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El 23 de novembre gaudeix
del comerç i la gastronomia
a la Nit de Sant Just al Carrer

L’Ajuntament aprova
les ordenances fiscals
i preus públics per a
2020

Recursos de prevenció
i atenció contra la
violència de gènere

Presentació de
candidatures per
l’Espai de Participació
Infantil i Adolescent

El comerç es prepara
per la campanya de Nadal

A

400 establiments de restauració, 800
botigues i 500 serveis a tocar de casa.
Aquesta acció té com a objectiu unir
forces per sensibilitzar la ciutadania
sobre la importància de comprar al
comerç local i de proximitat. Ira Peire,
de Dona i Empresa, assegura “Tot i
que l’objectiu que la clientela compri
al comerç local dels municipis veïns
està costant d’aconseguir, el missatge
de la campanya està sent molt positiu”. Rosa Maria Manuel, de Desvern
Comerç i Empresa, recorda en aquest
sentit, l’efectivitat de l’eslògan “Per
Nadal, no cal creuar la Diagonal”.

les portes de la campanya de Nadal, el comerç local organitza
diverses activitats per
posar en valor tot allò
que ofereix: servei expert i proper,
productes de qualitat i diversitat
d’oferta a tocar de casa.
LA NIT DE SANT JUST AL CARRER ES
TRASLLADA AL 23 DE NOVEMBRE

La Nit de Sant Just al carrer serà el
23 de novembre. Aquesta ha estat
la data acordada per l’Ajuntament
després que el Mercat Municipal i
les associacions Desvern Comerç
i Empresa i Dona i Empresa sol·licitessin l’ajornament de l’activitat,
que havia de tenir lloc el 26 d’octubre.
Amb alguna capa més de roba
i un ambient prenadalenc, però
amb el mateix esperit local i festiu de sempre, prop d’una seixantena d’establiments obriran fins a
les 12 de la nit per acostar els seus
productes i serveis a la ciutadania.
Les parades del Mercat, per la seva
banda, contribuiran a la festa amb
més de 10.000 tapes. Tot plegat
serà a l’entorn dels carrers Bonavista, Raval i Creu, que comptaran
amb actuacions i espectacles de petit format per animar la nit.
L’1 DE DESEMBRE, MERCAT
DE NADAL TRES SANTS

El diumenge, 1 de desembre, el parc de
Torreblanca acollirà la primera edició
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del Mercat de Nadal Tres Sants, organitzat conjuntament pels comerços
de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí i Sant Just Desvern. El mercat
durarà tot el dia, des de les 10 fins a
les 19 hores, i es preveu que se superi
la seixantena de botigues.
Aquesta iniciativa, que reemplaça
el Mercat de Nadal que es feia a
la plaça Camoapa, s’emmarca en la
col·laboració dels tres municipis veïns, que des de fa tres anys s’uneixen
per promoure el comerç. Enguany
la suma de forces fa un pas més amb
la celebració d’un mercat de Nadal
conjunt, seguint l’exemple del Sant’s
Market, que va tenir lloc al mes de
juny. Els tres municipis junts sumen

CAMPANYES
SOLIDÀRIES AMB
LA COL·LABORACIÓ
DEL COMERÇ
Cap infant sense joguina.
Des del mes de novembre fins a principis
de gener, es podrà participar en la
campanya “Cap infant sense joguina”,
en comerços del municipi i en els actes
de la campanya de Nadal.
Mercat solidari.
El 21 de desembre, la primera planta del
Mercat Municipal es convertirà en un
mercat solidari, amb tallers sostenibles
i un vermut solidari. Els diners recollits
es destinaran a la campanya “Cap infant
sense joguina”.

El nou mercat de Mas Lluí
amplia l’oferta de mercats
ambulants a Sant Just
Fruita i verdura de proximitat i de temporada, embotits, pollastres a l’ast,
roba, parament de la llar, plantes i flors... són alguns dels productes que
es poden trobar als tres mercats ambulants de Sant Just Desvern. Des
del mes de juny, el nou mercat setmanal dels dissabtes al matí a Mas Lluí
s’afegeix al dels dimecres al matí a la plaça Camoapa i al Mercat de Pagès
dels diumenges al matí al parc de Torreblanca.
Però la tradició de mercats ambulants a Sant Just ve de lluny. Fa prop de
15 anys, la plaça Camoapa va agafar el relleu del mercat del Barri Centre,
que va començar al carrer Raval de la Creu i va continuar al carrer Mercat.
Des d’aleshores, la proliferació de centres comercials ha estat un escull per
als mercats ambulants, que tot i així es mantenen com una alternativa de
proximitat per al veïnat del municipi.
Actualment, el mercat de la plaça Camoapa aplega prop d’una vintena
de paradistes, mentre que el de Mas Lluí, que es troba en fase de consolidació, ha arribat a la xifra de 8 parades. Tot i la rotació que es produeix
als mercats setmanals, algunes de les parades han esdevingut històriques,
després de dècades mantenint-se fidels a la seva clientela de Sant Just.

ROSA MARIA MANUEL
Membre de Desvern Comerç
i Empresa
“El comerç local de Sant Just ofereix una
bona diversitat de botigues, serveis i
restauració, juntament amb els valors que
defensem com a comerç de proximitat: el
tracte directe, el servei i la sostenibilitat. Us
convidem a gaudir del nostre comerç, sense
presses i sense sorolls.”

IRA PEIRE
Membre de Dona i Empresa
“Desvern Comerç i Empresa i Dona i Empresa
treballem moltíssim per dinamitzar el
comerç local. Cal que siguem conscients que
un poble sense comerç és un poble sense
vida i, perquè això no passi, cal comptar amb
la col·laboració de la ciutadania”.

ELS LLUMS DE NADAL
S’ENCENDRAN EL 29 DE
NOVEMBRE A CAN FREIXES
El dia 29 de novembre torna la il·luminació de Nadal a Sant
Just Desvern, en un acte organitzat per l’Ajuntament i les
associacions de comerç i que tindrà lloc al parc de Can Freixes.
El dia de l’encesa dels llums de Nadal, hi haurà un concert i
activitats per als infants, així com una xocolatada popular,
organitzada pels Consell de Solidaritat i Cooperació amb
l’objectiu de recollir diners per a la campanya “Cap infant sense
joguina”.
Les associacions Desvern Comerç i Dona i Empresa,
regalaran adorns per a l’arbre de Nadal a la clientela dels
comerços adherits. Les botigues entregaran un val a cada
persona que faci una compra entre el dissabte 23 de novembre
i el dijous 28 de novembre i, en l’acte d’encesa dels llums de
Nadal, s’entregarà un obsequi per cada tres vals de compra
presentats, fins a esgotar existències.
Enguany, Sant Just gaudirà de 164 punts de llum amb
bombetes led de baix consum. A més dels elements decoratius
habituals en diferents punts del municipi, està previst que
se n’afegeixi un de nou al parc de la Rambla. La il·luminació
nadalenca s’encendrà diàriament a la mateixa hora que la resta
de llums de la via pública i s’apagarà abans de la mitjanit.

ENCAR REVUELTA
Presidenta del Mercat Municipal
“El nostre mercat ofereix productes de proximitat, de la millor qualitat i, tot plegat, amb
un tracte personalitzat”

QUIMA GIMÉNEZ
Regidora de Comerç i Consum
“Comprar a les nostres botigues és fer poble,
perquè el comerç dona vida i ens permet fer
veïnatge. A més a més, comprar als comerços
locals ens permet tenir una atenció personalitzada i propera, així com degustar productes
de temporada i de proximitat”.
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MERCAT AMBULANT: PARADISTES AMB HISTÒRIA

ROSA GARCÍA
I JOAN SÁNCHEZ
La Rosa i el Joan regenten una parada
de pijames i bates, que va iniciar la
família de la Rosa fa prop de mig
segle.“Els meus pares van començar
fa 45 anys, quan jo tenia en tenia
7. Amb 14 anys, vaig començar a
treballar, combinant el mercat amb
els estudis”
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JOSÉ MIGUEL BECARES
José Miguel Becares té una parada
de bates, que van començar els seus
sogres fa més de 40 anys.
“Els meus sogres venien al mercat
del carrer Raval des de Cornellà amb
un carretó”

MARIA VICTÒRIA MARUGAN
I JOAN COLL
La Maria Victòria i el Joan regenten
una parada de roba des de fa més de
30 anys. Des del mes de juny, cada
dissabte munten la seva parada a
Mas Lluí. “Engegar un nou mercat
ambulant és complicat, perquè cal
trobar paradistes que no treballin
aquell dia o que vulguin deixar un
altre mercat. Hem fet reunions amb
paradistes de Sant Feliu per intentar
que s’afegeixin al mercat de Mas Lluí”

RAMON ALCALDE
La seva parada de roba interior
té més de 50 anys i ha passat de
generació en generació.
“La gent gran és la que ve més al
mercat, però ara cada vegada hi
ha menys oferta”.

EQUIP DE GOVERN
UN OCTUBRE HISTÒRIC

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Vivim un mes d’octubre convuls. De fet, fa especialment 2 anys que Catalunya, i també Sant Just, viu amb preocupació la situació política i social
que vivim. El judici i la sentència del Tribunal Suprem han sacsejat la societat catalana i des d’aquí, faig una crida a la convivència, al respecte i a
la generositat de totes les parts per buscar una sortida al bloqueig polític
actual. Des del govern municipal, vàrem exposar el nostre posicionament
el mateix dia de la publicació de la sentència a través d’una nota que podeu trobar al web santjust.cat
En el nostre municipi, s’han produït accions de rebuig cap a la sentència
per part del moviment independentista, així com la celebració d’un ple
extraordinari per debatre i votar una moció sobre la qüestió. Arran de la
mobilització ciutadana, a proposta d’entitats i col·lectius determinats actes relacionats amb el 50 aniversari de les Festes de Tardor s’han anul·lat
com el seguici o la gala de la web sèrie Sant Just Fever o bé s’ha traslladat
a una nova data, com la nit de Sant Just al carrer que tindrà lloc el 23 de
novembre. Tot i això, sí que hem pogut comptar amb cites de gran interès
com el recital del poeta Joan Margarit, l’exposició d’en Francesc Fàbregas
amb fotografies antigues de les Festes de Tardor, la representació teatral
“Excalibur, i altres històries d’animals morts” o la presentació de les rajoles
commemoratives del bombardeig l’any 1938 a Sant Just.
La gestió municipal no s’atura i cal seguir fent feina en l’àmbit local.
Justament, aquests dies estem elaborant la proposta de Pressupost municipal pel 2020, amb una despesa prevista de més de 24 milions d’euros.

NOVEMBRE TENYIT
DE LILA
Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

El dia 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència contra les Dones. Com cada any des de l’Ajuntament, conjuntament amb l’Institut i altres serveis i equipaments municipals, farem un
seguit d’actes per reivindicar aquesta lluita contra la violència masclista,
que ha de ser necessàriament constant i que, com a societat, tenim el
deure de, finalment, erradicar.

Hi ha apostes clares de cara a l’any vinent com una millora substancial del
Servei d’Atenció a Domicili, que reben prop de 250 persones grans o amb
dependència al nostre poble, així com la implantació d’un nou sistema de
gestió de residus amb targeta electrònica per afavorir un reciclatge de
major qualitat. En matèria de mobilitat, tenim un repte molt important al
davant que consisteix a definir la millor opció social i tècnica per implantar
el pas del Trambaix per la Carretera Reial des de la Rambla fins al Pont
d’Esplugues.
Des del govern municipal i amb lideratge seguirem treballant amb
intensitat com fins ara. Sant Just és un clar exemple d’entesa i de consens amb una llarga trajectòria política d’acords i pactes polítics. Sempre
defensarem el diàleg, l’entesa i el respecte: són valors essencials que no
podem perdre com a societat i són els pilars de la nostra construcció com
a municipi i com a país.

Cada any, desenes de dones són assassinades al nostre país. Des del
2003 ja són gairebé un miler. Cal fer polítiques transversals i interinstitucionals valentes, dedicant-hi dotacions pressupostàries i recursos perquè
les que articulem avui en dia encara no són suficients per eliminar aquesta
xacra. Des de l’Ajuntament oferim més d’una desena de serveis i espais
de referència que prevenen i atenen contra la violència de gènere; PIAD,
Servei d’Orientació Jurídica, PIJ, Espai Lila, punts segurs...
En aquest sentit, i amb la voluntat de visibilitzar el paper de la dona,
enguany el novembre literari serà en clau femenina. Perquè cal donar a
conèixer i homenatjar la literatura escrita per dones per tal de normalitzar
el paper de la dona en la cultura i la societat, perquè aquestes invisibilitzacions formen part de la base on s’assenten les violències masclistes. Cal,
per tant, fer polítiques que no només previnguin i atenguin els elements
més durs, sinó que també modifiquin i facin justícia corregint-ne les bases.
No m’agradaria acabar, però, sense fer referència a tot el que estem
vivint a escala nacional, on el govern, a través d’un comunicat, hem pres
una posició valenta, reclamant diàleg i solucions polítiques al conflicte.

Informació de la sentència a la nota de l'Equip de Govern de santjust.cat i als articles dels grups municipals de les pàgines 18 I 19 d'aquesta publicació
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ENTREVISTA A MER MALÓ, VEÏNA DE SANT JUST I VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

“El suport professional i el procés d’aprenentatge que vaig
fer al servei especialitzat em va salvar i em va apoderar”
Aquest entorn més proper em deia
que el deixés, però jo no podia, i
per no escoltar-lo o perjudicar-lo
era jo qui acabava apartant-lo de la
meva vida. Em pensava que el podria canviar, que el podria ajudar a
controlar-se, però va ser amb la teràpia que em vaig adonar que no ho
aconseguiria, que era un problema
d’ell.

No és fàcil explicar una experiència personal de violència de gènere,
i encara menys donar la cara. Però
per a la Mer Maló és com un bàlsam que la repara i la fa forta. Tant,
que no es va voler quedar aquí i ha
escrit un llibre autobiogràfic per ajudar altres dones i mostrar-lo que hi
ha sortida, que es poden desfer del
monstre. Però la Mer no és només
una víctima de violència masclista.
És mare, és mestra de primària, és
aficionada a la música, és una dona
de 46 anys alegre, solidària i, sobretot,
lluitadora. El 25 de novembre participarà en l’acte institucional Contra
la Violència de Gènere que es farà a
la plaça Verdaguer per explicar la
seva vivència.
Et defineixes com una supervivent,
com una dona que va vèncer el seu
maltractador.
Totalment. Vaig tenir una relació
molt tòxica durant set anys, amb insults, assetjaments i agressions constants. Jo no volia això, però l’estimava
i em creia totes les seves disculpes
i continuava amb ell. Aquest personatge anava teixint una teranyina en
la qual jo em vaig quedar atrapada i
no sabia com sortir-ne. Però a través
d’una treballadora social vaig arribar
al Servei d’Intervenció Especialitzada del Consell Comarcal i la meva
vida va fer un gir total. Vaig derrotar
el dolent i ara soc una persona nova
i més forta.
Aleshores creus que aquest servei
va ser la teva taula de salvació?
Vaig fer tres anys de teràpia, pri-
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mer individual i després de grup, i
tot el suport professional i l’aprenentatge que vaig fer em va servir
per apoderar-me, per obrir la mirada i veure totes les conductes que
normalitzem però que són assetjament i violències. I no va ser fins al
primer any de teràpia que em vaig
saber forta per trencar amb aquella
relació que m’estava destruint.
El teu entorn et va fer costat?
Em vaig quedar molt sola perquè
m’absorbia, tot girava al voltant
d’ell. Les meves amigues i la meva
família sabien que passava alguna
cosa perquè jo no era la mateixa,
inclús físicament: em vaig aprimar
20 quilos el primer any de relació.

El llibre que has escrit ha estat
part del teu procés de superació?
De fet, va començar com un exercici dins de la teràpia, a través del
qual jo anava recollint totes les
meves vivències, pensaments... Recentment he presentat A pesar de
ti vencí al Premi Delta de narrativa
per a dones del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, però, guanyi o
no, igualment l’editaré perquè sé
que tot el meu patiment és compartit, que hi haurà moltes noies i
dones que s’hi veuran reflectides i
sabran que elles també poden sortir-se’n i guanyar.
Però la teva obstinació contra la
violència de gènere encara va més
enllà.
Necessito ajudar altres dones que
passen o han passat per la meva
situació, i sé que la formació i la
sensibilització són fonamentals en
aquesta lluita. En aquesta línia, estic fent tallers per a alumnat de secundària de prevenció de violència
masclista. El meu principal repte
és crear una associació per a dones
víctimes de maltractaments a Sant
Just.

El ple aprova les ordenances fiscals per al 2020
El ple municipal ordinari del mes de setembre va aprovar la modificació de les ordenances fiscals i de preus
públics per a l’exercici 2020 amb els vots favorables
dels grups de govern (PSC i Movem), l’abstenció de JxCAT-PAR, ERC i C’s i el vot contrari de CUP-AMUNT.
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el principal
tribut municipal, manté estable el tipus impositiu per
segon any consecutiu. D’aquesta manera, el tipus de
gravamen de l’IBI per a béns urbans (el que correspon
als habitatges) es mantindrà en el 0,624%. Malgrat
la congelació del tipus impositiu de l’IBI per part de
l’Ajuntament, la base imposable (que correspon al valor cadastral) està pendent de la resposta del Ministeri
d’Hisenda per a una actualització del 3%. La Direcció
General del Cadastre fa temps que alerta a l’Ajuntament de Sant Just Desvern que els valors cadastrals al
municipi són molt baixos i cal augmentar-los progressivament.
També es congelen altres grans tributs, com l’Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’impost
de circulació i es plusvàlues. La resta de quotes tributàries s’actualitzaran un 1,6%, d’acord amb la previsió
de l’IPC del 2019 estimada pels serveis econòmics de
l’Ajuntament.

Impostos que es congelen
•
•
•
•
•
•

IBI
IAE
Impost de circulació
Plusvàlues
ICIO
Tarifes del Mercat Municipal

Impostos i tarifes que pugen
un 1,6%, en funció de l’IPC
• Concessió d’autoritzacions i llicències d’activitats
• Utilització especial de la via pública (talls de trànsit,
guals o ocupacions per activitats recreatives)
• Retirada de vehicles a la via pública
• Escoles esportives municipals
• Recollida i gestió de residus comercials

Bonificació de l’IBI
per la instal·lació de sistemes
d’energia renovable
Les ordenances fiscals inclouen noves bonificacions,
com la del 50% de la quota íntegra de l’IBI per als
immobles que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. També es
mantenen les bonificacions en funció de la renda.
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NOTÍCIES BREUS
EN MARXA EL 1R PLA PER
LA DIVERSITAT SEXUAL
I DE GÈNERE DEL BAIX
LLOBREGAT
El Consell Comarcal ha iniciat l’elaboració del 1r Pla per la
Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat. En la primera
fase del Pla, la de diagnosi, hi ha previstes tot un seguit d’accions
al territori que permetran determinar la realitat del col·lectiu a la
comarca i identificar les principals desigualtats i discriminacions.
El Pla, que es portarà a terme amb el suport de la Diputació
de Barcelona, facilitarà el desplegament de polítiques per la
diversitat afectiva, sexual i de gènere a tots els municipis del
Baix Llobregat, independentment de la seva grandària.

TROBADA AMB EL
TEIXIT ASSOCIATIU PER
DEBATRE NOUS MODELS
DE PARTICIPACIÓ I
PROGRAMACIÓ
L’Ajuntament ha convocat les entitats locals a una
trobada per debatre i dissenyar la programació de les
festes de Sant Just. La implicació de la ciutadania és
fonamental per obrir nous canals i models per tal de
garantir la participació de tothom qui vulgui.
Avui en dia existeixen molts models i canals que
permeten generar aquest espai compartit i nous
protagonismes que garanteixen la implicació des de
la corresponsabilitat i la participació activa. La reunió
serà el 12 de novembre de 2019, a les 20 hores, al
Casal de Joves.
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DEFENSA DE LA CONSERVACIÓ DEL PARC
AGRARI EN EL PROCÉS PARTICIPATIU
DEL PDU METROPOLITÀ
Una seixantena de persones van assistir al segon debat ciutadà del procés
participatiu del Pla Director Urbanístic metropolità. La sessió, que va tenir
lloc al Prat de Llobregat, va servir perquè les persones participants tractessin
cinc temàtiques clau en el model de desenvolupament urbanístic metropolità:
la infraestructura verda, la cohesió social i l’habitatge, la mobilitat, el
desenvolupament econòmic i social i el cicle de matèria i energia. Les persones
assistents van defensar la conservació del Parc Agrari com a element ecològic
clau per avançar cap a un sistema alimentari metropolità i de proximitat.

DESCOBREIX EL MAPA
INÈDIT DE SANT JUST
DE 1716
La nova Miscel·lània d’Estudis Santjustencs recull
un acurat treball de com era el territori de Sant Just
Desvern a principi del s.XVIII a partir de l’estudi
dels dos cadastres que es conserven a l’Arxiu
Municipal, que daten dels anys 1716 i 1732, i les 60
llibretes de cobrament d’aquest impost. L’arquitecta, Olga Sbert, i el Doctor en Història, Raimon
Masdéu, autora i autor del treball, han estudiat a
partir d’aquests documents com era el municipi en
aquella època, els límits parroquials, els topònims més importants i quines eren
les 35 cases i masies que hi havia, així com les seves famílies. Amb aquest treball,
que en total els ha portat més de vint anys de feina, han pogut elaborar el mapa
de Sant Just de l’any 1716. És un treball inèdit que no es té coneixement que s’hagi
fet en cap altra població catalana. El mes de desembre de 2018 va ser presentat al
darrer Congrés d’Història Moderna que organitza la Universitat de Barcelona.

NOTÍCIES BREUS
RECOLLIDA D’AGULLES I OBJECTES
PUNXANTS A LA DEIXALLERIA
Actualment, la generació d’agulles i objectes
punxants procedents de tractaments de salut fets
per persones particulars als seus domicilis és una
realitat que va en augment. Fins ara, aquests residus
no disposaven d’una xarxa específica per a la seva
recollida.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha impulsat
un pla de recollida d’agulles i objectes punxants d’ús
particular a la deixalleria. Les xeringues, agulles,
llancetes i altres elements punxants es poden
emmagatzemar en un recipient rígid i estanc, de
plàstic (per exemple, una garrafa d’aigua ) i després
es poden dipositar al contenidor específic per a la
recollida de residus sanitaris, situat a la deixalleria.

AJUSTOS EN LA LÍNIA
E30 PER GARANTIR
LA PUNTUALITAT

LA TAULA DE SALUT
MENTAL COMENÇA
A TREBALLAR
El grup motor, integrat per professionals
de la xarxa pública de salut mental d’àmbit
local i supramunicipal, va fer la primera
reunió de treball a principis d’octubre,
fixant com a primer repte la millora de
l’atenció i el seguiment de la població
adolescent i el pas cap a l’edat adulta. Els
equips tècnics analitzaran els serveis i
programes socials, sanitaris i educatius
actuals per buscar com millorar l’actual
cartera de serveis i analitzar la necessitat
de nous programes. La Taula de Salut
Mental vol esdevenir un espai de reflexió
i de treball col·laboratiu per promocionar
l’atenció integral de la salut mental a Sant
Just amb la implicació de tots els agents
que intervenen en el sector.

A la línia E30, que fa el recorregut entre Sant Just Desvern
(Mas Lluí) i l’Illa Diagonal (Barcelona) s’han realitzat
ajustos per tal de garantir la puntualitat i la regularitat de
la línia. Actualment la línia E30 està funcionant amb una
bona puntualitat (87,36%), molt per sobre de la mitjana
del servei (80,88%). El creixement del nombre de persones usuàries d’aquesta línia va en augment i gaudeix
de molt bona acceptació. social.

10 DE NOVEMBRE: ELECCIONS GENERALS
El 10 de novembre, 12.793 dones i homes de Sant Just Desvern majors de 18 anys, estan cridats a votar. L’Ajuntament
ha comunicat a la Junta Electoral els espais on es podrà col·locar propaganda electoral i convocar actes polítics. Cal
recordar que les persones que hagin fet un canvi de municipi, la data del tancament del cens és l’1 de juliol de 2019.
Els col·legis electorals són 9: Les Escoles, Centre Cívic Joan Maragall, Can Ginestar, Centre Pilot, escola Canigó, escola
Montseny, Escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró, Centre Cívic Salvador Espriu, IES Sant Just i Espai Veïnal Mas Lluí.
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Suma’t a les activitats contra la violència masclista
Per lluitar contra aquesta
xacra, a Sant Just, els mecanismes de suport i acompanyament a les dones que
pateixen violència de gènere i les accions de sensibilització són contínues,
però al novembre hi ha un
reforçament amb motiu del
Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.
Aquest any, la proposta
d’activitats inclou tallers
per a famílies sobre prevenció de violències de gènere,
presentacions de llibres i
tertúlies literàries en femení, concerts, teatre, la Marxa del Baix Llobregat contra la violència de gènere el
diumenge 24 de novembre,
l’acte institucional el dia 25
davant l’Ajuntament, tallers
de defensa personal i la recollida de temes que podrien tractar-se a les Jornades
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Feministes –a la imatge– que
l’Espai Lila del Casal de Joves està organitzant per al febrer del 2020.
La regidora de Polítiques
de gènere i Igualtat, Gina
Pol, destaca la importància
que tothom, administracions,
entitats, societat en general i
persones a títol individual,
ens impliquem en aquesta
lluita que ens colpeja cada
dia. “Fallem en prevenció,
en reparació a les víctimes,
en atenció i quan pensem
que, amb un marc legal sòlidament desenvolupat, ja ho
tenim tot fet. El risc de retrocés pica insistentment a
la porta. Per això convido la
ciutadania a sumar-se a cadascuna de les activitats programades i a dir prou a tot
tipus de violències i actituds
que no permeten a les dones
viure amb plena llibertat”.

Presentació de candidatures i elecció dels membres
de l’Espai de participació infantil i adolescent
Continua endavant el projecte per
crear l’Espai de participació infantil
i adolescent de Sant Just Desvern
seguint el disseny marcat pel grup
impulsor. Sota l’eslògan “Presenta,
proposa i millora!” han preparat un
procés de presentació de candidatures i votacions a les escoles i on-line
per a infants i adolescents de Sant
Just no escolaritzats al poble. La voluntat és conformar un grup actiu i
amb motivacions per transformar i
incidir en temes de ciutat.
De l’1 al 22 de novembre s’obre el
període per presentar les candidatures per a infants i adolescents que
vulguin formar-ne part. Amb les persones més votades es formaran un
consell de 42 persones:
• 22 infants de 3r a 6è de primària
• 20 adolescents de 1r a 4t d’ESO

Consulta a santjust.cat els enllaços
a la candidatura descarregable per a
editar, al vídeo de difusió del procés
de candidatures, al cartell i a d’altres
notícies del grup impulsor.

PRESENTA LA TEVA
CANDIDATURA A TRAVÉS DE
SANTJUST.CAT, EMPLENANT
UN PETIT FORMULARI

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER
A L’ALUMNAT QUE ESTUDIA FORA DE
SANT JUST

Els infants de 3r de primària a 4t
d’ESO que estudien fora de Sant
Just Desvern també podeu participar. Dades de contacte per a resoldre
dubtes del procediment d’eleccions:
participacio@circulacultura.cat
PROCÉS D’ELECCIÓ DE MEMBRES

El 28 de novembre el grup impulsor
de nois i noies de Sant Just revisarà
totes les candidatures i es decidirà
entre totes les presentades quines
s’ajusten més al projecte. I el 12 de
desembre se celebrarà l’acte de constitució formal del consell.

Cartell adreçat a les candidatures per a infants i adolescents
no escolaritzats a Sant Just Desvern

Espai publicitari cedit per l’Ajuntament als comerços guanyadors del concurs d’aparadors 2019
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

RECURSOS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ
I ATENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
El maltractament i la violència contra les dones no és un problema
individual o privat, sinó fonamentalment social; i tampoc és un problema
puntual i actual, sinó una manifestació derivada de les relacions de poder
històricament desiguals entre homes i dones, i cal que la societat i les
institucions hi intervinguin. Aquesta xacra continua cobrant-se desenes
de vides –49 des de començament d’any. Malgrat els esforços legals i
econòmics, els feminicidis no s’aturen, i són milers les dones que pateixen
agressions als carrers i fins i tot a casa seva.
Quan una nena o una dona són víctimes de violència masclista, s’activen
tot un seguit de serveis públics per garantir la seva protecció i recuperació
personal. Tal com reconeixen les declaracions internacionals, s’està produint
una violació dels seus drets humans i cal aplicar totes les eines d’atenció
integral. A Sant Just Desvern, s’activa el Circuit Municipal d’Atenció i
Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere, a través del
qual es treballa en xarxa amb els diferents serveis locals implicats i amb
personal professional de les diferents àrees amb l’objectiu de coordinar el
màxim de recursos disponibles i evitar la doble victimització de la dona.

Serveis i recursos municipals
Regidoria de Polítiques de Gènere i Igualtat
Treballa per a la dotació de recursos municipals i supramunicipals
adreçats a les dones víctimes de violència masclista, punt prioritari
del Pla Municipal de Gènere. Campanyes, suports i accions coeducatives i preventives contra la violència masclista.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00 / bustiaigualtat@santjust.cat
Serveis Socials
Atenció directa a diferents col·lectius, entre les quals hi ha el de
les dones víctimes de violència de gènere. Escolta de les seves
situacions, valoració de la situació de risc, establiment d’un pla
d’intervenció i activació de diferents recursos. Coordinació del
Circuit d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00

La Xarxa Local d’Actuació en Violència Masclista no només està formada
per serveis públics i institucions, sinó que també incorpora a entitats i
col·lectius del municipi que poden contribuir a fer un abordatge integral.
Aquest model implica afrontar el fenomen de la violència vers les dones
de forma multidimensional, és a dir, actuant en el camp de la prevenció,
la detecció, l’atenció i la recuperació i reparació de la dona o nena.

PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones)
Prevenció, detecció i atenció psicològica. Ajuda i suport emocional.
Identificació de conductes problemàtiques i de patiment. Dotar de
coneixement personal per a la comprensió dels conflictes.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00. Cita prèvia a santjust.cat i
a l’app Ajuntament de Sant Just Desvern

En aquest sentit, el compromís de Sant Just es desplega a través de
diferents serveis i recursos que treballen de forma coordinada perquè
les persones que visquin una situació d’assetjament sexual i/o violència
de gènere puguin comunicar-ho, denunciar-ho, rebre assistència professional i sentir-se acompanyades i assessorades en qualsevol moment.

Servei d’Orientació Jurídica
Ofereix informació, assessorament i orientació jurídica per reclamar
la tutela judicial de drets i interessos quan tinguin per objecte
evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
El servei es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona,
els dimecres de 10 a 13 hores a les dependències municipals.
Casa de la Vila. Telèfon 93 480 48 00. Cita prèvia a santjust.cat i
a l’app Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei Enllaç
Servei d’acompanyament al jovent que ofereix atenció personalitzada i confidencial a nois i noies joves d’entre 14 i 25 anys i a
les seves famílies.
Telèfon i WhatsApp: 654 331 528 / enllaces@santjust.cat
Punt d’Informació Juvenil al Casal de Joves i a l’Institut
Servei d’informació que ofereix, mitjançant una atenció personalitzada, informació i orientació sobre qualsevol tema que interessi al
jovent. També hi ha un punt d’informació a l’IES Sant Just.
Casal de Joves. Av. de la Indústria, 34. Telèfon: 93 371 02 52
Institut Sant Just. Pg. de la Muntanya, 19. Telèfon: 93 371 50 50
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Espai Lila del Casal de Joves
Espai de trobada per dones de 15 a 35 anys per tractar temes en clau
de gènere. Instagram: @espailila

Punts segurs a les festes
L’Ajuntament habilita punts segurs en diferents activitats de la Festa
Major, al concert de Festes de Tardor i a la festa de Cap d’Any per
vetllar perquè tothom pugui viure unes festes respectuoses i lliures de
sexisme. Els punts segurs compten amb dues persones professionals
que s’encarregaran d’assistir, protegir, acompanyar i donar recursos a
qualsevol persona que se senti agredida.

Àrea Bàsica de Salut.
Diagnòstics de maltractament físic i psíquic
manifest. Assistència a la dona, suport,
contenció i assessorament. Treball per
apoderar la dona. Part de lesions, si s’escau.
c. Indústria s/n. Telèfon: 93 4700689

Referents de coeducació als centres educatius
Tots els centres educatius de Sant Just Desvern disposen de persones
referents en temes de gènere i coeducació als quals l’alumnat pot adreçar-se sempre que ho necessiti.

Policia Local. PAMIRC
Protecció integral de les víctimes mitjançant funcions policials (proactives
i reactives) que permetin la detecció d’aquelles relacions interpersonals
no igualitàries i abusives des d’una perspectiva de gènere.
Sant Just també disposa d’una aplicació mòbil de seguretat ciutadana,
gratuïta i disponible tant per a Android com per a iOS. Permet una
comunicació immediata i àgil amb el cos de Policia Local, així com
l’enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades sense
deixar rastre del número de telèfon.
c. Can Padroseta, s/n. Telèfon: 93 480 48 00
Mossos d’Esquadra
Prevenció i detecció, atenció a la víctima (informació i assessorament),
seguiment i protecció, intervenció policial. Grup d’Atenció a la Víctima
(GAV)
ABP Esplugues de Llobregat
c. Laureà Miró, 80. Telèfon: 93 413 99 99
Associació Just Dones
Entitat local que treballa per la igualtat i l’aplicació de la perspectiva
de gènere
Centre Cívic Salvador Espriu, c. Tudona s/n. Telèfon: 93 371 12 82
Associació Dona i Empresa. Servei d’assessorament legal gratuït
a la dona maltractada.
Advocades de l’entitat especialistes en violència masclista i amb un
ampli coneixement del sistema judicial informen, orienten i presten un
servei d’assessorament legal gratuït a dones víctimes de maltractaments.
Aquest servei vol guiar a qualsevol dona que tingui dubtes sobre el
comportament de la seva parella.
Telèfon i WhatsApp: 699 985 555 / consulta@donaiempresa.cat

Recursos supramunicipals
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Baix Llobregat
Ctra. Reial/ parc de Torreblanca, N-340. 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Telèfon: 935 572 420
Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE). C.
Pou de Sant Pere, 8, baixos. 08980 Sant Feliu de Llobregat. Telèfon:93
685 99 34
Línia d’atenció a dones en situació de violència: 900 900120
Emergències: 112
La prevenció com a eix prioritari de les polítiques municipals, busca
avançar-se a qualsevol situació que impliqui violència de gènere. Els
orígens d’aquesta violència es troben en l’ús de valors i actituds sexistes,
en les creences estereotipades i en les relacions de desigualtat que es
donen en la societat menyspreant les dones i les persones LGTBI+. En
aquesta línia, l’Ajuntament ofereix tallers i activitats als centres educatius
per desmuntar estereotips i perquè l’alumnat visqui relacions sanes i
igualitàries. També es col·labora amb el professorat dels centres amb
formació en coeducació, i s’organitzen activitats de sensibilització i
conscienciació obertes a la població.
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Més d’un miler d’alumnes han
gaudit l’últim any del Projecte
d’Animació Lectora

Intercanvi juvenil europeu per
treballar la igualtat, la justícia
i la tolerància

Durant el curs 2018-19, més
de 1.000 alumnes han gaudit
i après amb les lectures del
Projecte d’Animació Lectora (PAL)
gràcies a la implicació d’un grup
de contacontes, professionals
de la il·lustració, animadores i
animadors de la lectura, autors
i autores literàries i un equip de
coordinació. Aquest projecte, impulsat per l’Ateneu de Sant Just, els centres
educatius i l’Ajuntament, s’ha portat a terme per divuitè any consecutiu a
les escoles públiques d’infantil i primària de Sant Just Desvern.
Des de P3 fins a 6è, cada grup classe disposa durant un trimestre
d’una maleta plena de llibres. A Educació Infantil, es presenten els llibres i
s’explica un conte a l’inici i al final del trimestre. Al Cicle Inicial, l’alumnat
llegeix els llibres proposats i una il·lustradora va a l’aula i explica les
tècniques de dibuix utilitzades. Al Cicle Mitjà, les animadores presenten
els llibres i motiven la lectura. Al Cicle Superior, es presenten els llibres
i una autora o autor va a la classe per intercanviar impressions amb
l’alumnat.
Des de l’equip de coordinació del projecte, format per Mercè Quer,
Mercè Royo i Jaume Camprubí, asseguren que “un dels objectius del
Projecte PAL és que l’alumnat adquireixi el gust per la lectura, tot llegint
llibres d’autors clàssics de la literatura infantil i juvenil, així com títols
d’autors plenament actuals”.

El Servei de Mobilitat Internacional de Sant Just Desvern organitza
l’intercanvi juvenil europeu Tolerance above all (tolerància per damunt de
tot) a la ciutat alemanya de Bremen del 7 al 16 de desembre del 2019.
En el marc del programa europeu Erasmus+, 7 noies i nois d’entre
15 i 18 anys de Sant Just tenen l’oportunitat de viure una experiència
multicultural mentre comparteixen opinions, coneixements i aventures
amb altres joves de Polònia, Ucraïna, Tunísia i Alemanya. En total, 35
joves i 11 monitors/es treballaran plegats per una societat més igualitària,
justa i empàtica.
Per a més informació sobre aquesta i altres oportunitats internacionals
contacta amb mobilitatsantjust@gmail.com o adreça’t al Casal de Joves
de Sant Just Desvern.
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Restaurada la premsa de vi
de Can Ginestar (s.XIX)
L’Ajuntament ha restaurat la premsa de vi de
la masia de Can Ginestar, situada al jardí de la
Casa de la Cultura. Data de la segona meitat
del s.XIX i era utilitzada per la família Modolell per premsar el raïm que produïen i fer-ne
vi. Amb el temps, un 70% del volum de la biga
(banc) de fusta s’havia perdut, fet que comprometia l’estructura sencera de la peça. La feina
de les dues restauradores ha estat supervisada
i recolzada pel Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya (CRBMC) de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
La premsa estava situada abans del 1983 als
espais productors de vi. L’actual sala d’exposicions El Celler guardava les botes de vi i connectava amb amb un espai annex (avui biblioteca) on hi havia els cups de vi
i la premsa. Sant Just era un territori on hi havia molt cultiu de vinya. Amb
la finalitat de conèixer el cultiu de la vinya i la producció de vi a Sant Just
i a Collserola, i de presentar la premsa ara restaurada s’ha previst un acte
l’11 de novembre, a les 19.30 h al Celler de Can Ginestar, amb una conferència i en què també es podrà fer un tast del vi que avui es produeix
a les vinyes de Can Calopa en plena serra de Collserola –una producció
petita que gestiona la cooperativa l’Olivera que treballa amb persones amb
discapacitat intel·lectual i /o que es troben en risc d’exclusió social.

Participació veïnal
per remodelar la
plaça de la Pau i el
seu entorn
Una de les actuacions de millora d’espai
públic previstes per al proper any és la
remodelació de l’entorn de la plaça de La
Pau i del Walden. Aquest és un dels indrets
més utilitzats per les famílies del barri i,
especialment, per les de l’Illa Walden i del
mateix edifici Walden.
Amb la finalitat de dissenyar l’espai,
d’acord amb el veïnat i les persones que en
fan ús, l’ajuntament convocarà durant el
primer trimestre de l’any vinent un procés
de participació pública per a dissenyar la
nova plaça i l’entorn. Les comunitats veïnals
de l’edifici Walden i dels edificis de l’Illa
Walden seran expressament informades de
la convocatòria.
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OBRIM UN
NOU TEMPS
D’ENTESA

UNA SENTÈNCIA
INJUSTA

TRABAJEMOS
JUNTOS LA UNIDAD
DE CATALUÑA

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal
del PSC

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem
Sant Just

Kiko Ferrer Miguel
Grup Municipal
de Ciutadans

Tant el judici com la sentència del Tribunal Suprem
evidencien el fracàs de la política. El conflicte actual
no es resol ni judicialment ni policialment. Cal diàleg,
negociació, pacte i molta generositat des de totes
les parts implicades.
Des del PSC, ja ens hem manifestat en contra de
la presó preventiva, per considerar-la inadequada
i excessiva. Malgrat que el delicte no ha sigut el
de rebel·lió sinó el de sedició, la sentència ha sigut
dura. Són molts anys per persona. Defensem que
aviat pugui finalitzar el seu empresonament, i que
es pugui utilitzar algun dels mecanismes habilitats
a la nostra democràcia per fer-ho possible.
Fruit de la sentència, hem vist la força del moviment independentista al carrer per rebutjar la
decisió del Tribunal Suprem i el civisme i l’actitud
pacífica ha sigut predominant. Malauradament, el
moviment pacífic s’ha vist eclipsat per actes violents
a Barcelona i altres ciutats catalanes i les forces de
seguretat han hagut d’actuar. Els enfrontaments han
provocat ferits, tant des del costat dels manifestants
com des del costat policial i això ens sap molt de
greu. No es pot permetre cap acció violenta, vingui
d’on vingui, i creiem que el president català no ha
estat prou contundent en la seva condemna a la
violència.
La primera setmana viscuda després de la sentència ha generat inseguretat, tensió i fins i tot ens
debilita com a país. I més, si tenim en compte que
ha mancat lideratge per part del president de la
Generalitat i el Parlament no ha estat capaç d’articular ni un text consensuat sobre la situació actual.
Amb la sentència, ha aparegut un nou escenari
polític. El president Quim Torra ha perdut legitimitat i n’han guanyat altres actors independentistes
com el president del Parlament, Roger Torrent, i el
vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Hem de
recuperar espais de conversa, de trobada i confiem que cada vegada hi hagi més perfils polítics
que apostin per l’entesa i no per l’enfrontament i la
desobediència civil.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna
els líders polítics i socials independentistes a fins a 13
anys de presó pel delicte de sedició, l’espai de Movem
Sant Just:
• Expressem la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable.
Rebutgem la vinculació del dret de manifestació i de
lliure expressió, així com la utilització de la desobediència civil, amb el delicte de sedició.
• Mostrem la nostra profunda solidaritat amb les
persones condemnades i amb les seves famílies, a les
que acompanyem en aquest moment dur i injust pel
que estan passant.
• Condemnem la judicialització de la política iniciada
pel govern del PP, una judicialització que no s’hauria
d’haver produït mai, ja que aquest conflicte és d’arrel
política i hauria de ser resolt per vies polítiques, a
través del diàleg i els amplis consensos.
• Demanem a totes les forces polítiques i socials
catalanes una resposta transversal i unànime a la sentència, centrada en l’exigència de la llibertat dels presos
i les preses polítiques, defugint d’aquelles iniciatives
unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació
estèril i que no s’orientin a la cerca de solucions polítiques inclusives.
• Fem una crida a totes les forces polítiques progressistes de l’estat a centrar-se en la via del diàleg i les
solucions efectives per a resoldre el conflicte existent.
• Rebutgem les amenaces directes i indirectes del
PP, C’s i el PSOE, d’aplicar l’article 155 de la Constitució
i la Llei de Seguretat Nacional que, com s’ha demostrat
en el passat, no és cap solució política sinó un grau
més en el conflicte existent.
• Ens comprometem a promoure totes les iniciatives
polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per
facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades. La llibertat dels
presos és una condició indispensable per desbloquejar
la política a Catalunya i a Espanya i per obrir vies que
facin possible la resolució del conflicte.
• Reiterem el nostre compromís de treballar per una
solució dialogada i democràtica al conflicte polític i per
la transformació d’Espanya en un Estat plurinacional
que reconegui plenament la nació catalana.

Quiero empezar Felicitando a la ciudadanía de Sant
Just y a todas las personas que han hecho posible que
podamos celebrar el 50 Aniversario de las Festes de
la Tardor en Sant Just Desvern, en especial al Centre
d’Estudis Santjustencs i al Ateneu, al Ayuntamiento
por darle relevancia a nivel cultural apostando por
los jóvenes, dando la oportunidad a compañías de
teatro como la que ha representado EXCALIBUR o
poetas reconocidos como Joan Margarit. Gracias por
estar con nosotros y hacernos partícipes de vuestro
arte, dejando de lado el tema político.
Disfrutemos las Festes de Tardor de Sant Just
Desvern, pero con tristeza por todo lo acontecido en nuestra ciudad de Barcelona. Realmente, la
violencia no es el camino ni la manera de arreglar
esta situación tan dramática y triste que se está
viviendo en nuestra Catalunya y sufriendo en nuestra
ciudad condal.
Como Regidor de Ciudadanos quiero agradecer
desde Sant Just Desvern todo el trabajo y sufrimiento
que están realizando los Mossos d’Esquadra y la
Policía Nacional para restaurar el orden y velar por
los ciudadanos de paz, de los rebeldes, incívicos
y delincuentes que atacan nuestros derechos y
libertades.
Condeno enérgicamente cualquier protesta violenta que se haga contra mi ciudad Barcelona, mi
autonomía Catalunya, mi país España.
Señores, el que tolera el desorden para evitar la
guerra, tiene primero el desorden y después la guerra.
Sr. Torra, dimita por el bien de Catalunya, y empecemos a hablar todos de como reconducir esta
situación.

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

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

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de JUNTS X CAT-PAR

Montserrat
Molinero Juncà
Grup Municipal d’ERC

Carles Garcia Salas
Grup Municipal
de la CUP

UNA SENTÈNCIA INJUSTA, D’UN JUDICI INJUST
Davant la sentència del Tribunal Suprem en el marc d’una situació d’excepció i
d’abús en l’ús de les lleis, institucions judicials i cossos policials en contra de la
dissidència per part de l’Estat espanyol els grups municipals JxCAT-AR, ERC i CUPAMUNT a l’Ajuntament de Sant Just Desvern signem aquest article conjunt i:
1. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i subratllem que
l’exercici concret d’aquest dret ha d’anar lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total.
2. Afirmem que aquesta amnistia ha d’anul·lar totes les causes judicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret a l’autodeterminació fins el dret a vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els drets civils i
polítics com la llei mordassa, la llei antiterrorista o qualsevol altre dispositiu jurídic
que hagi retallat drets civils i polítics.
3. Manifestem que el contingut de l’amnistia també ha d’anar orientat a la

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

memòria, el reconeixement i la reparació. L’amnistia haurà de respondre a l’objectiu
de reconèixer i reparar els danys causats a les persones que hagin estat represaliades en l’exercici dels seus drets i dels drets col·lectius, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part.
4. Subratllem que el procés d’amnistia haurà de preveure mesures en relació a tots
els responsables de la repressió de drets fonamentals pel què fa a les vulneracions al
dret a la llibertat d’expressió i de reunió, en relació a la violència exercida contra població civil, la vulneració del dret a la representació directa i indirecta, les detencions
i empresonaments il·legals i, en definitiva, la vulneració del dret de qualsevol ciutadà
o ciutadana a viure en pau al seu propi país.
5. Finalment, rebutgem l’operació repressiva impulsada els darrers dies que ha
comportat la detenció d’activistes i manifestants catalans. També s’insta al Govern
català a impulsar un procés de reconeixement i reparació a les persones represaliades
i les seves famílies.

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

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS NOVEMBRE 2019. SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
LITERATURA EN CLAU FEMENINA
Des de fa 9 anys, el mes de novembre, Sant Just Desvern esdevé un
poble literari. Enguany ho fa en clau
femenina ja que també aquest mes
commemorem el Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere.
Us animem a (re)conèixer la literatura escrita per dones i a llegir amb
una mirada femenina.
Trobareu la programació, distri
buïda pels equipaments públics,
amb una vintena d’actes impulsats
per l’Ajuntament amb el compromís
de la Biblioteca Joan Margarit i Cal
Llibreter.

CULTURA

ACTES DEL #NOVEMBRE LITERARI
Us destaquem:
Xerrades sobre Mercè Rodoreda. Dies 6 i 26 de novembre, a Can Ginestar
Presentacions de llibres a Cal Llibreter: Núria Busquet (dia 6, a les 20 h),
Najat El Hachmi (dia 14, a les 19.30 h), acte sobre Muriel Rukeyser (dia 20, a les
20 h) i vermut poètic amb Silvie Rothkovic (dia 30, a les 12.30 h).
Recital poètic de Joan Margarit i Luis García Montero. Dimarts 12 de novembre,
a les 19.30 h. Al Celler de Can Ginestar
Tertúlia amb Gemma Ruiz sobre la seva obra Argelagues. Dimarts 19 de novembre, a les 19.30 h. Can Ginestar
Hora del Conte: Ningú és més que l’altre, amb Raig de Sol. Dissabte 23 de
novembre, a les 11 h. Biblioteca Joan Margarit
Arrels de vida. Recull de poemes de Clementina Arderiu, amb Justeatre.
Dissabte 23 de novembre, a les 20 h i diumenge 24, a les 18 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu. Preu: 10 ¤ (socies i sòcies Ateneu: 8 ¤).
Taula rodona: Literatura en femení, amb M. Àngels Cabré, Maite Carranza i
Jo Alexander. Dimecres 27 de novembre, a les 19 h. Can Ginestar.
Homenatge a Isidor Cònsul i Giribet amb motiu del 10è aniversari de la seva
mort. Dimarts 3 de desembre, a les 19.30 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
I a més...
Taller per a infants de 6 a 8 anys: Dibuixem amb la llum. Divendres 15 de
novembre, a les 17.30 h. Can Ginestar. Inscripcions: b.st.just@diba.cat
Tallers de contes per a nadons. Dies 26 i 28, a les 17.30 h. Biblioteca
Taller per a infants de 8 a 12 anys: Origami il·luminat. Divendres 29 de novembre, a les 17.30 h. Biblioteca. Inscripcions: b.st.just@diba.cat
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TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
ACTIVITATS

S’apropa el Nadal
i... encenem els
llums
Les entitats i els serveis municipals
ja treballen per oferir un ventall
d’activitats nadalenques adreçades
a tothom.
Enguany el Mercat de Nadal creix
i s’amplia, ja que conjuntament amb
els ajuntaments de Sant Feliu de
Llobregat i Sant Joan Despí, hem
organitzat un gran mercat de nadal
al Parc de Torreblanca. Aquest nou
mercat vol apropar el comerç local i
de proximitat en aquestes dates tan
assenyalades.
La solidaritat també és present
durant aquests dies: podeu col·laborar amb la campanya “Cap infant
sense joguina”, una de les iniciatives
solidàries més antigues de Catalunya.
Encesa de llums de nadal, activitats per a infants, música i xocolatada solidària. Els beneficis recaptats
aniran a la campanya “Cap infant
sense joguina”
Divendres 29 de novembre, al vespre. Parc de Can Freixes
Mercat de Nadal dels TRES SANTS
Activitats, sorpreses i molta animació. Diumenge 1 de desembre, durant
tot el dia. Parc de Torreblanca

IGUALTAT

25N: A Sant Just no acceptem la violència
de gènere. Lluitem!
Malauradament hem de continuar
lluitant contra la violència de gènere. En 10 mesos de l’any 2019 hi
ha més víctimes que en tot 2018. És
una situació inacceptable. El dia 25
de novembre es commemora el Dia
Internacional Contra la Violència de
Gènere i Sant Just Desvern, com a
municipi feminista, vol visibilitzar
mitjançant actes públics aquesta situació incomprensible de la nostra
societat.
Xerrades sobre aspectes de prevenció de violències de gènere (xarxes,
acompanyament...)
Els dies 5 i 12 de novembre, a les 18 h.
Can Ginestar

Taller de ciència per a nenes: dissenya la teva pròpia web amb les dones
de l’ENIAC
Dimecres 13 de novembre, a les 18 h.
CC Joan Maragall

Diumenge 24 de novembre, a les 11 h.
Des del Walden-7 (porta principal)

Monòleg de Franca Rame: Una dona
sola, amb grup de teatre Tamboret
Divendres 22 de novembre, a les 19 h.
Celler de Can Ginestar

Acte institucional del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
Actuació musical, lectura de textos i del
manifest. Intervenció de Mer Maló, víctima de violència. Exhibició de defensa
personal del Club Taekwondo St.Just
Dilluns 25 de novembre, a les 19 h. Pl.
Verdaguer

7a Marxa del Baix Llobregat
Esmorzar, taller de pancartes i tothom
cap al Parc de Torreblanca on es farà
l’acte central de la marxa.

Actes de “IX Novembre Literari” estan organitzats sota la mirada femenina. Trobareu presentacions de llibre i
actes on el feminisme és protagonista.

Concert de música
Dijous 21 de novembre, a les 21 h.
Casal de Joves

US PROPOSEM...
MÚSICA
Jazz: Outer Space
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤, menors 30
anys: 5¤). Consumició inclosa.

25 anys: 5 ¤ i alumnat de l’escola de música:
gratuït).

Diumenge 17 de novembre, a les
19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Divendres 8 de novembre, a les 22
h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

TERTÚLIES I CONFERÈNCIES

Catalunya Coral amb concert dels
grups corals de Montblanc, Talamanca i Montcada i Reixac
Dissabte 9 de novembre, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I TAMBÉ...

Festival de playback de la Casa d’Extremadura
Dissabte 9 de novembre, a les 21 h.
Casal de Joves

Festa del 50è aniversari del Club
d’Esplai Ara Mateix
Divendres 8 de novembre, a partir
de les 17 h. Parc Can Sagrera

Estones de Clàssica: Elles. La música
sota el sostre de cristall, amb Mercè
Medina i Albert Colomar

Sopar d’aniversari de l’Associació
Amics del Barri Sud
Dissabte 16 de novembre, a les 21 h
Casal de Joves

Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤, menors de

Tertúlia de l’Ateneu: La història viscuda. Memòries, amb Joan B. Culla
Divendres 15 de novembre, a les 20
h. Sala Piquet de l’Ateneu

Festival de dansa del grup
de ballet de l’Ateneu i artistes
convidats
Diumenge 17 de novembre, a les
18 h. Sala Municipal de l’Ateneu
Documental del Mes:
What Walaa Wants, de Christy
Garland
Divendres 22 de novembre,
a les 20 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
Cineclub Utopia: Toy Story 4
Dissabte 23 de novembre, a les 19 h.
Sala Utopia del Casal de Joves
Cicle Gaudí: Me llamo Violeta, de
Marc Perramon i David Fdez. Castro
Diumenge 24 de novembre,
a les 20 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu
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SALUT

MEDI AMBIENT
CANVI CLIMÀTIC

Clean Up Day
al Mas Lluí
Durant el mes de novembre, el mes
de la Salut, es faran fins a 25 tallers
i xerrades a les escoles de Sant Just
per tal de difondre els hàbits saludables i transmetre la importància

d’una bona salut al llarg de la vida.
A més també:
Jugatecambiental del Mil·lenari
dedicada a la salut. Dissabte 9 de novembre, a les 11.30 h. Parc del Mil·lenari

I NO US PERDEU...
KARTS

ESCOLTEM LA CIUTAT

Dies 16 i 17 de novembre.
43a cursa de karts baixant pels carrers Creu del
Padró i Freixes
Lliurament de premis,
dissabte 30 de novembre, a les 18 h. Casal de
Joves
Info: www.kartsdecoixinets.org

Dia Internacional de les Ciutats
Educadores Què saps de Sant Just? Vine a
jugar amb el Trivial de Sant Just i guanya!
• Escoltem les teves propostes i idees
per a Sant Just!
• Taller amb el Carrau Blau i música amb
els Tallers de Música
• I al final, fem un vermut per celebrarho!
Dissabte 30 de novembre, a les 11 h
Pl. Antoni Malaret i Amigó

CLUB
AL CENTRE SOCIAL
EL MIL·LENARI
Club del ganxet
Els divendres, d’11 h a 12.30 h. Al Centre
Social El Mil·lenari
Taller intergeneracional de jocs
d’abans i d’ara
Amb la col·laboració de l’alumnat de 4t
de primària de l’Escola Canigó.
Dies 7, 14 i 21 de novembre, de 15.15 h
a 16.15 h. Al Centre Social El Mil·lenari
Xerrada: Vèncer els límits. Consells bàsics de la vida diària, amb
Sergesa Televida
Dins del Servei Local de Teleassistència
es duen a terme campanyes per promoure l’envelliment actiu i saludable,
incorporar hàbits de vida saludable i
incrementar la participació social de
les persones usuàries.
Dimecres 13 de novembre, a les 10.30
h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar
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L’Associació de Veïns de Mas Lluí
està per la labor: impulsa, treballa i
sensibilitza sobre el canvi climàtic. I
ho fa des del seu entorn més proper:
fent el “Clean Up Day”, és a dir, ajudant a netejar el Parc de Collserola
des del Mas Lluí. A més també han
impulsat el mercat d’intercanvi, amb
motiu de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.
Prèviament, també han organitzat
un taller de reciclatge. Us animem
a participar.
Taller: Fem bosses amb samarretes
Dimecres 20 de novembre, a les 17.30
h. Espai Mas Lluí
Clean Up Day, esmorzar i mercat
d’intercanvi
Inscripcions: netegemlentorn@gmail.
com. Diumenge 24 de novembre, a les
10 h. Espai Mas Lluí
Info: info@maslluisantjust.org

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d’aquestes propostes pensades per a vosaltres.
Ball en línia dinamitzat per Pedro
Mulero. Activitat gratuïta i exclusiva
per a les persones sòcies.
Dijous 28 de novembre, de 17.15 h
a 19.15 h. Centre Social El Mil·lenari

ESPORT I SALUT
Activitats esportives per a persones + grans 60 anys
Tots els dimecres, a les 10.30 h, des
del Parc del Parador
Es combinen passejades, natació i
altres activitats esportives en dies
alterns, dirigides per un/a monitor/a
del Complex Esportiu Municipal La
Bonaigua.
Activitat gratuïta. No cal inscripció.

ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN DE SANT JUST
DESVERN
Concert de la Coral Harmonia en
homenatge a les persones estimades

Divendres 1 de novembre, a les 12.30
h. Al cementiri
Excursió a Palamós per celebrar la
castanyada
Inscripcions el 6 de novembre, d’11 h
a 12.30 h, al Centre Social El Mil·lenari
L’excursió es fa el dimecres 13 de
novembre, a les 8 h. Des del Parc del
Parador
Sortida cultural al Castell de Montjuïc
Inscripcions el 6 de novembre, d’11 h
a 12.30 h, al Centre Social El Mil·lenari
Dimecres 27 de novembre, a les 10 h.
Des del Parc del Parador
Conferències de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran*
Conferència: La conquesta d’Amèrica. Llums i ombres, amb Antonio
Espino López, catedràtic d’Història
Moderna de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Dijous 7 de novembre

Conferència: Viatge al centre de la
Via Làctia, amb Carme Jordi Nebot,
doctora en Física per la Universitat de
Barcelona, professora del Departament
d’Astrofísica de la Universitat de Barcelona, membre de l’Institut Ciències
del Cosmos i de l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya
Dijous 14 de novembre
Conferència: Música dels 80, amb
Francesc Coma Casajuana, expert
en música moderna i clàssica
Dijous 21 de novembre
Conferència: Machu Picchu. L’imperi dels inques, amb Ariadna Baulenas Pubill, doctora en Història de
l’Art per la Universitat Autònoma de
Barcelona i directora de l’Institut de
Cultures Americanes Antigues
Dijous 28 de novembre
*Assistència gratuïta. No socis/es: 5¤
*Totes les conferències es fan a les 18 h, a
la Residència La Mallola (c.Raval de Sant
Mateu, 46-48 d’Esplugues de Llobregat).

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Espais Singulars: mostra d’art als aparadors
Amb obres d’Ignasi Rosés, Marcel Camps, Montserrat Sastre,
MIracle Serra, Nil Nebot, Roger Abella i Rubén Córdoba.
Al c.Bonavista 105, Pl. Parador 3 i Ctra. Reial 79-81, fins al 15
de novembre.
Exposició: Amateur: abans del Rock & Roll, de Francesc
Fàbregas Oliveras
Al Celler de Can Ginestar, fins al 16 de novembre.
Exposició: 50 anys de Tardor. Quan tot va començar (19701975)
Al CIM Can Ginestar, de l’1 de novembre al 8 de desembre.
Exposició: Mercè Rodoreda 1908-1983. Institut Català de
les Dones
Al CC Joan Maragall, del 5 al 27 de novembre

CLICS NOTÍCIES RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes d’octubre (5.630 clics)
1. Iniciada la grafitació de les parets laterals de la Rambla Modolell.
2. Detingut un home, de 70 anys, com a presumpte autor d’un homicidi a Sant Just.
3. Evacuen un grup d’infants del Canigó a Cambrils, degut als forts
aiguats.

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Exposició: Art-Llibre, del col·lectiu Taller de Pintura
Creativa dirigit per Margarita Mascaró
A la Biblioteca Joan Margarit, del 7 al 30 de novembre.
Exposició: Weekend Song, de Roger Córdoba Schwanebert
Al Celler de Can Ginestar, del 21 de novembre al 31 de
desembre. Inauguració dia 21, a les 19.30 h
Exposició de fotografia de viatges, de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Al CC Joan Maragall, del 28 de novembre al 10 de desembre

50 ANIVERSARI ESCOLA CANIGÓ

Si voleu ser partícips de l’aniversari dels 50 anys
de l’Escola Canigó i/o voleu
rebre els actes que es faran,
adreceu-vos a:
Informació: 50canigo@gmail.com
Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: T.G. Alfadir, S.A
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

AQUEST BUTLLETÍ
FA UNA UTILITZACIÓ
NO SEXISTA DEL
LLENGUATGE

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL
s’edita cada mes i es fa arribar,
mitjançant una bustiada, a totes
les llars del municipi. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos el
carrer i la finca a través de l’OAC
(Oficina d’Atenció a la Ciutadania).
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA DESEMBRE’19 - GENER’20:
Màxim dia per comunicar les activitats:
11 DE NOVEMBRE

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

sant_just_desvern_poble
Foto by @cesar_valmayor 💛
#SantJustDesvernPoble

SELECCIÓ DE TUITS (OCTUBRE 2019)
Victor Moreno Llanos
@Fundacionfriend
@santjustcat
bon dia crec que estaria be que fesiu una página de Facebook
santjustcat
@santjustcat
Gràcies pel teu suggeriment. Actualment les xarxes socials on estem presents són
twitter i instagram, i també trobaràs diversos canals de comunicació mitjançant
els quals podràs posar-te en contacte amb l’Ajuntament. Pots consultar http://
santjust.cat Salutacions.
santjustcat
@santjustcat
El nou model de recollida de residus a #SantJust es començarà a implantar al
2020 http://informacio.santjust.net/comunicat/1538/
@ALBEI2T
En resposta a @santjustcat i @AAVVMasLluiStJt
Espero equivocar-me, però crec que aquesta proposta revertirà en més deixalles
fora dels contenidors que dins, ja que qui segueixi passant de reciclar, ho tindrà
tan fàcil com no utilitzar la targeta i deixar la bossa al costat del contenidor
santjustcat
@santjustcat
En resposta a @ALBEI2T i @AAVVMasLluiStJt
Bon dia. Els contenidors que estaran tancats i funcionaran amb targeta són
els contenidors de resta i els contenidors d’orgànica. La resta estaran oberts.
Recordem que deixar les escobraries fora del contenidor es considera una
infracció greu i, per conseqüència, sancionable.
UPIC@UPICUPIC
La UPIC assisteix al 1r #cafèamblenergia de @santjustcat L’acte respon a
la voluntat de l’Ajuntament de donar a conèixer a l’empresariat la necessitat
d’incorporar polítiques i accions sobre l’estalvi energètic. I també a l’interés de
fomentar l’associacionime al municipi.
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Suma t a la 7a Marxa
del Baix Llobregat
contra la Violència de Gènere
Diumenge 24 de novembre
11 h Esmorzar i taller de pancartes (Walden)
12 h Sortida de la marxa i acte central al Parc de Torreblanca

