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Sense anar més lluny,
Comerç i Serveis de Sant Just
Impuls del sector comercial
per sortir de la crisi
de la COVID-19

Pacte de Ciutat per reactivar
l’activitat social i econòmica
al municipi

S’engega el procés
participatiu virtual de l’espai
feminista de Sant Just

Front comú per reforçar la compra local

L

a crisi sanitària de la Covid-19
ha colpejat durament molts
sectors econòmics; un d’ells el
comerç de proximitat, que s’ha
vist obligat a aturar l’activitat durant
setmanes (excepte els serveis considerats
de primera necessitat) i a adaptar-se a
les mesures de seguretat sanitària exigides. En aquest sentit, l’Ajuntament
i el sector estan treballant de forma
conjunta en l’aplicació de mesures a curt
i mig termini, amb l’objectiu de pal·liar
els efectes de la crisi i potenciar noves
oportunitats de negoci per als comerços
i establiments locals.
La primera mesura adoptada per
l’Ajuntament ha estat la suspensió de
taxes i cànons relacionats amb l’activitat
comercial, el que suposa la condonació,
des de l’inici de l’estat d’alarma i fins al
30 de setembre de 2020, de la taxa de

residus comercials i la taxa de terrasses
de bars i restaurants. També s’han suspès
els cànons o lloguers de les concessions
municipals relacionades amb la restauració i el comerç, fins a la finalització de
la fase 3 de l’estat d’alarma i, en determinats casos, s’ha ajornat el pagament de
l’IBI i altres tributs generals fins al segon
semestre de l’any 2020. La modificació
de les ordenances fiscals implica que
l’Ajuntament deixarà d’ingressar més
de 100.000 €, una quantitat que donarà
liquiditat als comerços.
PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER
A DESPESES VINCULADES A LA COVID-19
L’Ajuntament destinarà 40.000 €
a sufragar les despeses d’adequació dels
comerços a les condicions sanitàries de
la Covid-19: compra d’EPIs i elements
de protecció (mampares, cartelleria o

separadors), despeses de gestoria per tramitar ERTOs o altres elements que hagin
estat clarament causats per la pandèmia.
Els ajuts contribuiran a pagar el 70% de
les factures presentades per a aquests
conceptes, fins un màxim de 300 €. El
període subvencionable és el comprès
entre el 14 de març i el 31 de juliol de 2020
i el termini de presentació de sol·licituds
acaba el 31 de desembre de 2020.

Bases programa de subvencions

Campanya de suport al teixit comercial:
“Sense anar més lluny, comerç i serveis
de Sant Just”

L

’Ajuntament, les associacions
de comerç (Desvern Comerç i
Empresa, Dona i Empresa i el
Mercat Municipal) i persones
a títol individual han treballat conjuntament en la creació d’una campanya de
comunicació multiformat, les despeses de
la qual aniran a càrrec de l’Ajuntament.
LA CAMPANYA INCLOU:
- Publicitat exterior amb banderoles, opis
i pancartes.
- Presència al Butlletí Municipal amb
fitxes d’informació general sobre els
comerços i serveis del municipi (vegeu
pàgines centrals).
- Un vídeo promocional de suport als
comerços i serveis.
- Un espai d’entrevistes a Ràdio Desvern
amb presència dels comerços i serveis
locals.
“Sense anar més lluny, comerç i serveis
de Sant Just” és l’eslògan que han esco-
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llit per votació els associats i associades
de Desvern Comerç i Empresa, Dona i
Empresa i el Mercat Municipal.
A banda d’aquesta campanya, l’Ajuntament, en col·laboració amb el sector
comercial, ha encarregat una enquesta
d’hàbits de consum per tal que els establiments del municipi puguin explorar noves oportunitats i adaptar-se
a la demanda de la població de
Sant Just.
PROJECTE DE CREACIÓ
D’UN MARKETPLACE
L’Ajuntament treballarà al costat
del sector comercial per posar en
marxa una plataforma web de
compra i distribució de productes. El projecte inclourà
una plataforma de venda comuna per al comerç, amb un
servei de recollida i un servei
de repartiment de comandes a

domicili. L’Ajuntament s’ha compromès
a destinar recursos econòmics i tècnics
per a la posada en marxa d’aquest servei,
amb la intenció que el sector n’assumeixi
la gestió i el cost progressivament.

COM HO HAN VISCUT...
PEIXATERIA GLORIA (MERCAT MUNICIPAL)
Encar Revuelta

Com us heu adaptat a la nova
situació generada per la Covid-19?
Ha sigut una situació molt
complicada. De sobte ens hem
trobat unes mesures mai vistes
ni imaginades i un ambient
d’incertesa i por.
Ha canviat la clientela de les
parades del Mercat i el seu hàbit
de consum?
Ha vingut al mercat molta
gent que no ens coneixia i d´altres que havien canviat el seu

hàbit de compra han tornat al
mercat. Agraïm a tots els que
han confiat en nosaltres.
Quins aspectes positius creieu
que es poden extreure d’aquesta
situació?
Una col·laboració entre
paradistes, oferint un servei
afegit amb el lliurament a domicili gratuït, arribant a tots els
barris i donant-nos a conèixer a
població nova que esta venint a
Sant Just, sobretot gent jove.

MESÓN GALLEGO
Sergio Rodríguez
Com ha funcionat la fase en què
només heu pogut oferir repartiment
a domicili i comandes per recollir?
En aquesta etapa hem treballat bé, ha estat una experiència positiva i l’acceptació
per part de la gent del poble
ha estat meravellosa.
Què suposa per al restaurant
haver-se d’adaptar a les mesures
de seguretat de la Covid-19?

CAL LLIBRETER
Arnau Cònsul
La pandèmia ha obligat a tancar la llibreria durant dos mesos,
coincidint també amb el dia de
Sant Jordi. Com us heu adaptat a
aqueta situació?
Tenim la immensa sort de
viure en un poble amb molt
bons lectors. Van ser ells,
els mateixos lectors, amics,
clients, els qui van tirar endavant una iniciativa per salvar
aquest temple dels llibres. Ens
van començar a arribar comandes de llibres, ingressos
de diners i transferències a
compte de futures compres
que van donar oxigen als
comptes i ànims a nosaltres.

a Barcelona, sàpiga valorar la
xarxa de comerços del poble
on viu. Durant el confinament vam veure passejant
pels carrers un munt de gent
que no havíem vist mai, tot
i que viuen a Sant Just. Si
aquesta gent no continua
comprant aquí ara que ens
tornem a desplaçar pel territori, els comerços de proximitat ho tindrem complicat
per sobreviure.

Quin paper creieu que tindran
els comerços de proximitat en
aquest canvi d’hàbits provocat
per la pandèmia?
Tant de bo la gent que viu
a Sant Just, però que fa vida

BOTIGA MARGARITA
Marta Planas
Adaptar-nos a les noves
mesures de seguretat ha suposat una gran responsabilitat i treball afegit.
Creieu que la situació actual
pot generar noves oportunitats per
al sector de la restauració?
En el nostre cas creiem
que la nova oportunitat de
negoci pot venir generada per
l’oferta de menjar a casa.

Com s’ha adaptat la botiga per
complir les mesures de seguretat?
En una botiga de roba és
normal que la gent toqui les
peces, se n’emprovi algunes
i s’acumuli gènere al taulell. Per poder obrir, a més de
comptar amb l’ajuda de la
clientela, he hagut de canviar
d’hàbits. Per exemple, cada
vegada que algú es prova una
peça, desinfecto el provador
i la peça de roba i després
la guardo a la rebotiga per
tenir-la en quarantena
Han canviat la clientela i els
hàbits de consum després del
confinament?
Crec que és aviat per dirho. De moment, em sento afalagada perquè la resposta de
la gent està sent molt bona i,
encara que Botiga Margarita
té una llarga tradició com a

botiga de barri, que la clientela sigui tan fidel és molt
satisfactori. Per descomptat,
hi ha costums que han canviat; abans era habitual que
ens ajuntéssim persones amb
gustos molt diversos i xerréssim relaxadament i ara això
és més complicat.
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PAPERERIA L’ESCRIVÀ
Mercè Camps
Els negocis de papereria i copisteria han estat dels que s’han
mantingut oberts durant tot el confinament. Com han canviat els hàbits
de consum de la ciutadania durant
aquests mesos?
Nosaltres hem tingut la sort
de poder obrir durant l’estat
d’alarma i el que hem notat és
que encara que menys clients que
el que és habitual, els clients que
venien compraven més material
com llibres, puzles, mandales per
acolorir, jocs... per poder entretenir-se a casa, tant per nens com
per adults. La veritat és que els
feia il·lusió trobar-nos oberts,
ja que només sortien per anar a
comprar menjar o a la farmàcia
i de camí, trobar-se la papereria
oberta era una troballa. Sempre
trobaven alguna cosa per poder
passar les estones en família i fer
més amè el confinament.
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PERRUQUERIA RAFFEL PAGÈS
Anna Redrejo

Creieu que la situació provocada
per la pandèmia pot generar noves
oportunitats per al comerç local?
Creiem que sí que pot ser
una oportunitat. Hi ha gent
que normalment no comprava
al comerç local, ja que feia les
compres a prop del lloc de feina.
Ara saben que a Sant Just tenen
molts serveis i botigues que poden cobrir les seves necessitats
sense necessitat de sortir del poble. També hem notat un clima
d’empatia vers el comerç local
que creiem que es mantindrà.

Com s’ha adaptat el negoci a
les mesures preventives davant la
Covid-19?
Hem hagut d’adaptar el
local amb mampares a la recepció i als rentacaps, col·
locant gels hidroalcohòlics
a cada tocador i distribuint
l’espai per mantenir les distàncies de seguretat. També
hem extremat les mesures
d’higiene, esterilitzem cada
eina de treball, desinfectem
l’espai que ocupa la clientela
i disposem de material d’un
sol ús.
Heu notat canvis en les preferències i els hàbits de consum de
la clientela?
La rebuda de la clientela
ha estat positiva ja que, tot i
que venien amb por, tenien
ganes de cuidar la seva imatge.

El servei més sol·licitat ha
estat el de coloració i reflexes, però també hem hagut
d’arreglar algun tall o color
casolà.

EQUIP DE GOVERN

NOUS REPTES
A SANT JUST
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Vivim temps de molta incertesa. La pandèmia ha condicionat el nostre dia a dia d’una forma molt dràstica. Hem
tingut famílies aïllades a casa seva per la COVID-19; infants
sense anar a escola i poder jugar amb les seves amistats; avis
i àvies tancats a les residències per controlar l’impacte del
virus; plantilles afectades per ERTOS o persones autònomes
sense poder obrir el seu negoci; professionals de la salut amb
saturació de feina, serveis mèdics col·lapsats... Moltes realitats
diferents amb un únic denominador comú, el coronavirus i la
manca d’una vacuna que ens permeti tornar a la normalitat.
Mai havíem viscut una situació similar. Us vull donar les
gràcies a cadascú de vosaltres per fer front a les dificultats i
adaptar-vos als nous temps. Justament, per afrontar les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia,
estem impulsant i compromesos amb el Pacte de Ciutat. Una
iniciativa participativa que ajudarà a reconstruir la nostra
comunitat local. Com Ajuntament, la planificació prevista
s’ha vist fortament alterada per fer front a les necessitats
que ha generat la pandèmia en múltiples àmbits. Serveis
Socials mai havia gestionat tal volum de serveis i ajudes
per les conseqüències d’una activitat econòmica que s’ha vist
alterada fortament. El comitè d’emergències municipal ha
fet un seguiment constant de l’evolució local de la pandèmia,
donat que evitar contagis condicionava l’ús de la via pública,
dels parcs, dels equipaments, dels serveis, de l’activitat de les
entitats, etc. La mobilitat o la gestió dels residus també s’han
vist condicionats pel virus.

OPORTUNITAT
DE CANVI
Just Fosalva i San Juan
2n tinent d’alcalde
És coneguda la frase “fer de la crisi una oportunitat”, i és des
de l’Ajuntament de Sant Just que, precisament hem volgut
aplicar-la en aquest context de crisi.
La constitució fa unes setmanes del Grup Impulsor pel
Pacte de Ciutat és la voluntat d’aquest govern d’entendre diverses coses d’aquesta crisi: la primera, és una crisi no només
sanitària, i que afectarà a tots els àmbits públics i privats de la
nostra vida, per tant cal una mirada sostinguda en el temps,
que respongui a l’emergència però també a les situacions
a mig i llarg termini.

El pressupost municipal està en reconstrucció. Ja portem prop d’un milió d’euros de despeses relacionades
amb la gestió i l’abordatge de la pandèmia. I això no acaba
amb la fi de l’Estat d’Alarma. L’any 2020 i l’any 2021 implicaran
una reflexió profunda sobre els ingressos i les despeses de
l’Ajuntament. Els diners són finits i caldrà prioritzar i arribar
allà on és més necessari.
No volem que ningú quedi enrere i per això, cal analitzar
molt bé l’impacte de la COVID-19 en tots els àmbits. En aquest
butlletí, veureu que fem una clara defensa del comerç i dels
serveis locals, molt perjudicats per la pandèmia durant aquests
mesos. Comprar a Sant Just vol dir donar suport a negocis
locals, a persones emprenedores, a reptes col·lectius que enriqueixen a la comunitat. No us podeu deixar perdre aquesta
riquesa local. Cal fer xarxa i donar suport a la comunitat
local, i el comerç és un dels sectors, però no és l’únic. Hi ha
persones que treballen en el sector de l’automoció, en el servei
domèstic, i tants altres sectors que també s’han vist afectats
pels efectes d’aquesta greu crisi. Tothom hem de reiniciar,
reconstruir i ajudar a anar recuperant una normalitat digna,
justa i sense desigualtats derivades d’una crisi com aquesta.
Comptem amb vosaltres per afrontar els nous reptes que
té per endavant Sant Just Desvern!

La segona, d’aquesta crisi n’hem de sortir plegats, per
tant cal incorporar totes les mirades possibles, totes
les veus i escoltar totes les propostes per tal de donar
resposta, una resposta que ha de ser coordinada amb la
resta d’administracions, una resposta que no ha de deixar
a ningú endarrere.
La tercera, que, precisament ara, podem incidir perquè
es consolidin canvis que ens deien que eren impossibles
i que són necessaris davant d’un sistema que no funciona;
generador de desigualats, inestable i que destrueix el medi
ambient. Un exemple és el de la mobilitat; semblava impossible
reduir la presencia del cotxe al carrer i ara mateix tenim als
nostre municipi, i a tota l’àrea metropolitana, un aire més net.
Podrem consolidar un canvi com aquest pel benefici comú?
Aquesta disminució forçada de l’activitat que hem fet durant els darrers mesos demostra que fer un canvi disruptiu
del model de producció i consum és possible. Utilitzem, doncs,
aquesta experiència per revertir processos de degradació
social i ambiental que afecten el benestar i avançar cap a una
societat més justa, igualitària, solidària.
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ENTREVISTA A Mª ISABEL ARAGONÉS, PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ
EMPRESARIAL SANT JUST IMPULSA

“Estar connectats a través d’una associació forta
sempre suma i ajudarà a tirar endavant accions
que beneficiïn el conjunt del sector”
A final de febrer es va constituir l’associació empresarial Sant Just Impulsa, la
primera al municipi que aplega empreses
dels tres polígons, així com d’altres agents
clau. La Mª Isabel Aragonés García, directora
de RRHH de l’empresa Frigicoll, és la presidenta de
l’associació, que té com a
principals reptes: fer créixer la base empresarial del
col·lectiu, i tirar endavant
accions que beneficiïn les
que ja s’hi han adherit.
Amb quin objectiu es va
constituir
Sant Just Impulsa?
L’objectiu de l’associació és, d’entrada, fer
xarxa, la qual cosa vol dir posar en contacte a totes les empreses de Sant Just
amb la finalitat de poder unir forces per
obtenir millores a diversos nivells: infraestructures del polígon, comunicacions,
interlocució amb les administracions,
captació d’inversions, projectes d’economia circular, compres agregades de
serveis per tal de millorar costos, i en
definitiva, promoure quantes accions
pensem que puguin suposar avantatges
pel sector empresarial de Sant Just.
Després d’anys sense una entitat que
representés els interessos del sector
empresarial, quin ha estat el revulsiu
per impulsar l’associació?
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La iniciativa va sorgir d’una conversa
amb el servei de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, donat que pel fet de no tenir
associació legalment constituïda perdíem oportunitats d’accedir
a subvencions per tots els
projectes que hem comentat, i els polígons de Sant
Just s estaven quedant
desfasats respecte altres
del territori. Una població
com Sant Just es mereix
uns polígons que estiguin a
l’altura quant a activitat
econòmica generadora
d’ocupació, infraestructures, senyalització, etc.
El naixement de Sant
Just Impulsa va coincidir
amb la irrupció del coronavirus. Com ha
afectat la crisi sanitària a les empreses
de Sant Just?
En efecte ha estat una aturada important
per l’associació i per les empreses. Ha
afectat de manera desigual segons el
sector econòmic, però el que està clar és que
l’afectació global ha estat molt significativa.
S’han produït baixades importants de
facturació i, per tant, la gran majoria
d’empreses ens hem vist obligades a presentar
ERTES. Afortunadament, però, portem un
mes de recuperació i esperem tancar l’any
sense grans canvis respecte a l’exercici
precedent, però dependrà molt de com es
comporti el mercat a patir del setembre
i que el virus no ataqui de nou amb força.

Penseu que el fet d’estar associats
i fer pinya pot contribuir a superar
abans la crisi?
No crec que tingui tanta rellevància en el fet de superar la crisi perquè, malauradament no depèn de nosaltres, però estar connectats a través
d’una associació forta sempre suma i
ajudarà sens dubte a aconseguir millors
preus en moltes partides.
Quins són els plans a curt, mitjà i llarg
termini de Sant Just Impulsa?
Per aquest any, un cop es reprengui l’activitat amb normalitat a partir de
setembre, ens hem marcat els següents
objectius:
• Constitució d’una comunitat energètica
per promoure les energies renovables
i l’eficiència energètica, explorant la
possibilitat de la compra agregada
d’energia.
• Promoure la possibilitat de compartir magatzems i altres espais entre els
associats.
• Gestionar la compra col·lectiva de serveis: neteja, seguretat, jardineria..
• Promoure el coneixement entre les
empreses dels polígons i centre de
negocis, generant sinergies i col·laboracions, sota el lema “Fem Xarxa”.
D’ara endavant tenim moltes més idees però ens agradaria anar definint objectius amb la participació de totes les
empreses que s’animin a formar part
de l’associació, escoltant les seves necessitats i aportacions.

Un grup motor elabora el Pacte de Ciutat per
reactivar l’activitat social i econòmica al municipi
S’està elaborant el Pacte de Ciutat, un
document que recollirà els objectius,
les estratègies i les línies de treball
per afrontar les conseqüències socials
i econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, a Sant Just
Desvern, i el desenvolupament dels
diferents àmbits que afecten la ciutadania i el territori.
El pacte és fruit de la participació de
diferents persones veïnes de Sant Just
Desvern que coneixen o treballen els
diferents àmbits de sectors socials, polítics o econòmics que es veuen afectats i
implicats en la reconstrucció de la dita
“nova normalitat”. Tots els grups polítics
municipals amb representació al Consistori han fet aportacions. El document
es portarà al Ple municipal i té per finalitat analitzar i intentar donar respostes
integrals als nous reptes sorgits arran
d’aquesta situació.

Des de l’eclosió de la COVID-19 s’ha
produït una crisi amb tres dimensions:
la sanitària, la social i l’econòmica. Per
abordar-la, s’han de treballar les mesures que contribueixin des del sector
públic a facilitar la continuïtat de petites
i mitjanes empreses i autònoms, protegir l’economia, amb especial menció al
sector serveis i al comerç de proximitat,
la restauració, la cultura, l’educació, el
lleure, la salut i l’economia social, i el
manteniment de l’ocupació.
Paral.lelament a aquest treball,
l’Ajuntament ha anat activant diferents
mesures de xoc per contribuïr a facilitar la vida a les persones, a col.lectius,
al territori i a l’empresariat; mesures i
incentius per promoure l’activitat econòmica comercial, la dels establiments
de restauració, facilitar el pagament dels
tributs a la ciutadania i a les concessions
municipals, etc. També s’han incremen-

tat els recursos municipals destinats a
l’ajut a les famílies (ajuts per la compra
de productes d’alimentació, a l’atenció
als infants, per al pagament de rebuts
del lloguer del pis o dels serveis... ), ajuts
a la petita empresa, especialment a les
botigues, amb una campanya que conté
accions de promoció dels establiments
locals, el pagament de factures que corresponen a despeses extraordinàries
derivades de la COVID-19.
La concreció dels compromisos i les
accions de tots els agents que hi intervenen seran seguits properament pel
Consell de Ciutat; és una de les accions
incloses al Pla d’Acció Municipal, PAM
2019-2023. La constitució d’aquest Consell participatiu, integrat per representació ciutadana i municipal, serà un fòrum
més de debat territorial, econòmic i social
que contribuirà al desenvolupament de
Sant Just Desvern.
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Transformació constant d’equipaments
i espais públics
Tot i que durant les primeres fases de l’Estat d’Alarma les
obres públiques es van aturar, en aquestes darreres setmanes
s’han dut a terme els habituals treballs de manteniment a
la via pública i també han finalitzat actuacions que han

transformat equipaments i espais públics del municipi.
És el cas del tancament de la pista exterior del Complex
Esportiu La Bonaigua, i la pavimentació de la terrassa i el
reforçament del mur de Can Ginestar.
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Sant Just reprén la nova normalitat amb precaució
i apel·lant a la responsabilitat ciutadana
L’estiu ha començat deixant enrere
una primavera atípica al món. La situació derivada de la crisi sanitària fa
replantejar tots els serveis i costums que
teníem fins ara. Ha acabat un curs escolar singular i infants, jovent i persones
adultes s’han hagut d’adaptar a l’oferta
de casals i tallers d’estiu que, amb moltes precaucions, han pogut organitzar
les entitats. Alguns dels equipaments
municipals i de centres educatius organitzen per aquests mesos activitats
per a la infància i famílies que es poden
consultar a santjustcat.
Com a exemples, els tallers municipals d’arts plàstiques fan cursos d’estiu, el Centre Cívic Joan Maragall i dos
dels centres educatius acullen tallers,
l’equipament esportiu La Bonaigua ha
programat casals i les entitats esportives,
campus d’esport.
Acabat l’Estat d’Alarma, Sant Just
intenta recuperar progressivament
l’activitat social i econòmica, tot i ser
conscient que el virus continua present,
i que cal extremar les mesures d’higiene
i de distanciament social i evitar la concentració de persones. Els parcs, espais
de joc infantil i pistes esportives, estan
obertes, els equipaments esportius municipals també, la Vagoneta i el Centre Cívic Salvador Espriu no s’obriran perquè
s’hi ha de fer obra, els horts municipals
també estan actius i la biblioteca fa el
servei de préstec i dinamitza les persones
lectores a través de les xarxes. Perquè
cap infant es quedi sense casals, si la
família hi està interessada, s’han ampliat
els recursos econòmics destinats a becar
places d’activitats d’estiu.
El virus continua entre nosaltres
i el Comitè d’Emergència -que es va
constituir arran de la crisi sanitària amb

l’objectiu principal de salvar vides i de
dotar de recursos a les famílies que ho
van necessitant- insisteix que les persones siguem responsables amb la salut
dels demès i amb la pròpia.
ALGUNS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
I ESCOLES ACULLEN TALLERS,
ACTIVITATS I CASALS
En aquest sentit, i amb la complicitat
del teixit associatiu, no s’ha permès la
celebració de revetlles públiques i s’han
reduït els permisos per a la instal·lació
de punt de venda de petards; s’està reprogramant la Festa Major, prevista pels
primers dies d’agost; i amb la voluntat
de dinamitzar l’economia cultural i la
gent, s’ha programat activitat de carrer
pels mesos de juliol i agost.
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Reforç del control
de plagues de cara
al bon temps
L’Ajuntament, amb la col·
laboració d’una empresa
especialitzada en el control
de plagues, treballa per la
prevenció de l’aparició de paneroles, rates, ratolins i altres
insectes com el mosquit tigre
en el clavegueram de la via
pública, en parcs i jardins del
municipi i en equipaments
municipals durant tot l’any,
però de cara als mesos de més
calor aquesta feina s’intensifica. Quan es detecta una
plaga a la via pública o en un
equipament municipal, cal
contactar amb el servei de
Salut Pública de l’Ajuntament
(93 480 48 00).
En aquests moments, hi
ha una altra espècie que ha
portat molta alarma social, la
vespa asiàtica, tot i que el seu
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comportament i perillositat
és similar al de la vespa autòctona. Davant la presència
d’exemplars i/o nius d’aquesta vespa asiàtica, cal actuar
com ho faríem amb qualsevol
vespa o abella. El més prudent és no apropar-se al niu
i, sobretot, no manipular-lo.
Es recomana eliminar els
nius mitjançant una empresa
especialitzada: si el niu es
troba en un edifici privat,
cal que la persona propietària contracti aquest servei a
una empresa de control de
plagues; si es detecta a la via
pública o en espais que poden
suposar un perill, l’Ajuntament (93 480 48 00 Servei de
Salut Pública) s’encarregarà
d’eliminar-lo amb una empresa de control de plagues.

VESPA ASIÀTICA,
una espècie que amenaça
la biodiversitat dels
nostres parcs

La vespa asiàtica és una espècie exòtica invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se
a finals del 2004 a Europa i al Baix Llobregat va arribar l’any
2018. El principal perill d’aquesta vespa és per als altres insectes
del nostre ecosistema, especialment les abelles de la mel, de les
quals s’alimenta. La proliferació d’aquesta espècie té un efecte
indirecte sobre la pol·linització de les plantes conreades i de la
flora silvestre, i també sobre la biodiversitat dels nostres parcs.
Les vespes adultes s’alimenten de líquids dolços (nèctar i
mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i
d’altres tipus d’insectes.

Enquesta i procés participatiu virtual per
definir el futur espai feminista de Sant Just
Com moltes altres coses, la irrupció del
coronavirus a mitjan març també va deixar en suspens el procés participatiu
per pensar i definir els usos i serveis del
futur espai feminista de Sant Just Desvern. Però just durant l’Estat d’Alarma
i el confinament, s’ha vist que aquests
espais i els serveis que poden oferir són
més necessaris que mai.
Per això s’ha decidit reprendre el
projecte virtualment i aprofitar la tecnologia per arribar a més dones. Així,
l’Ajuntament continua amb el seu compromís d’impulsar un punt de trobada
feminista en el qual s’ofereixin serveis
específics per a les dones, però que també
esdevingui un espai per al coneixement i
la sororitat, l’ apoderament femení i l’oferta de recursos.
A través de la plataforma https://lesdonesdesantjustbusquemcasa.kuorum.org/ es pot
participar en l’enquesta que permetrà recollir l’opinió i conèixer les necessitats de les
dones de Sant Just en relació a la futura
casa de les dones del poble. El segon nivell
de participació seran les dues trobades virtuals per aprofundir en el debat i repensar

conjuntament els usos i serveis del futur
espai. Cal inscripció prèvia a través de la
mateixa plataforma.

LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS DE GRAN VALOR
Dones, participeu a l'enquesta a través
de l'enllaç que trobareu a santjust.cat,
i apunteu-vos a les sessions virtuals els
dies 16 i 21 de juliol a les 18h.
Les dones que no disposin d'aparells que
permetin connectar-se poden posar-se en
contacte amb bustiaigualtat@santjust.cat

Sant Just obté un distintiu
internacional com a
municipi compromès amb
la igualtat de gènere
L’Ajuntament de Sant Just
Desvern entra a formar
part de la comunitat de
municipis que té Distintiu
per la Igualtat de Gènere
SG CITY 50-50. Un segell
internacional que concedeix l’associació
sense ànim de lucre Forgender Seal als
ajuntaments que destaquen per la integració de la perspectiva de gènere
en totes les seves polítiques i actuacions.
Durant els propers 2 anys, l’Ajuntament haurà d’implementar les accions
recollides en el Pla de Compromís en
favor de la transversalització de la perspectiva de gènere.
Algunes de les fites que incorpora
el Distintiu són: millorar les competències de gestió municipal i potenciar les
capacitats tècniques i polítiques cap a
la igualtat; facilitar la integració de la
perspectiva de gènere en les polítiques
públique; esdevenir una oportunitat per
corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes.
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Avancen les gestions per
incrementar el nombre de places
de 0 a 3 anys al municipi
La Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament que està en disposició de fer-se
càrrec de part del cost del sosteniment
de les places del nou centre, després
de l’aprovació dels pressupostos per
al 2020. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà encarregar el projecte de
construcció de la segona escola bressol,
un projecte prioritari del mandat que
comportarà la reestructuració del pla
d’inversions per disposar del finançament per a la construcció i posada en
nou marxa del centre educatiu 0-3 anys.
El Departament d’Educació de la
Generalitat també ha donat resposta
positiva a la petició de l’Ajuntament de
disposar d’una part del pati de l’Escola
Montserrat per a la construcció de la
nova escola bressol municipal al terreny
situat entre la residència de persones
grans Vitàlia i l’Escola Montserrat. Així,
l’Ajuntament pot donar llum verda al
projecte del nou centre i tramitar el
plantejament urbanístic dels terrenys
destinats a equipaments del sector de
les Basses de Sant Pere.
D’altra banda, l’impacte de la COVID-19 en el funcionament i ràtios de les
escoles bressol, tant públiques com privades, ha obligat l’Ajuntament a treballar
en un projecte transitori fins la posada
en marxa de la segona escola bressol municipal. Per aquest motiu, l’Ajuntament
està elaborant un projecte de redisseny de
l’Escola Bressol Marrecs, que haurà de ser
aprovat per la Generalitat. La voluntat és
ampliar el nombre de places d’educació
0-3 a l’Escola Bressol Marrecs tan aviat
com sigui possible.
Recordem que l’Ajuntament també
està treballant en un nou programa de

subvencions a les famílies de Sant Just
que porten els seus infants a centres
educatius privats, concertats o públics
(sigui dins o fora del municipi) i que no
disposen d’altres ajuts. Aquesta mesura
econòmica complementa la tarifació
social que s’aplicarà per primera vegada a Marrecs durant el curs vinent.
ENS PREPAREM PER COMENÇAR
EL NOU CURS
Amb l’entrada en fase 2 de desescalada a la nostra població i àrea sanitària, els centres d’educació infantil,
primària i secundària de Sant Just van
reobrir les portes a l’alumnat i professorat, per acollir petits grups d’alumnat
d’educació infantil i dels darrers cursos, que finalitzen etapa educativa i que
han de fer una transició el curs vinent.
A les escoles, durant els darrers dies del
curs s’ha combinat la part presencial
amb el treball telemàtic dut a terme
durant el període de confinament. A
part de les trobades, a través de videoconferències grupals s’han pogut
acomiadar mestres, alumnat i famílies,
d’un curs molt especial, en el qual, malgrat la distància forçosa, s’ha intentat
continuar l’acció educativa i conservar
el vincle afectiu del grup escolar i de
la comunitat educativa. El mateix ha
passat a l’institut, especialment amb
l’alumnat de 2n de batxillerat, que es
prepara per a les proves de selectivitat i acaba la seva estada a l’institut.
El curs vinent seguirà sent atípic, no
obstant això, es preveu una certa normalitat segons les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat, amb grups estables i mesures de

OFERTA DE PLACES PEL CURS 2020-2021
Ceip Canigó
Ceip Montseny
Ceip Montserrat
Madre Sacramento
Institut Sant Just
Madre Sacramento
Escola Bressol Marrecs
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Oferta places P-3
50
25
50
25
Oferta places 1r ESO
119
7
Oferta places 0-3 anys
56+3

Sol·licituds
60
23
47
11
Sol·licituds
114
13
Sol·licituds
111

prevenció i seguretat. Cada centre està
fent el seu propi pla d’organització de
contingència que comporta la reorganització d’espais, grups i activitat a la
nova realitat, conseqüència de la pandèmia de LA COVID-19. L’Ajuntament
posa a disposició de les escoles, si cal,
recursos i altres possibles espais que
facilitin la convivència i normalitat de
l’acció educativa.
PREINSCRIPCIÓ
En el nou període de preinscripció
escolar, que es va fer majoritàriament
de forma telemàtica, es van presentar un
total de 185 noves sol·licituds, per diferents cursos d’educació primària, entre
els quals 141 són per P-3, i d’aquestes,
130 per a les escoles públiques Canigó, Montseny i Montserrat. La demanda
de places de P3 ha fet reconsiderar l’oferta
del Departament d’Educació i s’ha ampliat amb
un nou grup a l’escola Canigó (de 50 a 75
places) donant així resposta a totes
les sol·licituds presentades sense haver
d’augmentar la ràtio. Pel que fa a la resta
de cursos, amb força demanda també,
la comissió de garanties d’admissió,
que presideix la inspecció educativa
està analitzant les dades. Pel que fa a
l’Escola Bressol Marrecs, s’han presentat 111 sol·licituds per a les 56 places
(més tres per a infants amb necessitats
educatives especials) dels tres cursos
que s’ofereixen: 7 per a lactants, 30
del grup d’1 any i 19 places per al grup
de 2 anys.

Com a part de la campanya de comunicació engegada per
l’Ajuntament i les tres associacions de comerç (Desvern
Comerç i Empresa, Dona i Empresa i el Mercat Municipal),
a partir d’aquest número del Butlletí municipal i durant els
propers mesos es publicaran fitxes informatives dels establi-

ments situats al municipi. Les pàgines centrals del Butlletí es
dedicaran a donar a conèixer els comerços i serveis de Sant
Just, amb informació sobre la seva ubicació, els productes
i/o serveis que ofereixen i fotografies de l’establiment i la
persona responsable.

Leopoldo’s

Bar La Nata

Pa, pastisseria, cafès, brioixeria, empanades, pizza,
focaccia i quiche.

Cafè, entrepans, plats combinats, loteries i terrassa.
C. Major, 8 • Des de 1981

Mercat Municipal • Des de 2015

Responsable: Mercedes Sánchez Boti

Responsable: Miriam Vila Solis

“Matèria primera bona, i sobretot sana, sense químics. I proximitat
amb la clientela.”
Leopoldo’s

”Des de 1981 oferint el millor.”
Bar La Nata Sant Just Desvern

Electrodomèstics A. Murciano

Bar Cafeteria Muñoz

Venda i reparació d’electrodomèstics, parament i
reformes de mobiliari de cuina.

Esmorzars, berenars, entrepans, plats combinats,

Pl. Maragall, 2-3 • Des de 1967

Ctra. Reial, 106, Local 10 • Des de 1982

Responsable: Antonio Murciano Cardiel

Responsable: Javier Muñoz Hernando

”Servei”

”Gaudeix de la nostra magnífica terrassa!”

@electrodomesticos.a.murciano

menú, paella mixta i tapes.

/Bar Cafeteria Muñoz

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇOS I SERVEIS DE SANT JUST
Club Tennis Sant Gervasi

Jeanine Patchwork

Serveis de tennis, pàdel, piscina, bar, restaurant i saló.
Pg. de la Muntanya, 10 (Can Marlés) • Des de 1917
Responsable: Valentín López Freixas

Tallers/botiga: patchwork i llanes. Merceria.
Confecció d’encàrrecs.
Miquel Reverter, 6, Local 2 • Des de 2014
Responsable: Jeanine Jurado

“Fes salut al bell mig del Parc de Collserola”
www.tennissantgervasi.cat
@clubtennissantgervasi
 Ofereix venda online

”Ara més que mai, valorem les coses fetes a mà i consumim productes
artesans i de proximitat!”
www.jeaninepatchwork.blogspot.com
@jeaninepatchwork • /JeaninePatchwork

Campreciós - Orgànic Sant Just
Alimentació ecològica: fruita, verdura i
granels (fruits secs, llegums, sabons).
C. Campreciós, 18 • Des de 2018
Responsable: Alex Solana Sanchez

“Tot ecològic i de proximitat, tracte personalitzat. Fem capses de fruita
verdura per recollir a la botiga.”

Centre Veterinari Sant Just
Clínica veterinaria. Alimentació especialitzada.
C. Miquel Reverter, 4 • Des de 2003
Responsable: Sonia Moreno Herraiz

”Tenim cura del teu amic de 4 potes.”
www.centreveterinarisantjust.com

www.camprecios.cat
@campreciosorganic

Centre Veterinari Sant Just

Mystic Informàtica

Carns J&J de Sant Just Desvern

Venda i reparació, pc´s, portàtils, apple,
servei tècnic particulars i empreses.

Carns fresques, producte premium,
pernils d’aglà i xarcuteria selecta.

C. Creu, 65 • Des de 1999

C. Creu, 29 • Des de 1995

Responsable: Maria José Garcia Larriba

Responsable: Jordi Taribo Sole

”Servei ràpid, tracte directe i amb àmplia experiència en el sector.”

”Producte de proximitat i excel·lent relació qualitat/preu”

www.mysticinformatica.com
Mystic Informatica

www.carnsjj.com
Carns JJ de Sant Just Desvern •

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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@taribojj_sl

COMERÇOS I SERVEIS DE SANT JUST
El Mirador de Sant Just

El Picoteo Can Domingo 2

Restaurant panoràmic 360º amb cuina basada
en productes locals de temporada.
Av. Indústria, 12 • Des de 1996
Responsable: Joan Mascaró Llopart

Productes ibèrics, carn a la brasa, peix
i marisc fresc.
Carrer Creu, 1 • Des de 1975
Responsable: Carlos Aguilera Colom

“Menú diari 16,95, Menú Tapes 31.95, Menú Gastronòmic 47.95.
Mirador a 105m. d’alçada. Ara també: Servei de menjar per emportar
o servei a domicili. Servei a l’aire lliure als nostres jardins.”

”Ens encanta atendre la nostra clientela amb la seguretat de que se
sentiran com a casa. Oferim esmorzars, dinars i sopars, així com tapes
per gaudir tan en familia com amb amics i amigues.”

www.elmirador.cat • @miradorsantjust • @miradorsantjust
/miradorsantjust •  Ofereix venda online

7Dos Concept Store

Bristol

Botiga de regals, decoració, moda,
tendències, gadgets i tecnologia.
C. Creu, 39-41, Local • Des de 2019
Responsable: Eva Coll

Cursos d’idiomes per a totes les edats i nivells.
Presencials, online i mixtes.
Carrer Creu, 79 • Des de 1985
Responsable: Alicia Flames Roncal

“Una botiga única per a gent única. La primera Concept Store al cor de
Sant Just Desvern. Si has de fer un regal, aquesta és la teva botiga.”

”Bristol em permet transmetre a la població de Sant Just Desvern la
meva passió per les llengües, l’ensenyament i la comunicació, en un
entorn privilegiat.”

www.7dos.es •  Ofereix venda online
@7dos.conceptstore • /7dos.conceptstore

www.bristol.cat •  Ofereix venda online

Floreto

Catalana Occident

Venda de flors i plantes.
Servei de jardineria i poda d’alçada.
C. Creu, 66 • Des de 1982
Responsable: Mireia Farràs Fisas

Oferim assessorament personalitzat per les
seves assegurances i estalvis.
Pl. Campreciós, 2 Local • Des de 1998
Responsable: Núria Moré Nunell

”A Floreto treballem en un entorn privilegiat, envoltats de naturalesa,
de flors i de plantes. Dissenyem i decorem qualsevol
esdeveniment”

”Som agents d’assegurances d’una companyia líder i solvent, especialistes en tot tipus d’assegurances i en fer d’analisis de necessitats
dels nostres clients.”

www.floreto.cat •  Ofereix venda online
@floretofloreto • Floreto

www.seguroscatalanaoccidente.com/agente/santjustdesvern/coletmore
@colet_more_associats • /coletmore

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇOS I SERVEIS DE SANT JUST
Peixateria Ca la Magdalena

Vapor Vapor

Peix i marisc fresc, comprat cada matí a Mercabarna
Mercat Municipal • Des de 1988
Responsable: Yolanda Bermudo Salas

Tintoreria
C. Salvador Espriu, 7, Local 4 • Des de 1989
Responsable: Otilia Llorens Alfonso

“Assesorament i servei a domicili.”

“Cuida la teva roba. Agraïda de pertànyer a aquest sector. Em sembla
una feina d’arrels molt profundes, la vestimenta es renta d’ençà que
l’ésser humà es vesteix.”

www.calamagdalena.com •  Ofereix venda online
@ca_la_magdalena_peixateria • Ca la Magdalena - peixateria

www.tintoreriavaporvapor.com

Telepizza

Essència

Pizzes acabades de fer a més de burguers,
sandvitxos, amanides i complements.
Ctra. Reial, 71 • Des de 2001
Responsable: Jose Luis Enrique Bernabeu

Acompanyament psicològic, teràpies, classes de ioga
i consciència corporal.
Ctra. Reial, 51 Local • Des de 2010
Responsable: Sheila Bolancel Fernández

“Servei a recollir, domicili o consum al local. Demana per telèfon (93
4700342), i través de la web o app, on podràs veure la nostra carta i
totes les ofertes disponibles. Fem el que ens uneix!.”
www.telepizza.es •

Telepizza España •  Ofereix venda online

”Essència, compartim allò que som.”
www.essenciaidivulgacio.com •  Ofereix venda online
@essenciadivulgacio • /essencia.divulgacio • @essenciadivulga

Cosmo Seguridad

Cuina Miracle

Sistemes de seguretat
Av. Generalitat de Catalunya, 3, Local 6 • Des de 2004
Responsable: Miquel Angel Munuera Salido

Restaurant, menjar casolà per emportar i
càtering per a particulars i empreses inats.
Av. Indústria, 1-5 • Des de 1999
Responsable: Joan Targarona Serra

”Realitzem projectes globals de sistemes d’alarmes contra robatori i
incendi, sistemes d’observació CCTV, sistemes de control de presència
i accés i instal·lacions de protecció contra incendis.”
www.cosmoseguridad.com •  Ofereix venda online
@GrupoCosmo • Grupo Cosmo

”Cuina honesta, senzilla i de qualitat on fusionem la cuina tradicional
amb menjars típics d’altres països. Una carta que canvia cada dia amb
producte de proximitat i temporada.”
www.cuinamiracle.com •

@cuinamiracle •

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Cuina Miracle

COMERÇOS I SERVEIS DE SANT JUST
Elixir

Carnisseria Anclau

Centre d’estètica
Miquel Reverter, 2, baixos • Des de 2016
Responsable: Odette Azemar

Carn i elaborats. Producte fresc de proximitat.
Mercat Municipal • Des de 2017
Responsable: Vanessa Rodríguez

“Pels alquimistes, l’elixir era una combinació de substàncies vitals
i màgiques i el resultat era una poció per garantir la vida eterna.”

”Tenim vedella ecològica, Ternasco de Aragón, black angus, entrecot
japonés, poltre, bou, cabrit, i si no troba el que vol, li ho portem amb
el nostre servei a domicili gratuït.”

www.elixirsantjust-es.webnode.es
@Elixir_santjust

www.carnisseriaanclau.com
@carnisseriaanclau • /carnicerianclau

Guia33

Tutu Barcelona

Disseny Web, posicionament SEO,
marketing digital, publicitat online i vídeos.
Des de 2011
Responsable: Lydia Vargas González

Botiga de roba, de nadó, infantil i juvenil,
complements i joguines.
C. Creu, 42 • Des de 2013
Responsable: Christina Montero Ruano-Breth

“Amb paraules clau i recerques relacionades el client arribarà a tu.
“És màgia?” pregunten els meus clients, no, són anys d’experiència,
d’especialització, d’investigació i de treball responsable.”

”Acollidora botiga que ofereix les millors marques de roba i joguines
de somni per nens feliços.”

www.guia33.com •  Ofereix venda online
@_guia33 • /guia33

www.tutubarcelona.com •  Ofereix venda online
@tutubarcelona

Vainilla & Coco

Bar El Mercat

Roba i complements moda de dona
C. Major, 3 • Des de 2013
Responsable: Maria Elena Escayola Llopis

Restauració casolana

”El que està de moda, és ser tu mateixa.”

”Cuina de mercat”

@vainillaandcoco •

Vainilla & Coco

Mercat Municipal • Des de 1988
Responsable: Francisca Jiménez Cotanda

@barelmercat_santjust

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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NOTÍCIES BREUS
Sant Just impulsa un programa
per millorar l’atenció social a les
persones amb problemes
de salut mental
La creació d’una Taula de Salut Mental
local, i treballar un pla específic i adaptat
a la realitat de Sant Just Desvern per
millorar l’atenció social a les persones
amb problemes de salut mental i a les
seves famílies, és ara més necessària
que mai. La situació actual de confinament, derivada de la crisi sanitària de
la COVID-19, accentua la vulnerabilitat
d’aquest col·lectiu; i la crisi econòmica
pot generar dificultats i major fragilitat
de la salut mental de part de la població. Davant d’aquest context, el Ple de
l’Ajuntament ha prioritzat l’aprovació del
disseny d’un programa de Salut Mental i
la constitució de la Taula de Salut Mental.

Els objectius de la Taula són: detectar necessitats específiques del sector,
millorar el treball en xarxa i les coordinacions amb els agents institucionals
implicats, lluitar contra l’estigma i crear
programes i serveis per a la integració
comunitària, augmentar el coneixement
sobre salut mental i posicionar la salut
mental en l’agenda política del territori.
Les accions es vehicularan i treballaran a
partir d’una estructura de quatre nivells
de participació: Mesa Institucional, Grup
Motor, Grups de Treball i Secretaria tècnica; i tindrà l’encàrrec de definir el Pla
Anual, implementar les accions i avaluar
i presentar públicament els resultats.

Preocupació per
la continuïtat de
la cooperació amb
Camoapa (Nicaragua)
La Asamblea Nacional de Nicaragua,
l’òrgan que exerceix el poder legislatiu
de la República de Nicaragua, va aprovar
la cancel·lació de la personalitat jurídica
de la “Asociación de Hermanamiento
Municipal” (ASODHERMU) del municipi
de Camoapa. Aquesta entitat, creada el
2009, funcionava com la contrapart de
l’ONG Sant Just Solidari i, per extensió,
era el referent local per a la gestió dels
projectes de cooperació de l’agermanament entre els municipis de Sant Just
Desvern i Camoapa.

Redistribució de les meses
electorals dels col·legis
D’acord amb les indicacions de l’Institut Nacional d’Estadística, l’ INE, s’ha modificat la
distribució de les meses electorals. Aquesta
distribució ve motivada per l’increment
de persones censades a nous sectors del
municipi i pel topall de persones censades
que marca l’INE per secció electoral. Per
l’augment de població al barri de Mas Lluí,
es crea una nova secció amb dues meses,
fins ara pertanyia a la mateixa secció que
la corresponent a la del col·legi electoral de
l’Institut. La nova distribució ha fet que les
seccions del centre cívic Joan Maragall i a la
de can Ginestar, augmentin cadascuna una
mesa per l’increment de persones censades.
I la secció electoral del Montseny passa de
tres a dos meses.
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El col·legi Montserrat, de les Basses
de Sant Pere, serà la secció censal que
fins ara acollia l’escola d’Arts Gràfiques Antoni Algueró. Per tant, al col·legi
Montserrat hi haurà les dos meses que
fins ara havien estat a l’edifici de les arts
gràfiques. La redistribució tècnica ha
millorat també en general la proximitat
dels habitants amb el col·legi electoral.
L’INE ho comunica a través de la targeta censal que reben totes les persones
amb dret a vot censades al municipi,
quan hi ha convocada unes eleccions.
El desenvolupament dels barris de Mas
Lluí i el de Torreblanca incrementen el
padró municipal d’habitants i conseqüentment, el cens electoral de l’INE.

La rapidesa amb què s’ha pres aquesta
decisió i la gravetat de les acusacions
vessades contra l’entitat suposen un salt
qualitatiu en la pressió sobre la cooperació
municipal. Aquesta situació comporta la
liquidació de l’entitat que Sant Just Solidari té com a contrapart a Camoapa. Sant
Just Solidari manifesta que l’agermanament ha de continuar i que està estudiant
la manera de que l’afectació dels projectes
de cooperació sigui la mínima possible.
L’Ajuntament i l’entitat local Sant Just
Solidari estan fent gestions supramunicipals amb el Ministeri d’Afers Exteriors,
l’ambaixada a Managua i el Fons Català
de Cooperació, per tal d’impedir que es
produeixi aquesta situació i es pugui
mantenir la cooperació.

NOTÍCIES BREUS
Nou ajut per
Augmentem les precaucions
autònoms per renovar per evitar robatoris
flotes de vehicles i
La Policia Local de Sant Just aconsella
adquisició de bicicletes sempre per aquestes dates estiuenques que
Les persones empresàries autònomes
que viuen a Sant Just poden acollir-se als
ajuts aprovats per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per la renovació de les flotes de vehicles i adquisició de bicicletes.
La finalitat és concedir ajudes econòmiques a autònoms dedicats al transport
i la distribució de mercaderies per tal
de facilitar-los la compra de vehicles
nous de baixes emissions i la compra
de bicicletes o tricicles de càrrega.
Els imports subvencionats poden
arribar a 3.500 euros per l’adquisició de
vehicles i a 1500 euros per bicicletes. En
total s’hi destinaran1.250.000 euros. Les
sol·licituds es podran presentar un cop
es publiquin en el DOG, probablement
abans de l’estiu.

SERVEI D’ATENCIÓ
CIUTADANA ESTIU 2020
(Fins l’11 de setembre)
De dilluns a divendres, no festius,
de 9 a 14 h
ATENCIÓ TELEFÒNICA
93 480 48 00 / 900 102 658
ATENCIÓ PRESENCIAL (AMB CITA PRÈVIA)
Sol·liciteu-la, trucant al 900 102 658
(de 9 a 14 h)
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Oficina Sant Just (de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h)
93 472 91 88 / 674 797 377
orgt.st.just@diba.cat
ALTRES CANALS D’ATENCIÓ:
www.orgt.diba.cat

tinguem cura i siguem prudents per evitar
robatoris als habitatges. Recentment, s’ha
notat un lleu augment de robatoris i per
això és important extremar les precaucions. No obstant això, l’avanç tecnològic,
el treball coordinat entre la policia local i
mossos d’esquadra i el sistema d’alerta de
detecció de matrícules de cotxes robats
ajuden a evitar la inseguretat, així com a
intents de robatori com el que es va frustrar
recentment en una propietat del municipi.
La Policia recomana a la ciutadania que els avisi quan detectin aquest

tipus de situacions trucant al 93 473
10 92. També es poden fer avisos a
través de la app seguretat ciutadana
de la mateixa policia.

L’índex de recollida selectiva augmenta
considerablement durant el confinament
Durant els últims mesos, coincidint amb
el confinament de la població, s’ha detectat una reducció del que es llença al
contenidor de la resta i un increment
notable de totes les fraccions de recollida
selectiva, arribant a valors que mai abans
s’havien assolit a Sant Just.
Entre l’abril de 2019 i l’abril de 2020,
l’índex de recollida selectiva ha passat
del 45% al 53%:
Aquesta tendència ha provocat el
desbordament d’alguns contenidors de
recollida selectiva i l’Ajuntament està treballant per adaptar el servei de recollida
selectiva a l’increment de la demanda.
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Paper i cartró: + 34,7%
Vidre: + 14,5%
Envasos: + 24,2%
Fracció orgànica: + 12,9%
Fracció resta: - 18,8%

Lloguer públic del local 3A C. Rosa de Luxemburg, 14, Mas Lluí

PROMUNSA traurà a concurs el lloguer del local comercial en planta baixa
de 77,85 m2 útils, situat al carrer Rosa de Luxemburg, 14. Podreu consultar les
bases del concurs a partir del 7 de setembre de 2020 a www.promunsa.cat.

EL BUTLLETÍ JULIOL-AGOST 2020 19

us
s part dels se
tar han repré
es
in
tat
G
re
u
an
g
C
e
se
als d
s de
iques municip ricte protocol de mesure
st
là
p
s
rt
’a
d
Els cursos
sota un est
mes de juliol
tallers aquest

de
fies a través
it 400 fotogra 00 euros al
n
u
re
a
h
st
ant Ju
arà 1.0
Fotogràfica S
stra, i destin
L’Associació ària #FotosDesdeLaFine
o
n
lid
EmCoro
la iniciativa so igació de la COVID-19 #Jo
st
ve
projecte d’in

Dues companyies
amb representació
santjustenca -VVA
Hermanas Picohues
A Col·lectiu i les
o- han estat guardo
nades a la XXII edici
de la Crítica.
ó dels premis

L’Ajuntament ha enge
gat un nou servei mu
nicipal de recollida de
vegetals toves. A tra
gespa i restes
vés del correu reste
svegetals@santjust.c
bujol específic a tot
at
es
facilitarà un
a persona que ho so
l·liciti.

de 10 a
14 de juliol,
s
rt
a
im
d
l
e
s
it
de sang i teix Espriu.
de recollida
ya
dor
n
a
a
lv
p
a
m
S
a
c
ic
Nova
entre Cív
C
l
a
s,
re
o
h
1
14 i de 17a 2
20 EL BUTLLETÍ JULIOL-AGOST 2020

L’Ajuntament organit
za tallers gratuïts pe
r a infants d’entre 0
i places. Es fan tot
i 6 anys a parcs
s els matins fins el
15
de juliol i es propos
d’experimentació.
en activitats

s. Només es
eres ni aglomeracion
gu
fo
e
ns
se
,
an
Jo
Sant
ncesa a la plaça
Atípica revetlla de
en format reduït i l’e
ó
nig
Ca
l
de
a
m
Fla
la
va fer l’arribada de
et.
lar
Ma
Antoni
Les entitats han com
ençat a accedir als
seus locals o espais
mesures de segure
respectant les
tat. De moment, en
espais tancats, nom
reunions de treball
és es poden fer
i assajos.

ar
e Can Ginest
a la façana d imitat, la
ït
llu
a
h
I
TB
col·lectiu LG aprovat al Ple, per unan
ls colors del
El llaç amb e ia de l’Orgull. També s’ha
el d
el col·lectiu.
per celebrar
ll Nacional d
se
n
o
C
l
e
d
ió
declarac

Sant Just serà un de
ls set municipis de
l’àrea metropolitana
marxa l’aplicació m
on es posarà en
òbil SPRO, que perm
et regular l’aparcam
càrrega i descàrrega
ent en zones de

EL BUTLLETÍ JULIOL-AGOST 2020 21

NECESSARI DEBAT
DEL MODEL DE
RESIDÈNCIES

GOVERN DE
CONCENTRACIÓ

ENSOPEGAR
DUES VEGADES
AMB LA MATEIXA
PEDRA

Gina Pol i Borràs

Laia Flotats
i Bastardas

Sergi Seguí
Esteve

Grup Municipal
del PSC

El model de residències de gent gran requereix un debat en
profunditat. Han estat mesos molt difícils. Les direccions
i el personal de les residències de Sant Just han fet un
gran esforç per intentar reduir al màxim l’impacte de la
COVID-19 entre les persones residents. La seva feina ha
estat molt complicada. En plena expansió de la pandèmia,
calien materials de protecció, proves, desinfeccions, sectorialització dels espais, contractacions de personal davant
de les baixes per la COVID-19, etc.
En aquells moments inicials, el govern municipal va
decidir ajudar al màxim possible amb material de protecció
(mascaretes, guants, gel), desinfeccions, suport logístic i
recerques de personal. El diàleg i el seguiment dels centres
de gent gran va ser constant i obert a qualsevol demanda
o necessitat que es detectés, al costat de la direcció del
CAP de Sant Just. Tot i que no era la nostra competència,
era el moment d’ajudar al màxim i així ho vàrem fer. La
Generalitat, que té les competències, no va assumir la seva
responsabilitat. Va ser la gran absent.
A la residència Nuestra Señora de Lourdes, el govern municipal va haver de demanar la intervenció de la Generalitat
perquè l’estructura existent s’havia vist molt afectada per
la COVID-19 i havia d’actuar al respecte. Es va aconseguir
assignar un suport directiu, que va ajudar la Mare Superiora
a sectorialitzar el centre, gestionar les demandes de personal
i els nous requeriments sanitaris. Avui dia, la situació ha
millorat molt. Hem de lamentar, però, la pèrdua de persones
grans en els dos centres residencials més grans, com són
Les Monges i Vitàlia.
Per això, PSC i Movem Sant Just vàrem votar a favor en
el ple una moció per reclamar a la Generalitat:
• Una avaluació independent de les residències amb
l’objectiu de millorar el model i prendre mesures per
minimitzar futures emergències, alhora que dirimir
responsabilitats.
• La incorporació dels recursos necessaris per garantir
que l’atenció sanitària de les persones grans es faci
des del sistema públic de salut.
• Organitzar l’atenció residencial amb una proposta
de nou model amb centres amb petites unitats de
convivència, habitatges amb serveis i/o tutelats, models
residencials més flexibles que s’adaptin a les necessitats,
decisions i preferències de cadascuna les persones.

22 EL BUTLLETÍ JULIOL-AGOST 2020

Grup Municipal
de JuntsxCAT-PAR

Grup Municipal d’ERC

Després de gairebé quatre mesos de confinament i mesures
excepcionals, a poc a poc anem reprenent de nou el ritme
“normal” i les activitats habituals de la nostra vida i elsnostres fills i filles, avui, ja poden tornar a jugar als parcs.
Aquest esforç individual ens ha permès fer front la pandèmia, tot i que malauradament al nostre municipi 51 persones
han perdut la vida (nota informativa 27/05).
Des d’aquí el nostre més sentit homenatge i espec al
record. Aquests mesos, des del Grup Municipal, hem estat
col·laborant, per responsabilitat, amb l’Equip de Govern en
la gestió de l’emergència.
L’emergència ha acabat i ara entrem en una nova fase, de
gestió de la crisi produïda per aquesta aturada general, que
perjudica amb major intensitat a les persones més vulnerables,
i que té un impacte econòmic i social al nostre municipi. Per
superar aquesta crisi, caldrà prendre decisions extraordinàries,
que requeriran grans consensos, d’una visió transversal i de la
col·laboració de tothom.
És per això, que al mes d’abril vàrem proposar fer un Govern de Concentració, per un temps determinat, acompanyat
d’un Comitè d’Experts. Perquè tots i totes compartíssim
aquesta responsabilitat, i es poguessin prendre les millors
decisions possibles, sense entrar en discussions i baralles
tàctiques i electoralistes de curta volada.
Però la nostra proposta va ser rebutjada per l’Equip de
Govern, al·legant que un govern de concentració no és l’eina
per aconseguir grans consensos (?!).
Lamentem aquesta falta d’amplitud de mires, d’actitud valenta i de lideratge transversal. Lamentem que es
rebutgi la nostra disposició a compartir el disseny i la
responsabilitat de les decisions difícils, que n’hi haurà.
En el seu lloc, seguirem fent la nostra feina de fiscalització de l’acció de govern, i ho seguirem fent amb
responsabilitat, i com sempre, traslladant les vostres
demandes, necessitats i suggeriments.
Us animem que la represa la féu també pensant en el
comerç i restauració de Sant Just, que s’ha vist greument
afectat pel tancament obligat. I que continueu sent actius en la xarxa veïnal, associativa, cultural i esportiva
que tanta vida dona al nostre poble!
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Dilluns 15 de juny m’entrevistava el Justa la Fusta de Ràdio
Desvern per parlar de l’actualitat del nostre poble i de com
podem afrontar la recuperació social i econòmica després
de la crisi provocada pel Coronavirus. Com és habitual la
conversa amb la Núria, la conductora del programa, va ser
molt agradable.
Des del grup municipal d’ERC, amb el compromís de molta
gent que ens ajuda, enteníem que la gestió i superació
de la crisi sanitària requeria alçada de mires, humilitat,
oblidar diferències polítiques i un treball conjunt amb
el Govern municipal. Per això a totes les reunions hem
tingut una actitud positiva i propositiva; hem atès totes
les peticions que se’ns ha fet; hem aportat idees sabent
què significa ser al Govern i, per tant, sent conscients de
què es pot fer i què no.
Però en aquest període de temps hem viscut actituds que
no ens han agradat. I així ho vaig dir durant l’entrevista que
comentava a l’inici de l’article. Quines? Doncs, per exemple,
fer propostes per la dinamització de la restauració local, que
se’ns digui que és impossible, i després comprovar que són
les que s’apliquen.
Així des d’ERC vàrem decidir elaborar i fer públic un
document amb 65 propostes socials i econòmiques, que
vàrem registrar a l’Ajuntament, fer arribar a l’Alcalde i
penjar a les xarxes socials i al web. Algunes han estat la
base per les accions que s’han acabat aplicant a Sant Just
per part del Govern municipal. Ara, també, s’han afegit al
document de Pacte de ciutat que s’està treballant. No ens
fa res assumir que, com a principal grup de la oposició, les
nostres idees i propostes acabin fent-se realitat per part dels
partits que governen. Ha de ser així. Qui governa, executa.
Idees pròpies o d’altri.
Ara bé, en una situació com la que hem viscut, on s’ha
col·laborat des del primer moment, on s’ha buscat l’acord
constantment, hem trobat a faltar certa humilitat per part
del Govern municipal. No costa res admetre que s’ha
demanat ajuda. Per qüestions com aquestes, que creiem que
no són menors, fa un any que no som al Govern municipal.
Perquè el Govern ha de ser un de sol, cohesionat, compartit.
I no tres i cadascú a la seva. És la nostra manera de veure
l’exercici del poder.

UNA VICTÒRIA MÉS
PER COLLSEROLA
Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Al nostre terme municipal els terrenys compresos entre la
zona de Can Gelabert de la Riera i Can Coscoll han passat
a ser terreny agro-forestal, preservant així els seus valors
naturals i evitant que puguin ser urbanitzats en un futur.
Així es va aprovar definitivament aquesta modificació de
planejament en un dels àmbits més sensibles i de més valor
natural i paisatgístic de Sant Just. ICV en el seu moment,
i Movem Sant Just posteriorment, ho portaven en el seu
programa electoral, s’hi ha estat treballant des d’un inici
i amb l’ajuda de tothom s’ha aconseguit.
Fa més de 40 anys el Pla General Urbanístic Metropolità qualificava aquests terrenys del Parc de Collserola
al nostre terme municipal com a «reserva d’equipaments
metropolitans». Havia de ser el lloc on es desenvolupessin
equipaments d’abast supralocal que havien de donar resposta a serveis per un creixement de la població resident
a l’àrea metropolitana que es preveia molt superior al que
ha acabat essent. El context de llavors donava poc valor
a la potencialitat dels espais naturals de proximitat com
a reservoris de biodiversitat i com a veritables infraestructures verdes del tot imprescindibles per conservar el
ja fràgil equilibri territorial d’unes zones molt castigades
pel desenvolupament urbanístic.
Però no ens enganyem, el camí de la gent de Sant Just per
preservar el seu entorn natural ha estat un camí llarg i difícil ple
de reivindicacions i de lluita. Lluita des de les administracions,
és clar, però sobretot una lluita des de l’opinió pública i els
moviments ciutadans, des de la reivindicació d’una nova manera
de concebre el territori. Les lluites per la preservació de la
Vall de Sant Just ens ha permès evitar la seva urbanització,
com també ens ha permès ara recollir un sentiment transversal
de preservació dels valors del Parc Natural de Collserola, tan
íntimament lligat al nostre municipi.
Durant aquest desconfinament ens hem enamorat (re-enamorat) del nostre entorn natural privilegiat. Les passejades per
una Vall i uns turons que ara es mostren amb una frondositat
i espectacularitat poc habitual han estat gaudides com mai,
però també s’ha vist com els mals usos en la circulació en
bicicleta per corriols o l’abandonament de residus a l’entorn
han proliferat. Des de l’ajuntament iniciarem contactes amb
el Parc de Collserola per trobar fórmules per evitar que això
succeeixi. Perquè no hi ha preservació sense compromís, no hi
ha gaudi sense responsabilitat. Responsablement Collserola.

MUNICIPALITZACIONS
Grup Municipal
de la CUP

ESPERANZA Y PRUDENCIA
FRENTE AL COVID-19
Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

Els partits polítics de l’establishment, sobre tot els liberals
(gairebé tots), sovint tenen l’estrany costum de rebutjar,
criticar i ridiculitzar obertament qualsevol intent de municipalització de serveis bàsics al·legant que, en la majoria
de casos, és il·legal fer-ho o simplement inconvenient, com
va fer na Gina Pol i Borràs, regidora del govern municipal de
Sant Just en l’últim ple abans de la pandèmia.
Caldria explicar-li que l’externalització de serveis que,
històricament havien estat gestionats pels propis ajuntaments, precaritza els llocs de treball i fa que la qualitat
del servei es ressenteixi, perquè com és obvi l’empresari
que presta el servei n’ha de treure un rendiment que ha
de sortir dels sous dels treballadors i de la prestació del
servei, que sovint no és prou acurada.
La regidora del nostre govern potser també desconeix
que les municipalitzacions s’han anat estenent arreu del
país com per exemple a Sabadell en l’anterior legislatura,
on es va municipalitzar “l’aigua” i la “zona blava”, o a
Castelldefels, que gestiona directament la “recollida de
residus” i el “servei de neteja viària”.
Però un cas força clar és el de Navàs, on hi viuen 6000
persones i que està governat per la CUP on es gestiona
directament l’aigua, la recollida porta a porta, les piscines,
el gimnàs, l’escola bressol, l’escola de música, la residència
d’avis amb 74 places, la neteja viària, la neteja d’edificis
públics, el SAD, la brigada municipal....
Municipalitzem?

La fecha 18 de junio fue un gran día para todas las autonomías que entramos en FASE 3, en nuestro caso, Cataluña. Recuperamos las competencias y la confianza
del Gobierno Español en gestionar nosotros mismos el
poder afrontar la fase 3 del Estado de Alarma con criterio y con la experiencia adquirida por estos terribles tres
meses de pandemia, donde hemos tenido que aprender
todos, a marchas forzadas, como gestionar la pandemia
más fuerte sufrida en nuestra historia a nivel mundial.
Quiero agradecer una vez más a todas esas personas invisibles
que están ayudando a combatir el Covid-19, ya sea en el
ámbito social, sanitario, económico o de voluntariado, por el
hecho de ayudar al prójimo, que es la esencia del ser racional.
Mil gracias, seguimos trabajando, ya que la desescalada no
ha terminado: TOCA PRUDENCIA.
Entrando en materia de nuestro municipio, hay cosas que
deberían mejorar y son urgentes.
La recogida de residuos es un desastre, hay que intensificar
las frecuencias de recogida y proponer un nuevo sistema
de abertura; el que hay no es práctico y tienes que utilizar
las manos -actualmente con el covid-19 es irresponsable,
los antiguos se abrían con el pie.
Otro tema de relevancia y urgente es buscar una solución al
complejo de la Bonaigua. Queremos un complejo para poder
disfrutar todos los Santjustencs /as, no solo los socios. Las
asociaciones y los casals deberían poder disfrutar igual que
los socios. El Gobierno del Sr. Perpinyà debería mediar esta
patata caliente, y más ahora de cara al verano.
En cuanto a la propuesta del Pacto de Ciudad lanzada por
la oposición, pero con otro nombre (Mesa de recuperación
frente al Covid-19): Sr. Perpinyà, yo Kiko Ferrer apoyaré
siempre que sean mejoras para Sant Just Desvern y que
salgan beneficiados los vecinos y vecinas, con una premisa
importantísima, ser apolítico y pensar en afrontar esta crisis
con un frente común y con el único objetivo de recuperar la
ilusión SOCIAL QUE JUNTOS SI SE PUEDE.

* La imatge del regidor de la CUP no es publica per petició
expressa del grup municipal
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MOLT PER VIURE A SANT JUST

AGENDA D’ACTIVITATS JULIOL-AGOST 2020. SANT JUST DESVERN

UN ESTIU DIFERENT

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

Després de tres mesos de confinament i d’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia sobre la Covid-19, iniciem
de nou l’activitat d’una manera continguda, amb petits
actes i/o activitats adreçats a les famílies, a la infància,
i a tota la ciutadania de Sant Just.

LES ACTIVITATS PREVISTES PODEN SER ANUL·LADES PER
MOTIUS DE PLUJA O PER MOTIUS DE SEGURETAT DERIVATS DE
LA COVID19. RECORDEU QUE ELS ESPAIS EXTERIORS TAMBÉ
ESTAN ACOTATS A L'AFORAMENT EXIGIT I S'HA D'ACCEDIR AMB
MASCARETA A CADASCUNA D'AQUESTES ACTIVITATS.
Recuperar i reiniciar poc a poc l’activitat lúdica,
cultural i festiva del municipi també és una manera de
superar aquesta greu crisi que vivim, i per això, encara
que sigui en formats reduïts, les propostes previstes
per a aquests mesos d’estiu són una finestra oberta a la
diversió i les ganes de passar-ho bé amb companyies i
artistes locals.

Us convidem, doncs, a gaudir-les com mai. Això sí, us
demanem respectar al màxim les mesures higièniques i de
seguretat. Ja sabeu: distància social, mans i mascareta.
Bon estiu a Sant Just!

CINEMA
Un bon moment per gaudir d’una bona
pel·lícula a la fresca. L’estiu convida a veure cinema a l’aire lliure, i per això molts
municipis estan recuperant antics cinemes
a l’aire lliure que s’han posat d’actualitat
arreu. A Sant Just, cada estiu gaudim del
cinema a la fresca i enguany més que mai.
• “ La innocència”,
de Lucia Alemany
Lis és una adolescent que
somia en convertir-se en
artista de circ i sortir del
seu poble. Dins del Cicle
Gaudí. Dissabte 11 de juliol,
a les 22 h. Casal de Joves
• “Joker”, de Todd Phillips
La seva única motivació
era fer riure a la gent,
però una sèrie de tràgics
esdeveniments fan incrementar la seva ira contra
una societat que l’ignora.
Dissabte, 11 de juliol, a les
22 h. Basses de Sant Pere
• “Un mostre ens ve a veure”,
de Juan Antonio Bayona
El món de fantasia per
escapar de la realitat
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ESPECTACLES
d’un noi de 13 anys. Cicle Gaudí.
Dissabte 18 de juliol,
a les 22 h. Mas Lluí
• “Jumanji (The Next Level)”,
de Jake Kasdan
Aventures, acció
i fantasia.
Dissabte 18 de juliol,
a les 22 h.
Parc de Joan Maragall
• “Barcelona, nit d’estiu”,
de Dani de la Orden
Quan el cometa Rose va
creuar el cel de Barcelona, oferint un espectacle meravellós en una
nit d’estiu, es van donar
567 històries d’amor.
La pel·lícula ens mostra 6 d’aquestes
històries romàntiques.
Dissabte 25 de juliol, a les 22 h.
Parc de Can Freixes
• “Padre no hay más
que uno”, de Santiago
Segura. Una comèdia
familiar i divertida.
Dissabte 29 d’agost, a
les 22 h. Casal de Joves

Espectacles en petit format i
adreçats a la canalla per passar una
estona divertida i agradable. Titelles, màgia i teatre i tot a l’aire lliure!

• “La nina del cap pelat”,
d’Engruna Teatre
Espectacle de titelles.
Diumenge 12 de juliol, a les 19 h.
Basses de Sant Pere
• “Clàssic” amb Fèlix Brunet
Espectacle de màgia.
Diumenge 19 de juliol, a les 19 h.
Plaça d’Antoni Malaret
• “Jo faria Uh! Quin cangueli”, amb Xip Xap
Espectacle d’animació.
Diumenge 26 de juliol, a les 19 h.
Parc de Joan Maragall

TALLERS
Tenim ganes de fer moltes coses i,
a més, entretenir-nos amb propostes
divertides en les quals puguem crear
coses boniques.
No us oblideu de fer la inscripció
prèvia enviant un correu a pec@santjust.
cat, excepte en aquells tallers en què
especifiquem que no és necessari.
• “Collage i llibre d’artista”,
amb Gaudim CreantArt
Dimecres 15 de juliol, a les 19 h.
Carrer Bonavista
• “Cuina solar”
Dimecres 22 de juliol, a les 18 h.
Mas Lluí.
No cal inscripció prèvia.

• “Decoració rajoles ceràmiques”,
amb Gaudim CreantArt
Dimecres 5 d’agost, a les 19 h. Can
Ginestar

• “Pigments vegetals”, amb el Carrau Blau
Dimecres 29 de juliol, a les 19 h.
Basses de Sant Pere

• “Baix relleu amb fang”, amb el Carrau Blau
Dimecres 5 d’agost, a les 19 h. Carrer
Bonavista

• “Colors al sol”
Dimecres 26 d’agost, a les 18 h. Carrer
Bonavista
No cal inscripció prèvia.

TALLERS PER A INFANTS
DE 0 A 6 ANYS

Experimentem amb pintura, aigua i fang.
Fins al 15 de juliol, a diferents parcs
i espais exteriors, a les 10 h
Consulteu a santjust.cat

MÚSICA I CONCERTS
La música no pot faltar a l’estiu. Les
nits de música gaudint de l’entorn i en
bona companyia, grups de diferents estils
musicals... què seria de l’estiu sense la
música? No us perdeu aquestes propostes.

• Rock amb el grup Sweet Dorado
Divendres 17 de juliol, a les 22 h.
Mas Lluí

• Rock amb el Grup Dilemia
Divendres 24 de juliol, a les 22 h.
Parc de Joan Maragall

• Grup Flowk
Divendres 10 de juliol, a les 22 h.
Basses de Sant Pere

• Versions d’abans i d’ara amb el grup QTrio
Divendres 17 de juliol, a les 22 h.
Plaça de Camoapa

• Grup Jazz Fusió Trio
Divendres 10 de juliol, a les 22 h.
Les Escoles

• Música amb l’Orquestra Barroca de Barcelona
Dissabte 18 de juliol, a les 20.30 h.
Claustre de Les Escoles

• Dj’s Cookie Radio
Divendres 24 de
juliol, a les 20 h.
Can Ginestar
• Grup Swing-La
Divendres 14 d’agost, a les 22 h.
Plaça Antoni Malaret i Amigó
• Grup Mikels Casals Boleros
Divendres 21 d’agost, a les 22 h.
Parc de Can Freixes
• Grup de Marta Trujillo & Joan Urpinell
Divendres 28 d’agost, a les 22 h.
Casal de Joves
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NOTÍCIES
L'AGENDA WEB TORNA A ESTAR ACTIVA
Després de setmanes de confinament en les quals s'han suspés
totes les activitats culturals, lúdiques i esportives que es desenvolupen al municipi, ara reiniciem i retornem poc a poc a
la normalitat. Des d'aquest mes de juliol, ja es poden consultar
les activitats que poc a poc les entitats i els serveis municipals

van organitzant. Recordeu que a santjust.cat es poden consultar totes les activitats actualitzades puntualment i també
us podeu descarregar l'APP Santjstcat per estar informats
de tot allò que passa al municipi. De fet, l'Agenda és l'espai
més consultat i ja se l'han descarregat més de 1000 persones!

PREPARA’T PER A UNA
FESTA MAJOR DIFERENT!
Enguany la Festa Major se celebra en un escenari que mai
ens haguessin imaginat. No obstant, els serveis municipals i
les entitats treballen per oferir un ventall d’activitats en petit
format però igualment divertides per celebrar-la de manera
lúdica, però amb seguretat.
Recordeu, del 31 de juliol i fins al 6 d’agost.
Properament, rebreu un díptic informatiu amb les activitats
previstes per a una Festa Major Diferent!

CLUB

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.
TORNA A SANT JUST “EN BICI SENSE EDAT”

Es tracta del programa de voluntariat que vol retornar la capacitat
d’anar en bicicleta i sentir el vent a
la cara a persones que ja no poden
fer-ho per elles mateixes.
Per participar d’aquesta iniciativa, acollida, al nostra municipi
per l’entitat Sant Just Solidari, les
persones grans i/o amb discapacitat, residents a Sant
Just, que vulguin gaudir d’aquest servei s’han de posar
en contacte a través del telèfon de l’entitat 93 473 65 84,
el correu electrònic carles.sd@enbicisenseedat.cat o
deixant, físicament, una nota a la bústia de Sant Just
Solidari, ubicada a l’equipament Les Escoles.
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
Exposició fotogràfica de Sílvia Isach
Al Celler de Can Ginestar, del 9 de juliol al 5 de setembre

CLICS DE LA RÀDIO

Exposició fotogràfica: “Amigues i Amics”, de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Als Jardins de Can Ginestar, a partir del 31 de juliol

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de juny (5.604 clics)

ALTRES ACTIVITATS
UNS CASALS D’ESTIU DIFERENTS...
Infants gaudeixen dels Casals d’Estiu que enguany s’estan
celebrant a diferents equipaments municipals. Aquí us
deixem una mostra d’alguns d’ells.

1. L’Associació Fotogràfica Sant Just renuncia a la
subvenció de l’Ajuntament d’aquest any
2. L’Atlètic participa en el recurs contra la FCF per la resolució de les competicions de les categories base de futbol.
3. Establert el termini per presentar obres al trenta-dosè
concurs de prosa i poesia en català de Sant Just.

SANT JUST ENS AGRADA

 ns Casals d’Estiu 2020 diferents, però amb moltes ganes
U
de passar-ho bé i de retrobar amistats. A la imatge, infants
del Casal organitzat per les AFA’s de les escoles Canigó
i Montserrat.
EL 23 DE JULIOL SE CELEBRA SANT JORDI A CATALUNYA
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Instagram #santjust

@javiysony
Instants...

SELECCIÓ DE TUITS

JULIOL 2020

Què bé poder
arribar
#ambbici a
una reunió a
#santjust amb
@joanbasaganyas
de forma directa i
segura, gràcies a
les #Bicivia 7 i 4 que travessen
@EnbicixBCN @ajesplugues i @santjustcat
#bicibcn #biciesplugues #bicistjust
@bicicletaAMB

Publicitat: Publimpacte Serveis al
Comerç, S.L. Tel. 667 56 09 33. El
contingut dels anuncis és responsabilitat de l’empresa que es publicita.

MissDarwin:
@santjustcat @
ElNouMasLlui @
josepperpinya Incivisme al màxim.
Tenim la sort de
tenir la natura a
tocar i la maltracten així.

AQUEST BUTLLETÍ FA UNA UTILITZACIÓ NO
SEXISTA DEL LLENGUATGE. L’AJUNTAMENT
COMPTA AMB EL DISTINTIU PER LA IGUALTAT
DE GÈNERE SG CITY 50-50, COM A MUNICIPI
COMPROMÉS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE

clo28213401:
@santjustcat
Siusplau necesitem una parada de bus per Can
Biosca !!

Adreça internet:
http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
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