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L’Ajuntament aprova
un pressupost de 33,5
milions d’euros per al
2020

L’escola Canigó celebra
50 anys d’història amb
diferents activitats

S’amplia el servei
gratuït d’informació i
atenció psicològica a
les dones

Més de 250 accions
compromeses amb el
desenvolupament sostenible
El PAM 2019-23 s’estructura en 8 eixos estratègics, 82
objectius i 277 accions orientades a la prestació de serveis
municipals de màxima qualitat i amb el propòsit de contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’ONU (ODS 2030). Amb aquest pla d’acció, l’Ajuntament
es corresponsabilitza amb la comunitat internacional en
matèria ambiental, educativa i d’igualtat, entre d’altres.
En aquest article resumim el PAM 19-23, que es pot consultar íntegrament al web santjust.cat.

EIX 1
Un territori respectuós amb la natura, orgullós de Collserola,
i que fomenta el transport públic i la mobilitat segura, sostenible i accessible
La planificació territorial serà equilibrada i tindrà dos elements essencials:
l’habitatge públic i l’adaptació a les necessitats dels nous sectors productius.
L’espai públic es planificarà des de la perspectiva de la mobilitat segura,
sostenible i accessible, preparant Sant Just per a un futur amb menys cotxes,
una mobilitat interna racional i la millora de la connectivitat.

Accions destacades:
• Executar el planejament urbanístic del sector Torreblanca, amb nous
equipaments i un alt percentatge d’habitatge públic de lloguer.
• Desenvolupar el planejament del Pont Reixat, que inclourà una nova
entrada al municipi per la B-23.
• Remodelar la Carretera Reial (entre Rambla i Esplugues) per convertirla en un bulevard amb tramvia.

Què és el PAM?

PAM

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és
un document que recull els objecPLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
tius i els compromisos del govern
SANT JUST DESVERN, 2019/2023
municipal de Sant Just Desvern
(PSC-Movem Sant Just) per als propers quatre anys. Es tracta
d’una eina de planificació que contribueix a definir el model de
poble i les polítiques municipals.

la xarxa d’equipaments municipals, entenent-los com a espais dedicats a
prestar servei i al gaudi directe de la ciutadania.

Accions destacades:
• Millores de l’espai públic als barris Centre, Sud, Nord, la Miranda i la
Plana-Bellsoleig.
• Construir el Centre Cívic Soledat Sans i Serafini a Mas Lluí i un local
veïnal a la Plana-Bellsoleig.
• Rehabilitar la Sala Municipal de l’Ateneu i la Masia de Can Freixes.

EIX 3
Un Sant Just adaptat al canvi climàtic i capdavanter en el repte
de la transició energètica
EIX 2
L’espai públic i els equipaments municipals,
de qualitat i per a tots i totes
El PAM preveu una planificació de futur de l’espai públic amb el veïnat per tal
d’adaptar el barri a les necessitats de la ciutadania i garantir un espai públic
de qualitat, compromès també amb la memòria històrica local. S’ampliarà
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Sant Just Desvern ha de contribuir a resoldre la crisi mediambiental mitjançant accions locals en tots els àmbits. L’increment del percentatge de
recollida selectiva fins arribar a un 75% és un dels objectius principals del
mandat, així com fomentar la corresponsabilitat per part de la ciutadania,
mitjançant polítiques de fiscalitat verda i mesures per promoure la sostenibilitat energètica i la producció d’energia fotovoltaica. El PAM 19-23 també
preveu potenciar els espais agrícoles en les zones de transició entre l’espai
urbà i Collserola.

Accions destacades:
• Implantar un nou sistema de recollida selectiva, amb recollida
comercial “porta a porta” i contenidors amb control d’accés.
• Construir i executar el projecte funcional d’una nova deixalleria de
tercera generació a l’avinguda de la Riera.
• Crear un centre agro-ramader a Can Biosca.

la ciutadana. El PAM 19-23 s’ha fixat com a objectius oferir serveis socials
bàsics d’atenció integral, prioritzar l’atenció a famílies i infants vulnerables,
garantir l’accés universal als serveis públics municipals, fer front a l’exclusió
habitacional i garantir el benestar de la gent gran.

Accions destacades:
• Incrementar el parc d’habitatges de lloguer social i per a gent gran.
• Millorar quantitativament i qualitativament el servei d’atenció
domiciliària.
• Crear el Casal de la Dona, un espai on s’oferiran serveis destinats a les
dones.

EIX 4
Un Ajuntament modern i transparent amb serveis de qualitat
i a l’abast de tothom, per a una ciutat dialogant, participativa
i de convivència
La modernització administrativa de l’Ajuntament se centrarà en quatre eixos:
la professionalització de les estructures administratives, el desenvolupament
de l’Administració Electrònica, la transparència i accessibilitat a la informació
i la participació de la ciutadania en els afers públics.

Accions destacades:
• Implantar progressivament la tarifació social en els serveis que presta
l’Ajuntament.
• Ampliar i promoure l’ús del xatbot i les aplicacions mòbils municipals i
crear un servei d’atenció personalitzada a les entitats.
• Crear un Consell de Ciutat amb professionals i col·lectius locals i
dissenyar l’elaboració de plans de barri participatius.

EIX 6
Impuls de l’activitat cultural, esportiva, comercial i de la marca
“Sant Just”
La cultura serà prioritària en aquest mandat, fomentant la creativitat i el
talent i generant espais de trobada per a artistes i persones amb inquietuds culturals. El PAM també contempla la dotació de nous espais per a la
pràctica esportiva.
En l’apartat de promoció comercial i turística, el nou govern es compromet
a donar un nou impuls a la marca “Sant Just”, generant espais que convidin
a visitar el municipi i posant en valor la restauració, el comerç local i els
espais singulars.

Accions destacades:
• Impulsar l’“Espai d’Artistes” com un punt de trobada de persones
creadores.
• Ampliar el CEM La Bonaigua, adequar un espai per a la pràctica de
l’atletisme i construir un nou camp de futbol 7.
• Elaborar un pla de dinamització d’eixos comercials i del Mercat
Municipal i un Pla de Comerç.

EIX 5
Sant Just, un municipi inclusiu, solidari, cohesionat,
feminista i igualitari
En l’actual context socioeconòmic, les diferències de renda augmenten i
l’Ajuntament ha d’impulsar mecanismes que garanteixin els drets bàsics de
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EIX 7
Sant Just promotor d’habitatge, d’activitat empresarial
i ocupació
Sant Just Desvern ha destacat històricament per la seva aposta per les
polítiques d’habitatge i actualment el 19% de la població viu en habitatges
públics. No obstant, l’habitatge seguirà sent una prioritat en aquest mandat.
Les polítiques de promoció econòmica són un altre aspecte destacat del
PAM 19-23, en què es vol apostar per la promoció del producte local, les
activitats empresarials d’adaptació al canvi climàtic i l’emprenedoria socialment transformadora. El govern també es compromet a aplicar polítiques
d’ocupació més ajustades al perfil de les persones aturades.

Accions destacades:
• Construir 350 nous habitatges públics de lloguer assequible.
• Col·laborar en la creació de l’Associació d’Empresariat de Sant Just
Desvern
• Elaborar un pla de suport als projectes d’emprenedoria femenina.
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EIX 8
Ciutat Educadora i Amiga de la Infància
Sant Just Desvern seguirà sent un municipi implicat i compromès amb el
foment de l’educació pública i de qualitat, promovent la xarxa educativa i
acompanyant l’individu al llarg del procés educatiu. Sant Just també apostarà
perquè els infants juguin un nou paper en el desenvolupament de la ciutat
del present i el futur, i treballarà de forma transversal per oferir oportunitats
formatives i ocupacionals al jovent.

Accions destacades:
• Construir una nova Escola Bressol Municipal, augmentant el nombre de
places públiques 0-3 al municipi.
• Impulsar l’Espai de Participació d’Infants i Adolescents.
• Readaptar serveis a les noves necessitats del jovent i renovar l’oferta
de serveis del Casal de Joves.

EQUIP DE GOVERN
GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ!
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

La Declaració d’Emergència Climàtica ja és una realitat a tot Espanya,
i des de totes les administracions públiques hem de treballar coordinadament per afrontar la nova realitat del clima. A Sant Just, tenim en marxa el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC), que ha de ser una
eina local per afrontar mesures de lluita contra el canvi climàtic i limitar
les emissions amb efecte hivernacle. La vostra col·laboració també serà
essencial per avançar. Gràcies per endavant!

El pas del temporal Glòria per Sant Just ha provocat més de 150 incidències a la via pública, en l’arbrat, als parcs, en finques privades, en
transports públics, en mobilitat urbana, en subministraments elèctrics i
en activitats a l’exterior en general. El temporal, a més, ha deixat sense
subministrament elèctric a veïnat del municipi, amb veritables problemes de mobilitat.
Afortunadament, no hem hagut de lamentar cap pèrdua personal al
nostre municipi, però el temporal ha deixat en altres poblacions víctimes mortals i persones desaparegudes.
La força del vent i la intensitat de la pluja han obligat els serveis municipals a treballar amb intensitat per donar resposta a les incidències,
i cal agrair al personal públic la seva resposta i dedicació. Vull fer una
menció especial a tota la ciutadania que ha col·laborat amb la Policia
Local i Protecció Civil avisant d’incidències a casa seva o a la via pública
i oferint la seva col·laboració i ajuda.
El pla d’emergència Inuncat ha funcionat de forma correcta al municipi. Amb el canvi climàtic, cada vegada serà més habitual activar
sistemes de coordinació d’aquest tipus. El temporal Glòria ens ha de
fer reflexionar sobre el disseny de la ciutat tant des de l’àmbit públic
com des del privat. Amb la caiguda de 99 arbres (públics i privats), hem
d’analitzar en quines condicions tenim l’arbrat. Donada l’excepcionalitat
i la virulència climàtica, hem d’aprendre de l’experiència. Cal revisar l’ordenança corresponent i adaptar-nos a la realitat. Murs que han caigut
pel temporal han cedit per la pressió de l’arbrat i això també ens ha de
fer reflexionar sobre el disseny d’aquests espais.

PENSA GLOBALMENT,
ACTUA LOCALMENT
Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Ja està publicat a la web i per a tothom un dels documents més importants per al desenvolupament de les polítiques locals d’aquest mandat que
tot just comença. Parlo del Pla d’Acció Municipal 2019-2023, també conegut com a PAM. El document estratègic de govern que recull els objectius i
afronta les necessitats i les oportunitats existents al municipi, tot assumint
compromisos i accions tangibles.

En definitiva, el PAM serveix per projectar el Sant Just del futur pròxim,
el model de municipi. Està dividit en 8 eixos estratègics que tracten temes
tan important com l’habitatge, l’ocupació, la mobilitat i el territori, el canvi
climàtic, l’educació, les polítiques feministes, la cultura, la participació ciutadana... En total, 82 objectius i 277 accions.
En aquest mandat hem trobat necessari i oportú alinear aquest document estratègic, i en definitiva les polítiques que desenvolupem des del
govern, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides (ODS), que són 17 objectius amb els quals es vol erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.
Els ODS ens interpel·len com a ciutadans i ciutadanes i com a municipi.
Per poder-los complir, tothom hi ha de posar el seu granet de sorra: governs i institucions, sector privat i societat civil. Perquè, en part, s’actuï des
del món local per produir canvis globals.
Ja no podem restar aliens a les necessitats d’engegar accions i mecanismes que produeixin canvis a escala global per afrontar els reptes de
subsistència i de lluita contra les desigualtats. Ens calen objectius compartits per construir un món més just i sostenible.
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ENTREVISTA A ADRIÀ ORRIOLS, ARQUITECTE DE L’ESTUDI H3O I VEÍ DE SANT JUST

“El projecte amb el qual hem guanyat el concurs europeu
té influències de la idea original del Walden 7”
h3o és un estudi d’arquitectura de Barcelona
format per tres joves: Joan Gener, Miquel Ruiz
i el santjustenc Adrià Orriols (a l’esquerra de
la imatge). Va començar al febrer del 2017 i,
amb el seu projecte Hybrid Parliament, ha estat
un dels guanyadors del concurs European 15.
Productive & inclusive city . Un competició
d’arquitectura urbana organitzada a partir de
12 estructures europees que s’associa amb
autoritats locals, governs municipals i diferents
clients per dissenyar infraestructures de l’espai
urbà.
Com va néixer h3o?
Ens coneixem des de l’època d’estudiants
a la universitat. Ens va unir el concurs per a
una nova discoteca a Barcelona, al qual vam
ser convidats a participar. Vam descobrir que
treballàvem bé junts i vam decidir fundar h3o
per donar resposta, des de l’arquitectura, als
temes que ens preocupaven: les noves formes
de viure i treballar, el canvi climàtic i la relació
de l’home amb el medi.
En què consisteix el projecte amb el que
heu guanyat el concurs European 15?
Es tracta d’un nou edifici d’usos mixtos a
Marconiplain, un dels centres neuràlgics de
Rotterdam, a Holanda. L’edifici s’entén com una
petita ciutat per les dimensions que té (100 m
de llarg, 10 pisos d’alçada, 12.000 m2 construïts)
on conviuen espais comercials, habitatges
públics i zones de treball i oci flexibles i un parc
públic productiu a la coberta, que tanca el cicle
i permet pensar en la possibilitat de l’economia
circular com a model econòmic i social intern
de l’edifici.
Quins aspectes s’han premiat?
En destacaria dos aspectes. D’una banda
l’esforç de l’arquitectura per reforçar les
relacions humanes, cada cop més dèbils en les
nostres societats, creant a l’edifici espais de
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socialització com cuines comunitàries, horts
veïnals, bugaderies compartides,... De l’altra,
la presència de la natura a l’edifici, amb una
coberta i façanes plenes de vegetació i la
consegüent biodiversitat. En fi, un edifici perquè
hi visquin els humans, però també els animals i
les plantes en harmonia.
El veurem fet realitat, aquest edifici?
La ciutat de Rotterdam va impulsar el concurs
perquè volia promoure edificis exemplars en el
camp social i de la sostenibilitat que marquessin
les pautes a seguir per la resta d’edificis. Ens
han convidat aquest mes de març a presentar
el projecte a lAjuntament i als inversors privats
que han de finançar-lo, així que entenem que la
voluntat de l’administració és ferma.
Quina ha estat la vostra inspiració?
Més que inspiració, ens agrada parlar de
referències arquitectòniques, històriques,
culturals que et venen a l’imaginari mentre vas
treballant i et permeten estructurar una reflexió
més enllà de l’edifici. En aquest cas, podríem

parlar d’una certa influència de la idea original
del Walden 7 en el plantejament general de la
proposta.
Què suposa per a un jove despatx rebre
aquest guardó?
És un bon reconeixement, i ens anima a
continuar investigant en la nostra manera
d’entendre l’arquitectura.
Ens pots avançar en quins altres projectes
esteu treballant?
Combinem projectes privats, principalment
reformes d’habitatges i locals comercials, amb
projectes públics que es deriven de concursos.
De fet, el mateix dia que vam guanyar el
concurs European, se’ns va comunicar, que
havíem guanyat el concurs de la nova biblioteca
d’Arenys de Mar, en la qual ja hem començat
a treballar. També estem col·laborant amb el
despatx de J.A. Martínez Lapeña i Elías Torres en
els concursos de la presó Model de Barcelona i
la nova seu del Museu Thyssen a Sant Feliu de
Guíxols.

Pressupost de 33,5 milions d’euros per al
2020 amb més despesa social i més esforç
inversor
El Ple del mes de desembre va aprovar el pressupost de l’Ajuntament i de l’empresa municipal
Promunsa per al 2020 per valor de 33,5 milions
d’euros, amb el suport de l’equip de govern (PSC
i Movem) i els grups municipals d’ERC i Ciutadans, l’abstenció de JxCAT-PAR i el vot contrari
de CUP-AMUNT. El pressupost de l’Ajuntament
serà de 28 milions d’euros i, el de PROMUNSA,
de 7,5 milions d’euros.
El pressupost concreta el conjunt de serveis i
actuacions que es pretenen dur a terme durant
l’exercici amb els ingressos públics i permet
visualitzar les prioritats i objectius del Govern
Municipal en el marc del Pacte de Govern i del Pla
d’actuació municipal (PAM) 2019/2023 així com
els objectius que s’han assolit amb l’aprovació
del PAESC i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible que s’inclouen a l’Agenda 2030 per
tal de fer palesa la preocupació que té el Govern
amb el canvi climàtic.
Aquest pressupost reflecteix el tipus de govern i de model de poble que pretén satisfer
les necessitats de la nostra ciutadania. Tenim el
compromís de procurar la prestació dels serveis
municipals amb la màxima qualitat possible dins
del marc d’una gestió prudent i una fiscalitat
moderada.
“El pressupost del 2020, per ser el primer del
mandat, destaca per un esforç inversor notable,
ja que inicia bona part dels grans projectes tant
a la millora de l’espai públic (Passera de Mas Lluí,
carrers Caçadors, Verge del Pilar, etc.) com amb la
construcció de nous equipaments o remodelació
dels existents (Pavelló Bonaigua, Sala de l’Ateneu,
nova Escola Bressol, nou Camp de Futbol, local
social de Bellsoleig, nova Deixalleria, etc.), als
quals es destinaran la major part dels recursos de
procedència supramunicipal”, apunta la regidora
d’Hisenda, Quima Giménez.
S’ha incrementat la despesa social, amb un
compromís ferm per prestar més i millor servei

Pressupost consolidat 2020:
33,5 milions d’¤ + 1,29%
Ajuntament: 28 milions d’¤
Promunsa: 7,5 milions d’¤

respecte
2019

LES PARTIDES QUE MÉS S’INCREMENTEN:
SERVEIS
SOCIALS

GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS

POLÍTIQUES
DE GÈNERE

NETEJA I
RECOLLIDA
DE RESIDUS

SEGURETAT
CIUTADANA
a les persones dependents (nou servei d’Atenció
Domiciliària), així com el reforç de les polítiques d’ocupació i de promoció de l’empresa i
el comerç local.
Dos àmbits que també es prioritzen en aquests
comptes públics són, d’una banda, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic –a través
del nou contracte de recollida de residus–, i la
continuïtat de les polítiques de seguretat ciutadana integral. També cal destacar el nou conveni
de Transport amb l’AMB per al sosteniment del
transport del municipi i que, tot i ser lleugerament superior als anys anteriors, incorpora
diferents millores que es veuran reflectides aviat
en el servei que es presta a Sant Just Desvern.
Pel que fa als ingressos, segons la regidora,
“aquest és un pressupost que ja visualitza la
incorporació de noves persones contribuents

residents als barris on s’està produint nova edificació, però alhora un cert alentiment dels que
són fruit de l’activitat econòmica i de les futures construccions. Per aquesta raó, l’elaboració
d’aquest pressupost de 2020 ha experimentat
determinades contencions que el principi de
prudència imposava, doncs l’equip de govern ha
volgut compatibilitzar l’ambició per incorporar
nous projectes i millores amb una política fiscal
molt continguda”.
Enguany, l’increment del deute públic és d’un
7,93% respecte de l’any anterior, la qual cosa
suposa un 1,9% del global del pressupost. “En
definitiva, l’ajuntament es pot permetre un major
recurs a l’endeutament i per tant millorar el seu
finançament, a causa de la gestió econòmica
financera feta fins ara i que deixa un marge molt
ampli en aquest sentit”, apunta Giménez.
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NOTÍCIES BREUS

EL TEMPORAL GLÒRIA VA ACTIVAR EL PLA D’EMERGÈNCIA
ENTRE EL 20 I EL 24 DE GENER
La Policia Local va registrar 150 incidències durant el temporal, el qual va provocar la caiguda de prop de vuitanta arbres, tant de la via pública
com de jardins privats, va afectar a mobiliari urbà –principalment senyals de trànsit i contenidors-, va fer caure o malmetre sis murs de finques
particulars, i alguns carrers van patir tall de subministrament elèctric. Es van activar els plans d’emergència Vencat i Inuncat i el Pla d’Emergència
Municipal. La taula d’emergència, presidida per l’alcalde i formada per tots els agents que intervenen en situacions d’alerta (policia, voluntariat de
protecció civil i personal tècnic municipal) va estar activada tots els dies per valorar, analitzar i prioritzar les accions que havien de donar resposta
a la situació. La col·laboració veïnal va facilitar la feina del personal que gestionava les incidències i el seguiment de l’emissora municipal Ràdio
Desvern va contribuir a mantenir informada la ciutadania.

MÉS DE 2.500 MENÚS
SOLIDARIS REPARTITS EL 2019
A través del projecte de malbaratament alimentari, el 2019 es van
repartir a Sant Just Desvern 2.537 carmanyoles. Es tracta d’una acció
per evitar el malbaratament alimentari fomentant l’aprofitament dels
excedents dels menjadors escolars de Sant Just i en el qual participen
les tres escoles públiques del municipi i l’Escola Bressol Municipal
Marrecs.
Durant les vacances escolars de l’estiu i d’aquest Nadal es van
recollir excedents de la residència Vitàlia, la qual cosa va fer augmentar
la quantitat d’aliments respecte de l’any 2018, que va ser de prop de
2.000 carmanyoles.
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NOTÍCIES BREUS
NOVES UTILITATS DE L’APP
DE SEGURETAT CIUTADANA
El sistema de cooperació interterritorial,
del qual formen part Sant Just Desvern
i 12 municipis més de la província de
Barcelona, es reforça i amplia el seu
servei. L’app de Seguretat Ciutadana
que comparteixen aquests municipis
permet que la policia i la ciutadania
estiguin connectades en temps real per
a qualsevol incidència i/o emergència,
així com en situacions d’assetjament sexual i violència de gènere. A banda
d’això, l’aplicació ara també permet programar alertes preventives per establir
el temps i la ruta que es calcula per arribar a la feina, a casa, a l’escola, etc.
Quan finalitza el temps establert, si no es cancel·la l’alerta l’app fa l’enviament
automàtic d’una emergència al Centre de Comandament de la Policia.

L’AJUNTAMENT ACCELERA
ELS TRÀMITS PER CONSTRUIR
LA SEGONA ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL
Fa temps que el Govern Municipal treballa en aquest nou equipament
educatiu. Des de l’any 2018 ja es disposa de l’avantprojecte per al nou
edifici, que s’ubicarà al costat de l’escola pública Montserrat. Durant
aquest 2020, es procedirà a fer un Pla Especial per poder ubicar aquest
equipament en el sòl públic previst, i en paral·lel, s’ha encarregat el
projecte executiu, que estaria elaborat a l’estiu. Aquestes actuacions
tècniques són necessàries per fer realitat la segona escola bressol
de 107 places, i s’han accelerat al màxim davant la necessitat de
més places públiques de 0-3 anys. Tot i això, és imprescindible que
el departament d’Educació creï oficialment les places i acordi el seu
finançament. Sense aquest compromís de la Generalitat, l’escola bressol
no es pot crear.
Pel que fa a l’oferta privada de places, continua oberta la situació
d’incertesa al Tic-Tac. En el ple de desembre, es va aprovar una moció
per trobar solucions a la situació que viuen les famílies que porten les
seves criatures a aquesta escola bressol, a la qual la Generalitat va
obrir un procediment de tancament per incompliments i requeriments
desatesos. El diàleg amb les famílies continua obert i es continuen
buscant opcions de futur dins de l’oferta privada existent a la zona.

EXPOSICIÓ AMB MOTIU DEL 30è
ANIVERSARI DE L’ESCULTURA
DEL PARC PAU CASALS, OBRA
DE L’ARTISTA BORI
El Celler de Can
Ginestar acull fins al 15
de febrer una exposició
que l’artista Concepció
Gómez Bori ha
organitzat amb motiu
del 30è aniversari de la
instal·lació de l’escultura
Catalunya al parc Pau
Casals de Sant Just
Desvern, encarregada
per l’Ajuntament per
commemorar les diades
de l’11 de Setembre.

VISITES A LES ESCOLES
I PREINSCRIPCIONS PER AL
CURS 2020-2021
El termini de preinscripcions per educació infantil de segon
cicle, primària i secundària obligatòria és del 23 de març a l’1
d’abril. Les visites als centres es faran durant el mes de març:
Visites als centres públics
Centre educatiu

Reunió informativa
(en el mateix centre)

ESCOLA CANIGÓ

divendres 13 de març, a les 15:30 h
dijous 19 de març, a les 09:30 h

ESCOLA MONTSERRAT dimecres 18 de març, a les 09:30 h
dijous 19 de març, a les 15:30 h
ESCOLA MONTSENY

dijous 12 de març, a les 09:30 h
dilluns 16 de març, a les 15:30 h

INS SANT JUST

dimecres 4 de març, a les 18:00 h
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Les persones usuàries de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana fan una valoració positiva del servei
Al 2019 s’han realitzat dues enquestes
entre les persones usuàries de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per valorar
el servei. Aquesta eina permet conèixer el nivell de satisfacció i millorar l’atenció i la gestió. La valoració
ha estat molt positiva en els quatre
aspectes examinats: eficàcia, temps
d’espera, tracte del personal i espai.
De les conclusions de les persones enquestades presencialment a la
sortida de l’Oficina, se n’extreu que
la informació rebuda ha estat útil i
entenedora.
Segons les persones usuàries,
l’aspecte més important a tenir en
compte a l’hora de realitzar un tràmit és el tracte personal, seguit de la
informació rebuda i la resolució de
la petició. Un 30% de la gestió que es
fa és tramitació electrònica i el canal
de comunicació de l’Ajuntament més
utilitzat per les persones usuàries de
l’OAC és el web santjust.cat, amb un
37% de persones enquestades.
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Des de 2018
l’OAC té la
certificació UNE
93200:2008

TRÀMITS MÉS HABITUALS

El 97% de les persones afirmen
que la tramitació realitzada ha
estat eficaç
Un 87% ha pogut concloure la
gestió.
El 89% de les persones han
estat ateses en menys de 5 minuts.
El 99% afirma que el tracte
rebut ha estat amable
El 71% considera que l’espai de
l’OAC és correcte i adequat.

Gestions relacionades amb el padró (87,8%)
Altres gestions:
• Gestions de registre (2,3%)
• Gestions relacionades amb Educació (1,8%)
• Gestions relacionades amb Serveis Socials (1’3%)
• Altres (6,8%)

Aquestes dades milloren les de 2018
i conclouen que 8 de cada 10 persones enquestades han gestionat tot el
tràmit a la mateixa Oficina. Els principals paràmetres de qualitat mesurats
(utilitat de la informació, agilitat del
tràmit, tracte rebut i adequació de
l’espai) milloren progressivament.

Sant Just es prepara pel canvi de model de recollida
de residus amb nous contenidors
Des de fa uns dies ja ha començat
a instal·lar-se els nous contenidors
de residus a la via pública, i aviat hi
haurà totes les bateries amb tots els
contenidors nous.
Progressivament, i per diferents
zones del municipi, s’instal·larà un
tancament electrònic en els contenidors de resta i orgànica per tal
que aquests només es puguin obrir
mitjançant una targeta que es facilitarà a tota la ciutadania. La resta de
contenidors (envasos, paper i cartró
i vidre) no tindran tancament electrònic.
El nou model de recollida de residus es basa, doncs, en contenidors de
resta i orgànica amb tancament amb
identificació adreçat a la recollida
domiciliària, i en la recollida porta a
porta de totes les fraccions per als es-

tabliments comercials. A Sant Just
el teixit comercial i
els equipaments generen un 25% del total de deixalles
al municipi.
Per donar a conèixer el canvi de
model, l’Ajuntament ja ha fet reunions amb el comerç i, properament,

es convocarà les associacions veïnals.
També s’ha previst una campanya
de comunicació amb
diverses accions per
informar tothom del
nou model de recollida
domiciliària i comercial.
Amb el nou model, Sant
Just Desvern esdevé un
municipi pioner en el canvi
cap a una gestió de residus
més eficient amb l’objectiu
d’augmentar els índex de
recollida selectiva.
Sant Just ja és una població referent en aquest àmbit,
amb uns nivells de recollida selectiva que actualment se situen prop
del 50% i que es preveu que puguin
augmentar fins al 65% amb aquesta
mesura, complint amb els objectius
exigits per la Unió Europea.

Acabada la renaturalització de la Vall amb la neteja del terreny
i la plantació de 150 arbres i un miler d’arbusts
Ha finalitzat el tractament paisatgístic que ha fet l’Ajuntament entre el
camí de la Muntanya i la font de la Beca. S’han dut a terme diferents
actuacions, com formar correctament la riera i el camí d’accés, treure
restes d’ edificacions petites (murs, dipòsits, paviments...), eliminar
la vegetació al·lòctona (canyes i Ailanthus principalment), i netejar els
punts necessaris de les rieres. També s’ha realitzat la restitució dels
sòls necessaris amb terra vegetal i la revegetació amb hidrosembra i
plantació d’arbres, arbustives i enfiladisses d’espècies autòctones de la
zona, amb més de 150 arbres i 949 arbusts repartits entre la zona de la
Beca, Can Biosca i sota Can Baró.
L’actuació s’ha tancat amb treballs puntuals de manteniment de la
vegetació existent i protecció de punts d’especial importància ecològica,
així com d’alguna mina de la riera.
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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

L’AJUNTAMENT REFORÇA EL SEU
COMPROMÍS EN LA LLUITA CONTRA
EL CANVI CLIMÀTIC
L’any 2008, l’Ajuntament de Sant Just Desvern va signar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, una iniciativa europea que plantejava una
reducció de les emissions de CO2 a través d’un ús eficient de l’energia i de la implantació
d’energies renovables. L’any 2016, l’Ajuntament va refermar el seu compromís contra el canvi
climàtic adherint-se al nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, que
inclou el nou objectiu d’un 40% de reducció de les emissions de CO2 respecte de l’any
2005. I el desembre de 2019 s’ha aprovat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC)
–amb els vots a favor de tots els grups, llevat de la CUP-Amunt–, amb accions per disminuir la
vulnerabilitat i augmentar la resiliència davant el canvi climàtic.

Com afectarà el canvi climàtic l’àrea
metropolitana de Barcelona?
Si no es prenen mesures urgents, es preveu que a finals
del segle XXI:
• La temperatura mitjana haurà augmentat entre 1,5 ºC i 4 ºC.
• Cada any tindrem entre 32 i 58 dies tòrrids més (+ 35 ºC de
màxima).
• Cada any tindrem entre 25 i 44 nits tropicals més (+20 ºC
de mínima).
• Les onades de calor seran més freqüents i duraran entre 5 i 7
dies.
• Les precipitacions disminuiran un 20% i els recursos hídrics,
un 23%.
• Les pluges torrencials i les inundacions augmentaran.
• El nivell del mar pujarà entre mig metre i dos metres.

Principals vulnerabilitats de Sant
Just davant l’impacte del canvi
climàtic
• Onades de calor. Els estius seran més càlids i les onades de
calor seran més freqüents i intenses.
• Pèrdua de biodiversitat. Augmentaran les plagues i hi haurà
una davallada d’espècies vegetals i animals vulnerables.
• Incendis forestals. Els incendis seran més freqüents i virulents.
• Sequera. Les sequeres seran més persistents i greus, fet que
comportarà problemes per garantir l’abastiment.
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Els reptes del PAESC
per al període 2018-30

Com hi farem front?
L’AMB ha impulsat el Pla Clima i Energia 2020 per donar
compliment als objectius europeus. En l’àmbit municipal,
l’Ajuntament de Sant Just ha aprovat recentment el Pla d’Acció
d’Energia Sostenible i Clima (PAESC), un document que
conté 64 propostes amb l’objectiu de disminuir la vulnerabilitat
i augmentar la resiliència davant el canvi climàtic:
• 48 accions de mitigació dels efectes del canvi climàtic
• 14 accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic
• 2 accions transversals

OBJECTIU: Reduir en un
41% les emissions de gasos
d’efecte hivernacle en el
període 2005-2030.
* La reducció de les emissions a Sant
Just en el període 2005-2017 ha estat
del 12% en termes absoluts i del 22% en
emissions per habitant.

• Establir nous objectius en l’horitzó 2030 per
al Pla d’Estalvi i Eficiència de les instal·lacions
municipals.
• Potenciar la diversificació energètica amb
renovables, tant a les instal·lacions municipals
com al sector privat.
• Prioritzar el mode de desplaçament a peu en el
disseny i planificació de la ciutat i estendre l’ús
de la bicicleta.
• Aconseguir un parc d’edificis més eficient.
• Aconseguir un parc de vehicles més eficient.
• Assolir els objectius de recollida selectiva de
residus municipals (75% a final de mandat).
• Augmentar la capacitat d’adaptació al canvi
climàtic sota premisses de sostenibilitat social,
ambiental i econòmica.
• Crear una via verda al voltant del corredor
de la riera de Sant Just, afavorint la diversitat
d’ambients per aconseguir un entorn urbà més
naturalitzat.
• Establir un mecanisme de reinversió per
finançar la implantació i el manteniment de les
accions del PAESC.

Dues grans accions municipals
per aportar solucions
• Instal·lacions d’energia fotovoltaica.			
Actualment, 9 instal·lacions fotovoltaiques municipals produeixen
prop de 300.000 kWh/any, l’equivalent al diòxid de carboni que
absorbeix un bosc d’11.000 arbres. L’objectiu per al 2030: 1.071.000
KWh/any.
• Renaturalització de l’espai urbà.				
Sant Just ja compta amb més de 30 parcs urbans i 5 corredors verds
d’accés a Collserola. La Vall ha quedat protegida definitivament,
permetent la creació d’un corredor verd entre el parc de Torreblanca i
Collserola.

Què puc fer, en l’àmbit particular, per lluitar
contra el canvi climàtic?
• Contractar energia d’origen 100% renovable.
• Reduir la quantitat de residus i fer recollida selectiva de totes les fraccions.
• Optar per modes de desplaçament sostenibles: a peu, en bicicleta, en transport
públic o en vehicles particulars més eficients i de baixes emissions.
• Reduir el consum energètic amb més estalvi en l’ús de l’energia i més eficiència
dels aparells elèctrics i de les instal·lacions energètiques. * Vigents dues
línies d’ajuts destinades a millores energètiques i de sostenibilitat en
habitatges. Per a més informació, consulteu santjust.cat.
• Produir l’energia que consumim mitjançant energia solar fotovoltaica, comunitats
locals d’energia o projectes de producció d’energies netes.
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L’escola Canigó inicia els actes del seu
50è aniversari amb imatges pel record
El passat 10 de desembre es van celebrar els 50 anys de l’escola Canigó
amb la comunitat educativa que actualment forma part del centre. Va ser
un acte emotiu en el qual tot l’alumnat
va ser protagonista en la fotografia
amb dron que es va fer recordant
aquest especial aniversari. Encara,
però, queden altres activitats: del 18
al 23 de maig, l’escola obrirà les portes
a tothom per gaudir dels treballs que
tot l’alumnat farà durant aquest curs
escolar amb motiu del 50è aniversari.
També, el 23 de maig, durant tot el dia,
hi ha prevista una gran festa familiar
en la qual els antics mestres, antics
alumnes i antigues famílies podran
passejar per l’escola i recordar moments viscuts anys enrere. I a la nit,
com a cloenda del 50è aniversari, es
celebrarà un sopar a la mateixa escola.
Han estat 50 anys en els quals l’escola Canigó “ha anat creixent i gaudint amb els i les mestres, alumnes
i famílies del poble. I el proper curs
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continuarem amb la nostra tasca educadora amb la mateixa il·lusió amb la
que l’any 1969 un grup de mestres va
acceptar el repte de començar una
escola nova al municipi de Sant Just”,
destaca l’equip actual.
Aquesta escola, que actualment té
dues línies per curs, es va crear el 1969,
amb 4 classes que depenien d’un altre centre educatiu del poble, l’escola

Montserrat. L’edifici on es troba actualment el menjador va ser la primera
part que es va construir, i el 1975 es
va fer l’edifici del c. Sant Ferran. Un
any després van començar les obres
d’ampliació de l’edifici del c. Canigó.
En l’àmbit educatiu, al llarg dels
anys l’escola ha anat apostant per la
innovació pedagògica i diferents projectes educatius.

Reivindicar el paper
de les dones en la
ciència amb activitats
a les escoles
L’11 de febrer se celebra el Dia Internacional de les Dones
i les Nenes en la Ciència, una de les línies aprovades pel
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Sant Just Desvern,
dins l’eix Dona, Ciència i Tecnologia. En aquesta ocasió,
el grup impulsor del PEC, l’Ajuntament i els centres han
dissenyat diverses activitats als centres.
En aquest sentit, a l’Institut es farà una xerrada a càrrec
de la jove periodista santjustenca Sofía Nogués, l’única
espanyola que participa en el projecte eXXpeditions, una
aventura científica que pretén posar en valor el paper
de la dona en la societat i alarmar del problema dels
plàstics en el mar.
Tanmateix, a les tres escoles públiques de primària i
a la concertada, noies de 2n de Batxillerat, faran tallers
pràctics de ciència adreçats a alumnat de 5è de primària. La voluntat d’aquesta activitat és que les alumnes

que curses estudis de
la branca científica i
tecnològica facin de
mentores a nenes més
petites, esdevenint referents femenins reals
i mostrant-les que elles
també ho poden fer.
El Centre Cívic Joan Maragall també ha programat
l’activitat “Noies al Lab”, tallers gratuïts d’iniciació a la
ciència per a nenes de 8 a 11 anys. Cal inscripció prèvia.
El 6 de febrer, de 18 a 20h, es farà un de programació
de robots.

S’AMPLIA EL SERVEI GRATUÏT D’INFORMACIÓ
I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A LES DONES
A partir d’aquest mes de febrer entra en funcionament
el nou Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
de Sant Just amb una triple vessant: atenció psicològica individual, intervenció grupal i formació-sensibilització.
El nou servei compta amb més hores d’atenció psicològica individual, amb sessions setmanals tots els
dimarts (cal demanar cita prèvia). D’altra banda, les
professionals que prestaran el servei s’encarregaran
de muntar i dinamitzar un grup d’atenció grupal per
a dones víctimes de violència de gènere mitjançant el
qual puguin compartir experiències i apoderar-se. La
formació i la sensibilització també seran un puntal del

nou PIAD amb xerrades i activitats per als centres educatius, entitats i col·lectius locals.
El servei és gratuït i ofereix atenció psicològica especialitzada a qualsevol dona, major de 18 anys, que per la
seva situació vital, necessiti un assessorament i acompanyament i qualsevol àmbit (laboral, social, personal,
familiar, discriminació de gènere i/o violència de gènere).
Dona, si necessites suport i atenció, demana cita:
Servei disponible dimarts a la tarda.
Telèfon: 93 480 48 00
Web: santjust.cat (apartat Oficina d’Atenció Ciutadana,
cita prèvia)
Xatbot: a través de facebook messenger
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EDUQUEM
A VOX

L’ESCOLA
BRESSOL
I LES FAMÍLIES

EL 2020,
TORNEM-HI.
SEMPRE HI SOM

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal
del PSC

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal
de JUNTS X CAT-PAR

Sergi Seguí i Esteve
Grup Municipal
d’ERC

Als centres educatius, l’educació afectivosexual és
puntual, sense continuïtat i externa al currículum formal.
No existeix un programa d’educació específic per a
l’alumnat, com passa en altres països com Finlàndia,
Dinamarca, Portugal o França. D’acord amb l’OMS,
l’educació sexual és una eina bàsica per al desenvolupament d’una societat diversa, igualitària i rica en valors.
Seguint el mateix objectiu, Nacions Unides promou que
tots els països dissenyin plans d’estudi sobre educació
en la sexualitat adaptats per a alumnes de 5 a 18 anys.
A Espanya, aquest repte està pendent, però hi ha
comunitats com València, Aragó, Navarra i Euskadi que
ja han avançat. A Catalunya, la Generalitat té previst
introduir l’educació afectivosexual de manera transversal a totes les etapes educatives a partir d’aquest curs
escolar. El programa s’adaptarà a cada etapa educativa
dels 3 als 15 anys.
Si eduquem en aquests valors, es promou que el
nostre jovent tingui més coneixement de la seva salut
sexual i reproductiva en cadascuna de les seves etapes
vitals. En l’adolescència, es poden evitar comportaments
sexuals de risc i es pot informar de les malalties de
transmissió sexual, millorar la qualitat de les relacions
afectives, promoure la relació entre iguals en la parella,
abordar el cicle de la violència masclista, etc.
Mentre aquests continguts no siguin curriculars,
seguirem promovent des dels ajuntaments, com el de
Sant Just, tallers puntuals a les escoles de primària i de
secundària sobre la sexualitat, les relacions igualitàries,
la violència de gènere o la diversitat sexual i de gènere.
Són continguts essencials per construir una societat
amb relacions afectives satisfactòries que promoguin
l’autoestima i el respecte pel gènere i la sexualitat de
cada persona.
Senyors i senyores de VOX, ja n’hi ha prou de
demagògia amb el pin parental. Els joves d’entre 16
i 25 anys s’informen de la sexualitat a través d’internet i
veuen pornografia sense mirada crítica perquè no tenen
una bona educació sexual. Les violacions “en manada”
han crescut respecte d’anys anteriors i la violència
masclista continua augmentant, amb dos casos ja a
Catalunya des de principis d’any (Esplugues i Terrassa).
Si l’educació sexual s’introdueix a les escoles dins dels
continguts formals del sistema educatiu, la nostra gent
jove tindrà una sexualitat sana i igualitària i evitarem
les pors, els tabús i les desigualtats.

Al darrer Ple vam comptar amb la participació de les
famílies i de l’equip docent de l’escola bressol Tic Tac.
A petició de les famílies, vam presentar una moció
conjunta tots els grups de l’oposició en la qual es
demanava que, en cas de tancament a mig curs, es
busqués una solució transitòria per a la continuïtat del
projecte educatiu, amb l’acord i consens de les famílies
i la priorització de la construcció d’una nova escola
bressol, entre altres mesures. La moció es va aprovar
per majoria absoluta, amb 9 vots de l’oposició a favor.
Com hem arribat fins aquí? El mes de maig de l’any
passat, el Departament d’Ensenyament va comunicar a l’Ajuntament que acabava de revocar
l’autorització d’escola bressol al Tic Tac. Aquesta
decisió es prenia després de molts anys d’incompliments i requeriments desatesos. L’equip de govern
NO va comunicar a les famílies aquesta revocació,
sinó que primer va demanar a la Generalitat la
suspensió de la revocació i més tard, al butlletí
municipal d’agost-setembre, va transmetre un
missatge de suport al Tic Tac perquè fes el nou
curs amb normalitat. La direcció de l’escola va fer les
inscripcions i les matrícules i va obrir al setembre com
sempre. Les famílies no en sabien res.
Avui la revocació és ferma, està recorreguda al jutjat i
tots i totes estem pendents de la resolució de les mesures
cautelars, que poden suposar el tancament del centre
a mig curs. Amb el consegüent greuge per a les
famílies i, sobretot, el procés traumàtic per als
infants d’haver de canviar de centre i de mestres.
La política d’ocultar informació i esperar que
passi no soluciona cap problema. L’equip de govern
faria bé de prendre bona nota d’això. A més a més, no
ha atès les famílies amb el suport, la comprensió i la
recerca de solucions de forma proactiva que s’espera
dels qui governen un ajuntament.
I una vegada més, es posa de manifest la mala planificació en la gestió del creixement del nostre poble i
el greu dèficit d’equipaments al qual hem de fer front.
Avui ens trobem davant una emergència 0-3, per
la qual moltes famílies no tindran plaça per als seus fills
i filles i hauran de recórrer a l’oferta dels pobles veïns.
JxCat-AR demanem que la construcció d’una
nova escola bressol sigui prioritària i no estigui
condicionada a cap altre factor que no depengui
de nosaltres. Amb la determinació i el compromís
necessaris per fer front a aquesta emergència de forma
immediata.

Al Ple del mes de desembre de 2019, el grup municipal
d’Esquerra Republicana votàvem a favor del pressupost
municipal presentat per l’equip de govern. Ho fèiem
després d’aconseguir incloure-hi propostes positives
per a tota la ciutadania de Sant Just. Augmentar les
partides destinades al Foment de l’Ocupació, més recursos econòmics destinats a Promoció de la Dona i un
augment de fins a 45.000 ¤ per a la partida destinada
a les subvencions a entitats culturals.
El més important, però, és que hem aconseguit
que la inversió per a la nova escola bressol municipal s’avanci a aquest 2020 i no haguem d’esperar al
2023, com preveia el govern municipal. Si, per la raó
que sigui, la Generalitat no ens acompanya en aquest
procés, la inversió econòmica es destinarà a l’inici de
la construcció dels habitatges de lloguer per a gent
jove als Jocs Jovenívols.
Ara, des de l’oposició, vetllarem perquè aquests
acords no quedin en paper mullat. Controlarem que
el govern els executi i ho faci amb diligència. Perquè són
acords molt necessaris per a gran part de la població
de Sant Just.
Al PSC i Movem els tocarà treballar molt perquè
l’oposició som majoria i, quan és necessari, som capaços
de posar-nos d’acord. ERC volem liderar l’oposició i per
això, en aquests sis mesos, hem posat a disposició
de la ciutadania l’experiència i el coneixement que
ens donen els anys de govern; el nostre projecte de
municipi i la nostra feina incansable.
Prenem la mateixa filosofia que el nostre grup
al Congrés dels Diputats, que ha negociat un acord
d’investidura pel qual Pedro Sanchez haurà de fer més
equilibris que mai. Des d’ERC ja ho vam avisar a l’estiu:
calia posar-se d’acord llavors perquè amb la repetició
d’eleccions entràvem en un escenari incert. El pacte
PSOE-UP que no podia ser llavors perquè treia la son
al president Sánchez es va fer possible en 48 hores. I
la seva voluntat de no dependre de l’independentisme
català i basc es va fer fonedís. Ara els hem obligat a
reconèixer el conflicte polític i a activar la via política per
resoldre’l, superant la judicialització, a través del diàleg
i la negociació. La nostra obligació és fer-ho possible.
Per nosaltres no serà. Però que no es confonguin. Ja
els coneixem i per això no ens en refiem.

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

ARRENQUEM
UNA NOVA
DÈCADA

EMPEZAMOS EL AÑO
CON AIRE FRESCO

PRESSUPOSTOS,
CLIMA I FUTUR

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

Després d’uns mesos de bloqueig en la formació de
govern a l’Estat i d’haver de repetir eleccions generals,
a començaments de gener hem tingut un acord de
govern, un acord de coalició. La primera coalició
en democràcia, una coalició d’esquerres amb un
acord que expressa voluntats de canvi en matèries
tan necessàries com l’habitatge, amb la regulació dels
lloguers; el treball, amb la derogació de la reforma
laboral i la pujada del salari mínim; la fiscalitat, amb
l’augment d’impostos a les rendes més altes; l’educació,
per arribar al 5% del PIB en inversió; medi ambient,
amb una llei de canvi climàtic i transició energètica...
Un acord del qual forma part el nostre espai polític.
A Catalunya també hem arribat a acords amb el
govern per tal de desbloquejar uns pressupostos
que portaven bloquejats des del 2017. Uns pressupostos
que augmenten 3.000 milions d’euros. Amb una nova
fiscalitat, d’impacte en els trams alts de l’IRPF, l’impost
de successions, transmissions patrimonials, fiscalitat
verda... Aquesta nova fiscalitat ens permetrà recaptar
552 milions d’euros més per a polítiques redistributives.
Aquest acord global de pressupostos per al 2020
té un doble objectiu: blindar els serveis públics
i l’estat del benestar a Catalunya, i aprofitar al
màxim les capacitats de l’autogovern. En educació,
amb la reducció del 30% de taxes universitàries o bé
els 70 milions d’euros per finançar escoles bressol,
i esperem que en el nostre cas serveixi per desencallar la construcció de la segona escola bressol. En
salut, amb 920 milions d’euros per contractar 1.400
nous professionals sanitaris i reduir llistes d’espera.
En polítiques feministes, amb la reforma de la llei de
violències masclistes.
Després d’una dècada d’austeritat i de retallades,
Catalunya necessita més que mai uns pressupostos
per blindar els serveis públics i no deixar que ningú es
quedi enrere. Tot i estar als antípodes del Govern de la
Generalitat, fer oposició no pot ser sinònim de política
inútil. Nosaltres hem vingut a reivindicar la política
útil que es mulla per posar al centre el bé comú.
Cal posar al centre del debat polític les necessitats de
les persones i l’augment de les desigualtats perquè
només així desactivarem el populisme nacionalista
de dretes que estem veient com aflora al nostre país.
Perquè cal iniciar els canvis estructurals necessaris
que ens permetin encarar el futur des de polítiques
valentes al servei de les persones.

Después de un trabajo intenso durante el mes de diciembre para poder entender y validar los presupuestos
del nuevo ejercicio 2020 presentados por el Gobierno
liderado por nuestro Alcalde Sr. Josep Perpinyà, tomé
la decisión de dar mi aprobación negociando dos
puntos importantes que solicité al Equipo de Gobierno.
1.- Destinar una partida de 100.000 ¤ anuales para
adecuar las aceras viejas de nuestras calles para personas con discapacidad, promoviendo un plan de
estudio real para ir adaptando nuestras calles
de Sant Just Desvern a un Municipio sin barreras
arquitectónicas.
2.- Por otro lado, debido a la falta de plazas destinadas a guarderías públicas, desde Ciudadanos hemos
solicitado que se adelante el proyecto de la nueva
guardería para este ejercicio 2020 y poder tenerla
en funcionamiento en 2022.
Tengo que añadir que esta petición ha sido realizada
también por todos los partidos políticos que estamos
en la oposición debido al cierre inminente de la guardería Tic Tac de Sant Just Desvern y la preocupación
de las familias.
Quiero destacar el trabajo que se realiza desde el
gobierno, pero también quiero recordar que desde la
oposición necesitamos estar más informados tanto a
nivel gráfico como digital de todo lo que se trabaje para
el municipio. Creo que es un punto a mejorar para poder
trabajar mejor los proyectos o iniciativas presentadas
…no es suficiente lo presentado en las informativas.
Por otro lado, a nivel de Política Nacional quiero
presentar mis felicitaciones al Partido Socialista y al Sr.
Sánchez por su presidencia y poder formar un Gobierno. Dicho esto, quiero destacar que hubiera preferido
que la opción fuese con partidos constitucionalistas
que buscan la unidad de España y de las autonomías.
Creo que lo primero que deberíamos tener todos los
grupos políticos es actitud de volver al punto 0, para
reconducir esta situación de crispación y hacer política
con respeto y trabajando para el pueblo. La gente
está cansada de esta situación.
Señores, un ejemplo muy claro: yo podré hablar mal
de mi hermano, pero pobre de tí que hables tú mal de
él. Pues lo mismo pasa con mi hermano catalán y mi
el hermano español. RESPETO

El Grup Municipal de la CUP va començar la legislatura
el juliol passat amb una moció demanant la Declaració
d’Emergència Climàtica, moció que va ser aprovada
per unanimitat.
Lamentablement, el govern municipal no ha tingut en
compte els acords aprovats en la moció i ha fet uns pressupostos per l’any 2020 que no tenen en compte
aquesta situació d’emergència. Uns pressupostos que
ja tenien el suport d’unes Ordenances Fiscals (aprovades
al setembre) que –en el segon municipi amb la renda més
alta de Catalunya– renuncien a recaptar més impostos,
tant per adaptar-se a la situació d’emergència com per
compensar la creixent desigualtat del sistema econòmic. Amb aquesta renúncia, el tàndem de govern s’allunya
cada vegada més de la socialdemocràcia i s’endinsa en un
socioliberalisme al que podríem treure el prefix sense que
ningú s’adonés.
El disseny del pressupost es fa en base al Pla d’Actuació Municipal (PAM) tenint en compte els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 aprovada per l’ONU, però que no té en compte
les diverses Declaracions d’Emergència Climàtica fetes
darrerament (Ple Municipal / Parlament de Catalunya
/ Parlament Europeu).
Per acabar d’enfonsar qualsevol expectativa d’adaptació
al canvi climàtic, el Govern Municipal ha aprovat el nou
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 20182024 basat parcialment en dades anacròniques (prèvies
a la recessió del 2008!) i sense tenir en compte l’estat
d’Emergència Climàtica. No pot ser que s’aprovi una moció
d’emergència climàtica i simultàniament s’obviï aquest fet
en tots els documents de referència que serveixen per
planificar el nostre futur.
Per una altra banda, malgrat l’acord in extremis del govern
municipal amb ERC per avançar la construcció d’una nova
escola bressol, seguim sense solució transitòria pel
tancament imminent de l’escola bressol TicTac quan
la moció que va aprovar el Ple al respecte apuntava
la solució d’adaptar La Vagoneta per resoldre el conflicte.
Més informació a l’article online.

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

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

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS FEBRER 2020. SANT JUST DESVERN

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

AQUEST MES DESTAQUEM...
CARNAVAL 2020
Arriba el mes de la disbauxa, de
riure, de convertir-nos en altres
persones a través de les nostres
disfresses, de festa i xerinola a les
escoles, al mercat, al Mil·lenari...
Benvingut Rei Carnestoltes!

Inscripcions al
concurs de disfresses
fins al 19 de febrer.
santjust.cat

ACTIVITATS DE CARNAVAL
L’Hora del Conte: El rei Carnestoltes i la Vella Quaresma, amb Patawa
Per a infants a partir de 3 anys. Aforament limitat. Es repartiran tiquets a partir
de les 10 h. Dissabte 15 de febrer, a les 11 h. Biblioteca Joan Margarit
Taller de màscares de Carnaval
Per a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia al tel. 93 475 63 00 o a/e:
b.st.just@diba.cat. Dimecres 19 de febrer, a les 17.30 h. Biblioteca Joan Margarit
CONCURS DE DISFRESSES I RUA DE CARNAVAL 2020
Dissabte 22 de febrer, a partir de les 16.30 h. Parc de Joan Maragall
• Concentració i valoració de les disfresses per part del jurat
• Animació, salutació i pregó del Rei Carnestoltes i el seu seguici
• 18 h Rua de Carnaval amb percussió de
Bandandarà
Recorregut: Parc de Joan Maragall,
c. Major, c. Verge del Pilar, c. Creu,
c. Ateneu, c. Major i Parc de Joan
Maragall.
• Xocolatada popular, lliurament
de premis i ball i animació amb
el grup Calet Versions i DJ.

Carnaval al Casal de Joves
Dissabte 22 de febrer, a partir
de les 23 h
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Audicions
i concerts
Un món musical de tot tipus envolta
Sant Just cada mes. Aquí teniu les
propostes d’aquest mes de febrer:
Jazz: Jorge Abadías
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤, menors
30 anys: 5 ¤). Consumició inclosa.
Divendres 7 de febrer, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Audicions dels Tallers de Música
Dissabte 8 de febrer, matí i tarda.
Sala Utopia del Casal de Joves
Concert de l’Orquestra Barroca de
Barcelona: Alla Rustica - Les Quatre
Estacions, sota la direcció de Gilles
Collard
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤ , menors de 25 anys: 5 ¤ i alumnat de l’escola de música: gratuït). Dissabte 15 de
febrer, a les 19 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu
Estones de Clàssica: El Lied català.
Eduard Toldrà, amb Anna Campmany,
soprano, i Xavier Garcia, piano
Preu: 10 ¤ (socis/es Ateneu: 8 ¤ , menors de 25 anys: 5 ¤ i alumnat de l’escola de música: gratuït). Diumenge 16
de febrer, a les 19 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
Música clàssica: Quartet de corda
Attenya
Dimarts 25 de febrer, a les 19.30 h. Sala
Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar
Concert de l’alumnat de l’Escola de
Música de l’Ateneu
Dissabte 29 de febrer, a les 10.30 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

ENTITATS

Jornades Feministes de l’Espai Lila
L’Espai Lila el formen un grup de dones d’entre 15
i 35 anys que sota el paraigües del Casal de Joves
debaten, reflexionen i reivindiquen la igualtat i
el moviment feminista. Des d’aquesta visió han
organitzat les 1es Jornades Feministes de Sant
Just Desvern.
Jornades Feministes: 28 febrer
• 18 h Inauguració de les jornades amb l’Espai Lila
• 18.15 h Obertura amb la regidora de Polítiques
de Gènere i Igualtat, Gina Pol Borràs, i del regidor
de Joventut, Just Fosalva Sanjuan
• 18.30 h Xerrada-taller sobre micromasclismes,
amb Leticia Torre
• 20.15 h Xerrada: Feminisme a Centreamèrica,
amb Magaly Castillo, activista feminista nicaragüenca

• 21.30 h Pausa per sopar (servei de bar)
• 22.30 h Teatre: Elles (nosaltres), de la Companyia La Melancòmica
Jornades Feministes: 29 febrer
• 11 h Xerrada sobre l’endometriosi
• 12.45 h Xerrada: El camí de les dones migrants
a Europa, amb voluntàries sobre el terreny
• 14.30 h Pausa per dinar (servei de bar)
• 17 h Taller: Amor romàntic - Poliamor, amb el
Servei Enllaç
• 17.30 h Tuppersex, amb Marta Galobardes,
fisiosexòloga
• 19.15 h Documental: Comandante Arian, de la
directora Alba Sotorra. A continuació, xerrada
“Moviment feminista al Kurdistan”.
• 21.30 h Cloenda.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
(8 MARÇ) I DIA INTERNACIONAL
DE LA NATURA (3 MARÇ),
LIDERATGES FEMENINS CONTRA
EL CANVI CLIMÀTIC
• Amb Sofia Nogués, dona que ens
explicarà la seva experiència i lluita
contra els microplàstics als oceans i
que forma part de l’Exxpedition Round
World
• Repintem el mur feminista de la pl. de
Camoapa amb Dona i Empresa
• Taller amb el Carrau Blau (Carrau verd).
Reciclem per millorar el nostre entorn
creant quelcom bonic.
Diumenge 1 de març, al matí
Pl. de Camoapa

US PROPOSEM...
CICLISTES

TERTÚLIES I CONFERÈNCIES

Sortides de cicloturisme
i de BTT
Tots els diumenges.
Més informació:
www.acsantjust.com

Conferències cicle de jazz: Aprendrem a escoltar jazz
Dies 5, 12 i 19 de febrer, a les 19 h.
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can
Ginestar
Conferències: L’auge de l’extrema
dreta
Dies 6, 13, 20 i 27 de febrer, a les
18.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet
de Can Ginestar
Conferència: Llengua i literatura, amb
Romi Porredon de la SEAS
Divendres 7 de febrer, a les 20 h.
Local de la SEAS

60 anys de l’Agrupació Ciclista de Sant Just

Tertúlia de l’Ateneu: La ciència del
cervell. La clau de la medicina del futur?, amb Oriol Fàbregas, neuròleg
i investigador de malalties neuro-

degeneratives a l’Hospital del Vall
d’Hebron
Divendres 21 de febrer, a les 20 h.
Sala Piquet de l’Ateneu

I TAMBÉ...
Itinerari de ciutat: La Barceloneta a la
Vila Olímpica, el pas del temps arran
de mar. Preu: 10 ¤. Info: CC Joan Maragall. Dissabte 8 de febrer, a les 10 h
Excursió de Santa Fe d’Organyà (Alt
Urgell). Diumenge 9 de febrer, a les
7 h. Des del Parc del Parador
Excursió matinal a Montserrat. Diumenge 16 de febrer, a les 7 h
Info: www.santjust.org/seas
Punt d’informació del poblat iber i
medieval de la Penya del Moro
Dissabte 15 de febrer, de 10 h a 14 h
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CINEMA

TEATRE

Dues propostes interessants

1A MOSTRA DE TEATRE SANTJUSTENC KM.0

Cicle Gaudí: La hija de un ladrón, de la directora Belén Funes
VO en català i castellà. Novembre 2019. 90 min. Drama.
Preu: 4,50 ¤. (3 ¤, socis i sòcies de l’Ateneu, Òmnium Cultural, Club Vanguardia
i Carnet Jove). Dimecres 19 de febrer, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
El Documental del Mes: Chris el suís, de la directora Anja Kofmel
VO en anglès i alemany, subtitulada al català. Animació, conflictes i periodisme.
Preu: 5 ¤ (3 ¤ socis i sòcies de l’Ateneu). Divendres 28 de febrer, a les 20 h. Sala
Cinquantenari de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
DIA INTERNACIONAL DE LA
LLENGUA MATERNA
Veniu a escriure una paraula bonica
en català i enganxeu el nom de la
vostra llengua materna i el vostre
país al mapa mundi que hi haurà al
vestíbul de Les Escoles
(c. Montserrat, 2).
Així veurem quantes llengües es
parlen a Sant Just!
Del 17 al 21 de febrer.
Organitza: Escola de Català

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: Estiraments per a la gent
gran
Encara hi ha places lliures! Informa’t.
Preu: 30 ¤ trimestre
Dimarts i dijous, de 18 h a 19 h, al Centre Social El Mil·lenari
Taller de mandales
Deixa volar la teva imaginació i creativitat pintant mandales.
Els dimecres de 17 h a 18 h
Sessions obertes de jocs de taula
Rummikub, canasta, cartes, parxís,
escacs, dominó...
Informació al Centre Social El Mil·lenari, de dilluns a divendres de 15 h a 20 h
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BRISTOL ACTIVITY
VALENTINE’S DAY
Taller en anglès per a infants de
7 a 11 anys on aprendran la costum americana de demostrar
l’amor a les persones que estimem: parelles, amics, família...
Dissabte 15 de febrer, a les 19 h
Espai de Llengües Bristol
I a més, el 3 de febrer, a les 19 h,
xerrada sobre cursos en anglès

+ Teatre a Sant Just
Noves idees i propostes per a tothom qui estima el teatre. Tamboret
i l’Ateneu organitzen la 1a Mostra
de Teatre Santjustenc Km.0 amb
un programa teatral molt interessant. A més, Roger Cònsul, ànima
de Tamboret, també coordina el
Club de Lectura de Teatre de la
Biblioteca Joan Margarit.

Club de Lectura de Teatre.
Obra: Justícia,
de Guillem Clua
Dimecres 12 de
febrer, a les 19 h
Can Ginestar.
Teatre: El
Muntaplats,
amb Nico Bassó
i Lluís Sobrado,
de la Cia. Bassobrat
Dia 1 de febrer, a les 20.30 h
Dia 2 de febrer, a les 18.30 h
Entrades a www.entrapolis.com
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d’aquestes propostes pensades per a vosaltres.
CARNAVAL 2020: photocall
de Carnaval al Mil·lenari
Acosta’t al Mil·lenari i fes-te una foto
de record d’aquest Carnaval, ja sigui
individual o en grup, disfressat/da o
no. T’hi esperem!
Del 17 al 21 de febrer, de 10 h a 12 h i
de 16 h a 18 h
Ball dinamitzat per Pedro Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les
persones sòcies.
Dijous 27 de febrer, de 17.15 h a 19.15
h. Centre Social El Mil·lenari
Taller per aprendre a fer servir el
mòbil i/o tablet
Curs impartit per l’alumnat de 1r d’ESO
de l’Escola Miranda.
Inscripcions al Centre
Social El Mil·lenari, del
14 al 21 de febrer.
Dies 28 de febrer i dies
6, 13 i 20 de març, de
10 h a 11 h

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.

Conferències de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran*
Conferència: Fosses comunes i exhumacions a l’Estat, amb Queralt
Solé, historiadora
Dijous 6 de febrer
Conferència: El cinema i els trens,
amb Albert Beorlegui, periodista
expert en cinema
Dijous 13 de febrer

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN Conferència: Càncer, com han canviat les coses en els últims anys, amb
DE SANT JUST DESVERN
Cantada de la Coral Harmonia a
“Canta Gran 2020” a l’Auditori
de Barcelona
Dimarts 11 de febrer, a les 18.30 h
Calçotada a Caldes de Malavella
Dimecres 26 de febrer, a les 8 h, des
del Parc del Parador
Inscripcions el 19 de febrer, a les 11.30 h,
amb preferència per a les persones
associades a l’entitat.

Daniel Closa, biòleg i investigador
del CSIC
Dijous 20 de febrer

Conferència: Vida y obra de Miguel
de Unamuno, amb Marisa Sotelo,
catedràtica de Literatura Espanyola
Dijous 27 de febrer
*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
30 anys de l’escultura de l’11 de setembre,
de Concepción Gómez Bori
Al Celler de Can Ginestar, fins al 15 de febrer
Intus i Mireia, de Carles Serraima
Al Celler de Can Ginestar, del 20 de febrer al 28 de
març. Inauguració dia 20, a les 19.30 h
Carrers amb nom de dona
Al CIM Can Ginestar, del 18 de febrer al 31 de març
Highlights II, de Lluís Remolà de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Al CC Joan Maragall, del 3 al 27 de febrer

CLICS NOTÍCIES RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de gener (6.342 clics)
1. L’Ajuntament proposa la creació d’un nou parc d’habitatges per a la
gent gran, semblant al Mil·lenari.
2. Un xiprer de grans dimensions, en risc de caiguda a Miquel Reverter.
3. Un restaurant de Sant Just entre els 50 millors de la comarca, segons
l’AGT.

SANT JUST ENS AGRADA

instagram #santjust

AL MARÇ...

Javier Catasús
Photography
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Durant el mes de març s’han previst diverses
activitats per commemorar el Dia de la Dona:
• Pintarem el mur feminista de la pl. de Camoapa
• Activitats de ball
Mostra de tallers al Casal de Joves...
6 DE MARÇ - 21 h
SOPAR DE LA DONA
Restaurant Hotel HLG City Park Sant Just
Preu: 25 ¤ (venda de tiquets fins al 26 de febrer,
de dilluns a divendres, al Centre Social El Mil·lenari
i també els dimecres, de 18 h a 20 h, a JustDona).
8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
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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).
L’Ajuntament contribueix a l’activitat
de les entitats mitjançant convenis i
subvencions.
AGENDA MARÇ 2020:
Màxim dia per comunicar les activitats:
10 DE FEBRER

Butlletí elaborat
amb paper reciclat

SELECCIÓ DE TUITS (GENER 2020)
Sons
@santjustcat @Reial104.. Ja tenim nou
carregament de terra per embussar les clavegueres...
De veritat o hi ha més opcions? Agraïrem una mica
d’atenció
santjustcat
Bon dia! S’estan executant treballs de millora del clavegueram a
la zona de La Vagoneta. Pel que fa a cercar alternatives al sauló
i al problema que vostè indica, s’està estudiant un projecte
global de l’entorn de la Pl. de la Pau amb la participació veïnal (1r
trimestre 2020).
Sons
@pris1139
Genial, esperem la vostra convocatòria amb il·lusió...i us
mantindrem informats sobre la zona, i les millores.
LesBernardes
@LesBernardes
Set dones exposen a la Sala L’Església “setsjust”, un
diàleg entre els quatre elements terra, aigua, aire i foc,
gràcies a la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Just Desvern. @santjustcat #LesBernardes
LiskaHakon
Pregunta seria: el vei de devant aparca sempre al seu vado,
dificultant la entrada al meu pàrquing. Es pot aparcar al vado
essent propi @santjustcat ? Si no, quines mesures s’han de
prendre?
santjustcat
Bon dia! No es pot aparcar en un gual en cap cas, encara que
sigui el propietari. En cas que li molesti, pot trucar a la Policia
Local i actuaran per requeriment. Gràcies!
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