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Reptes de Sant Just per al 2020
CENTRE CÍVIC SOLEDAT SANS I SERAFINI
Continuen els treballs per a la construcció i posada en
marxa del Centre Cívic Soledat Sans, que donarà servei
a tot el municipi, i especialment al barri de Mas Lluí. El
centre cívic estarà situat al carrer Maria Montesori, al
costat del Sant Just Pàdel Club, i serà un equipament
funcional, dinàmic i integrat a la xarxa municipal, que
oferirà un espai de relació per a l’associació veïnal de
Mas Lluí, una sala polivalent, un espai d’estudi i treball,
un zona dedicada a l’emprenedoria i un espai adreçat a
famílies i infants.

MILLORES A LA SALA MUNICIPAL DE L’ATENEU
La sala de l’edifici de l’Ateneu s’ha incorporat a la xarxa
d’equipaments municipals al 2019. L’Ajuntament afrontarà ara una inversió per millorar el confort de l’espai i
ampliar la possibilitat de fer-hi més actes culturals. Al
2020 es duran a terme els primers treballs de millora
mentre s’elabora el pla funcional de l’equipament.

EL TRAMVIA PER LA CARRETERA
L’aprovació inicial de l’ampliació del TRAM entre Sant
Just i Esplugues suposa un pas més cap a la posada en
marxa d’una nova via, que unirà les parades Rambla de
Sant Just i Pont d’Esplugues. Aquest projecte d’àmbit
metropolità servirà per reorganitzar la mobilitat i el
transport públic a la carretera Reial, a la vegada que es
treballa perquè s’executi el projecte dels carrils BUSVAO per la B-23.

AMPLIACIÓ DE LA BONAIGUA
Durant el 2020, està previst que finalitzin les obres de
la nova pista exterior del Complex Esportiu Municipal
La Bonaigua, que suposaran una ampliació dels espais
destinats als clubs esportius i una millora dels horaris
d’entrenament. Posteriorment, començaran les obres
del nou pavelló annex, que comptarà amb una pista de
parquet que es podrà dividir en tres pistes transversals,
vuit vestidors per a equips i quatre vestidors per a àrbitres.
Al 2020 també està prevista ampliar el terreny de joc i
els vestidors del camp de futbol.

CANVI DEL MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS
L’any 2020 es començarà a implantar el nou model de
recollida de residus amb contenidors amb xip i recollida
comercial porta a porta. La implantació progressiva d’un
nou sistema hauria de permetre augmentar fins al 65% els
nivells de recollida selectiva. L’aposta per la millora en el
tractament dels residus inclou la construcció d’una nova
deixalleria municipal de tercera generació per fomentar
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la recollida selectiva, la reutilització i la sensibilització
ambiental, situada al Polígon Sud-Oest.

NOU IMPULS ALS SERVEIS DESTINATS A LES DONES
Aquest 2020, l’Ajuntament ampliarà els serveis d’atenció
a les dones, especialment a les que pateixen o han patit
maltractaments. S’executaran noves vies per abordar la
detecció i prevenció de situacions de violència, especialment entre el jovent. Aquestes accions reforcen el
compromís que Sant just va adoptar el 2019 quan es va
declarar Municipi Feminista.

UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
Després de l’estiu, l’Ajuntament té previst llançar una
campanya de comunicació per donar a conèixer la universalització dels serveis socials i l’oferta de programes
i ajuts per a tota la ciutadania. En aquesta línia, al gener
es millorarà i ampliarà el Servei d’Atenció a Domicili
amb més hores de servei i més persones beneficiàries.

AMPLIACIÓ DEL PARC D’HABITATGE PÚBLIC
Durant el 2020, està previst que comencin les obres
de l’última promoció d’habitatge públic al barri de
Mas Lluí. Aquest projecte de l’IMPSOL amb la col·laboració de PROMUNSA permetrà construir 36 habitatges (18 de lloguer i 18 de venda) al carrer de Carolina Catasús.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT
Som ciutat educadora. El 2020 també serà l’any en què
l’Espai de Participació d’infants i adolescents de Sant
Just serà una realitat. Durant el 2019, un grup motor
format per infants i adolescents escollits aleatòriament
ha dissenyat el procés de creació d’un nou consell, que
complirà amb l’objectiu de garantir els drets dels infants
i convertir-los en protagonistes en la presa de decisions
públiques.

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
SUD-OEST
El teixit econòmic és un dels motors de desenvolupament del municipi i la creació enguany d’una associació empresarial que potenciï els interessos comuns
d’aquest col·lectiu facilitarà l’assoliment de nous reptes. L’Ajuntament també treballarà per flexibilitzar la
normativa vigent sobre l’ocupació de polígons, permetent que s’ampliïn els usos i donant el màxim rendiment al sostre existent perquè s’hi implantin noves
empreses.

AGÈNCIA MUNICIPAL DE L’HABITATGE
I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’Agència Municipal de l’Habitatge i el Desenvolupament
sostenible és un nou instrument de gestió que nodrirà de
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més contingut l’empresa municipal PROMUNSA amb la
finalitat de promoure nous hàbits i accions que fomentin
el compromís contra el canvi climàtic i l’agenda 2030,
consolidant i donant un nou impuls al desenvolupament
sostenible a Sant Just Desvern.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL
DE COLLSEROLA
Al 2020, es desenvoluparà el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de Collserola, que inclourà
l’ordenació i la regulació dels usos del parc natural pel
que fa a la xarxa viària, els espais forestals, etc.

NOU ESPAI SOCIAL A LA PLANA - BELLSOLEIG
Durant el 2020 està previst que es construeixi un espai
que servirà com a punt de trobada del veïnat i de l’associació del barri. Es tracta d’un barri amb identitat pròpia,
que organitza activitats lúdiques i familiars, s’implica en
l’execució de projectes públics de millora del barri i que
a partir d’ara comptarà amb un local que desenvolupar
la seva activitat.

PRIMERS PASSOS CAP AL NOU CUAP
El nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària, que
s’ubicarà a les instal·lacions del Parc de Torreblanca,
anirà agafant forma properament. Durant el 2020, està
previst que s’elaborin el programa funcional i el projecte executiu de l’equipament sanitari, que en un futur
donarà servei 24 hores al dia i 365 dies l’any als municipis de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Vallirana, Papiol,
Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei i La Palma de Cervelló.
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EQUIP DE GOVERN

20 20
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

El 20 és un número clau per Sant Just Desvern. Tot i el creixement sostingut en el temps, ens anem apropant poc a poc als 20.000 habitants,
el que ha requerit un anàlisis detallat dels equipaments existents i futurs,
així com dels serveis oferts a la ciutadania. Fruit del seu desenvolupament,
els barris de Mas Lluí i Torreblanca comptaran amb nous equipaments i
serveis pròxims i de qualitat. Des del Govern municipal, hi estem treballant
des de tots els àmbits: urbanisme, mobilitat, serveis socials, salut, sostenibilitat, comerç, empresa i seguretat, entre d’altres.
D’altra banda, l’any 2020 implica la forta arrencada del pla d’inversions del mandat. El document del Govern contempla la construcció de
nous equipaments, com el Centre Cívic Soledat Sans i Serafini o la nova
Deixalleria; l’adequació d’espais patrimonials, com la Sala Municipal de
l’Ateneu o la masia de Can Freixes; la remodelació de la via pública ja sigui
per realitzar el soterrament de línies o la millora de l’accessibilitat; o l’ampliació de les instal·lacions esportives tant al Complex de La Bonaigua com
al Camp de Futbol.
Tenint com a marc de referència el pla d’inversions del mandat, hem
elaborat el pressupost municipal per a l’any 2020. Uns comptes que segueixen apostant fort pels serveis socials amb la inversió en el Servei
d’Atenció a Domicili, la Teleassistència o els ajuts econòmics a famílies
amb rendes baixes. I aquest 2020 farem una campanya institucional per
defensar la universalització dels serveis socials i traslladar a la ciutadania
que “la vida dona moltes voltes” i tothom té dret a conèixer a què té dret

EL QUE ÉS ESSENCIAL

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

En el proper ple del mes de desembre portarem a aprovació tres elements
essencials per al desenvolupament de les polítiques municipals. Dos plans
estratègics per al mandat 2019-2023: el Pla d’Inversions Municipal i el Pla
d’Actuació Municipal. Amb aquests dos plans configurem els objectius
polítics per als pròxims quatre anys i definim les noves necessitats i oportunitats. El tercer element, també importantíssim per poder materialitzar
les accions del PAM i del PIM és el pressupost municipal del 2020.

quan pateix una dificultat social durant el seu trajecte vital. D’acord amb
la universalització, també treballarem per implantar la tarificació social a
l’escola bressol Marrecs, on el preu que paguin les famílies estigui adequat
al seu nivell renda.
L’inici d’any preveu moltes altres iniciatives, ja siguin de sostenibilitat
amb el nou sistema de recollida de residus o bé d’habitatge amb la nova
promoció pública a Mas Lluí amb 18 habitatges de lloguer públic i 18 més
de venda. La transformació de PROMUNSA en una agència d’habitatge i de
desenvolupament sostenible va en aquesta mateixa direcció.
Com veureu a les pàgines inicials del Butlletí, els reptes del 2020 són
ambiciosos i complexes. Actuacions, programes i transformacions que es
faran amb un esforç important de finançament local, i amb la necessitat
d’un diàleg constant i obert amb d’entitats, empreses, col·lectius i ciutadania.
Bon any!

Elements d’inversió centrals com la rehabilitació de la Sala Municipal
de l’Ateneu, la finalització de l’ampliació del Complex Esportiu la Bonaigua
o la segona Escola Bressol Municipal són apostes de futur per tenir un
Sant Just on l’esport, la cultura i l’educació siguin elements centrals de la
vida dels santjustencs i santjustenques. D’aquests exemples m’agradaria
destacar-ne un, la segona Escola Bressol Municipal.
Aquesta és una aposta i també una lluita. Una aposta per entendre el
0-3 com una etapa educativa vital, com a motor del desenvolupament de
les habilitats dels infants i com a eina educativa de caràcter compensador,
perquè és l’etapa on es forgen les primeres injustícies. És la primera etapa
on podem lluitar contra el fracàs escolar i revertir les desigualtats educatives.
Ara bé, tenim el fre de mà posat i no de manera voluntària. Des del
2016 hem establert negociacions per tal que el Departament d’Educació
de la Generalitat creï les noves places públiques de 0-3, ja que és l’organisme que té la competència per fer-ho i, ara per ara, ha esdevingut un mur
infranquejable. Però, a pesar d’aquest mur, seguirem demanant i treballant
per fer realitat una nova Escola Bressol a Sant Just Desvern.
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50è aniversari de l’Esplai Ara Mateix

MARIA ESTRADÉ, MONITORA DE L’ESPLAI ARA MATEIX

“Arribar al mig segle de vida
ha estat tot un repte”
Com heu celebrat el 50è aniversari de l’Esplai?
Totes les propostes han estat de caire familiar: al febrer vam gaudir d’una
excursió per Collserola i un dinar de carmanyola, al maig vam organitzar
un sopar popular i una acampada al Torrent del Pont Reixat, al juliol vam
instal·lar pel poble un circuit de plafons sobre la història de l’entitat i, al
novembre, vam clausurar l’aniversari amb una festa al Parc de Can Sagrera.
Per organitzar-ho, vam considerar simbòlica i necessària la implicació de
voluntàries que haguessin format part de l’Esplai.
Què representa arribar al mig segle de vida?
Ha estat tot un repte. Som una entitat que evoluciona i millora gràcies al
treball voluntari de les monitores. Ens hem adaptat a les diverses situacions
que han sorgit al llarg de la nostra trajectòria, mantenint sempre el treball
dels valors i, sobretot, l’espai lúdic.
Com ha evolucionat l’Esplai en els 50 anys d’història?
El canvi és essencial en qualsevol entitat amb projecte de futur i sempre
ens hi hem sobreposat amb caliu, energia i esperit d’esplai. La prova és
que les famílies segueixen portant els infants a l’Esplai on elles mateixes
van créixer.
Quina tasca feu a l’Esplai?
Com a entitat de lleure, vetllem per l’educació social de les joves, intentant
formar persones conscients i crítiques amb el seu entorn. Treballem els
valors de la cooperació, el respecte i l’autonomia dels infants des d’un
entorn de joc vinculat als grups d’edat.
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LLUÍS SEGURA, FUNDADOR DE L’ESPLAI ARA MATEIX

“El nom «Ara Mateix»
reflecteix les ganes d’educar
ara i aquí”
Com van ser els inicis de l’entitat?
L’any 1967, abans de l’hora del cinema al casal parroquial, quedava una
estona d’una hora i mitja en què els infants no sabien què fer. Una colla de
joves vam pensar que podíem educar els infants a través de l’acció en el
temps lliure i vam iniciar l’Esplai. Tot i així, la data fundacional és el 9 de
gener de 1969, quan es va formalitzar l’entitat. Cal esmentar la feina que van
fer la Dolors Bou, mestra de l’Escola Núria i monitora de l’Esplai, i un grup
de frares franciscans de Barcelona, que venien cada setmana a fer esplai.
Per què l’Esplai es diu “Ara Mateix”?
Quan vam presentar els papers per formalitzar l’Esplai, vam haver de pensar
un nom oficial. Els finalistes van ser “Cors Valents” i “Ara Mateix”, i el segon
va guanyar per àmplia majoria. “Ara mateix” reflecteix les ganes d’educar
ara i aquí.
Com has viscut la celebració del 50è aniversari?
He participat en diverses activitats, com una excursió on se’m va demanar
que expliqués la història dels primers anys de l’Esplai. Les persones que el
vam iniciar estem satisfetes de com va l’entitat, perquè és necessari que hi
hagi joves que es dediquin a educar en el temps lliure.
Com ha canviat l’Esplai en 50 anys?
Han canviat algunes coses, com per exemple que ara l’Esplai ja no pertany a
cap moviment d’església, però se n’han mantingut d’altres que ja es feien als
inicis, com les festivitats de Carnaval, les colònies d’estiu, els campaments,
les rutes, l’aguait, el raid o les cançons d’abans dels àpats.

Vols fer de patge a la
Cavalcada de Reis?

Aquest Nadal,
cap infant sense
joguina

Si sempre has volgut ser patge de la Cavalcada de Ses Majestats els Reis
d’Orient, has de saber que l’Ajuntament disposa enguany de 16 places de
patge per a infants d’entre 7 i 12 anys que tinguin alguna vinculació amb el
municipi (residència, escola, familia, entitats, etc.).
Les inscripcions estaran obertes des del 9 fins al 31 de desembre a través
del web santjust.cat. En cas que se superin les 16 sol·licituds, el 3 de gener
es farà un sorteig en directe a Ràdio Desvern on s’escolliran els 16 infants
que participaran en la Cavalcada de Reis com a patges. Els infants que no
hagin sigut mai patges de la carrossa de l’Ajuntament tindran prioritat per
davant dels que ja ho hagin estat.

Des del 17 de desembre fins al 2 de gener,
podeu col·laborar en la campanya “Cap infant
sense joguina” i contribuir a què el dia de Reis
sigui especial per a tots els nens i nenes del
poble. Hi podeu col·laborar comprant regals
en alguna de les botigues següents:
•
•
•
•
•
•
•

Papereria Escrivà
Cal Llibreter
Cistelleria Ballart
Jeanine Patchwork
Tutu Barcelona
La Vie en Papier
Papereria Neki

L’objectiu d’aquesta campanya és garantir
que arribin regals nous i adequats als infants
de famílies en risc d’exclusió social.

I QUAN ACABIN LES FESTES, RECICLA EL TEU ARBRE
Entre els dies 7 i 15 de gener, els arbres de Nadal naturals es podran dipositar a la Deixalleria
o en qualsevol dels punts especialment habilitats:
•
•
•
•
•

Av. Generalitat / Ctra. Reial
Av. Indústria / Camp Roig
C. Salvador Espriu / C. Tudona
Parc de Joan Maragall
Parc del Parador / C. Creu

•
•
•
•
•

Pl. Montfalcone
Pl. Mediterrània
Parc del Canigó
Mas Lluí
Pl. Antoni Malaret
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NOTÍCIES BREUS

El poeta santjustenc Joan Margarit ha estat guardonat amb el Premi Cervantes
2019, atorgat pel Ministeri de Cultura i Esport. El jurat ha premiat Margarit “per la
seva obra poètica de profunda transcendència i lúcid llenguatge, sempre innovador”, i que “ha enriquit tant la llengua espanyola com la llengua catalana”. Aquest
reconeixement se suma a d’altres, com el Premi Nacional
de Literatura 2008, el Premi Iberoamericà de Poesia
Pablo Neruda 2017 i el Premi Reina Sofia de Poesia
Iberoamericana 2019.
El Premi Cervantes, considerat el més important de les lletres en espanyol, ha reconegut altres
noms il·lustres del món de la literatura
com Mario Vargas Llosa, Jorge Luis
Borges i Rafael Alberti, entre d’altres.
Margarit és el cinquè escriptor
català que rep el premi, però el
primer que ha escrit el gruix de la
seva obra en català.
La cerimònia d’entrega del
guardó tindrà lloc el 23 d’abril a la
Universitat d’Alcalá de Henares.

Eleccions generals 10N
Resultats a Sant Just Desvern (% de vots)
%

,52
%

%
66
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La participació a les eleccions generals del 10 de novembre a Sant Just va
ser del 79,13%, prop de 4 punts menys que en els comicis del 28 d’abril. El
col·legi amb més participació va tornar a ser el de Mas Lluí, amb un 86,11%
de participació. Aquestes xifres s’emmarquen en un davallada generalitzada de la participació, que a Catalunya es va situar en el 72,2% i a la resta
de l’Estat, en el 69,9%.
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LA PARTICIPACIÓ A LES
ELECCIONS GENERALS A SANT
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Solidança ha enviat un contenidor a Gàmbia
en el marc de dos projectes solidaris liderats
per M’Bolo, la seva entitat germana en aquest
país de l’Àfrica Occidental. El primer projecte,
finançat per les Nacions Unides, dotarà un petit
port de pescadors d’un sistema de fabricació
de gel amb energia solar. El segon, finançat
per la Unió Europea, permetrà la instal·lació de
cinc multiplataformes en zones remotes. Les
multiplataformes són locals amb serveis com
rentadores, frigorífics i molins de gra, alimentats
amb energia solar. Tant al centre de fabricació
de gel com a les multiplataformes hi treballaran
noies que s’han format a FANDEMA, un centre
de dones de M’Bolo on reben formació.

JOAN MARGARIT GUANYA
EL PREMI CERVANTES 2019

23

SOLIDANÇA COL·LABORA
EN L’ENVIAMENT
DE PRODUCTES A
GÀMBIA EN EL MARC DE
PROJECTES SOLIDARIS
AMB UN CENTRE DE
FORMACIÓ DE DONES

NOTÍCIES BREUS
LA 43A CURSA DE KARTS DE COIXINETS
HOMENATJA ÀLEX PORTAS
120 karts van participar els dies 16 i
17 de novembre en la 43a Cursa de
Karts de Coixinets. Un esdeveniment
típicament santjustenc, en què enguany es va recordar la figura d’Àlex
Portas Modolell, mític participant de
la cursa que va morir el juny d’aquest
any.

LA BIBLIOTECA AMPLIA
L’HORARI DE L’AULA D’ESTUDI
ELS MESOS DE DESEMBRE
I GENER
La Biblioteca Joan Margarit amplia l’horari del servei d’aula
d’estudi durant la segona quinzena del mes de desembre i tot
el mes de gener, coincidint amb l’època d’exàmens. A partir
del 20 de desembre, l’aula d’estudi prolongarà l’horari dels
divendres fins a les 22 h, obrirà els dissabtes de 10 h a 14 h i
de 16 h a 24 h, i obrirà els diumenges, de 10 h a 14 h i de 16 h a
22 h. D’altra banda, l’aula d’estudi romandrà tancada els dies
6, 7, 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener. Els dies 24 i 31 de
desembre, la biblioteca obrirà només en horari de matí.

Guanyadores i guanyadors
per categories
Pre-aleví
625 – Adrià Mariné i Max Vilanova
Aleví
604 – Álvaro Mazana i Lucas Llorens

Fèmines
301 –Yolanda Moya i Clàudia Malaret

Cadet
403 – Jan Estatuet i Marc Tarrida

Veterans
206 – Mario Mazana i Manel Llorens

Júnior
103 – Paul Stefan i Tomàs Sanz

Sènior
25 –Imanol López i Gerard Maynés

Mixta
708 – Mariona Sales i Pau Martín

Màster
3 – Jan Busquets i Adrià Sandoval

UN SANTJUSTENC AL CAMPIONAT
DEL MÓN DE GELATERIA ARTESANA

Matrícules obertes
per als cursos del Servei
Local de Català

El santjustenc Lluís Ribas, químic de formació i gelater artesà des de fa més de
25 anys, forma part de l’equip que representarà Espanya en el VIII Campionat del
Món de Gelateria Artesana, que se celebrarà a Rímini (Itàlia) el gener del 2020.
La selecció, formada per cinc professionals del sector, presentarà vuit creacions
relacionades amb el gelat artesà. Lluís Ribas compta amb una dilatada experiència en aquest àmbit i col·labora amb professionals tant del sector gelater com del
sector de la pastisseria.

Els dies 16, 17 i 18 de desembre us podeu inscriure als cursos del segon trimestre del Servei Local
de Català, que començaran la segona setmana de
gener. Les matriculacions es podran formalitzar a
l’equipament de Les Escoles, de 10 a 12 h i de 17 a
19 h. El Servei Local de Català imparteix cursos per
a tots els nivells i ofereix certificats homologats.
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Aprofita els ajuts de l’Ajuntament i altres administracions
per instal·lar plaques solars a casa teva
La ciutadania i les empreses ja poden consumir, emmagatzemar, compartir i
vendre l’energia elèctrica que generen. La baixada de preus de les plaques solars
(un 80 % en menys de 5 anys), la nova normativa reguladora de l’autoconsum
energètic, la penetració del vehicle elèctric i el desenvolupament tecnològic
de les bateries han convertit la ciutadania en la veritable protagonista de
la transició energètica.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern i altres administracions públiques
ofereixen incentius econòmics a persones propietàries i llogateres d’habitatges
amb l’objectiu de potenciar la generació d’energia neta. A més a més, aquests
ajuts són acumulables sempre que es compleixin els terminis, de manera que
el benefici econòmic per a les persones que s’hi acullin pot ser substancial.

• Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI):
ajuts de fins al 25 % del cost total de la instal·lació de plaques
fotovoltaiques. L’Ajuntament aplica una reducció del 50 %
de l’IBI dels següents 10 anys als habitatges ens els quals
s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del Sol (sense estar-hi obligats per
normativa).
• Bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions,
instal·lacions o obres (ICIO) de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar.
• Programa Habitabilitat 2018 (termini ampliat fins al
28 de febrer de 2020). Ajuts a la rehabilitació energètica
de fins al 40 % del pressupost (amb un màxim de 3.000
euros) a través del Programa Habitabilitat 2018 del Consorci
Metropolità de l’Habitatge, que incentiva la instal·lació d’equips
de generació d’electricitat amb energies renovables.
• Altres administracions públiques d’àmbit estatal i
autonòmic anuncien regularment convocatòries específiques
d’ajuts per a instal·lacions fotovoltaiques a través dels
organismes IDAE i ICAEN
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El projecte En Bici Sense Edat ja va sobre rodes
i busca voluntàries i voluntaris a Sant Just
Prop de 20.000
bicicletes passen
cada mes pel
carril bici de la
carretera Reial
Les dades dels comptadors de
bicicletes revelen que l’ús del carril bici
va en augment i que, en els darrers
mesos, ja han estat prop de 20.000
les bicicletes que n’han fet ús. El mes
d’octubre de 2019 va ser el de màxima
afluència, amb un total de 20.900
ciclistes
D’altra banda, a finals d’octubre
es va obrir al trànsit de bicicletes el
tram de 80 metres que encara s’havia
de construir i que uneix l’avinguda de
Jacint Esteva i Fontanet d’Esplugues i
l’avinguda Diagonal de Barcelona.

El projecte En Bici Sense Edat ja és
una realitat als carrers de Sant Just.
Aquesta iniciativa, acollida i impulsada per Sant Just Solidari, treballa
per posar en contacte persones grans
o amb discapacitat amb voluntàries i voluntaris que les acompanyin
amb tricicles adaptats. L’objectiu és
retornar la capacitat d’anar en bicicleta a aquests col·lectius i reforçar
els lligams intergeneracionals.
Aquesta idea, que va néixer a Dinamarca, s’ha estès a una quarantena
de països arreu del món i ha arribat a
diverses ciutats catalanes. El santjus-

tenc Carles Sànchez, voluntari d’En
Bici Sense Edat a Barcelona, ha decidit portar la idea al nostre poble i
ho ha fet a través de l’ONG Sant Just
Solidari, que vehicularà el projecte
al municipi. L’Ajuntament finança el
tricicle i el seu manteniment, i ajudant a dissenyar els recorreguts. El
tricicle està adaptat a les necessitats
de les persones usuàries, tant pel que
fa a la seguretat i la comoditat dels
passatgers i passatgeres com pel que
fa a la facilitat de maneig, ja que està
equipat amb sistemes elèctrics de
suport a la tracció.

Actualment, En Bicic Sense Edat
ha començat a fer proves pilot a Sant
Just (especialment als habitatges
públics d’El Mil·lenari) amb una
desena de persones i ha iniciat una
campanya de captació de voluntaris
i voluntàries. Totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar s’han
de posar en contacte amb Sant Just
Solidari a través de l’adreça de correu electrònic: enbicicsenseedat@
justsolidari.cat. Els voluntaris i les
voluntàries poden ajustar la seva
dedicació al temps i a l’horari de
què disposin.

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

RECURSOS PER A LA PREVENCIÓ
I EL TRACTAMENT DE LA
DROGODEPENDÈNCIA
La Mancomunitat Fontsanta aglutina els municipis de Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí per oferir
serveis piscosociosanitaris i assistència en l’àmbit de les addiccions, així
com un servei de prevenció de la drogodependència.

L’entorn juga un paper clau
en el consum d’alcohol per
part d’adolescents i joves

CAS FONTSANTA
El Centre d’Atenció Sanitària Baix Llobregat Fontsanta (CAS Fontsanta)
ofereix orientació, informació, formació i assessorament a totes les persones
que es troben en una situació de drogodependència. És un centre públic
d’atenció sanitària format per un equip multidisciplinari d’assistència
especialitzada, prevenció, seguiment i rehabilitació de persones drogodependents, inclosos l’alcoholisme i el tabaquisme.
CAS Fontsanta
c. Mossèn Andreu, 13-19
Cornellà de Llobregat
933 734 152 / casfontsanta@pas-org.cat
Horari
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores;
Dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 h.
Per demanar visita, cal trucar per telèfon

SERVEI DE PREVENCIÓ
DE LA DROGODEPENDÈNCIA VIBRA
El servei de prevenció de drogodependències de la Mancomunitat Fontsanta és un servei especialitzat que articula la intervenció pel que fa a la
prevenció del consum de drogues i substàncies addictives. El seu objectiu
és promoure un consum responsable i reduir els riscos mitjançant la formació dels professionals de l’educació,
informant al jovent i intervenint
directament amb les persones menors d’edat.

El servei de prevenció de la drogodependència treballa en tres línies
d’actuació:

1. Informació, comunicació i sensibilització
Un dels objectius principals del servei de drogodependència és difondre
els seus serveis i visibilitzar totes les accions que duen a terme a través
de diversos canals de comunicació i campanyes de sensibilització. Ho fan
a través de les xarxes socials amb els següents perfils:

• Facebook: facebook.com/vibra.info
• Twitter: @Fontsanta_Drugs
També compten amb un número de WhatsApp (655 271 152), que ofereix
un canal de comunicació dirigit a famílies, joves i altres persones que
necessitin assessorament sobre algun cas de consum que tinguin a prop.
El WhatsApp dona resposta immediata a les peticions i consultes que
es realitzen.

2. Prevenció i reducció de riscos
En aquest eix, el servei de prevenció de la drogodependència Vibra incideix
en l’oci nocturn. Per una banda, es duen a terme intervencions directes
en actes públics com festes majors, i per una altra, arriben a les entitats
que organitzen barres de dispensació d’alcohol, per assessorar sobre com
minimitzar riscos en la gent jove i adolescent.
També s’incideix als centres escolars amb programes de prevenció. A Sant
Just, durant l’any 2018, es van dur a terme 10 tallers de prevenció en què
van assistir un total de 245 persones. Aquestes tallers es van realitzar a
6è de primària, l’ESO i a l’Escola d’Adults.

3. Detecció, intervenció i seguiment
L’objectiu d’aquest eix és posar èmfasi en la coordinació, amb protocols
destinats a agents socials i centres educatius per tal de detectar casos i
intervenir-hi. En aquest sentit, el servei de prevenció de la drogodependència afavoreix el treball coordinat amb els agents socials dels municipis
(Serveis Socials, Joventut, CAS, CSMIJ, EAP, etc.) per tal d’abordar els casos
individuals des d’una perspectiva integral.
12 EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2019-GENER 2020

CAMPANYA #SOMEXEMPLE
El servei Vibra de prevenció de la drogodependència de la Mancomunitat
Fontsanta ha engegat una campanya sota el lema “#SomExemple en el
consum d’alcohol” amb l’objectiu de conscienciar sobre el paper clau de
l’entorn en l’inici del consum d’alcohol per part de joves i adolescents.
El consum d’alcohol és un dels problemes més rellevants en l’àmbit de la
salut pública al nostre país. Malgrat tractar-se d’una pràctica normalitzada,
l’alcohol és considerada una droga per l’Organització Mundial de la Salut,
ja que modifica l’estat d’ànim, crea dependència, incrementa el risc de patir
diverses malalties i està relacionada amb un augment de la violència, les
conductes sexuals de risc i els accidents de circulació.
El col·lectiu jove i adolescent és especialment vulnerable al consum d’alcohol (els 14 anys és l’edat mitjana d’inici de consum d’alcohol, segons
el Pla Nacional sobre Drogues 2018) perquè és l’etapa vital en què es
desenvolupa la capacitat de sentit crític i el context del grup d’amistats i
les influències externes prenen rellevància. Per tots aquests motius, des
del servei de prevenció de la drogodependència Vibra s’ha considerat
indispensable desenvolupar eines i estratègies que fomentin el raonament
crític i tinguin en compte l’entorn sociocultural a l’hora de reduir els riscos
derivats del consum d’alcohol.

Cal que les famílies i les persones adultes de referència dels joves col·laborin
en la promoció d’hàbits saludables, per tal de fomentar el desenvolupament
del sentit crític envers el consum d’alcohol i altres drogues.

RECORDEU:
• No cal beure per passar-s’ho bé.
• No tothom beu ni és obligatori fer-ho.
• El consum d’alcohol és incompatible amb
la conducció.
• La violència no és un símptoma de l’alcohol.
• L’alcohol no és una excusa.
EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2019-GENER 2020 13

L’Ajuntament agraeix la bona integració
dels menors subsaharians amb un sopar
al Casal de Joves

Sant Just crearà
una Comissió
Municipal del
Nomenclàtor

El 14 de novembre, l’Ajuntament
va organitzar un sopar al Casal de
Joves amb la presència dels nois
i les educadores i educadors del
Centre d’Acolliment i Diagnòstic
Kirikú, així com entitats, col·lectius i persones que han col·laborat
en l’acollida dels menors subsaharians. L’alcalde, Josep Perpinyà, i
la regidora de Solidaritat i Cooperació, Quima Giménez, van agrair
la bona integració del centenar de
nois subsaharians que han estat a Sant Just, la feina de la Cooperativa
Eduvic i de l’Hotel City Park Sant Just, i la col·laboració de les entitats i
persones voluntàries.
En aquest sopar, es va fer entrega del quadre de Nirvana Jiménez dedicat als nois subsaharians i es van lliurar els diners recaptats a la Quina
solidària de Festa Major.

El ple del mes d’octubre va aprovar per
unanimitat una moció per a la creació
d’una Comissió Municipal del Nomenclàtor presentada pel grup municipal d’Esquerra. Aquest nou òrgan pretén establir
uns criteris mínims per denominar, revisar
i actualitzar els noms de carrers, places
i espais del poble en base a un ampli
consens. Un dels reptes principals serà
proposar noms de dones fins assolir un
50% respecte els carrers, espais o equipaments amb noms d’homes.
La Comissió Municipal del Nomenclàtor serà presidida per l’alcalde i tindrà
com a mínim nou representants més d’entitats i col·lectius locals, com el Centre
d’Estudis Santjsutencs o el Consell Municipal de les Dones. L’Ajuntament disposa
d’un màxim de 6 mesos per elaborar una
proposta de reglament de la Comissió i
consensuar la posada en marxa d’aquest
nou òrgan de participació.

Entitats que hi col·laboren

Sant Just Solidari, Justícia i Pau, SEAS, Bandandarà, Dimonis Apagallums de Camablanca,
voluntariat lingüístic, Institució La Miranda, Casal de Joves, Club Atletisme Sant Just, C.F. Sant Just,
Atlètic Sant Just F.C., Carrau Blau, Esplai Ara Mateix, AEiG Martin Luther King, Càritas, Solidança,
Escola Isabel de Villena i Biblioteca Joan
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Les empreses ja poden
sol·licitar acollir-se al
programa 3+6 de subvencions
per a la formació i l’ocupació
Fins al 31 de desembre està obert el termini per a què les empreses presentin la seva sol·licitud a acollir-se al programa 3+6, que
atorga ajuts a les empreses amb l’objectiu de fomentar la formació
i la contractació de sis persones en situació d’atur. La convocatòria
d’ajuts, de 9 mesos de durada (3 de formació i 6 d’ocupació), atorgarà fins a un màxim de 95.000 ¤ a l’empresa beneficiària, 15.000
¤ en concepte de formació i 80.000 ¤ en concepte de despeses
salarials i cost de la Seguretat Social.
El programa, que es realitza des de l’any 2015, inclou enguany
de manera específica el foment de la contractació de persones amb
discapacitat (física, intel·lectual o sensorial) o malaltia mental. Un
altre canvi destacat de la convocatòria 2019 és que l’empresa beneficiària dels ajuts haurà de mantenir la relació contractual amb les
persones participants durant almenys tres mesos des de la finalització del programa i, en acabar aquest període, haurà de contractar
almenys dues de les sis persones durant un mínim d’un any.

El servei gratuït d’autoreparació
d’aparells ReparaTruck
arriba a Sant Just
El servei gratuït d’autoreparació de petits
electrodomèstics,
aparells informàtics
i bicicletes ReparaTruck ha arribat a Sant
Just. Després de ser al
mercat ambulant de la
plaça Camoapa el 13
de novembre, el Reparatruck serà dissabte
14 de desembre a la plaça Iulia Quieta, des de les 10 fins a les 13 h.
El servei mòbil d’autoreparació ofereix les eines necessàries per reparar
aparells i el suport d’una persona especialista perquè cadascú pugui
reparar els seus propis petits electrodomèstics, aparells informàtics,
bicicletes o altres objectes. Aquest servei de Solidança, que s’anirà
repetint per diferents punts, contribueix a allargar la vida útil dels
aparells, reduint el malbaratament i la generació de residus.
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COM SERÀ EL PAS
DEL TRAMBAIX
PER LA CARRETERA
REIAL?

TRAMVIA PER
LA CARRETERA

AMB EL CAP BEN
ALT I LA MIRADA
LLARGA

Josep Maria Rañé
i Blasco
Grup Municipal del
PSC

Laia Flotats
Bastardas
Grup Municipal
de JUNTS X CAT-PAR

Jordi Porta Pruna
Grup Municipal d’ERC

Hi ha diferents alternatives per afavorir el pas del
tramvia per la Carretera Reial. Per conèixer quines
són, l’Autoritat del Transport Metropolita (ATM) ha
aprovat un estudi amb diferents alternatives i ara està
obert el període d’exposició pública.
És una bona noticia i un avenç clau per a què Sant
Just millori les seves connexions amb un mitjà de
transport públic ràpid, còmode i de gran capacitat.
Una important millora en mobilitat fruit del protocol
de col·laboració acordat ara fa més de 2 anys entre
la Generalitat, l’ATM i els tres municipis afectats per
aquesta ampliació dels servei.
Tanmateix, aquest tràmit no és el final del procés
sinó més bé el seu inici. Encara queden molts passos
a donar i moltes voluntats a conciliar, abans de veure
circulant els tramvies per la carretera.
A l’entendre el PSC ara el que procedeix és conèixer
les 4 alternatives d’implantació i els dos projectes de
reordenació de les línies de tramvia que ens donaran
servei, així com els condicionants físics, econòmics i
socials d’una inversió publica de més de 42 milions
d’euros.
No és encara el moment de prendre decisions, sinó
d’informar-nos per formar-nos una idea, d’analitzar el
pros i contres, si n’hi ha, de demanar la informació i els
estudis complementaris que es necessitin per esvair
dubtes i resoldre problemes.
És amb aquest objectiu que l’Ajuntament ha convocat una sessió informativa el proper dia 10 de desembre,
en el marc del Consell Municipal de Mobilitat.
Cal ser conscients que aquest és un projecte molt
important i positiu per Sant Just, però no és un projecte només de Sant Just, també és d’Esplugues i té
una dimensió metropolitana. Per això, hem de ser
conscients que com en tots els temes importants no
tenim el dret a decidir en exclusiva, ni tot és possible,
ni tot està per fer.
Haurem d’atendre les interdependèndencies i els
condicionats existents per a que arribi a ser una realitat.
Hem de tenir clar que la millor opció per Sant Just serà
aquella que Esplugues consideri positiva i/o a l’inrevés.
Ara és el moment de recollir els comentaris i formular les observacions per aconseguir que la Generalitat
i l’ATM ens retornin un avantprojecte d’ampliació del
tramvia per la carretera tècnicament sòlid, econòmicament viable, mediambientalment positiu, i que
respongui als interessos de la majoria de la ciutadania
de Sant Just.

El passat 12-11-2019 l’ATM ha fet públic al DOGC l’aprovació inicial del projecte informatiu del TRAMVIA
PER LA CARRETERA
Aquest projecte està en fase d’EXPOSICIÓ
PÚBLICA per 2 mesos per tal de què es puguin
presentar AL.LEGACIONS
Aquest projecte preveu 4 alternatives d’encaix
del Tram: des d’una sola via a doble via compartida
amb transport públic, amb o sense carril de cotxes, amb
carril bici segregat o compartit amb cotxes o vianants.
El podeu consultar aquí: https://doc.atm.cat/ca/_
dir_xarxa_tramviartr/20191107_EI_Ampliacio_Trambaix_Esp_StJust.pdf
Des del nostre grup hem demanat a l’equip de
govern que es faci una reunió informativa específica
als veïns i veïnes i els comerços i empreses del barri,
per tal de què puguin conèixer el projecte i puguin fer
les aportacions que considerin. Volem que es garanteixin els principis de transparència i participació
ciutadana en aquest procés.
Ens posem a la vostra disposició per a informar,
resoldre dubtes i ajudar a fer les aportacions i tràmits
que considereu.
Aquest projecte pot ser una bona oportunitat pel
Barri de la Carretera per tal d’aconseguir una millor
cohesió amb el poble i dinamitzar la vida comercial, econòmica i cultural dels barris que l’envolten.
Cal que ho fem entre tots i totes.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Moltes gràcies a les 2.339 veïnes que heu confiat en
nosaltres a les eleccions del 10N. Vàrem ser el partit
més votat amb el suport de més del 23% de la població.
És un orgull seguir sent l’opció que representa a més
persones. També estem satisfets perquè els vots independentistes hem sumat més que a les eleccions del
26A demostrant, així, que l’estratègia d’anar separats
continua sent vàlida ja que arribem a més espais que
no pas anant junts.
Però és molt preocupant l’augment de la ultradreta
espanyola, amb missatges racistes, xenòfobs, homòfobs i misògins que són inacceptables. No pararem de
combatre aquestes ideologies i polítiques extremistes
i lluitarem per frenar-les. Com hem fet, per exemple, el
25N, Dia Internacional contra les violències de gènere,
reivindicant que no volem ni una víctima més.
Hi ha qüestions municipals que també demanen
tota la nostra atenció. Aquest mes de novembre ha
entrat en fase d’informació pública el projecte del
tramvia per la Carretera. És un tema cabdal que
vàrem liderar des d’Esquerra en l’anterior mandat.
Esperem que es tingui en compte l’opinió de la
ciutadania i que un cop passi el període d’esmenes
es donin els passos necessaris perquè esdevingui
una realitat en els propers anys.
El projecte, que permetrà retallar en 8 minuts
l’actual recorregut, ha d’anar lligat a l’entrada en
funcionament de les Zones de Baixes Emissions a
partir de l’1 de gener de 2020 i millorar la mobilitat
de les persones, fomentar el transport públic i
la xarxa de mobilitat sostenible i lluitar contra
el canvi climàtic. També transformarà els hàbits
de mobilitat i canviarà el municipi i ho hem de
saber aprofitar per lligar el territori i fomentar el
comerç, la cohesió i les relacions veïnals.
Correspon a l’administració dotar de les infraestructures necessàries per fer fàcils aquests canvis. Per això
al Ple de novembre, per exemple, vàrem reclamar
a les administracions superiors fer el carril bus
a la B-23, per tal de millorar l’entrada a Barcelona.
Si voleu estar informats i participar als nostres
actes podeu contactar amb nosaltres a través de les
xarxes socials o enviant-nos un correu a esquerra@
santjust.cat.

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@socialistesSJD
@pscsantjust
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Més info a la web ATM:
https://www.atm.cat/web/ca/estudis-xarxa-tramviaria.
php

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

L’AIGUA, UN BÉ
COMÚ

FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
2020, SANTJUSTENCS

LLUITEM DES DE LES
INSTITUCIONS I TAMBÉ
DES DEL CARRER

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem
Sant Just

Kiko Ferrer Miguel
Grup Municipal
de Ciutadans

Carles Garcia Salas
Grup Municipal
de la CUP

El 20 de novembre saltava la notícia als diaris digitals:
El Tribunal Suprem estima els recursos presentats per
ABEMCIA i avala la societat mixta entre AGBAR, en
un 70%, Criteria Caixa, en un 15%, i l’AMB, en l’altre
15%. Aquesta sentència va en contra de la sentència
del TSJC de 2016, desautoritzant per complet el TSJC i
fent seves totes les tesis d’AGBAR, dient que la creació
de l’empresa mixta és correcta.
La sentència se sustenta en una ordre del govern
franquista de 1953 per captar aigua en alta del riu
Llobregat. No pot ser que un títol del 1953 doni dret a
una empresa privada a seguir gestionant l’aigua fins
al 2047. La sentència del Suprem valida l’adjudicació
directa a AGBAR de la concessió del 2012 malgrat
reconèixer que no es va respectar la lliure concurrència,
causa per la qual el TSJC també l’havia anul·lat, que
no s’ajusta a l’ordenament legal dels contractes del
sector públic de l’Estat espanyol i que presenta indicis
de possible infracció de directives europees. Avui, amb
la Llei de contractes de 2017 no es podria fer aquesta
concessió a dit, ni constituir una empresa mixta amb
el 70% de privat (el màxim és el 40%).
És curiós que la Sala del Tribunal Suprem que ha
dictaminat la conformin jutges que també van dictaminar la sentència de les hipoteques. Sembla que
tenim una justícia que no defensa la ciutadania i els
seus drets, sinó una justícia que blinda el negoci d’uns
pocs amb els nostres drets.
Davant l’extralimitació del poder judicial, només hi
ha resposta del poder legislatiu. Cal poder legislar per
tal de revertir tots aquests processos de concessions
que han privatitzat serveis públics. La sentència no ens
farà aturar i seguirem defensant els serveis públics i el
model de gestió amb participació de la comunitat. Si
altres ciutats com Terrassa, Valladolid, París o Berlín
ho han aconseguit, nosaltres també. Si Berlín ha pogut rescatar la concessió, aquí ho hauríem de poder
plantejar; només calen majories suficients.
Catalunya vol aigua pública. Segons una enquesta
recent del GESOP, el 80,6% de la societat catalana
aposta per la gestió pública i entre la ciutadania que
ja gaudeix de gestió pública, aquesta majoria encara
és més gran: el 85,3%. És un clam molt majoritari.
Des del nostre espai polític continuarem defensant
els béns comuns, la gestió pública i els drets de la
majoria de la ciutadania.

Hoy más que nunca estoy esperanzado con Ciudadanos y con muchas ganas de levantarnos mirando
hacia adelante y seguir diciendo a la ciudadanía que
estamos con vosotros y seguiremos trabajando para
vosotros para tener:
• Mayor natalidad y apoyo a las familias, que son
el futuro
• Una sanidad igual para todos
• Tolerancia cero con la corrupción
• Eliminar los contratos basura
• Un sistema educativo y no 17
• Un pacto de estado para la despoblación
• Menos impuestos (bajar la cuota de autónomos
y eliminar el impuesto de Sucesiones)
• Pensiones dignas y garantizadas
• Recuperar la unidad de España con Catalunya.
Igualdad y libertad dentro de un marco constitucional

Només portem tres plens ordinaris de legislatura i
l’Assemblea Local de la CUP, amb només un any de vida,
ja ha presentat quatre mocions. Malgrat ser considerats
per alguns com uns radicals que no aportem res, dues
de les mocions –la d’emergència climàtica i la de
suport al col·lectiu feminista de l’Institut, Empoderament Lila– van ser aprovades per unanimitat. La de
suport als presos polítics, exiliats i represaliats
es va empatar en dues votacions i es va perdre pel vot
de qualitat de l’alcalde. Finalment, la moció en què
se sol·licitava l’estudi d’una possible taxa d’aigües
sumptuàries que gravés l’usdefruit lúdic d’un bé
públic com és l’aigua en piscines privades es va perdre.
Acció institucional a part, la política més reivindicativa de la CUP es desenvolupa al carrer. La
sentència als presos polítics ha estat un càstig injust
i desproporcionat de la dissidència política per
part d’un Tribunal Suprem i d’un estament judicial
que és el nucli institucional de l’“atado y bien atado”
sobre el qual es manté el règim del 78. Bloquejades les
vies polítiques institucionals i constatada la inoperància
del nostre govern, només ens queda la via política més
important: la lluita al carrer.
En el marc d’aquesta situació d’excepció en l’ús
de les lleis, institucions judicials i cossos policials en
contra de la dissidència, resulta més important que mai
l’exercici íntegre de tots els nostres drets civils i polítics.
La millor forma d’exigir els drets és exercir-los
amb fermesa i unitat, i això és el que hem de fer
durant tot el temps que calgui fins a reeixir.

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

Una vez más, me gustaría felicitar a todos los que
han hecho posible que las Festes de Tardor 2019 sean
un éxito. Gracias de corazón por dar vida al pueblo.
También me gustaría destacar la tradicional carrera de
Karts. Ya van 43 bajando por las calles Creu del Pedró
y Freixes. Gracias a toda la organización, Policía Local
y Ayuntamiento.
Dicho esto, como regidor de Ciudadanos he pedido
al gobierno del Sr. Perpinyà que dé luz verde al proyecto
de movilidad del ATM (Trambaix), que facilitará un
acceso más cómodo y rápido, ganando 8 minutos de
Sant Just Desvern a Barcelona. Por otro lado, ganaremos
en menos contaminación de vehículos y un mejor
ordenamiento de nuestro municipio.
A parte de este gran proyecto, hemos de resolver
antes otro de fundamental, que es la adecuación de
nuestra vía publica a los accesos para minusválidos o
personas discapacitadas, ciegos etc. Y no solo en las
aceras nuevas, sino también en las existentes. Hay que
hacer un estudio de viabilidad urgente para solucionar
este tema olvidado por tantos ayuntamientos. Antes
que invertir en carriles bici o bicicletas eléctricas, Sant
Just Desvern tiene que ser un ejemplo de pueblo cívico.
Trabajemos juntos este proyecto.
Si tengo que pedir algo para estas Navidades es
Salut, Força i Seny pel bé de tots els Catalans.
Bon Nadal i una abraçada
Twitter: @kiko_sant
Insta: @kikoferrer
Facebook: facebook.com/kiko.ferrer.98

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com
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AGENDA D’ACTIVITATS DESEMBRE 2019 - GENER 2020
SANT JUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
BON ANY 2020
Desitjos de bon any 2020 és el que us volem transmetre des d’aquestes planes i per això durant aquests dos mesos, desembre i gener, les
entitats i els serveis municipals us hem preparat un seguit d’activitats
adreçades a totes les edats.
Rebreu una programació molt acurada a casa vostra amb la informació de totes les activitats que durant aquests dies de Nadal hi
hauran a Sant Just.
Us recordem que teniu al vostre abast botigues locals de proximitat
quan penseu comprar els vostres regals. També Sant Just
Solidari fa una campanya de nadal solidària de regals.
Tindran obert els dies 10, 11, 12, 17, 18 i 19 de desembre,
de 17 a 19 h. I també el matí del 16 de desembre, de 10 h
a 12 h, a la seu de l’entitat (c.Montserrat, 2 Les Escoles).
Us desitgem que passeu un bon Nadal i un bon any
2020.

FESTES

EL NADAL SANTJUSTENC
Destaquem només algunes activitats previstes per a
aquestes dates nadalenques i adreçades especialment als
infants i famílies. Rebreu programació a casa amb més detall, però aquí us en fem un tast:
L’Hora del Conte: Un nadal diferent, amb Núria Urioz. Dijous 12 de desembre,
a les 17.30 h. A la Biblioteca Joan Margarit

MÚSICA

Foto: A.Bofill / El Liceu

MOLT PER VIURE A SANT JUST

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

Us agrada l’òpera?
Veniu a gaudir-la
al Liceu!
A través del projecte LiceuBib, la
Biblioteca Joan Margarit ens apropa a conèixer i a estimar un gènere
com l’òpera.
En aquesta ocasió es tracta de les
òperes Cavalleria Rusticana / Pagliacci, protagonitzades per les veus de
Roberto Alagna i Elena Pankratova
que actuaran en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona.

Rua de Nadal de l’Associació Amics del Barri Sud i Bandandarà. Dissabte
14 de desembre, a partir de les 17.30 h. Als carrers del Barri Sud i pl. de Camoapa

Sortida al Liceu. Òperes: Cavalleria
Rusticana / Pagliacci
Dimecres 18 de desembre, a les 20 h.
Informació i venda d’entrades: b.st.
just@diba.cat o tel. 934756300, o a
la Biblioteca Joan Margarit

Vetllada poètica de Nadal del Centre d’Estudis Santjustencs. Dijous 19 de
desembre, a les 18 h. Sala Piquet de l’Ateneu

I a més, la Biblioteca també ens
proposa...

Bristol Kids Activity: Christmas Carols & Crafts. Divendres 13 de desembre,
a les 17 h. Espai de Llengües Bristol

Teatre: Els Pastorets de Sant Just. Dies 20, 21, 22 i 26 de desembre, a l’Ateneu
Tallers sostenibles i vermut solidari. Dissabte 21 de desembre, de 10 h
a 14 h. Mercat Municipal (1a planta)
Teatre infantil: La gallina dels ous d’or, amb la
Cia. Zum Zum Teatre. Divendres 27 de desembre,
a les 17.30 h. Sala Municipal de l’Ateneu
ARRIBADA DELS REIS MAGS
DE L’ORIENT
5 de gener, a les 19 h, a la pl. Verdaguer
Recorregut de la 68a Cavalcada
Pessebre vivent
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Cicle Dios, ciència, conciencia i
consciència: Qui som, amb Enric
Monturiol
Divendres 17 de gener, a les 19 h.
Can Ginestar
Hora del Conte: Els calaixos del
cel, amb Ada Cosidó
Dissabte 18 de gener, a les 11 h. A la
Biblioteca Joan Margarit
I tots els clubs de lectura dels dimarts, dels dijous i en anglès.
Tallers per a nadons i infants.

ENTITATS

La SEAS, més que una entitat excursionista
La SEAS, la Secció Excursionista
de l’Ateneu, té una trajectòria de
85 anys dedicats a conèixer i estudiar el país a través de les seves
activitats. Excursions, conferències, xerrades, cicles i sortides ens
apropen a la natura, el territori i la
cultura del nostre país. Un exemple és la implicació de la SEAS en
l’acte d’homenatge que recentment s’ha fet a l’editor i veí Isidor
Cònsul amb motiu de 10è aniversari de la seva mort i que ens va
introduir les excursions literàries
que organitza l’entitat. Aquest mes
la SEAS us proposa:

Xerrada: L’Islam també forma part
del passat de Catalunya, amb Dolors
Bramon. Divendres 13 de desembre,
a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu
Excursió a la Llacuna (Anoia). Diumenge 15 de desembre, a les 7 h. Des
del Parc del Parador

Excursió a Girona (Gironès). Dissabte 12 de gener, a les 7 h. Des del
Parc del Parador

Excursió matinal a Can Sadurní,
avencs i dolines (Garraf). Diumenge 22 de desembre, a les 7 h. Des del
Parc del Parador

Excursió matinal a Puig Madrona
(Collserola). Diumenge 19 de gener, a
les 8 h. Des del Parc del Parador

Xerrada: Espiritualitat, pensament
i ensenyament, amb Antonio Farrés
Divendres 10 de gener, a les 20 h. Sala
Piquet de l’Ateneu

Sortida de dos dies a la neu, Llívia
(Cerdanya). Informació: www.santjust.org/seas. Dissabte 25 de gener, a
les 7 h. Des del Parc del Parador

US PROPOSEM...
JAZZ
Jazz On Air Series:
Datzira Kinfolk
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤,
menors 30 anys: 5 ¤). Inclou consumició.
Divendres 13 de desembre, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Jazz On Air Series: Hemiola Trio
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤, menors 30 anys: 5 ¤). Inclou consumició. Divendres 10 de gener, a les
22 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

MÚSICA CLÀSSICA
Cicle de concerts de música clàssica:
Duo Levare
Dimarts 17 de desembre, a les
19.30 h. Can Ginestar

Estones de Clàssica: Música sense
límits... amb Guillem Pérez-Quer,
guitarra, i Mònica Muñoz, rapsoda
Preu: 10¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤,
menors de 25 anys: 5 ¤ i alumnat de
l’escola de música: gratuït).
Diumenge 26 de gener, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I TAMBÉ...
Donació de sang
Dimarts 17 de desembre, a les
16.30 h. Casal de Joves
Observació astronòmica
Dissabte 4 de gener, a les 18 h.
A l’Observatori del Mil·lenari
Grup de tertúlies de l’Ateneu: Emergència climàtica. Perquè no avancem?, amb Narcís Prat

Dimarts 14 de gener, a les 20 h. Sala
Piquet de l’Ateneu

CINEMA
Documental
del Mes:
When Tomatoes
met Wagner, de
Marianna Economou
Preu: 5 ¤ (socis/es Ateneu:
3¤). Divendres
26 de desembre, a les 20 h. Sala
Cinquantenari de l’Ateneu
Cicle Gaudí d’Òmnium Cultural i Ateneu: Litus
Diumenge 29 de desembre, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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TRES TOMBS

CULTURA

Tradició post-nadalenca de Cavaltombs
Els Tres Tombs és una tradició molt arrelada al país que es continua conservant. A més, a Sant Just hi ha molt animals que també són també els
protagonistes d’aquest dia.
Festa dels Tres Tombs. Diumenge 19 de gener, durant tot el matí.
Esmorzar de pa amb tomàquet, botifarres, cansalada i vi. De 8 h a 12 h.
A Can Ginestar
Missa. A les 11 h. A l’Església dels Sants Just i Pastor. Posteriorment, a la pl.
Verdaguer, benedicció dels animals i recorregut dels Tres Tombs. Per finalitzar,
Coca i vi dolç. A les 14 h. Jardins de Can Ginestar.
Ball de Sant Antoni i ressopó. Dissabte 25 de gener, a les 21 h.
Reserves: 608 79 85 71

I NO US PERDEU...
PATRIMONI
Punt d’informació de les ruïnes
del jaciment iber i medieval de la
Penya del Moro.
Diumenge 15 de desembre, de 10
h a 14 h
Història de la Font de la Bonaigua
Inauguració de l’exposició al CIM
de Can Ginestar, el 16 de desembre.

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
Festa de Nadal amb ball i torrons
amb l’Enric el Vocalista
Dijous 12 de desembre, a les 17.30 h. A
la Sala Municipal de l’Ateneu
Taller de motius nadalencs
Vine a confeccionar els teus guarniments de Nadal.
Inscripcions fins al 12 de desembre, al
Centre Social El Mil·lenari.
Divendres 13 de desembre, a les 11 h.
Al Centre Social El Mil·lenari
Ball de saló: Bachata
Aquest mes aprendrem a ballar la
“Bachata”, amb la Joana Clavero
Els dimarts, de 17 h a 18 h, al Centre
Social El Mil·lenari
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DE LA TOLERÀNCIA
(RÀNCIA) AL RESPECTE
PER LES DIVERSITATS
Xerrada sobre les diverses
sexualitats i gèneres, la tolerància i respecte envers tothom.
Dimecres 29 de gener, a les
18.30 h. Sala Isidor Cònsul i
Giribet (Can Ginestar).

ACTIVITATS I LECTURES

Aprenem i gaudim
del català
L’Escola de Català ubicada a Les Escoles organitza diverses activitats al
marge de la formació i les classes que
ofereix a totes aquelles persones que
volen aprendre i/o perfeccionar el
català. Us animem a participar-hi ja
sigui en els clubs de lectura o les activitats que organitzen parl·lelament.
Club de lectura fàcil. Lectura: Mar i
cel, d’Àngel Guimerà
Dijous, a les 9.30 h. Les Escoles (aula 3).
Excursió a l’Espluga de Francolí i ruta
guiada a la cova i a través de la lectura
“Camí de les Aigües”.
Preu: 30 ¤ (inclou autocar, visita i dinar).
Divendres 13 de desembre, a les 9 h.
Des del Parc del
Parador.
Informació: Les
Escoles i a/e:
santjustdesvern@cpnl.cat

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d’aquestes propostes pensades per a vosaltres.
Taller: Estiraments per a la
gent gran
Inscripcions fins al 20 de desembre,
al Centre Social El Mil·lenari
Preu: 30 ¤ trimestre
Dimarts i dijous, de 18 h a 19 h, al Centre
Social El Mil·lenari
Taller: APP’s i tràmits online
Aprendrem a fer
tràmits online com
demanar cita prèvia i coneixerem
facebook, twitter,
Skype, youtube
i spotify, editarem imatges i farem
servir dispositius mòbils i apps.
Curs impartit per l’alumnat de 4t d’ESO
de l’INS Sant Just dins del Projecte
d’Aprenentatge i Servei Comunitari
(APS).
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari, del 7 al 17 de gener, de 10 h a 14 h
Dies 20 i 27 de gener i 3, 10 i 17 de
febrer, de 16 h a 17 h

Ball en línia dinamitzat per Pedro
Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les
persones sòcies.
Dijous 30 de gener, de 17.15 h a 19.15 h.
Centre Social El Mil·lenari

Dijous 12 de desembre, a les 17.30 h.
A la Residència Vitàlia

ESPORT I SALUT

Conferència: El canvi climàtic:
realitat o quimera?, amb Jaume
Marlès, ambientòleg
Dijous 12 de desembre

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
Cantada de nadales de la Coral
Harmonia

Conferències de l’Aula
d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran*

Conferència: La destrucció
del modernisme, amb Lluís
Permanyer i Lladós, periodista i
cronista oficial de Barcelona
Dijous 19 de desembre
*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
50 anys de Tardor. Quan tot va començar
(1970-1975)
Al CIM Can Ginestar, fins al 8 de desembre.
Weekend Song, de Roger Córdoba
Schwanebert
Al Celler de Can Ginestar, fins al 31 de
desembre.

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més
consultades a santjust.cat durant el mes de
novembre (6.894 clics)
1. Encesa de llums de Nadal a Sant Just.
2. Resultats de la 43a edició de la cursa de karts de coixinets.
3. Aprovat inicialment l’estudi informatiu de l’ampliació del Trambaix
a través de la carretera Reial.

Exposició de fotografia de viatges, de
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Al CC Joan Maragall, fins al 19 de desembre

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

Història de la Font de la Bonaigua
Al CIM Can Ginestar, del 16 de desembre al 31
de gener.

Javier Catasús
Photography
PENTAX K10D /
IPHONE7

SELECCIÓ DE TUITS (NOVEMBRE 2019)

RUA DE CARNAVAL 2020
Si voleu gaudir del Carnaval,
apunteu-vos aquesta data:
22 de febrer 2020
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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).

FunbrainBcn
FunbrainBCN@FunbrainBcn
I seguim amb els tallers de la diputació! Avui: Vaig net! Estic
content!, amb els alumnes de 3r del Ceip Montserrat de Sant just
Desvern. Esperem que aprengueu i us divertiu per parts iguals! @
diba @santjustcat
asproseat
Un plaer celebrar amb tots i totes
vosaltres el 40 aniversari d’Asproseat.
Continuem treballant plegats per a
millorar la qualitat de vida de les...
DaniJorquera_
@DaniJorquera_
Per molts anys, amics!
Hide Conversation

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

cebllob
CE Baix LLobregat@cebllob
Els participants del 2010
al Cros Comarcal Escolar
al #ParcTorreblanca de
#SantJustDesvern @santjustcat
@CCBaixLlobregat @esportcat @
UCECcat #ClubAtletismeSantJust

AGENDA FEBRER 2020:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 DE GENER.

crisbolquere
Cristina@santjustcat Informem de cotxe que roman immòbil
durant llarg període de temps al Carrer Creu, 103

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

santjustcat@santjustcat
Hola @crisbolquere Hem passat la teva observació a la
Policia Local i comprovarem la seva situació. Gràcies per la teva
col·laboració.
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