin implementada. 

La tarifació social ha estat implementada encara 
en pocs municipis, de moment és una mesura molt 
pionera, però tenim el cas d’un municipi veí, Sant Feliu, 
on ha sigut implementada amb molt d’èxit. L’èxit ha 
sigut tal que recentment l’ONU, en el seu informe sobre 
‘Els governs locals i la localització dels objectius de 
desenvolupament sostenible’ ha reconegut la seva 
tarifació social com a política exemplar.

I és que la tarifació s’ha demostrat una eina efectiva 
per, primer, garantir que la gent que no accedeix als 
serveis municipals per raons econòmiques, el públic 
absent, ho faci i és, per tant, una mesura d’inclusió. 
En segon lloc, dona resposta, sobretot, a les rendes 
de tram mitjà, les que normalment no són prou baixes 
per a ser bonificades i actualment estan pagant el cost 
complet dels serveis, per això esdevé també una mesura 
de compensació de desigualtats i de cohesió social 
amb una mirada no assistencial als usuaris.

Evidentment, aquesta és una aposta política, una 
aposta política que Movem portava en el programa i 
que aconseguirem que sigui una realitat començant, 
precisament, per l’Escola Bressol Municipal. És una 
aposta on l’Ajuntament ha d’aportar més recursos 
econòmics per a mantenir servei, ja que globalment 
els usuaris acaben pagant menys, però els beneficis 
són clars: més inclusió, més compensació, més cohesió 
social i més equitat. 



20    EL BUTLLETÍ  AGOST-SETEMBRE 2019

TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

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

EDUCACIÓ

ACTIVITATS
AQUEST MES DESTAQUEM...  
FESTA MAJOR 2019
Obrim la porta d’entrada a la Festa Major 2019! Estem tothom convi-
dat a gaudir de sis dies intensos d’activitat en els quals segur que ho 
passarem molt bé. La rivalitat entre grocs i blaus continua, el sopar, 
els concerts, el berenar, el laberint de contes, ens refrescarem amb el 
supertobogan o escoltant les havaneres i mirant al cel els focs artifi-
cials... i enguany, hi haurà algú que apagarà els llums quan finalitzi 
la Festa Major i ho farem al nou 
Parc de Can Freixes!

Heu rebut el programa d’actes de 
la Festa Major a casa i des d’aquí 
us volem engrescar a que parti-
cipeu i us endinseu en aquests 
dies de festa i ho fem amb civisme, 
tolerància i gaudint d’una Festa 
Major lliure de sexisme!

Bona Festa Major 2019 a tothom!

La Festa Major a les xarxes:
@SantJustFestes
#fmsantjust19
@santjustcat

JORNADA DE TREBALL DE LA XARXA
La Xarxa 0-6, conjuntament 
amb l’Ajuntament i amb el 
suport de la UAB, ja fa 8 anys 
que organitzen una jornada 
de treball adreçada a famílies 
i professionals de l’educació.  
Es tracta d’una trobada per 
reflexionar, conèixer noves 
experiències educatives, par-
lar, debatre... i just abans que 
comenci el curs escolar!

Enguany, sota el tema “Mindfulness, un espai per a l’atenció, l’escolta 
i la calma”, es farà una presentació del Programa Treva on la mestra i 
formadora Irene Pellicer explicarà diverses tècniques de relaxació vi-
vencial dins de l’aula.

  VIII Jornada de treball de la Xarxa: Mindfulness. Programa Treva: Un espai 
per a l’atenció, l’escolta i la calma.
Recordeu que hi ha servei d’acollida per a infants durant la jornada.
Dijous 5 de setembre, de 9 h a 13 h. La Vagoneta.

Agafa la bici 
i participa a la 
BaixCicletada 
 

Conjuntament amb 8 municipis del 
Baix Llobregat es torna a convocar 
la BaixCicletada amb motiu de la 
Setmana Europea de la Mobilitat 
2019, que enguany se celebra del 16 
al 22 de setembre.

Els objectius principals són: esti-
mular i sensibilitzar el comportament 
ciutadà respecte a l’ús del vehicle i el 
seu impacte ambiental, impulsar l’ús 
del transport sostenible (transport 
públic, bici, mobilitat a peu i vehicles 
elèctrics), potenciar el retrobament 
de la ciutadania amb la ciutat i refle-
xionar de com afecta a la nostra salut 
l’ús excessiu del transport motoritzat. 
Per Sant Just Desvern està previst el 
pas, pel Parc del Parador, a les 10  h 
i allà mateix podreu fer la inscrip-
ció per participar-hi durant la mitja 
hora abans o bé també es poden fer 
online a www.labaixcicletada.wor-
dpress.com.

La festa final es farà al Parc de Tor-
reblanca on hi ha previst un sorteig 
per a les persones participants.

Enguany fa 16 anys que se celebra i 
és el gran dia perquè infants i famílies 
agafin les seves bicicletes i ocupin els 
carrers del Baix Llobregat.

A Sant Just, la bicicleta és un trans-
port molt utilitzat. El comptador de 
bicis ubicat al límit entre Sant Just i 
Esplugues, ha registrat 100.000 bici-
cletes en el que portem d’any.

 
 BaixCicletada

Diumenge 29 de setembre, a les 10 h. 
Punt de trobada: Parc del Parador
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ESPORTS

US PROPOSEM...

La nova temporada dels clubs i en-
titats esportives de Sant Just Des-
vern comença amb la presentació 
dels nous equips i amb il·lusió per 
encarar la temporada i aconseguir 
nous reptes i objectius.

Després de la temporada històrica 
per a l’hoquei, el futbol, el voleibol 
i molts i moltes esportistes santjus-
tenques, ara comença un nou any 
i, per això, les entitats fan actes de 
presentació d’equips, tornejos, esta-
des... que anticipen l’inici de la nova 
temporada.

A més, l’ampliació del Complex 
Esportiu Municipal La Bonaigua i 
les millores del Camp de Futbol, que 

s’han realitzat recentment, faran que 
en un futur pròxim puguem disposar 
d’unes instal·lacions a l’altura i el ni-
vell de les necessitats de les nostres 
entitats esportives.

A tothom molta sort durant el pro-
per any esportiu!

ACTIVITATS ESPORTIVES 
DE SETEMBRE

 Torneig de voleibol
Dies 6, 7 i 8 de setembre, al CEM  
La Bonaigua

  Presentació dels equips de la tem-
porada 2019-2020 de l’Hoquei Club 

Sant Just
Divendres 13 de setembre, a les 20.30 
h. CEM La Bonaigua

  XIV Volta dels Turons de l’Agrupació 
Ciclista Sant Just
Diumenge 15 de setembre, a les 8 h. 
Des del Camp de Futbol

Comença la nova 
temporada esportiva

T’agrada cantar? Doncs prova-ho sense 
cap compromís amb el Just Gospel Cor
Inici dels assajos: 5 de setembre, de 
19.45 h a 21.45 h. La Vagoneta
Més informació: justgospelcor@
gmail.com

Campanya de donació de sang
Dimarts 17 de setembre, a les  
16.30 h. Casal de Joves

Xerrada amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer de l’Associació de Gent 
Gran de Sant Just Desvern
Divendres 20 de setembre, a les 
17.30 h. Centre Social El Mil·lenari

Tertúlia de l’Ateneu
Divendres 20 de setembre, 
a les 20 h. 
Sala Piquet de l’Ateneu

Dia d’Extremadura: missa extreme-
nya cantada pel grup de l’Associació 
Cultural Casa d’Extremadura i pel 
grup de cors i danses de la Unió 
Extremenya de l’Hospitalet de Llo-
bregat. Diumenge 22 de setembre, 
a les 12 h. Pl. de la Pau

Microteatres de Justeatre, dirigit  
per Maika Dueñas
Dies 28 i 29 de setembre, Sala Pi-
quet de l’Atene

SETMANA DEL COR
Durant la primera setmana d’octubre es 
faran activitats relacionades amb una 
bona salut cardiovascular.
• 2 d’octubre, control de les artèries
• 3 d’octubre, III Caminada popular

Busquem famílies i amics/
gues per formar part de la 
colla del drac Rifenyo
Volem petar-ho a Sant Just: vine a cremar!
El cor et vibra a ritme de tabal? Vine a 
tocar! Forma part del Rifenyo!
Batega amb nosaltres!!
Contacte: drac@santjust.org
Informació: www.santjust.org/drac
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JOCS I MEDI AMBIENT JOVES

Tornen la jugatecambiental del Parc 
del Mil·lenari i del Parc de Torreblanca
Després dels dies més intensos de calor, torna l’activitat habitual i el Parc 
del Mil·lenari i el Parc de Torreblanca ens presenten nous tallers i noves 
propostes dins de la Jugatecambiental.
  Jugatecambiental d’El Mil·lenari. Dissabtes, a les 11.30 h, a partir de 14 de 

setembre
  Jugatecambiental del Parc de Torreblanca, a les 11.30 h, a partir del 8 de setembre

EL REFUGI
Heu visitat el refugi antiaeri de Sant Just? 
No? Doncs, no us ho perdeu!

Dissabte 14 de setembre
Visita comentada al refugi, murals, 
obres d’art i ulleres 360º
Hores convingudes: 10 h - 11 h - 12 h i 13 h
Preu: 3 ¤ (menors de 16 anys i persones més 
grans de 60 anys, gratuït).
Inscripcions: elrefugisantjustdesvern@
gmail.com o tel. 93 4756335
Més informació: refugi.santjust.net

I NO US PERDEU...
DOCUMENTAL DEL MES
Womanhood, del director 
Beryl Magoko
Preu: 5 ¤ 
(socis i sòcies 
de l’Ateneu: 
3 ¤).
Divendres 27 
de setembre, a 
les 20 h
Sala 
Cinquantenari 
de l’Ateneu

Excursió a Vic (Osona)
Visita guiada a la ciutat i al Museu 
Episcopal de Vic. Dinar a Tavèrnoles.
Preu: 20 ¤ (inclou autocar, visites i 
dinar).
Inscripcions al Centre Social  
El Mil·lenari, del 6 al 17 de setembre,  
de 10 h a 14 h
Dia de l’excursió: dimecres 25 
de setembre

INSCRIPCIONS NOUS  
CURSOS

Temporada 2019-2020
Del 9 al 20 de setembre, de 10 h a 
14 h. Al Centre Social El Mil·lenari
Inici de les activitats: 1 d’octubre
Horaris pel curs 2019-2020:

TAI-TXÍ 1: dilluns i dimecres,  
d’11.30 h a 12.30 h
TAI-TXÍ 2: dilluns i dimecres,
de 12.30 h a 13.30 h
MOU-TE 1: dimarts i dijous,   
de 10 h a 11 h
MOU-TE 2: dimarts i dijous, d’11 h a 12 h
MEMÒRIA 1: dimecres, de 15.30 h 
a 17 h
MEMÒRIA 2: dimecres, de 17 h   
a 18.30 h
BALL EN LÍNIA: dilluns, de 16.30 h 
a 18.30 h
MEMÒRIA AL CC SALVADOR   
ESPRIU: dimarts, d’11 h a 12.30 h
PREU: 30 ¤ / trimestre

AL CENTRE SOCIAL  
EL MIL·LENARI 

Berenar de Festa Major
Homenatge a les parelles que fan 
les noces d’or i a les persones que 
tenen més de 100 anys o més.
Diumenge 4 d’agost, a les 18.30 h. Parc 
del Mil·lenari

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

CLUB 
INTERNET: dilluns, d’11 h a 13 h
Activitat gratuïta

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN DE SANT JUST 
DESVERN

Xerrada amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer
Divendres 20 de setembre, a les 
17.30 h. Al Centre Social El Mil·lenari

PROJECCIONS

Cinema al Casal 
de Joves 
Iniciem les activitats de Casal amb 
la bona feina feta durant el casal 
d’estiu, en el qual es va elaborar un 
curtmetratge realitzat en el Curs de 
Cinema. Una estrena especial que 
podrem visionar el dissabte 14 de 
setembre.

  Estrena del curtmetratge realitzat al 
Curs de Cinema del Casal d’Estiu del 
Casal de Joves

 Cinema: Alita: Ángel de combate, del 
director Robert Rodríguez
Per a joves a partir de 12 anys.
Dissabte 14 de setembre, a les 18 h. Sala 
Utopia del Casal de Joves

TARDA D’SKATE AL CASAL
Exhibició d’Ungravity Board i campionat 

per patinar amb el teu skate o scooter
Divendres 20 de setembre, a les 17 h

Sala Utopia del Casal de Joves
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (JULIOL 2019)

  @santjustcat 

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de juliol (5.293 clics)
 
1. Reforma de la petita bassa dels jardins de Can Ginestar.
2. Nova àrea d’intercanvi a Sant Just, a l’encreuament entre la carretera 

Reial i la Rambla.
3. Clara Segura, millor actriu dels Premis Butaca.

marc_arazo
Hola @ajesplugues, al carrer de Sant Martí de l’Erm hi ha diversos llambordins 
aixecats i pot ser perillós. Hi ha previsió d’eliminar les dues torres elèctriques 
que ocupen la meitat de la vorera. Moltes gràcies!

ajesplugues
Ajuntament Esplugues
Bon dia. Tot i que està molt a prop del terme municipal d’Esplugues, aquest tram 
del carrer pertany a @santjustcat
 
marc_arazo
Gràcies per la informació. Esperem que ells ho puguin revisar el més aviat 
possible.
 
santjustcat
santjustcatSí. Hem passat nota per a revisar-ho als serveis de manteniment. 
Gràcies.
 
marc_arazo
Moltes gràcies per reparar la vorera tan aviat. Així dóna gust.  

MontseMH7
@santjustcat Bona tarda! Crec que hi ha un problema al parc 
infantil que hi ha entre el Walden i el caprabo, el terra es ple de 
foradets, d’abelles...

santjustcat
santjustcatPassaran els serveis municipals a revisar-ho. Gràcies 
per l’avís.
 
MontseMH7
Genial gràcies!
 
cesc_tataret
francesc tataret
La xemeneia amb el sostre del restaurant, can Bofill i l’avinguda de la Indústria 
(l’enfilall d’arbres). S’hi viu bé a @santjustcat ! @ Walden 7 instagram.
com/p/Bz3IxW0Ip-X/…

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.

Exposició: Després de l’estupor, de Pepe Jiménez Espejo 
Al Celler de Can Ginestar, del 5 de setembre al 5 d’octubre.
Inauguració: dijous 5 de setembre, a les 19.30 h

ALTRES ACTIVITATS
Festa de l’ANC
Sopar, concert, fira de consum energètic, música i venda 
de samarretes.
Dissabte 7 de setembre, a les 21 h. Pl. Antoni Malaret i Amigó

Punt d’informació de la Penya del Moro
Visita les ruïnes del jaciment iber i medieval.
Diumenge 8 de setembre, de 10 h a 14 h

Activitats de la SEAS
Concurs fotogràfic de la SEAS. Màxim dia per lliurar fotografies  
al local de la SEAS: 10 de setembre

Sopar de motxilla
Dissabte 14 de setembre, a les 21 h. Pati del Roure de l’Ateneu

Presentació de la temporada de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Dilluns 30 de setembre, a les 19 h. La Vagoneta

ESTADA DE FAMÍLIES
Si esteu interessats en acollir una família d’Horb am Neckar 
(Alemanya) en la propera estada de famílies d’Horb a Sant Just 
Desvern que serà del 2 al 6 d’octubre. 

Més informació: Associació Sant Just Desvern-Horb am Neckar, 
amics
Tel. 687 91 33 90 / 630 53 49 59

10a EDICIÓ DEL PREMI 
LITERARI DELTA
Podeu consultar les bases a: www.santjust.cat
Data límit de presentació de les obres: 20 de setembre.

aavvmaslluistjt
Comencem la sortida 
a la Penya del Moro.
#MasLluí #SantJust 
#fembarri #fentbarri 
#penyadelmoro 
#collserola #sortida

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’OAC 
(Oficina d’Atenció a la Ciutadania). 

L’Ajuntament contribueix a l’activitat 
de les entitats mitjançant convenis i 
subvencions.

AGENDA OCTUBRE:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 DE SETEMBRE



Parc de Pau Casals,
davant de l’escultura commemorativa

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA
11 de setembre

ACTE INSTITUCIONAL

• 12 h
Ballada de sardanes 
amb la Cobla Juvenil de Solsona

 
• 13 h

Ofrena floral institucional i d’entitats
Cantada del Cor Lo Pom de Flors


