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Sant Just amb l’esport femení
 #thoestasperdent
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Els empadronaments a 
Sant Just continuen creixent 
de forma sostinguda

L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat dades demogràfiques 
i econòmiques municipals corresponents a l’inici de l’any 2020 
que revelen que la població empadronada a Sant Just Desvern és 
de 17.805 habitants. Aquesta xifra, que creix per cinquè any con-

secutiu, representa un increment de l’1’8% respecte l’any anterior. De fet, 
el 2019 ha estat un dels anys amb més creixement de la darrera dècada, 
amb 2.068 altes en el padró municipal.

Les dades de l’INE també han revelat que, d’entre les persones empa-
dronades al municipi, el 52% són dones i el 48% són homes, i el 10,9% són 
estrangeres. L’edat mitjana a Sant Just Desvern és de 41 anys, per sota de 
la mitjana de la província de Barcelona (42,4 anys), mentre que la taxa de 
natalitat és del 9,4‰, una xifra superior a la mitjana provincial, que és 
del 8,4‰.

INÉS BORRELL
Empadronada a 
Sant Just fa dos 
anys

“SANT JUST 
COMPLEIX TOTS 
ELS REQUISITS QUE 
VOLEM PER A NOSAL-
TRES I ELS NOSTRES FILLS: ESTÀ A PROP 
DE LA CIUTAT, PERÒ TÉ LA TRANQUIL·LITAT 
D’UN POBLE I ESTÀ A PROP DE COLLSE-
ROLA, ON ES POT SORTIR A FER ESPORT I 
ESTAR EN CONTACTE AMB LA NATURA. ENS 
ENCANTA EL CANVI I HEM FET MOLTES 
NOVES AMISTATS.”

ANTONI MUÑOZ
Acabat d’empadro-
nar a Sant Just

“VIVÍEM A SANT 
FELIU I BUSCÀVEM 
UNA ZONA MÉS 
TRANQUIL·LA. ENS VA 
AGRADAR MAS LLUÍ PERQUÈ ESTÀ A PROP 
DE COLLSEROLA I BEN COMUNICAT AMB 
AUTOBUSOS, TOT I QUE LI FALTA MÉS VIDA 
COMERCIAL”

Piràmide de població 2019

Evolució de la població

Més de 80 anys 399 669

De 70 a 79 anys 624 774

De 60 a 69 anys 865 1031

De 50 a 59 anys 1133 1211

De 40 a 49 anys 1407 1560

De 30 a 39 anys 1124 1228

De 20 a 29 anys 850 804

De 10 a 19 anys 1120 1016

De 0 a 9 anys 1022 968
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TOTALS ALTES BAIXES VARIACIÓ

Zona 1 536 381 155
Zona 2 282 235 47
Zona 3 502 476 26
Zona 4 443 367 76
Zona 5 456 354 102
Zona 6 556 462 94
Zona 7 440 357 83
Zona 8 337 251 86
Zona 9 1468 497 971
TOTAL 5020 3380 1640

Altes i baixes al padró per zones (2017-2019)

SANT JUST ÉS EL MUNICIPI AMB LA TAXA D’ATUR MÉS 
BAIXA DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L’atur ha anat a la baixa en els darrers anys i l’1 de gener de 2020 era del 4,2% 
(471 persones), el més baix de l’àrea metropolitana de Barcelona, juntament 
amb Tiana. L’augment de l’ocupació també ha anat lligat a un increment de 
l’activitat econòmica al municipi, que compta ara amb 823 empreses regis-
trades, una seixantena més que fa 5 anys.

CANVIS SECCIONS ELECTORALS

El ple del mes de gener va aprovar per unanimitat la proposició, coordinadament amb l’INE (Institut Nacional d’Estadística), de revisar 
les seccions electorals de Sant Just Desvern. Aquesta revisió inclourà la creació d’una nova secció electoral a Mas Lluí, el trasllat del 
nou sector de Torreblanca a la secció electoral 6 (Escola Montseny) i la redistribució de l’electorat per assignar a cada domicili el 
col·legi electoral que li és més proper. Aquest acord de ple està pendent d’aprovació per part de l’Oficina del Cens Electoral de l’INE i 
probablement no serà efectiu en la propera convocatòria d’eleccions.

20182006 2008 2010 2012 2014 2016

Evolució de l’atur a Sant Just (%)

55

10

Pics màxims i mínims d’atur 
Març 2007 – 3,2% d’atur
Agost 2012 – 7,9% d’atur
Desembre 2019 – 4,2% d’atur

Agricultura: 0,1 %
Construcció: 2,4 %
Indústria: 11,1 %
Serveis: 86,3 %

Ocupació per sector i tipus 
d’activitat econòmica

Per compte aliè: 88,7 %
Per compte propi: 11,3 %

Sector i tipus

3,2%

7,9%

4,2%
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SANT JUST ES PREPARA PER A UN AUGMENT DELS EMPADRONAMENTS

Sant Just Desvern és un municipi en creixement pausat i 
que es preveu que continuï creixent de forma sostinguda 
en els propers anys com a conseqüència de la construc-
ció de noves promocions de pisos (bona part d’ells de 
protecció oficial) als barris de Mas Lluí i Torreblanca. 
L’arribada de nous veïns i veïnes implica un augment dels 
empadronaments, un tràmit obligatori per a qualsevol 
persona que s’instal·la en un municipi.

L’EMPADRONAMENT, UN TRÀMIT OBLIGATORI 
PER A LES PERSONES NOUVINGUDES AL MUNICIPI

Què és?
L’empadronament certifica la condició de persona resi-
dent de Sant Just Desvern.

Qui ho pot demanar?
La inscripció al padró d’habitants de Sant Just Desvern 
és un tràmit obligatori que han de dur a terme totes les 
persones que s’instal·len al municipi, provinents d’un 
altre municipi de l’estat espanyol o de l’estranger.

Per a què serveix?
Estar empadronat a Sant Just Desvern atorga determi-
nats drets, com ara votar al municipi, obtenir la targeta 
sanitària individual, disposar de serveis bàsics d’atenció 
social primària o optar a prestacions d’urgència social.

Com es fa el tràmit?
Per empadronar-se, cal aportar documentació sobre la 
identitat de la persona que fa el tràmit i sobre el seu do-

micili. El tràmit s’ha de dur a terme a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament i cal demanar cita prèvia a 
través del xatbot del web www.santjust.cat.

PACK DE BENVINGUDA

L’Ajuntament vol donar resposta a les necessitats de les 
persones nouvingudes amb un pack de benvinguda, que 
es començarà a lliurar a partir del mes de març, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, a tothom que s’empadroni. El pack 
inclou un tríptic 3D amb informació de Sant Just i un 
plànol amb els principals punts d’interès del municipi, 
un clauer i un test biodegradable amb llavors, lligat a la 
marca “Naturalment Collserola”.

El tríptic 3D ofereix informació bàsica sobre el mu-
nicipi, les festes locals, els espais de participació, els 
serveis socials i la recollida de residus. També facilita 
informació sobre els canals de comunicació de l’Ajunta-
ment, els principals telèfons d’interès, la gestió de tributs 
i l’atenció ciutadana, tot plegat amb un disseny amable 
i en què hi predomina la imatge.
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

Sant Just s’ha sumat a la campanya #ThoEstàsPerdent per fo-
mentar la presència de l’esport femení als mitjans de comuni-
cació. Prop de 100 empreses periodístiques s’han sumat a la iniciativa 
i s’han adherit al document “Compromís dels mitjans per impulsar l’es-
port femení”, que ha elaborat el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
en col·laboració amb la Secretaria General de Esport i de l’Activitat Fí-
sica, l’Institut Català de les Dones i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

 A Sant Just, la campanya ha comptat amb la participació de 
molts clubs esportius que han enviat imatges dels seus equips amb 
el lema “Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espec-
tacle”. Tenim més d’una desena de clubs, entre els quals, n’hi ha tres 
que són 100% femenins. És el cas del vòlei, el patinatge artístic i la gim-
nàstica rítmica. En quart lloc, trobem el Club d’Atletisme on les dones 
són el 60% del total d’esportistes i més a prop del 50% se situen el 
taekwondo, la natació i el bàsquet. D’altra banda, clubs majoritàriament 
masculins com l’hoquei, estan creixent en equips femenins.

 La invisibilitat de l’esport femení perjudica el seu futur. El 
tracte mediàtic desigual impedeix donar a conèixer referents femenins 
en la pràctica esportiva i dificulta als esports femenins a arribar a les 
màximes categories perquè tenen més dificultats per aconseguir patro-
cinis i suport econòmic per garantir l’ascens i el seu manteniment a les 
categories de primer nivell.

Aquest és el cas del Club de Vòlei Sant Just a punt de fer l’as-
cens a “Super Lliga Femenina 2”, sent la categoria més alta que os-

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE 

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

tentaria un equip local femení de Sant Just. L’ascens implica un repte 
econòmic important i per això, ja estan treballant per trobar empreses 
patrocinadores per garantir l’èxit en aquest repte.

Donar visibilitat a aquests equips és important perquè cal projectar 
l’esport femení a les categories més altes i crear referents femenins en la 
pràctica esportiva de base. En el cas del vòlei, es visualitza la força d’un 
equip potent, però tenim altres exemples de jugadores d’elit a primer ni-
vell. És el cas de la santjustenca l’Elba Vergés Prats, jugadora del primer 
equip del RCD Espanyol; l’Aina Ayuso Bagur, també santjustenca i juga-
dora del Mann-Filter Casablanca de Saragossa de la LF Endesa (primera 
divisió femenina de bàsquet). En el club d’Atletisme Sant Just, destaca 
la Douae Ouboukir, nascuda a Tànger, que recentment ha guanyat el 
Campionat de Catalunya de Cros. I al Sant Just Pàdel Club, la Gemma 
Triay Pons, nascuda a Menorca, és la vuitena classificada del rànquing 
mundial, però ha arribat a ser la número 1.

Tenim un bon palmarès local i no ens el podem perdre!

En el ple passat vàrem aprovar la candidatura de Sant Just per a pre-
sentar-se al programa d’UNICEF Ciutats Amigues de la Infància 
i aconseguir-ne el reconeixement. Aquest programa és un instrument 
al servei de la promoció dels Drets Humans en l’àmbit local, i en 
especial, dels drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 

El programa vol contribuir a millorar les condicions de vida d’infants i 
adolescents mitjançant la promoció i la implementació de polítiques mu-

CIUTAT AMIGA 
DE LA INFÀNCIA

nicipals eficaces que garanteixin el seu desenvolupament integral dels 
seus drets. A través del Segell Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF vol re-
conèixer i valorar la feina que des del municipi es realitza a favor dels nens 
i nenes i els seus drets. A més d’aquest reconeixement, el programa vol 
propiciar un espai d’intercanvi d’experiències, debat, informació 
i formació relatives a la infància en clau municipal, amb èmfasi 
especial en la participació infantil.

En aquest sentit a Sant Just ja hem començat a caminar, posant en 
marxa l’Espai de participació d’infants i adolescents, projecte que 
neix del PEC i de Sant Just Ciutat Educadora, i tot just ara estem comen-
çant a elaborar el Pla local d’Infància i Adolescència, eina que ens 
permetrà tenir una bona diagnosi de la realitat de la infància i adolescència 
així com plantejar accions de manera participada. 

Tot això entronca amb el PAM i amb l’Agenda 2030 sobre els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, que ens interpel·len directament als mu-
nicipis a incorporar la perspectiva dels drets dels infants, de manera que, 
treballant en pro de la Convenció, s’avanci en el compliment d’aquesta 
nova agenda.

NO ET PERDIS 
L’ESPORT FEMENÍ!
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La Sofía Nogués, periodista i veïna, 
és l’única dona de l’Estat que par-
ticipa en l’Exxpedition Round the 
World, un projecte íntegrament 
femení per estudiar el comporta-
ment dels plàstics en els oceans. 
Nogués va formar part del grup 
que el passat mes de desembre va 
fer la travessa entre Aruba i Pana-
mà, gairebé 755 milles nàutiques 
en 10 dies. Per la Sofía, aquesta 
experiència és com un somni fet 
realitat perquè aplega dues de les 
seves grans passions: el mar i la 
lluita contra el canvi climàtic.

Quins són els objectius del projecte?
Principalment, donar visibilitat a 
la recerca científica de dones. Hi 
ha molts projectes d’investigació 
al mar però són de grups mixtes. 
L’Exxpedition Round World és 
l’única que està formada íntegra-
ment per dones, –300 de diferents 
nacionalitats–, que faran la volta 
al món en un vaixell de vela en 31 
etapes durant dos anys per estu-
diar l’impacte dels plàstics en els 
oceans, recollir mostres d’aigua i 
analitzar el seu comportament. Les 
mostres després se’n van a labo-
ratoris i, posteriorment, diferents 
universitats dels Estats Units i el 
Regne Unit faran els estudis que 
permetran plantejar solucions a la 
crisi dels plàstics en el mar.

Com ha estat la teva experiència 
personal?
Molt enriquidora i intensa. En la 
nostra etapa érem 10 convidades i 4 
dones més com a tripulació profes-

ENTREVISTA A SOFÍA NOGUÉS, VEÏNA I ÚNICA PARTICIPANT DE L’ESTAT 
EN EL PROJECTE EXXPEDITION ROUND THE WORLD

“Si canviem els nostres hàbits, forçarem les empreses 
a buscar alternatives al plàstic i aquest és un gran poder”

sional. Féiem torns de guàrdia de 
navegació a la nit i també torns de 
cuina. A banda de les tasques de re-
collida de mostres, també ens vam 
haver de formar i familiaritzar amb 
les eines que havíem de fer servir, 
perquè la gran majoria de les dones 
que participem en el projecte no te-
nim perfil científic.

Què és el que més t’ha impactat?
Veure illes verges i desertes com les 
de San Blas, a Panamà, plenes de 
plàstics a causa dels corrents. Tam-
bé és molt inquietant saber que no-
més l’1% dels plàstics que arriben 
als nostres mars són visibles, la 
qual cosa ens ha d’obligar a esbri-
nar què passa amb el 99% restant. 
Aquest és el veritable repte.

I què es pot fer davant d’aquesta 
catàstrofe?
El degoteig de residus al mar és 

constant i és un problema que im-
plica molts agents. M’agrada molt 
la metàfora de la banyera de casa 
plena a vessar amb l’aixeta oberta. 
El primer que fas no és netejar o ei-
xugar, sinó tancar l’aixeta. Al mar 
s’hauria d’actuar igual, si netegem 
però continuem abocant plàstics 
de forma descontrolada, no serveix 
per res. En aquesta lluita, governs i 
grans empreses tenen molta respon-
sabilitat, però cal apel·lar les perso-
nes a sumar esforços per resoldre 
la crisi dels plàstics, perquè com a 
consumidores, tenim molt de poder.

Posa’ns alguns exemples...
Si canviem els nostres hàbits –dei-
xar d’utilitzar bosses i envasos d’un 
sol ús, comprar al detall...– anirem 
forçant les empreses a canviar el 
seu model de producció i a apos-
tar per altres materials més soste-
nibles. Les grans empreses tenen 
equips d’I+D molt potents, amb 
molts recursos... però hem de ser 
nosaltres, consumint de forma més 
responsable les que les obliguem a 
buscar alternatives.

Un cop acaba la teva participació 
directa, quina és la vinculació amb 
el projecte?
Doncs comença una tasca igual o 
més important, que és tornar a la 
nostra comunitat i fer difusió del 
projecte. És en aquesta línia que 
estic fent xerrades a centres educa-
tius, com la de l’11 de febrer a l’Ins-
titut Sant Just, per tal de conscien-
ciar i fer arribar la problemàtica als 
nois i a les noies.
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La lluita per una societat més equi-
tativa i per frenar l’opressió i les des-
igualtats de gènere ha de ser cons-
tant i diària. A Sant Just es treballa 
a través de les polítiques i de l’ac-
ció de govern, però al mes de març 
pren un protagonisme especial amb 
la voluntat de sensibilitzar la ciuta-
dania en general. En aquest sentit, 
el programa per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, aglutina 
diferents propostes organitzades per 
entitats, col·lectius, equipaments i 
Ajuntament. 

Enguany, el tret de sortida són les 
I Jornades Feministes, impulsades 
per l’Espai Lila, i que els dies 28 i 29 
de febrer oferiran al Casal de Joves 
un ampli ventall de propostes. 

Una altra cita important serà el 
diumenge 1 de març, amb una jor-
nada feminista i responsable amb 
el medi ambient que inclou dife-
rents activitats:  la presentació del 
conjunt escultòric “Arbreda” de 
Montserrat Sastre; repintar el mur 
feminista de la plaça Camoapa i un 
esmorzar de carmanyola a càrrec de 
Dona i Empresa; una xerrada famili-
ar amb la Sofía Nogués –veïna i úni-
ca participant estatal a l’eXXpedition 
Round World– per explicar la seva 
experiència en aquesta aventura que 
analitza l’impacte dels microplàstics 
en els oceans i que està integrada 
únicament per dones d’arreu del 
món; un taller de reciclatge creatiu 
a càrrec del Carrau Blau i l’obsequi 
de plantes 

El sopar de les Dones a l’Hotel 
City Park el 6 de març –organitzat 
per JustDona–, masterclass de ball 
i defensa personal, presentacions de 
llibres en clau de gènere, exposicions 

Un mes de març que reclama la participació ciutadana 
per assolir majors quotes d’igualtat

Ajuntament i clubs donen suport 
a la visibilització de l’esport femení 
El primer equip del Club Voleibol Sant Just –entitat 100% femenina–, lluitarà les properes 
setmanes per assolir l’ascens a Superlliga 2, la categoria més alta en la qual ha jugat mai un equip 
femení al poble. Per fer-ho possible, han previst diferents activitats per visibilitzar aquest esport i 
posar en valor els èxits esportius femenins amb la voluntat d’encoratjar potencials sponsors i fer 
una captació econòmica que les permeti continuar sent competitives i finançar l’ascens. 

Aquestes activitats encaixen perfectament amb la campanya, #thoestasperdent “Si no veus 
esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle”, impulsada pel Consell Audiovisual de 
Catalunya i a la qual s’ha sumat l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Aquesta iniciativa té l’objectiu 
de promoure una major presència de les dones esportistes en els mitjans de comunicació, 
contribuint així a avançar cap a la plena igualtat i trencar estereotips socials i mediàtics respecte 
l’esport femení. 

Diferents entitats locals s’han enfilat al repte compartint a les xarxes imatges amb el 
gest que simbolitza la campanya i que hem recollit a la portada d’aquest Butlletí. Gràcies a 
tothom qui ha col·laborat per sumar granets de sorra per una societat més igualitària.

i tallers són altres de les propostes 
que es duran a terme. Podeu con-
sultar la programació a santjust.cat

També s’engega aquest mes de 
març el procés participatiu que ha 
de permetre pensar en comú i definir 
els usos i serveis del futur espai 
feminista de Sant Just Desvern. 
Les dones de Sant Just Desvern bus-
quem casa, però no qualsevol, sinó 
la que millor s’ajusti a les nostres 
inquietuds; i és per això que es vol 
comptar amb la implicació i com-
plicitat del major nombre de dones 
possible. Els dies 19 i 31 de març es 
faran tallers participatius a les 19 
h a La Vagoneta. No hi pots faltar. 

“La idea és que aquest espai no no-
més ofereixi serveis específics per a 
les dones, sinó que també esdevingui 
un punt de trobada per al coneixe-
ment i la sororitat, l’apoderament 

femení i l’oferta de recursos per a 
una vida justa i equitativa, en l’àmbit 
social, laboral, cultural i de lleure”, 
destaca la regidora de Polítiques 
de Gènere i Igualtat, Gina Pol.  
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NOTÍCIES BREUS

ET SENTS SOL? ET SENTS 
SOLA? SOL·LICITA EL SERVEI 
D’ACOMPANYAMENT
El Servei d’Acompanyament en prevenció de la solitud és un projecte inclòs en els 
recursos 60+. Consisteix a fer acompanyaments diversos (a visites mèdiques, a passejar, 
a alguna activitat d´oci, al domicili etc.) d’una hora i mitja a la setmana, i a visites 
mèdiques amb cita prèvia. Està orientat, principalment, a persones grans que viuen soles 
i/o persones amb dificultats de mobilitat i/o que no tenen xarxa social. 

Les persones que hi estiguin interessades han de venir al servei de primera d’acollida 
de Serveis Socials de 9 h a 14 h a l’Ajuntament.

6a POSICIÓ EN EL 
CAMPIONAT DEL MÓN 
DE GELAT ARTESÀ 
PER A L’EQUIP ESTATAL 
QUE COMPTA AMB UN VEÍ 
DE SANT JUST

A final de gener es va tancar el Campionat del 
Món de Gelateria Artesana en què l’equip d’Itàlia 
va quedar guanyador. L’equip estatal, amb el 
veí i mestre gelater Lluís Ribas entre els seus 
components, va acabar situat en la sisena plaça. La 
competició va tenir lloc a Rímini (Itàlia) i va reunir 
equips de diferents països. El campionat se celebra 
de forma biennal i aquesta era la vuitena edició. 

CAMPANYA PER DONAR SUPORT 
A LA PAGESIA I AL PRODUCTE 
DE PROXIMITAT DE COLLSEROLA

Sant Just Desvern és un dels cinc municipis que participen en 
el projecte ‘110 quilòmetres quadrats de rebost’. Una iniciativa 
que ha posat en marxa el Consorci del Parc de Collserola amb la 
qual vol donar visibilitat i reconèixer la feina de la petita i mitjana 
pagesia d’aquest entorn. L’objectiu principal de la campanya és 
conscienciar la ciutadania sobre els beneficis socials, econòmics, 
ambientals i alimentaris que suposen el consum de béns conreats 
i produïts a Collserola. 

La campanya ‘110 quilòmetres quadrats de rebost’ forma part 
d’un projecte més ampli, batejat com a ‘Alimentem Collserola’.

EL PROJECTE DE PREVENCIÓ DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI 
S’AMPLIA AMB NOUS COL·LABORADORS

Ja són sis els centres i equipaments que col·laboren amb el projecte que 
recull els excedents d’aliments que es generen del servei de menjador 
per donar-los sortida com a àpats solidaris. A les escoles públiques  
–Canigó, Montserrat, Montseny i Marrecs–, i la residència Vitàlia, aquest 
mes de febrer s’ha sumat l’escola concertada Madre Sacramento. Amb 
l’entrada de Vitàlia, el nombre total de carmanyoles al 2019 va créixer 
fins a 2.537 amb els serveis d’estiu i Nadal. 
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NOTÍCIES BREUS

INTERCANVI DE LA CORAL 
FEMENINA CORAGGIO AMB 
UNA CORAL AUSTRÍACA 
Al mes de maig es farà un intercanvi cultural-musical entre aquestes 
dues corals. Per tal de fomentar la nostra cultura i de fer-los partícips 
dels nostres costums, està previst que s’allotgin en cases particulars. Les 
famílies interessades en acollir una d’aquestes persones les nits del 21 al 
24 de maig, poden comunicar-ho a l’Ajuntament abans del dia 24 d’abril.  
El cor de joves veus femenines de l’Ateneu i Sing & Song Kreis Trins 
oferiran un concert i es programaran diferents activitats coincidint amb la 
seva estada. 

CONSENS METROPOLITÀ 
PER FER FRONT AL MAL ESTAT 
DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES
Sant Just Desvern és un dels municipis del plenari de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, que ha donat 
suport a la moció perquè la companyia elèctrica Endesa 
inverteixi més als territoris i mantingui en correcte estat 
les línies elèctriques. L’entitat supramunicipal lidera la 
resposta unitària dels municipis metropolitans i exigeix 
una auditoria sobre l’estat de les línies. 

EL REGIDOR DE CIUTADANS 
PASSA A SER NO ADSCRIT
Amb data 3 de febrer, el regidor Francisco Ferrer Miguel va 
comunicar a l’Ajuntament que ja no formava part del partit 
polític de Ciutadans. Consegüentment, a la Corporació de 
l’Ajuntament, passa a ser un regidor no adscrit sense grup 
municipal, com recull la Llei de bases de règim local. 

EL PLE APROVA UNA MOCIÓ SOBRE 
AJUDES ECONÒMIQUES A LES 
FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0-3 ANYS

El ple municipal extraordinari del 20 de febrer va aprovar per 
unanimitat una moció sobre les ajudes econòmiques a les fa-
mílies amb infants de 0-3 anys i altres mesures. El document 
aprovat estableix que el Govern farà una anàlisi del model actual 
d’ajudes a les escoles bressol privades, ja previst a l’ordenança de 
prestacions econòmiques. Es treballarà en un sistema en base a les 
rendes familiars i sense sol·licitar una inscripció prèvia a l’escola bressol 
municipal, que entri en vigor durant el curs 2020-2021. L’ajut estarà 
obert a escoles bressol de dins i fora de Sant Just i condicionat al nou 
model de tarifació que entrarà en vigor a l’Escola Bressol Municipal 
Bressol en el curs vinent.

Una altra moció per a la construcció d’una llar d’infants, presentada 
pels grups municipals de JuntsxCAT-PAR i CUP-AMUNT, va ser rebut-
jada pel ple amb els vots favorables dels grups que havien presentat 
la moció i els vots contraris de la resta de grups.

El ple extraordinari va ser convocat a petició dels grups Juntsx-
CAT-PAR i CUP-AMUNT davant el possible tancament de l’escola bres-
sol de titularitat privada Tic Tac, com a conseqüència de la revocació 
de l’autorització administrativa per part del Departament d’Educació 
de la Generalitat.
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Producció energètica solar
fotovoltaica municipal

La recollida selectiva de fraccions 
(paper, vidre, envasos, olis, roba, 
petits electrodomèstics, piles i or-
gànica) ha augmentat progressiva-
ment en els darrers anys, mentre 
que la fracció resta s’ha 
anat reduint lleugera-
ment. No obstant, el con-

Reduir els residus del contenidor 
gris, un repte pendent

tenidor gris encara recull més d’un 
40% del total de residus que es ge-
neren a Sant Just Desvern. D’altra 
banda, la Deixalleria municipal 
compta amb prop de 10.000 perso-

nes usuàries i recull un 
20,9% del total de resi-
dus municipals.

Actualment, nou instal·lacions fotovol-
taiques municipals produeixen 316.600 
kWh/any, l’equivalent al diòxid de carbo-
ni que absorbeix un bosc d’11.000 arbres. 
L’objectiu per al 2030: produir 1.071.000 
KWh/any.

La producció
d’energia solar           
fotovoltaica 
municipal assoleix 
màxims històrics 
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SI US PLAU, FEM-HO BÉ
Els nous contenidors de rebuig tenen 
una boca més petita perquè el que s’hi 
ha de dipositar no ocupa gaire volum 
(bolquers, compreses, restes d’escombrar, 
cigarretes...).

La majoria de residus que generem a casa 
s’han de llençar, separadament, a l’interior 
dels contenidors groc, verd, blau i marró.

Altres residus com paelles, cartutxos de 
tinta, pintures, petits electrodomèstics... 
s’han de portar a la deixalleria fixa o mòbil.

Gràcies per separar correctament els 
residus i deixar les bosses dins dels 
contenidors.

SI NO T’HI CAP LA BOSSA AL GRIS, SEPARA BÉ ELS TEUS RESIDUS!



SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

El ple del mes de febrer va votar la nova Ordenança municipal sobre 
la circulació de bicicletes*, vehicles de mobilitat personal i cicles de 
més de dues rodes, amb l’objectiu de regular la circulació d’aquest 
tipus de vehicles i garantir una bona convivència amb vianants i altres 
modes de transport.

Davant l’aparició al mercat de bicicletes elèctriques, patinets 
elèctrics i altres VMP (vehicles de mobilitat personal), l’AMB va crear, 
l’octubre de 2018, una sèrie de recomanacions per ordenar-ne la 
circulació, per tal de coordinar les modificacions de les ordenances de 
tots municipis de l’àrea metropolitana.

A Sant Just, la nova ordenança es va sotmetre a consulta pública 
durant el mes de novembre de 2019 i ara, si el ple municipal hi dona 
llum verda, entrarà en funcionament.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
QUE REGULA LA CIRCULACIÓ DE 
PATINETS ELÈCTRICS, BICICLETES I VMP

L’Ajuntament estudia iniciar 
una prova pilot de zona verda 
al Barri Centre
Al Consell de Seguretat, Prevenció, Vialitat i Mobilitat del 20 de 
febrer, es va presentar el projecte d’implantació, al Barri Centre, d’una 
zona d’estacionament regulat amb prioritat per a residents. Un estudi 
encarregat per l’ATM revela que, tot i que Sant Just no presenta un 
problema global d’aparcament, hi ha sobreocupació de vehicles a 
les zones de Can Modolell i Basses de Sant Pere, i al Barri Centre. 
Precisament el Barri Centre és la zona escollida per dur a terme 
aquesta prova pilot, pel baix índex de rotació de vehicles estacionats 
en superfície i per l’elevada ocupació de les places, popera al 100% 
durant tot el dia.

L’estudi concreta que no és viable la implantació de zona verda en 
tots els carrers del barri, pel que l’opció més viable és la zona mixta 
(combinació de zones blaves i verdes). L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és propiciar la rotació de vehicles de fora de la zona i alliberar places 
d’aparcament per a residents, que hi podran aparcar abonant una 
tarifa molt reduïda.

 

Els nous JustMetro híbrids 
ja circulen en mode elèctric
pel centre de Sant Just

Ja circulen per Sant Just els nous autobusos híbrids del JustMetro, 
que l’AMB va presentar el 16 de desembre. La renovació de la flota 
permet comptar amb vehicles més sostenibles, que circulen en mode 
exclusivament elèctric pels següents trams del recorregut:

• Al centre de Sant Just Desvern (carrer Miquel Reverter, 
Rambla de Sant Just i carrer Major, passant per la Mallola  
i fins al Col·legi Alemany).

• A l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Els nous autobusos, que tenen una longitud de 12 
metres i capacitat per a 97 persones, estan equipats 
amb bateries de 24 kWh, que els permeten recórrer en 
mode elèctric 4,5 km dels 12 km totals del recorregut.

ASPECTES MÉS DESTACATS 
DE L’ORDENANÇA

• Les persones menors de 16 anys no poden circular en 
patinet elèctric o VMP amb motor, si no van acompanyades 
d’una persona adulta.

• Les bicicletes circularan per la calçada en vies de 
+30 Km/h, sempre que no hi hagi un carril bici específic o 
l’amplada de la vorera sigui superior a 3 metres.

• En les vies de +50 Km/h sense carril bici específic, les 
bicicletes hauran de circular per la vorera a 10 Km/h.

• Velocitat màxima permesa per a bicicletes:
Vies ciclista en vorera: 10 Km/h
Vies ciclista segregades: 30 Km/h
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* En el moment de tancar aquest Butlletí, encara no s’havia 
celebrat el ple municipal ordinari del mes de febrer.
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El transport públic continua 
incrementant el nombre de 
persones usuàries
El transport públic continua consolidant-se com una opció preferent 
de desplaçament per a molts santjustencs i santjustenques. Pel 
municipi hi passen la línia T3 del Trambaix i 16 línies d’autobús (entre 
urbanes i interurbanes). Es calcula que el 32% dels desplaçaments a 
Barcelona es fan en transport públic.

Normativa 
d’accés a la Zona
de Baixes Emissions 
de Barcelona
L’1 d’abril es començaran a sancionar els vehicles que accedeixen a la 
ZBE sense estar-ne autoritzats. L’ordenança, que va entrar en vigor 
l’1 de gener de 2020 sense sancions durant els tres primers mesos, 
prohibirà l’accés, de dilluns a divendres de 7 a 20 h, a turismes, motos 
i ciclomotors que no disposin d’etiqueta de la DGT.

La ZBE Rondes afecta àrees de cinc municipis de l’àrea 
metropolitana: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

VEHICLES QUE NO PODEN ACCEDIR 
A LA ZBE
• Turismes de benzina anteriors a la norma Euro 3 

(habitualment matriculats abans del 2000) i dièsel 
anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats 
abans del 2005 o 2006).

• Motocicletes i ciclomotors anteriors a Euro 2 
(habitualment matriculats abans del 2003).

VEHICLES QUE PODEN ENTRAR A LA ZBE
• Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, 

els serveis d'emergències (policia, bombers i 
ambulàncies), activitats temporals i autoritzacions 
diàries.

Per a més informació, 
consulteu 
l web de Mobilitat de 
l’Ajuntament

Marcatges a les parades de Sant Just

  2016 2017 2018 2019

RAMBLA DE SANT JUST 163.445 172.086 184.913 173.565

WALDEN 153.010 164.299 176.964 179.221

TORREBLANCA 82.197 79.100 88.525 106.677

SANT FELIU/CONSELL COMARCAL 489.068 504.806 565.325 638.545

TOTAL PARADES SANT JUST 887.720 920.291 1.015.727 1.098.008

Persones usuàries de les principals línies d’autobús 
que passen per Sant Just
 2018 2019 Variació

63 1.948.373 1.846.959 -5,2%

157 652.775 732.845 +12,2%

JM 723.699 743.779 +2,8%

JT 104.739 104.270 -0,4%

E30 - 387.546 - 
  (des del març)      
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SANT JUST AMPLIA 
ELS “ENTORNS 
SENSE FUM” 
A ESCOLES
I EQUIPAMENTS
L’Ajuntament de Sant Just Desvern va ser el primer 
espai en sumar-se al projecte  “Entorns sense 
Fum”, que té per objectiu reduir l’exposició al 
fum ambiental de tabac dels infants i jovent del 
poble en les zones exteriors d’accés immediat als 
equipaments i, alhora, fomentar l’acció educativa 
a tota la ciutadania.

Ara, el projecte s’amplia a altres entorns sen-
sibles, com són els dels centres educatius. Per 
aconseguir-ho, s’han col·locat cartells indicatius 
ben visibles “d’Entorn sense fum” i s’han marcat 
els terres indicant “Fem salut gràcies per no fumar” 
a les entrades de la Casa de la Vila i de les escoles 
públiques. Properament, també se senyalitzaran 
els centres esportius i culturals.

El projecte “Entorns sense Fum” és una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb el 
suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
i l’Institut Català de la Salut.

Preinscripcions 
per al nou curs 
escolar 2020-2021 
Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 és el 
termini establert perquè les famílies facin 
les preinscripcions per al nou curs escolar 
2020-2021, 

Durant aquest mes de març es fan 
les visites a les escoles prèvies a les 
preinscripcions per educació infantil 
de segon cicle, primària i secundària 
obligatòria. Les famílies podran conèixer 
el projecte educatiu de cada escola i 
visitar les instal·lacions acompanyades per 
personal del centre. Les dates de visites es 
poden consultar a santjust.cat. 

Les visites 
a l’Escola 
Bressol 
Municipal 
Marrecs seran 
els dies 16 i 20 
d’abril. 

L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern aposta per ser un 
model saludable:

• Perquè volem protegir els infants i els /
les joves del fum.

• Perquè volem que l’entorn del centre 
sigui saludable.

• Perquè les persones adultes som un 
model per als infants i els/les joves.

• Perquè els centres educatius, esportius i 
culturals són espais d’aprenentatge.

• Perquè educar per a la salut forma part 
del nostres objectius.

• Perquè una vida sense tabac és més 
saludable.

• Perquè no fumar és tenir cura d’un mateix 
i dels altres
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CONCURS DE LLOGUER LOCAL 3A 
C. ROSA DE LUXEMBURG, 14
MAS LLUÍ. SANT JUST DESVERN
LOCAL COMERCIAL DE LLOGUER (77,85 m2)
C. Rosa Luxemburg, 14 
(Mas Lluí)
Amb entrada pel c. Cinta Amigó
Preu sortida 650 ¤ mensuals 
(IVA no inclòs)
Més informació: 
promunsa.cat

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és l’eina de planificació que contribu-
eix a definir el model de poble i les polítiques municipals. S’estructura 
el 8 eixos estratègics, 82 objectius i 277 accions orientades a la pres-
tació de serveis municipals de màxima qualitat i amb el propòsit de 
contribuir als Objectius de Desenvolupoament Sostenible de l’ONU 
(ODS 2030). Amb aquest pla, l’Ajuntament es corresponsabilitza amb 
la comunitat internacional en matèria ambiental, educativa i d’igualtat, 
entre d’altres. 

El 4 de març, a la sala de Sessions de l’Ajuntament, es farà la presen-
tació pública d’aquest document que, en definitiva, marca les línies del 
model de municipi que es vol i amb el qual s’identifica el grup de per-
sones que, en representació de la ciutadania, tenen la responsabilitat 
d’exercir el govern i desenvolupar les polítiques municipals. La infor-
mació també es pot consultar al web municipal santjust.cat i al llibret 
que, aquests dies, s’ha fet arribar a totes les llars.

Presentació pública del Pla d’Acció 
Municipal 2019/2023

VINE A CONÈIXER EL PAM
4 de març a les 19.30 hores. Sala de Sessions de l’Ajuntament
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A punt de finalitzar els treballs d’ampliació de la 

vorera del tram de l’av. Indústria, entre c. Reial i 

l’av.del Camp Roig (davant del Walden-7).

La veïna Ángeles Puyoles Jutglar va bufar les espelmes 
del seu 100 aniversari el passat 26 de gener, acompanyada de  família i amistats

L’antiga empresa familiar Flexo, ara grup Akwel -situada 

al polígon industrial del Sud-Oest- ha celebrat 100 anys. 

Es dedica al sector del cautxú i l’automoció.
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La terrassa de Can Ginestar llueix nova cara després 

dels treballs d’impermeabilització de la coberta.

Ha començat la fase de moviment de terres
per la construcció del nou Centre Cívic de Mas Lluí 
Soledat Sans i Serafini.
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La veïna Mer Maló acaba de publicar “A 

pesar de ti, vencí” (Ed. Círculo Rojo), que 

recull la seva experiència personal com a 

víctima de violència de gèner.

La websèrie Sant Just Fever es podrà veure a betevé, dins 
l’espai del Tube d’assaig, a partir de l’abril.
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Bet Tost Sánchez, d’11 anys, és la primera jugadora del CB Sant Just que forma part de 
la selecció catalana de bàsquet. Properament 
competiran en el Campionat d’Espanya Mini.  

Xerrada a l’Institut i tallers de ciència impartits per alumnes de secundària als centres educatius per celebrar el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència.



Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC
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SUMA’T A LES 
POLÍTIQUES 
FEMINISTES

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

Aquest any, el 8M no només és una data especialment 
significativa per, com sempre, reivindicar solucions a la 
discriminació masclista encara existent. Ho és a més per 
denunciar que les forces polítiques antifeministes estan 
en les institucions i tenim partits governant, o donant 
suport a governs i imposant la seva agenda, que neguen 
fins i tot que la violència masclista existeixi. L’amenaça 
de la ultradreta qüestionant els drets de les dones ha 
de tenir una resposta contundent als carrers. Per això, 
us animem a sumar-vos a la columna feminista 
del Baix Llobregat per anar a Barcelona. Vine el 
diumenge 8 de març a les 17 h a la parada del 
Tram de la Rambla Sant Just!

Ara, per fi, comptem amb un Govern estatal que, 
recollint aquest esperit del 8M, situa el feminisme com 
a eix transversal a tots els seus ministeris i accions 
polítiques. Un Govern que defensa la igualtat real, 
afermant els avenços assolits (sempre per governs 
socialistes) enfront d’aquells partits que pretenen 
eliminar-los. Exemples recents són l’impuls del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere, o les propostes 
de Llei de la bretxa salarial i de Llei d’igualtat laboral. 
Amb aquestes dues lleis bàsiques, es volen eliminar 
les diferents situacions de discriminació que pateixen 
les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció, la bretxa 
salarial, a més de la precarietat i la temporalitat. 

A Sant Just, seguim endavant amb nous projectes. 
Suma’t a buscar casa per les dones del poble! 
Des de l’Ajuntament, estem impulsant un procés de 
participació per definir un espai de trobada per a totes 
les dones i recollir quins serveis volem, com els volem 
dissenyar i en quin espai els volem situar. La teva veu és 
essencial! I per consolidar les polítiques feministes en 
l’eix de l’acció de govern, aviat tindrem el distintiu 
per la igualtat de gènere ‘SG CITY 50-50’. És 
el primer segell de qualificació i reconeixement públic 
a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal, 
amb la finalitat d’avaluar i certificar el compromís del 
govern local en favor de la igualtat entre dones i homes. 

Montse Molinero
i Juncà 
Grup Municipal d’ERC

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

SANT JUST, 
UN POBLE 
D’ENTITATS

• 11 de febrer, Dia Internacional de la Nena i la Dona 
a la ciència

• 8 de març, Dia Internacional de les Dones o Dia de 
la Dona Treballadora 

• 17 de maig, Dia Internacional Contra l’Homofòbia, 
la Transfòbia i la Bifòbia   

• 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació 
de la Violència envers les Dones

I quantes dates més necessitem per aconseguir la 
igualtat entre dones i homes? Fins quan haurem de 
reivindicar-nos per que se’ns reconeguin els nostres drets?

Potser ja és hora de que tots els sectors de la societat 
ens prenguem seriosament si volem una República i com 
la volem, per això la Marta Rovira, secretaria general 
d’ERC, ens diu que ja sabem quins han de ser els 
pilars fonamentals de la República: la igualtat 
és un d’aquests finals fonamentals, la igualtat 
entre homes i dones.

Sembla que la societat s’està prenent seriosament 
aquest pilar fonamental i la mostra és que un grup de 
dones i homes de la societat han endegat una campanya 
sota el lema: t’ho estas perdent, i nosaltres diem: 
no ens ho volem perdre, és una campanya que els 
mitjans de comunicació han donat un fort relleu i que 
fa prendre consciència de la situació de la dona en el 
món de l’esport, on la diferència de l’esforç i el premi 
és fa evident.

Podem fer moltes campanyes informatives però si a 
la llar i a les escoles no és treballa des de la igualtat, no 
aconseguirem canviar aquesta societat. De tota manera 
ens hem de felicitar perquè els professionals que tenim a 
les nostres escoles fa una bona tasca  donant els coneixe-
ments i mitjans que fan viure en una societat igualitària. 

Estem segures que no pot haver-hi canvis si no estan 
liderats conjuntament per homes i dones, cal continuar 
treballant i no podem donar ni un pas enrere i com diu 
la Carme Forcadell: no podrem avançar ni com a 
país ni com a societat si no avancem en la lluita 
feminista, i la Dolors Bassa ens fa una crida on ens 
diu: la República sense la implicació i el compromís 
de les dones no serà possible. Estem preparades 
i ens hem d’alçar.

Des d’Esquerra entenem el feminisme no només com 
una revolució social per acabar amb les desigualtats de 
gènere, el feminisme és una revolució de pensament, i ho 
escrivim com a reconeixement a la Carme, la Dolors, la 
Meritxell i la Marta i tantes altres dones lliutadores per 
la nostra llibertat amb tinta lila del feminisme per 
arribar a ser la República que volem».

Anna Vilanova 
Fernández
Grup Municipal 
de JUNTS X CAT-PAR

FEM REPÚBLICA 
DE DONES AMB 
TINTA LILA

Una de les coses de les quals podem sentir-nos orgullo-
ses és la de la gran quantitat d’entitats que enriqueixen 
el nostre teixit associatiu. Prop d’un centenar! Els va-
lors que transmeten de participació, de col·laboració, 
d’implicació, de generositat aporten un elevat capital 
social que incideix de manera dinàmica en la vida del 
municipi. Les entitats asseguren el pluralisme i poten-
cien la diversitat, la participació i la identitat col·lectiva.

Què s’hauria de fer des de l’Ajuntament?
Potenciar les entitats del poble: Són l’agent 

clau de la vertebració de la societat, per tant, cal que 
l’Ajuntament estigui al seu costat en tot moment. Seria 
interessant crear espais de coordinació i comunicació 
eficients i un bon exemple seria l’organització de la set-
mana de les entitats, per fomentar aquestes sinergies.

Publicitar la feina de les entitats: El butlletí 
municipal, que arriba a totes les llars, hauria de 
ser la plataforma oficial de presentació de totes les 
entitats, informant sobre les activitats, els objectius i 
els serveis. Ara per ara, però, el butlletí és, bàsicament, 
la propaganda de les accions de l’equip de govern.

Fomentar la participació activa de les entitats 
en les preses de decisions de l’Ajuntament: Les 
entitats representen el dinamisme social del poble i, 
per tant, en coneixen les necessitats. Per aquest motiu 
haurien de poder participar activament en el dibuix del 
Pla Estratègic d’equipaments del municipi.

Donar suport a la creació de noves entitats: 
Constituir-se com a entitat pot representar, per qui no 
ho ha fet mai, una muntanya de paperassa burocrà-
tica. Acompanyem-les informant dels tràmits, dels 
organismes de l’administració als quals adreçar-se i 
dels documents necessaris per a la seva constitució.

S’ha d’estimular la creació de noves activitats 
especialment pensant en la gent jove i la gent gran.

Donar a conèixer les despeses municipals que 
es destinen a les entitats: Aquestes despeses no 
solament haurien d’incloure els convenis o subvencions 
sinó també les despeses dels usos dels espais destinats, 
aigua, llum… La transparència municipal ha de ser la 
prioritat en la gestió.
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Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

8M, CAMÍ 
PER RECÓRRER

Kiko Ferrer Miguel 
Regidor no adscrit

ON PORTEM 
LA MAINADA

L’escola bressol Tic-Tac tancarà després de dos anys d’avisos 
reiterats de retirada de llicència per manca d’adequacions 
tècniques. El Govern n’estava al corrent des del primer 
moment, i ha anat demanant suspensions i allargaments 
de terminis conscient de la manca de places 0-3 al municipi. 

L’avís en ferm de la retirada de la llicència arribava l’abril 
del 2019 i advertia que en cap cas es podria ofertar el curs 
2019-20, però ai làs, venien les eleccions... i ningú se’n va 
assabentar, oi? Es va ofertar com si res a les matrícules i 
fins al juny no es va fer pública la situació, en què el Go-
vern municipal novament demanava un allargament de la 
llicència per al nou curs que havia de començar el setembre 
reconeixent la manca de places i el problema que arribava.

Fa més de 30 anys que hi ha una sola escola bressol 
pública en el nostre municipi. Explicacions que donen? 
“No estem obligats a fer escola bressol pública, depèn 
de la Generalitat”, “la Generalitat no paga”... Som a la cua 
dels municipis de tot el voltant en places públiques 0-3, 
la Generalitat ens té mania a Sant Just, justament? No! És 
manca de VOLUNTAT POLÍTICA! ara tenim un dèficit per al 
setembre de gairebé 200 places 0-3 i qui es frega les mans 
són les escoles bressol elitistes del municipi, aquestes sí 
que hi són. I les dels municipis veïns, que és on es pretén 
enviar la mainada que ara és al Tic-Tac i moltes que al 
setembre no trobaran plaça a Sant Just.

La CUP demanem amb urgència una adaptació de 
La Vagoneta per ampliar l’oferta de places públiques del 
Marrecs i donar solució immediata a les famílies per als 
propers cursos, donat que la nova escola que s’ha de cons-
truir encara trigarà. A més a més, aquesta nova escola no 
pal·liarà el dèficit de places: està plantejada per a 107 i 
com dèiem, la mancança arriba a les gairebé 200. En el 
Ple extaordinari de febrer la nostra proposta d’adaptar La 
Vagoneta ha estat rebutjada.

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

Des de Movem Sant Just tenim clar que la justícia de 
gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat trans-
versal del conjunt de les polítiques públiques. 
Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescin-
dible que l’estructura organitzativa de les polítiques 
de gènere sigui encara més reforçada. Necessitem 
que les institucions; totes, no només el món local, 
aprenguem i implantem mètodes per anar més enllà 
de gestionar determinats serveis específics. Ha de 
ser també un àmbit efectiu de dinamització, 
seguiment i suport al conjunt dels departa-
ments per incorporar la perspectiva de gènere, 
i en aquest sentit encara tenim molt camp per 
córrer: formant al personal, establint referents en 
totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte 
de gènere de les intervencions, fent pressupostos 
feministes, adaptant els sistemes d’informació, in-
cloent-hi clàusules d’igualtat en contractes, convenis 
i subvencions entre altres mesures, que de manera 
convençuda anirem aplicant i desenvolupant.

La feina no només és institucional, com a 
societat hem d’entendre que l’apoderament de 
les dones i dels col·lectius LGBTI+ és impres-
cindible per a l’eliminació de les desigualtats. 
Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos 
amb el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, 
social, polític i econòmic, per transformar la societat 
i erradicar el patriarcat.

El 8 de Març les dones de tot el món estem con-
vocades a la VAGA FEMINISTA per celebrar els drets 
conquerits i per continuar avançant, queda molt per 
fer i nosaltres seguim lluitant.

La data del 8 de març és nostra, és interna-
cional i és reivindicativa. Les nostres identitats 
són múltiples. Som diverses, som les que no hi 
són, som les assassinades, som les preses, som 
les que es van quedar al mar, som les que es van 
quedar a les fronteres. Som TOTES.

Davant aquesta marea de força, pensament i 
canvi que representa la Vaga Feminista i que omple les 
places i els carrers, les institucions hem d’estar a 
l’altura. Els ajuntaments tenim competències en algu-
nes de les reivindicacions del moviment feminista. Hem 
d’incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, 
amb compromís polític i pressupostari. Cal destinar 
energies i recursos per generar, des del món local, 
polítiques transformadores, feministes i interseccionals.

Carles Garcia Salas
Grup Municipal 
de la CUP

Después de los acontecimientos sufridos a mí persona 
por mi ex partido, Ciudadanos, quiero informar que 
ya no responde a los ideales políticos en los cuales 
confié, por los que trabajé y decidí liderar la candidatura 
municipal de Sant Just Desvern.

Comunico que ya no represento a Ciudadanos 
y que me presento como regidor no adscrito 
para defender aquellos valores que Ciudadanos hoy 
ha abandonado, que una vez defendió y en los que 
yo sigo creyendo.

Quiero informar que mi política será exclusi-
vamente trabajar para el bien del municipio, 
sea de quien sea la propuesta de mejora o la 
idea (está claro que la ideología política deberíamos 
aparcarla y hacer un frente común cuando se presenta 
una MOCIÓN que beneficia el bien de todos los sant-
justencs y santjustenques.

El 20 de febrero se presentó en el pleno Extraordi-
nario una moción presentada por Alcaldía Republicana, 
JuntsxCat y CUP para ofrecer ayudas a las familias en 
la escolarización y comedor, que ha sido aprobada por 
todos los partidos políticos del Pleno. Esto es hacer 
políticas municipales y trabajar el consenso para el 
bien de la ciudadanía y el municipio.
Quiero informar que la nueva Escuela Bressol ya 
se está trabajando con un estudio de Arquitectura 
que está desarrollando el planeamiento. Y ES UNA 
REALIDAD. Esta semana hemos tenido las primeras 
reuniones gracias a la petición de ERC/C,s que solicitó 
al gobierno que adelantara la construcción de la nueva 
Escuela Bressol por falta de plazas públicas inminente 
en nuestro municipio.

También quiero informar que el proyecto de me-
joras que solicité en los presupuestos anuales 
2020 para adecuar nuestras calles de Sant Just 
Desvern sin barreras arquitectónicas también es 
una realidad. Tenemos 15 calles que serán arregladas 
para que puedan transitar de forma más accesible 
personas invidentes y con minusvalías sin barreras 
arquitectónicas.

Quiero dar las gracias al gobierno liderado por nues-
tro Alcalde Sr. Perpinyà por agilizar y comprometerse 
en las peticiones negociadas en los presupuestos desde 
la oposición.

También agradezco todas las muestras de cariño, 
tanto de los compañeros del consistorio como de Sant 
Just Desvern por el trato recibido por C,s. 
Etapa nueva. Etapa sin vetos ni censuras …Sólo 
para el bien de Sant Just.

Fem el canvi Sant Just.

SANT JUST PEL CANVI

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

Santjustpelcanvi.com
santjustpelcanvi@gmail.com
santjustpelcanvi

ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES

ESPLUGUES 46000 h 5
MOLINS 25000 h 3
SANT JOAN 34000 h 4
SANT FELIU 44000 h 4
SANT JUST 17000 h 1
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TOTES LES ACTIVITATS 
a www.santjust.cat i també 

a l’app santjustcat
MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  MARÇ 2020. SANT JUST DESVERN 

FOTOGRAFIA

POESIA

AQUEST MES
DESTAQUEM...  

Participa en tota l’activitat que s’ha 
preparat amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones. Uns 
actes lúdics i també reivindicatius 
que s’inicien amb una jornada sos-
tenible i amb destacats lideratges 
femenins al davant.

A Sant Just, volem “Igualtat sense 
excuses” i “Volem Lliures”!

www.santjust.cat

XI Concurs 
Internacional 
de Fotografia 
L’A g r u p a c i ó 
Fo t o g r à f i c a 
Sant Just ja té 
en marxa la 
XI edició del 
Concurs In-
ternacional de 
Fotografia Sant 
Just Desvern.  
S’ha consoli-
dat com un cita 
ineludible en el món fotogràfic. I a 
més podreu gaudir d’aquestes altres 
activitats paral·leles:   

 Sessió “El fotògraf convidat”, amb 
Carles Serraima, soci de l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just i coincidint amb 
la seva exposició “Intus i Mireia” a Can 
Ginestar
Dilluns 2 de març, a les 19 h. 
La Vagoneta

 Sortida per a la visita a l’exposició 
de fotografies de Carlos Pérez Siquier 
Dilluns 16 de març, a les 18 h. A la 
Fundació Mapfre (c.Diputació, 250 
de Barcelona)

 Sessió d’estudi fotogràfic: escenes 
domèstiques romàntiques inspirades 
en el s.XIX
Dilluns 23 de març, a les 18.30 h. 
La Vagoneta

I TAMBÉ...

 Conferència: Joana Biarnés, la pri-
mera dona fotoperiodista dins un món 
d’homes
Dijous 19 de març, a les 19 h. 
Can Ginestar

XI Concurs Internacional de Fotografia 
Sant Just Desvern
Més informació: 
www.afsantjust.com

El Dia Mundial de la Poesia se celebra el 21 de març, des de que la Conferència 
Universal de la UNESCO el va proclamar l’any 1999.

A Sant Just s’organitza una trobada de diverses entitats, coordinades per la 
Biblioteca Joan Margarit, i celebrem aquest dia amb una lectura de poemes en 
diverses llengües i gaudint d’aquest gènere literari.

 Celebració del Dia Mundial de la Poesia
Lectura de poemes en diverses llengües.
Dilluns 23 de març, a les 19.30 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

 Tast de poesia i vi. Recital amb la poetessa i cantant Odile Arqué i presentació 
del seu nou llibre 
Dijous 12 de març, a les 19.30 h. Cal Llibreter

 Taller de poesia: Mitjanit, amb Martina Escoda 
Per a infants a partir de 7 anys. Cal inscripció prèvia al tel. 93 475 63 00 
o a/e: b.st.just@diba.cat
Divendres 13 de març, a les 18 h. 
Biblioteca Joan Margarit

ALTRES ACTES LITERARIS...
 Vermut literari amb Antoni Vidal Fer-

rando que presenta el seu llibre Quan 
el cel embogeix. Dissabte 14 de març, 
a les 12.30 h. Cal Llibreter   

 Presentació del llibre: Guillem, de 
Núria Cadenes
Dijous 19 de març, a les 19.30 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu

XXXII CONCURS 
DE PROSA I POESIA 

EN CATALÀ PER A NO 
PROFESSIONALS

Sant Jordi 2020
Màxim dia de lliurament d’obres: 

25 de març, a les 00 h
Informació: 

www.santjust.cat/catala
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ACTIVITATS

US PROPOSEM...

El dia és comença a allargar i el cap 
de setmana convida a sortir a gaudir 
de la natura i dels parcs. És el mo-
ment de l’inici de les jugateques que 
s’organitzen el dissabte, al Parc del 
Mil·lenari, i el diumenge, al Parc de 
Torreblanca.

Són punts informatius, lúdics i amb 
activitats guiades i familiars de caire 
mediambiental.

  Jugatecambiental del Mil·lenari
Els dissabtes, d’11.30 h a 13.30 h
Activitats guiades (12 h a 13.30 h)
Dissabte 7: Pintar a l’aire

Dissabte 14: Cobrim i descobrim
Dissabte 21: Escultures amb material 
reciclat
Dissabte 28: En busca del tresor

  Jugatecambiental de Torreblanca
Els diumenges, de 12 h a 14 h
Activitats guiades (12.30 h a 14 h)
Diumenge 1: L’herbari artístic
Diumenge 8: La fauna secreta al parc i 
taller de petjades
Diumenge 15: L’oca de la mobilitat
Diumenge 22: Civisme al parc!
Diumenge 29: Fem d’entomòlegs

S’apropa la primavera i... comença 
la Jugatecambiental

TEATRE TAMBORET 
I JUSTEATRE 

Adreça desconeguda, de Katherine 
Kressmannn Taylor
Direcció de Maika Dueñas.
Diumenge dia 1 de març, a les 18 h. 
Sala Cinquenatenari de l’Ateneu

Les falses confidències, 
de Pierre Marivaux
Diumenge 8 de març, a les 18.30 h. 
Sala Cinquentenari de l’Ateneu
Dins de la 1a mostra de Teatre Sant-
justenc Km.0
Preu: 10 ¤ (socis/es: 8 ¤). Venda de 
tiquets a www.entrapolis.com tel. 
93 371 31 15

TERTÚLIES I CONFERÈNCIES

Xerrades de les AFA’s Montseny, 
Montserrat i Canigó: Per què diem 

SI quan voldríem dir NO?, amb Elena 
Martínez, mare, mestra i psicopeda-
goga
Dijous 5 de març, a les 20 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu

Conferència de la SEAS: L’arquitectura 
del període medieval: del Romànic al 
Gòtic, amb la Mercè Riera
Divendres 6 de març, a les 20 h. 
Local de la SEAS

Conferència del Centre d’Estudis Sant-
justencs: Com es va formar el feixisme 
a Espanya, amb Ferran Gallego, pro-
fessor de la UAB
Dimecres 11 de març, a les 19 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can 
Ginestar

Conferència del Grup Nostra Dona: 
L’últim tabú, la mort, amb els doc-

tors Màrius Xavier i Germà Morlans
Divendres 13 de març, a les 19.30 h. 
Les Escoles

Conferència: Tu fas i l’univers actua: 
els misteris menors o exotèrics, amb 
Enric Monturiol
Divendres 20 de març, a les 19 h. 
Can Ginestar

Tertúlia de l’Ateneu: 
Urbanisme-canvi del PGM, amb Fran-
cesc Magrinyà, professor d’Urbanisme 
de la UPC
Divendres 20 de març, a les 20 h. 
Sala Piquet de l’Ateneu

Conferència de Justícia i Pau: Situació 
social i política a Catalunya, amb Quim 
Cervera, sociòleg
Divendres 27 de març, a les 20 h. 
Les Escoles

I TAMBÉ...

  Qui viu a l’estany? La fauna del parc 
de Torreblanca amb visita guiada
Dins del 14è cicle d’activitats als parcs 
metropolitans
Inscripcions: activmuseuciencies@bcn.
cat o al tel 93 256 22 20
Dissabte 21 de març, a les 11.30 h. Parc 
de Torreblanca
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CULTURA MÚSICA

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

Ball dinamitzat per Pedro Mulero
Activitat gratuïta i exclusiva per a les 
persones sòcies. Dijous 26 de març, 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, di-
rigides per un/a monitor/a del Complex 
Esportiu Municipal La Bonaigua.
Activitat gratuïta. No cal inscripció.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE SANT JUST DESVERN

Activitat cultural de l’entitat
Divendres 27 de març, a les 17.30 h. 
Centre Social El Mil·lenari

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

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

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

Conferència: Fotografia d’Itàlia, 
amb Vicens Lozano Alemany, pe-
riodista d’Internacional de TV3
Dijous 5 de març

Conferència: Estrès i salut, amb Mi-
reia Grossman i Camps, experta en 
teràpies naturals. Dijous 12 de març

Conferència: Libroterapia. Leer 
para vivir, amb Jordi Nadal, editor 
i escriptor. Dijous 19 de març

Conferència: Montserrat Caba-
llé, l’última diva del s.XX, amb 
Pol Avinyò Rosselló, musicòleg 
i crític d’òpera. Dijous 26 de març

*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).

CINEMA
Cicle Gaudí: La innocència, 
de Lucia Alemany
Preu: 4,50 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Dimecres 25 de març, a les 20 h. 

Documental del Mes: 
Cachada, de Marlén Viñayo
VO en castellà.
Preu: 5 ¤ (socis/es: 3 ¤)
Divendres 27 de març, a les 20 h

Sala Cinquantenari de l’Ateneu

I NO US PERDEU...
A L’ESPAI LLENGÜES 
BRISTOL
Bristol Talk: xerrada en anglès 
sobre mindfulness
Diven-
dres 13 de 
març, 
a les 12 h.

Bristol Kids Activity: 
Color Spring with flowers
Per a infants de 6 a 9 anys.
Dissabte 14 de març, a les 11 h
Inscripcions: wsp 689 10 90 68

CLÀSSICA, JAZZ,
INSTRUMENTAL... 

Més música
Les propostes d’aquest mes:

 Música clàssica: Eduard Sánchez 
i Jacob Cordover
Dijous 5 de març, a les 19.30 h
Can Ginestar.

 Jazz: Helena Camps. Sings Anita 
O’Day
Divendres 6 de març, a les 22 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

 Concert: L’estro Armonico, 
de l’Orquestra Barroca de Barcelona
Dissabte 14 de març, a les 19 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu

  Música clàssica, teatre i humor amb 
Pau Roca, Joan Roca i Clara Canimas
Dissabte 14 de març, a les 19 h. Sala 
Cinquantenari de l’Ateneu
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10 anys d’AUGGE
El passat 16 de gener, l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran Esplu-
gues-Sant Just va celebrar el seu 10è aniversari. Ara inicien una nova etapa sempre 
amb el compromís de continuar oferint formació de qualitat i amistat a la ciuta-
dania. Conviden a totes les persones de Sant Just que encara no coneixen l’entitat 
a participar-hi. Trobareu totes les conferències programades a la secció de gent 
gran d’aquesta agenda.

Els trobareu a la Residència La Mallola (c. Raval de Sant Mateu, 46-48 Esplu-
gues). Informació: http://augge.esplugues.ppe.entitats.diba.cat/
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CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS (FEBRER 2020)

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades 
a santjust.cat durant el mes de febrer (4.947 clics) 

1. Mor Santi Solano, veí, conegut per la seva implicació en la vida social i 
política de Sant Just

2. Maniobres d’entrenament militar a la Vall de Sant Just 
3. Concentració de suport a treballadors i treballadores impagades, a la 

zona dels Miralls

SLC St. Just Desvern
@SLCsantjust
Dia Internacional de la Llengua Materna a Sant 
Just Desvern. Sortirem a Llobregat Televisió 
a les 19.11 h. Perquè la diversitat lingüística és 
patrimoni de la humanitat. @santjustcat @cpnlcat @cnlroses 
 
santjustcat
El ple municipal de #SantJust aprova per unanimitat la moció presentada 
per @JxCatSantJust @AlcaldiaRepubl1 i @cupsantjust sobre les ajudes 
econòmiques a les famílies amb infants de 0-3 anys i altres mesures urgents.
 
xavi_coma
XCQOn podem saber el contingut d’aquesta moció i les ajudes concretes, etc?
 
santjustcat
Hola, @xavi_coma. Com que la 
moció incloïa modificacions, el 
contingut íntegre es publicarà 
després que el ple aprovi l’acta de 
la sessió....

xavi_coma
XCQ@xavi_coma
gracies
  
TayoLopezGrado
Tayo@TayoLopezGrado
I no nomessurt Besalú, tb surt el despat el Bofill, a les antigues sitges de formigó 
del costat del Walden7 , @santjustcat !! lavanguardia.com/series/hbo/202…
 
Special Olympics Cat
@SOCatalunya
Compartim algunes de les imatges que ens va deixar ahir la Jornada Escolar de 
#bàsquet a @santjustcat amb més de 300 nens i nenes ! #SpecialOlympics 
#MillorQuiHoIntenta flic.kr/s/aHsmLwF2iz

Laia Carbonell
#laiacarbonellventasbcn#
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AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 
NO SEXISTA DEL 
LLENGUATGE Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL 
s’edita cada mes i es fa arribar, 
mitjançant una bustiada, a totes 
les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el 
carrer i la finca a través de l’OAC 
(Oficina d’Atenció a la Ciutadania). 

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

AGENDA ABRIL 2020:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 DE MARÇ

VOLS CONÈIXER HORB AM NECKAR (ALEMANYA)?
Sant Just Desvern-Horb am Neckar, amics, organitza un viatge 

del 30 d’abril al 3 de maig. Informació: santjust-horb@gmail.com 
i als telèfons 630534959 i 687913390

EXPOSICIONS
 
Intus i Mireia, de Carles Serraima
Al Celler de Can Ginestar, fins al 28 de març. 

+ Carrers amb noms de dona
Al CIM Can Ginestar, fins al 31 de març

Fotògrafes pioneres, de l’Institut Català de les Dones
Al CC Joan Maragall, del 4 al 30 de març

ALTRES ACTIVITATS...
Acte polític  d’ERC i carxofada
Preu: 15 ¤. Venda de tiquets a l’Antiga Granja Carbonell
Diumenge 1 de març, a les 12 h. Casal de Joves

XXXVI edició del cocido extremeño
Inscripcions a seu de l’entitat (La Vagoneta) abans del 12 
de març.
Diumenge 15 de març, a les 14 h. Casal de Joves

Punt d’informació de la Penya del Moro
Diumenge 22 de març,  de 10 h a 14 h

T’AGRADA CANTAR?
EL COR LO POM DE FLORS busca veus 

d’home per al seu cor.
Informació: cada divendres a l’Ateneu, 

a partir de les 20 h, i també a 
corlopomdeflors@gmail.com i al tel. 

93 3713115



1r premi Millor Comparsa Escolar UN MONTSENY TÈXTIL

2n premi Millor Grup PENYA DEL MORO SKI RESPORT

2n premi Millor Comparsa STOP BASURA

CARNAVAL AL MERCAT

2n premi Millor Comparsa Escolar ANIVERSARI 50 ANYS DEL CANIGÓ

1r premi Individual REINO DE HIELO

1r premi Millor Comparsa NUVIPAU FASHION SHOW

1r premi Individual Infantil HIPPIES

1r premi Millor Grup LA CAPUTXETA VERMELLA


