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Arrenquem el setembre amb
responsabilitat i respectant
les mesures de seguretat
Comença el curs escolar
condicionat per la situació
sanitària

La ciutadania dona suport
a la creació d’un mercat web
per al comerç local

S’inicien els entrenaments
a la nova pista
de La Bonaigua

TEMA DEL MES

La nova pista de La Bonaigua
ja és una realitat
necessàries en matèria de protecció contra incendis, garantint una bona ventilació
i higiene de l’espai.
Els acabats, tant interiors com exteriors, estan pensats per unificar el
Complex Esportiu La Bonaigua a nivell
cromàtic i visual.

La remodelació de la pista exterior de la
Bonaigua ja és una realitat i les entitats
esportives del Complex municipal l’han
començat a utilitzar, tant per a entrenaments com per a casals d’estiu, tenint en
compte les mesures de prevenció contra
la COVID-19.
L’ampliació de les instal·lacions permet que les entitats disposin de més
espais d’entrenament, millorant la conciliació de la vida familiar i la pràctica
esportiva, amb horaris d’entrenament més
adients a les franges d’edat dels equips.
A partir del mes de setembre l’activitat
continuarà condicionada per la situació
sanitària i les mesures que es decretin.
En aquesta línia, l’Ajuntament reforçarà
la neteja de les instal·lacions i el control
de la mobilitat i els accessos.

MÉS ESPAI PER A ENTRENAMENTS
El nou pavelló, concebut especialment
per guanyar espai per als entrenaments,
està format per una pista longitudinal, que
es pot dividir en tres pistes transversals
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per realitzar diverses sessions d’entrenament de manera simultània.
La intervenció realitzada a la pista
exterior de La Bonaigua ha consistit en
l’enderrocament de les graderies, rampes i
murs de la pista anterior, per tal d’obtenir
el màxim d’espai possible per al terreny
de joc, així com la màxima permeabilitat entre tots els espais del Complex
Esportiu Municipal La Bonaigua. S’ha
mantingut l’estructura i s’ha substituït
la coberta per un panell metàl·lic amb
aïllament tèrmic per tal d’aconseguir
un bon funcionament climàtic. La nova
coberta disposa de franges de claraboia
translúcida encarades al nord que proporcionen una bona il·luminació natural
a les pistes amb llum difosa i uniforme
a tot l’espai. D’altra banda, la pista s’ha
tancat amb façanes de panell metàl·lic
amb aïllament tèrmic i acústic.
L’espai disposa de vuit portes de grans
dimensions, dues en una façana i sis a
l’altra, amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb la resta del complex. La
pista també compta amb totes les mesures

Toni Collantes
REGIDOR D’ESPORTS

“La pista exterior de La Bonaigua, molt
millorada respecte a l’anterior, dona
resposta a una necessitat de les entitats,
que a partir d’ara disposen d’un nou
espai condicionat per a la pràctica de
diversos esports. Poso en valor l’esport
de base, la salut i el treball en equip,
els valors col·lectius i els individuals
i el fet de compartir una sana afició.
Ara per ara tenim unes
bones instal·lacions
esportives i poc a
poc les anem adaptant a les noves
necessitats i als
aspectes detectats
per les entitats”

L’OPINIÓ DE LES ENTITATS

Jordi Molina

PRESIDENT DEL FUTBOL SALA SANT JUST
“En el nostre cas només l’hem utilitzat un dia
amb el primer equip i les sensacions han sigut
bones, tot i que el terra no és el més idoni per al
nostre esport. La pista és molt ampla i s’hi pot
treballar molt a gust i realitzar tota mena d’exercicis. Aquest
nou espai ens permet incorporar al Complex els entrenament
d’equips que fins ara entrenaven o jugaven en pistes d’escoles.”

David O’Kelly

DIRECTOR TÈCNIC DEL CLUB
VOLEIBOL SANT JUST
“Valorem molt positivament la nova infraestructura
a nivell del que és el pavelló. No obstant, el terra de
la pista fa impracticable el nostre esport donada la
duresa i el lliscament del paviment. El voleibol és un esport explosiu
en què s’han de realitzar desplaçaments curts i explosius i, amb el
terra actual, les jugadores rellisquen contínuament.”

Francisco Arrabal

PRESIDENT DEL CLUB BÀSQUET
SANT JUST
“Era un espai molt necessari perquè l'esport de
Sant Just està molt necessitat d'instal·lacions
de qualitat on poder treballar i el tancament de
la pista ha fet guanyar qualitat i utilitat a l'equipament. Per a la
pràctica del basquetbol, la superfície rellisca molt i pot causar
lesions. No obstant, la renovació i tancament de la pista ha
estat una molt bona notícia. Pel que fa als horaris, a tenor de la
proposta per a la propera temporada, ens afectarà poc perquè el
club de bàsquet ha rebut molt poques hores en aquesta pista.”

Ferran Brull

VICEPRESIDENT ESPORTIU
DE L’HOQUEI CLUB SANT JUST
“La veritat és que l’aspecte visual de la pista és
impressionant. Sembla que llisqui una mica massa
però entenem que amb el temps i un producte que
afegim per patinar, anirà bé per la temporada que ve. La nostra
entitat recupera els horaris que tenia la temporada 2018/19 i ja
no haurem de suspendre entrenaments per la pluja i la pols que
s’acumulava a la pista quan feia molt de vent.”

José Maria Luz
PRESIDENT DEL CLUB
HANDBOL SANT JUST

“La primera sensació és que la pista està molt bé
i ens ofereix molt bones perspectives, tot i que
caldria fer un polit del paviment perquè rellisca
molt. La remodelació de la pista ens ajudarà a reduir el volum
d’entrenaments a la resta de pistes del Complex.”

Carles Pérez

SECRETARI DEL PATINATGE
ARTÍSTIC SANT JUST
“La pista ha millorat molt les condicions per a la pràctica del
patinatge artístic i el fet de ser totalment tancada soluciona els
problemes que presentava l’antiga pista. Poder disposar de bones
instal·lacions és fonamental per practicar esport de qualitat i
amb seguretat.”

ES POSPOSA LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ MULTIESPORTIU
El ple municipal del mes de juliol va aprovar una modificació del pla d’inversió 2019-23 que implica ajornar la construcció
del nou pavelló multiesportiu situat entre la nova pista i el Molí Fariner. La modificació del pla d’inversions destina 1,47 milions
d’euros a la construcció d’una segona escola bressol municipal, un projecte que ha esdevingut una prioritat en l’actual context.
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Nou accés directe a les graderies
del camp de futbol
Per tal de millorar l’accés al
Camp de Futbol des del carrer
Narcís Monturiol, s’ha construït una escala que connecta
directament l’entrada al re-

cinte i la graderia del camp
de futbol 11. Aquesta actuació,
juntament amb el tancament
del passadís d’accés als vestidors, segrega l’entrada a les

instal·lacions d’esportistes i
aficionades i aficionats.
La nova entrada al camp
de futbol, preferentment pel
carrer Narcís Monturiol, ha
contribuït a millorar la convivència veïnal al c. de Camp
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Roig i l’accés dels esportistes
al recinte esportiu. Amb l’inici de l’activitat, l’Ajuntament
intensificarà la neteja de les
instal·lacions i dels accessos
com a mesura per fer front a
la COVID-19.

EQUIP DE GOVERN

PREVENCIÓ I XARXA
COMUNITÀRIA
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

El setembre sempre havia estat un mes engrescador per arrancar nous projectes, dissenyar nous reptes i compartir aquestes
vivències amb la nostra gent. Malauradament, la pandèmia ha
introduït una gran incertesa a tota aquesta represa d’activitats,
entre les quals, hi ha l’inici del curs escolar, la represa laboral o
bé el retorn de l’activació de les activitats lúdiques, formatives
o esportives, entre moltes d’altres. No podem aturar el nostre dia a
dia però sí el podem adaptar a aquesta nova realitat. Per fer-ho, hem de
complir amb les normatives de protecció que tenim vigents, com
són l’ús de la mascareta, la distància social i el rentat de mans.
Els protocols sectorials aprovats per la Generalitat ens
donen les pautes a seguir en casos de positius en els centres
escolars o laborals, i el sistema sanitari s’està adaptant contínuament per fer front a les necessitats que genera la pandèmia.

LA TORNADA
DE SETEMBRE
Just Fosalva i San Juan
2n tinent d’alcalde
Cada setembre som molts i moltes els que, tot retornant de
vacances, retornem a la “normalitat”. Molts tornem a les
nostres feines i els nostres horaris rutinaris i els infants i joves
tornen als centres educatius a emprendre les classes. Enguany
però aquest retorn de setembre serà completament diferent.
Tindrem una tornada molt complexa, d’això ningú se n’escapa. Caldrà fer molts esforços des de tots els àmbits, el públic, el
privat i el comunitari, per tal de poder garantir-nos els drets i les
oportunitats com a ciutadania. Afrontarem un setembre difícil, amb

En el nostre ambulatori, el personal està fent grans esforços per atendre
totes les necessitats generades pel virus. Es treballa intensament per
fer front a proves PCR, fer seguiment i rastreig dels casos i dels
seus contactes, i garantir l’atenció a les demandes sanitàries
del municipi. Al mes d’agost, s’han fet unes 100 proves PCR
al dia. Actualment, el nombre de casos positius a Sant Just
continua sent baix, i no hi ha pressió hospitalària a las UCI
de la nostra regió sanitària. No obstant, ningú ha de baixar la
guàrdia i més si tenim en compte, que més de la meitat dels
casos a Espanya són asimptomàtics, i per tant, poden estar
contagiant a altres persones sense ser-ne conscients.
Per tant, cal seguir les restriccions vigents en tot moment i no
viure amb por sinó amb prudència. L’autoprotecció és el nostre
escut envers el virus. I davant d’un cas positiu, cal seguir les
indicacions del nostre referent del CAP de Sant Just o bé de
la Unitat Epidemiològica de la Generalitat. Si ens demanen
14 dies de confinament, cal fer-los. I si hi ha dificultats socials per
fer la quarantena, poseu-vos en contacte amb l’equip de serveis socials
per determinar les actuacions a activar.
La comunitat també té un paper important en aquesta
pandèmia. Ja es va veure en els moments més durs quan els
familiars, el veïnat o les amistats ajudaven a aquella persona que
vivia en solitud la malaltia a casa seva. Aquesta xarxa comunitària
ha de seguir activa i alerta, i comptem amb ella per fer front de la
COVID-19 de forma col·lectiva.

unes dades epidemiològiques que no són gaire esperançadores
i que indiquen que caldrà anar amb més cura que mai per tal
d’evitar un altre confinament i, esperem que no, més persones
hospitalitzades i més defuncions.
Ara tocarà estar al costat de les persones que més ho necessiten:
les persones que estan en situació d’atur o sense cap ingrés, els nostres
comerciants i les nostres empreses, que necessiten suport per tirar
endavant després d’uns mesos difícils, la gent gran, que molts
cops s’ha vist reclosa per ser un públic vulnerable davant del
virus, la gent jove, molts d’ells hauran viscut dues crisis sistèmiques en la seva curta vida dificultant-los la construcció del
seu projecte de vida i infants i adolescents, que han vist truncat
part del seu creixement com a persones i ciutadans amb les
escoles tancades i una limitació de moviments i activitats, amb
tota la càrrega emocional subjacent.
En aquest sentit, cal un esforç i una responsabilitat col·lectiva. Des
de les institucions fins a la ciutadania, implicant-nos tots i totes
per sortir d’aquesta crisi provocada per una pandèmia, però
alhora també indicador d’una crisi sistèmica.
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ENTREVISTA A ENRIC CAMATS TAFALLA, GERENT DE PROMUNSA
DURANT 28 ANYS

“L’aposta clara i contundent per l’habitatge públic
ha permès que les famílies amb menys recursos es
poguessin quedar a viure en el seu poble”
de venda i de lloguer. Fruit d’això, tenim un
parc d’habitatge recent de protecció oficial
d’uns 1242 habitatges, la qual cosa representa
que un 18% de la població de Sant Just viu
en pisos de protecció oficial.

L’any 1990 es va crear Promunsa, l’Empresa Municipal de l’Habitatge, com un
instrument de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern per incidir i aportar solucions en
un problema molt greu que era l’habitatge
al nostre poble.
I si algú en sap d’habitatge públic a Sant
Just aquesta persona és l’Enric Camats
Tafalla, gerent a l’Empresa Municipal de
l’Habitatge en diferents períodes, però treballador de Promunsa des de 1992, i treballador a l’Ajuntament des del febrer de 1987.
El 20 de juliol es va jubilar i ara l’Oscar Sanjuan ocupa el seu lloc.
Després de gairebé 30 anys al
capdavant de l’Empresa Municipal de
l’Habitatge, quina ha estat l’evolució de
l’habitatge a Sant Just?
Sant Just ha tingut i té un mercat d’habitatge car, per la qual cosa la política
d’habitatge públic duta a terme per l’Ajuntament ha estat molt positiva perquè ha
fet possible que molts veïns i veïnes de
Sant Just es poguessin quedar al seu poble.
Quants habitatges públics ha
construït Promunsa al llarg d’aquests
anys? I això a quin percentatge de
població ha beneficiat?
942 habitatges amb protecció oficial, 122 dels
quals en règim de lloguer. També cal recordar
que amb la col·laboració de l’Ajuntament
i Promunsa, altres operadors amb un
marcat caràcter social com l’INCASOL,
Llar Unió Catalonia i l’Obra Social de La
Caixa han posat a l’abast de la ciutadania
uns 300 habitatges amb protecció oficial
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Aquestes xifres són similars a les de
poblacions del voltant?
En general, als municipis propers el
nombre d’habitatges públics és inferior
al de Sant Just. Aquí a Sant Just, a causa
del problema del preu de l’habitatge es
va fer una aposta clara i contundent per
l’habitatge públic.
Les polítiques d’habitatge públic han
contribuït a equilibrar els preus de la
resta d’habitatge privat?
No tinc dades en aquest sentit
però es evident que posar al mercat 1242
habitatges de protecció oficial quelcom
ha d’haver influït. En tot cas, el nostre
mercat ha estat dirigit a la gent amb menys
recursos de Sant Just i crec, honestament,
que s’han complert els objectius.
Però Promunsa no només ha construït
habitatge de venda...
Un dels objectius del qual personalment
em sento més satisfet són els habitatges
de lloguer amb serveis per a la gent gran a
El Mil.lenari. No només hem posat habitatge a l’abast de la gent gran sinó que, els
serveis que oferim, tant Promunsa com
Benestar Social de l’Ajuntament, han creat
un clima de convivència molt important per
aquest col·lectiu. Juntament amb Benestar
Social, també es gestionen 21 habitatges per
a persones en risc d’exclusió social.
L’empresa també ha promogut la
rehabilitació d’edificis, la urbanització
d’espais públics...
La rehabilitació més emblemàtica va ser
la de l’edifici Walden7 finalitzada el 1995.
A l’àmbit de la rehabilitació cal esmentar que darrerament s’han fet obres
de rehabilitació a una trentena d’habitatges de Sant Just, sobretot en temes d’accessibilitat, eficiència energètica... Tot això a l’emparament de la

convocatòria que va fer l’Ajuntament.
Per encàrrec de l’Ajuntament també hem
construït aparcaments com el de la Plaça
Maragall i el de les Basses de Sant Pere. I
s’han urbanitzat zones com el parc Maragall, el Parc de les Basses i l’Av. Indústria. I
un altre àmbit, no menor, ha estat la gestió
d’espais de negocis a l’edifici de Constitució, 2 (Porta Diagonal). Promunsa també
porta les gestió de l’enllumenat públic de
Sant Just i les zones d’aparcament regulat
blaves i verdes. Precisament, el darrer trimestre d’aquest any s’iniciaran les obres de
la segona fase de l’enllumenat del poble.
L’empresa ha viscut moments dolços
i d’altres molt complicats. Quins han
estat, per tu, el millor i el pitjor moment
de Promunsa?
Moments dolços han estat tots aquells
que hem lliurat una promoció d’habitatges
amb la consegüent alegria per part nostra
i sobretot per part dels compradors. Moment complicat i dolorós va ser quan vàrem
suspendre el sorteig de 54 habitatges al
Mas Lluí per la forta crisi econòmica que
va patir el país.
En quin moment estem ara? Quines
són les futures promocions d’habitatge
públic previstes?
A Sant Just s’està esgotant el terreny edificable, per tant, tots els esforços s’han de centrar en l’habitatge de
lloguer, en zones com Canigó, Estudis Vells, Can Modolell i Torreblanca.
Si a això hi sumem els habitatges de lloguer
existents, més els procedents de l’aprofitament del pla urbanístic de la Carretera Reial, Promunsa disposarà d’un bon
parc d’habitatge de lloguer com un element important per equilibrar el mercat.
Per tant, la gestió del lloguer serà un element
important de les tasques de Promunsa.
Un segon tema important ha de ser l’ajut
i la rehabilitació d’habitatges en termes
d’accessibilitat i eficiència energètica. I,
en tercer lloc i dins de la diversificació de
tasques, Promunsa ha d’implicarse en el
desenvolupament d’energies alternatives
per fer de Sant Just un poble sostenible.

Reforç en els centres educatius i apel·lació
a la responsabilitat comunitària per fer front
a la COVID-19
Comença el mes de setembre amb dades
preocupants pel que fa a la situació sanitària al conjunt de Catalunya. En un any
qualsevol, després de les vacances tocaria
reprendre l’activitat amb normalitat: tornar a les feines, iniciar el curs escolar...
però aquest no és un any normal i cal
continuar alerta per evitar més contagis
de la COVID-19.
Durant el mes d’agost, la situació epidemiològica ha estat tranquil·la a Sant
Just. Des de la posada en marxa de les
restriccions específiques per a determinats municipis de l’Àrea Metropolitana
a finals de juliol, l’Ajuntament ha participat en reunions periòdiques de seguiment
de l’evolució de la pandèmia, i el nostre
municipi sempre s’ha mantingut en xifres
baixes tant de positius com d’hospitalitzacions pel coronavirus. Des del CAP, s’han estat
fent proves PCR a les persones amb símptomes o
dubtes de contagi, i es disposa de dos gestors
COVID per fer seguiment dels contactes,
juntament amb l’equip sanitari que fa trucades periòdiques a les persones positives
confinades a casa seva. Donat el volum de
proves PCR que s’estan fent, la direcció
del CAP ha demanat a l’Ajuntament la
cessió temporal d’un espai municipal per
realitzar tant les proves de la COVID com
la campanya de vacunació de la grip. El lloc
escollit ha estat el centre cívic Salvador
Espriu, on es faran proves PCR en una sala
i vacunacions de la grip en un altre espai
del centre. S’està treballant en l’adaptació
i necessitats per posar-ho en marxa com
més aviat millor.
En clau educativa, la tornada a les
escoles és una prioritat i, per fer-ho amb
les màximes garanties, l’Ajuntament
extremarà les mesures de protecció. Es
reforçarà la neteja i desinfeccions de tots els
centres educatius; els accessos i la mobilitat de
les escoles també seran una prioritat per
controlar que no es produeixin aglomeracions. Els centres han decidit incrementar el nombre d’entrades per garantir
les distàncies i evitar acumulacions de
persones. Per part de l’Ajuntament s’ha
ofert als centres espais alternatius en
equipaments propers per fer-ne ús en
cas de necessitat, però només l’escola
Montseny ha sol·licitat utilitzar part del
camp de futbol com a pati.

Per reprendre amb garanties el curs
escolar, l’alcalde i el regidor d’educació
s’han coordinat amb les direccions dels
centres per detectar necessitats i articular
les millors mesures possibles. A part, des
del CAP de Sant Just, hi haurà un gestor
COVID dedicat només al seguiment de les escoles,
a part d’una persona d’infermeria assignada per
a cada centre públic, concertat o privat per
assessorar i orientar a l’hora d’aplicar el
protocol COVID als centres educatius.
En total, l’ambulatori disposa de 3 gestors
COVID; dos dedicats a fer el seguiment
global de la població i un especialitzat en
centres educatius.
D’altra banda, serveis socials estan
treballant en la posada en marxa d’un servei

de SAD menors per a infants fins als 12 anys en
el cas que la família no pugui fer-se›n
càrrec durant el període de confinament.
El servei estarà condicionat a la renda
familiar i a la impossibilitat laboral
de poder fer teletreball o flexibilitzar
l›horari laboral. Aquesta mesura ha de
complementar les que posin en marxa
tant l›Estat com la Generalitat.
No podem abaixar la guàrdia. El virus
continua actiu i, mentre no hi hagi cap
vacuna o medicació per erradicar-lo, les
úniques armes que tenim per frenar el seu
avanç són dur la mascareta, respectar les
distàncies de seguretat i el rentat habitual
de les mans. Per responsabilitat individual i
comunitària, cal fer pinya i fer-ho bé.
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Comença un nou curs escolar, atent a l’evolució de la crisi sanitària
El curs escolar 2020-2021 començarà el 14
de setembre de forma presencial. Les direccions i professorat dels centres han treballat
el pla d’organització per al curs vinent,
segons les instruccions del Departament
d’Educació, amb les mesures de seguretat
i prevenció de la COVID-19 establertes
pels organismes responsables dels departaments de Salut i Educació. Es preveu que
les classes siguin presencials, amb grups
estables, en la mesura que l’evolució de la
crisi sanitària ho permeti. Per donar suport
a l’organitació dels centres, i a les mesures de prevenció , com la reducció de les
ratios a infantil i primària, i a reforçar les
distàncies, l’Ajuntament posa a disposició
dels centres altres espais en equipaments
municipals, que permetin millorar l’activitat
escolar. Les famílies, poden consultar a les
webs de les escoles i a la de la Generalitat, el
protocol que seguiran els centres en cas de
detecció de casos positius de la COVID-19.
Enguany s’han matriculat 1.311 nenes i
nens de primària a Sant Just Desvern. Per
centres, a l’escola Canigó s’han matriculat
455 infants, al Montserrat 406, al Montseny
242, i al col·legi concertat Madre Sacramento 208. Com a novetats, aquest curs l’escola
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Canigó comptarà amb un tercer grup de
P-3, i l’escola Montserrat un segon grup de
5è de primària, amb el qual ja es completa
tota la segona línia d’aquest centre.
Pel que fa a secundària obligatòria
(ESO), a l’Institut Sant Just s’han matriculat
613 nois i noies i al Madre Sacramento 119.
Durant els mesos d’estiu s’han dut a
terme obres de manteniment bàsic dels
centres i l’adequació de l’aula per al nou
grup de P-3 a l’escola Canigó.
El 23 de setembre, si les circumstàncies
ho permeten, tindrà lloc l’acte d’inici de

curs. Serà un acte de retrobament i reconeixement al professorat i membres de la comunitat educativa, així com d’homenatge a
les persones que es jubilen: la Maria Isabel
Pijoan, catedràtica de llengua catalana i
professora de l’Institut durant més de 30
anys; el Xavier Orti, professor d’Educació
Física de l’Institut l’Anna Maria Casa, professora de l’escola Montserrat. Totes i tots
amb una llarga trajectòria professional a
la nostra població. A principi de juliol, la
Maria Pilar Junqué va deixar la direcció
de l’escola en mans de la Mireia Muñoz.

FESTIUS DEL CURS 2020-2021
VACANCES DE NADAL:

del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021

SETMANA SANTA:

del 27 de març al 5 d’abril de 2021.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

30 d’octubre de 2020 (divendres), 7 de desembre de 2020 (dilluns),
15 de febrer de 2021 (dilluns) i 30 d’abril (divendres).

FESTES LOCALS:

24 de maig de 2021 i el 6 d’agost de 2021.

Avanç i compromís amb les places educatives de 0-3 anys
amb la construcció d’una segona bressol
El ple municipal del mes de juliol va
prendre els acords formals que permeten
agilitar la construcció d’un nou edifici per
a la segona escola bressol municipal i la
posada en servei d’aquest equipament
educatiu. El Pla d’Inversions de mandat,
que inclou les inversions previstes en
el període de 2019-2023 s’ha modificat per
destinar el recurs econòmic de 1.465.950 €.
a la construcció d’aquest centre.
Es construirà en un terreny públic situat entre
l’escola Montserrat i la residència de persones
grans, a les Basses de Sant Pere. Donarà
continuïtat al projecte 0-3 del munici-

pi, iniciat a l’escola bressol municipal
Marrecs, tot ampliant l’oferta de places
públiques de 0-3 anys. La Generalitat s’ha
compromès amb l’Ajuntament a finançar
part del cost (part del sosteniment de la
plaça per ser més exactes) per infant.
A partir d’ara és quan l’ajuntament
pot iniciar el procediment previ a la
construcció amb l’aprovació del projecte, el programa funcional i la posada en
servei de cara al curs 2022-23. A partir
d’ara el pressupost municipal de l’Ajuntament haurà de preveure una partida
anual destinada a la prestació del servei

i sumar-la al que fins ara destina anualment a Marrecs, que és de gairebé un
milió d’euros.

TARIFACIÓ SOCIAL

Aquest curs és el primer en el qual
s’aplica la tarifació social a l’escola bressol
municipal Marrecs, un sistema de preus
progressius que permet individualitzar
el preu públic del servei en funció de la
renda familiar. Les quotes amb tarifació
social s’aplicaran als següents serveis de
l’Escola Bressol: escolarització, menjador
complet i berenar.

Ajuts per a l’escolarització 0-3 anys i per activitats extraescolars
Per primera vegada les famílies amb infants de 0-3anys escolaritzats en centres
públics, concertats i/o privats, dins dins
i fora de Sant Just, poden accedir a ajuts
econòmics.
La finalitat és garantir l’equitat en l’accés
a l’escolarització del primer cicle de l’educació
infantil a tots els infants del municipi, sense
discriminació de la titularitat de la plaça
0-3 anys, establint ajuts que garanteixin
un sistema de preus progressius en funció
dels ingressos de la unitat familiar.
Les unitats familiars poden conèixer
l'import orientatiu de les ajudes, fent
ús del simulador virtual que comprova el preu
tarifat, en funció de la renda i membres
de la unitat familiar, per als infants que
han entrat a l'Escola Bressol Municipal Marrecs. La simulació es pot realitzar amb la calculadora que hi ha a la
nova web de l’escola bressol Marrecs
(https.//tarificaciomarrecs.santjust.net/)
La diferència entre el preu públic
aprovat i el preu públic resultant que
mostra la calculadora, d’acord amb les
dades introduïdes, seria l’import mensual
que, també, correspondria a l’ajuda que

procediment administratiu i la verificació
de totes les dades aplicables es calculi la
liquidació definitiva de la quota.

AJUTS EXTRAESCOLARS

l’Ajuntament vol oferir a totes les famílies
amb infants de 0-3 escolaritzats.
Així, es vol garantir l’equitat en l’accés a l’escolarització del primer cicle
d’educació infantil de tots els infants del
municipi. Les famílies que vulguin sol·licitar
aquestes ajudes ho hauran de fer durant el primer
mes d’escolarització a través de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a partir
del mes d’octubre.
Els resultats obtinguts amb la calculadora, per part de les persones particulars,
és fruit de les dades introduïdes i no
genera cap dret adquirit per a aquestes,
ni vincula a l’Administració fins al moment en què a través del corresponent

L’Ajuntament ha obert la convocatòria
per a la concessió d’ajudes econòmiques
a persones menors i adolescents per a la
realització d’activitats culturals, lúdiques
i esportives fora de l'horari escolar, al
municipi, pel curs escolar 2020-2021.
La situació econòmica d’una part de
les famílies de Sant Just Desvern amb
persones menors i/o adolescents, fa que
no puguin assumir econòmicament la
realització d’algunes activitats, majoritàriament organitzades per entitats
privades i/ públiques. Així, la voluntat
d’aquestes beques és que cap menor o
adolescent deixi de fer activitats extraescolars per motius econòmics, tal
com l'Ajuntament ja garanteix que cap
infant es quedi sense beca menjador.
Les sol·licituds s'han de presentar
a l'Ajuntament
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Cuida la teva mascota, Cuida Sant Just
L’Ajuntament engega una nova campanya informativa de tinença responsable
d’animals de companyia amb l’objectiu de
conscienciar a les persones propietàries
de les seves responsabilitats i obligacions.
Treure la mascota a passejar cada dia, portar-la lligada per la via pública i donar-li
les atencions veterinàries necessàries
són algunes d’aquestes responsabilitats,
entre les quals també és obligatori xipar
i censar l’animal (també els gats i les
fures). En el marc d’aquesta campanya,
l’Ajuntament obsequiarà les persones
que censin les seves mascotes amb una
ampolla de doble utilitat (abeurador/
neteja d’orins) fins exhaurir existències.
En els díptics que es repartiran també es
recorda que els gossos no poden accedir als
parcs infantils i que està prohibit alimentar
o rentar animals a la via pública. L’incompliment de l’Ordenança reguladora de la
protecció i tinença d’animals pot comportar
sancions econòmiques importants.
Sant Just com a municipi compromès
amb el benestar dels animals, ofereix
espais per al lleure dels gossos on poden
córrer, jugar i relacionar-se. El correcan
ubicat al Pg. Sagrera amb c. Hereter, té
més de 2.000 m2 i compta amb diferents
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elements d’esbarjo per a gossos, fonts,
bancs i papereres. Amb més de dos anys
de funcionament, les persones usuàries
han valorat positivament el correcan, en
una enquesta que es va fer per millorar
els espais públics del poble. Un altre cor-

recan que es va habilitar fa uns mesos, es
troba ubicat al Parc de la Plana Padrosa i
compte amb un espai de lleure de 800m2.
L’Ajuntament està treballant per
habilitar altres espais com aquests al
municipi.

Incrementa la producció d’energia solar fotovoltaica
amb sis noves instal·lacions en equipaments municipals
L’Ajuntament disposa actualment de nou
instal·lacions fotovoltaiques amb un total
de 243 kWp de potència instal·lada i una
producció anual de 316.600 KWh. L’execució de sis nous projectes fotovoltaics en
equipaments municipals ampliarà fins a
15 el nombre d’instal·lacions i suposarà
un increment de 154 kWp de potència fotovoltaica instal·lada. Aquests projectes compten
amb el suport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i
Fons FEDER de la Unió Europea.
APARCAMENT DE CAN PADROSETA
Projecte de fotolinera connectada a les
dependències de la Policia Local.
Potència: 10,2 kWp
ESCOLA BRESSOL MARRECS
Instal·lació d’autoconsum compartit amb
l’Escola Montseny i el Camp de Futbol.
Potència: 34,65 kWp
ESCOLA CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN
Instal·lació d’autoconsum compartit amb
el Mercat Municipal i l’aparcament del
Mil·lenari.
Potència: 53,46 kWp
ESCOLA CANIGÓ – EDIFICI CANIGÓ
Instal·lació d’autoconsum compartit amb
la Biblioteca Municipal i Can Ginestar,
amb la possibilitat d’incorporar un siste-

L’Ajuntament impulsa la campanya, “Bosses les justes, Sant Just sense
plàstic” amb la voluntat d’implicar els
comerços del poble que venen fruita, verdura i altres productes a granel. L’objectiu
és treure de circulació material plàstic
d’elevat impacte econòmic i ambiental.
Durant el mes de setembre es muntaran tres punts informatius fixos, el
divendres 25 davant el Mercat Municipal,
i el dimecres 23 i el dissabte 26 als dos
mercats ambulants, i es repartiran uns

ma de participació i cofinançament obert
a la ciutadania.
Potència: 40 kWp
CASA DE LA VILA
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.
Potència: 15 kWp
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.
Potència: 0,79 kWp
També s’està estudiant l’execució de
tres projectes d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes de La Vagoneta,
l’edifici Sant Just Diagonal i la Sala Municipal de l’Ateneu, els quals suposarien
un total de 81 kWp de potència fotovoltaica
instal·lada addicionals.

pacs de bosses reutilitzables de malla.
Durant els mesos d’octubre i novembre,
els establiments comercials adherits a la
campanya també repartiran malla aquestes bosses entre les persones que comprin,
així com uns targetons que seran segellats
quan es facin servir durant la compra.
Per cada ús de la bossa reutilitzable, els
establiments posaran un segell al targetó,
i quan aquest estigui ple, es dipositarà
en una urna, i es podrà bescanviar per
un nou pack de bosses, i es facilitarà un
nou targetó.

AJUTS PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE PLAQUES SOLARS
Les ordenances fiscals de l’Ajuntament contemplen bonificacions de
l’IBI (Impost sobre Béns Immobles),
l’ICIO (Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres) i l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)
per la instal·lació de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar.
D’altra banda, el Consorci Metropolità de l’Habitatge convoca periòdicament programes d’ajuts a la
rehabilitació energètica.

Les persones que no hagin pogut
recollir les bosses als punts informatius, podran fer-ho a l’Ajuntament. Els
targetons es podran segellar fins el 26
de novembre i el lliurament de bosses es
farà fins a exhaurir existències.
Els targetons dipositats a les urnes
dels comerços participaran en un sorteig
de premis que l’Ajuntament farà davant
el Mercat Municipal el 28 de novembre
de 2020, “durant la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus 2020”.
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Més del 80% de santjustenques i santjustencs valora
positivament la creació d’un mercat web per al comerç local
L’Ajuntament, en col·laboració amb el
sector comercial, ha encarregat una enquesta d’hàbits de consum amb l’objectiu que
els establiments del municipi coneguin
l’opinió de la clientela, explorin noves
oportunitats de negoci i s’adaptin a les
preferències de la població de Sant Just
Desvern. L’estudi s’ha realitzat a partir
de 606 entrevistes telefòniques a una
selecció aleatòria de veïnes i veïns de
Sant Just, tenint en compte quotes per
zona de residència.
L’àmplia acceptació de la creació
d’un mercat web (plataforma de venda
online) és una de les principals conclusions de l’enquesta. Un 81,6% de la
població valora positivament o molt
positivament la creació d’un mercat
web i un 27% declara que segur que
l’utilitzaria, una xifra que s’eleva fins
al 53% en les persones enquestades de
menys de 40 anys.

COMPREU A SANT JUST?
Abans del confinament

44%

Durant el confinament

62%
37%
13%

Sempre

10%

7,5%

Ocasionalment

A Vegades

CANVIS EN ELS HÀBITS DE CONSUM
DESPRÉS DEL CONFINAMENT

40% 34%

 anviarà els seus hàbits
C
de compra

81,6%

20,5%

6%

 s mostra disposat/
E
da a comprar més al
comerç local

ASPECTES MILLOR VALORATS:

Mai

VALORACIÓ MITJANA
DEL COMERÇ LOCAL:

6,6

40,2% 36,7% 21,7% 21,7%
Proximitat

Valora positivament la creació
d’un mercat web

Tracte
personalitzat

Qualitat
del producte

ASPECTES PITJOR VALORATS:

53%

Població jove (menys de 40 anys) que segur
que utilitzarà el mercat web
QUI S’ENCARREGA DE LES COMPRES DE CASA?

26,6% 25,3% 13,4% 9,1%
Preu
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34% homes

Manca
de varietat
de productes

Manca
de varietat
de botigues

Manca
d’aparcament

LES VEÏNES I VEÏNS DE LA PLANA – BELLSOLEIG, EL BARRI CENTRE
I EL BARRI SUD SÓN QUI MÉS COMPRA A SANT JUST.

7

VALORACIÓ MITJANA
DEL MERCAT MUNICIPAL
66% dones

 onfiança amb
C
els botiguers i
les botigueres

* Un 25% de les persones
enquestades no coneix el
Mercat Municipal.

ESDEVENIMENTS COMERCIALS MÉS CONEGUTS
La Nit de Sant Just al carrer

36,3%

Quintotapa

21,2%

Festa del comerç

11%

Mercat de Nadal

10,9%

COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Alicia Navarro Ramos Psicòloga
Assessorament psicològic, mediació familiar
i cursos de mindfulness.
C. Sant Josep, 25 • Des de 2017
Responsable: Alicia Navarro Ramos

“Necessites ajuda per superar una situació de malestar emocional? A
la meva consulta trobaràs un espai per a cuidar-te i gestionar les teves
eines per sortir endavant.”
www.alicianavarro.es •  Ofereix venda online
@alicia_navarro_psicologa • /alicianavarro.psicologa

Cansaladeria Cardona
Botifarres, embotits, formatges i pernils de qualitat.
Mercat Municipal • Des de 1961
Responsable: Teresa i Jaume Cardona

”Comerç de proximitat”

Apasionadas

Bon Rebost

Roba i complements de dona.

Productes de qualitat, gran varietat de formatges

C. Miquel Reverter, 6 • Des de 2009

i embotits ibèrics i foies.

Responsable: Verónica Amato Sívori

C. Bonavista, 87 • Des de 1970

“El teu estil, la nostra passió. Assessorament personalitzat i
bon ambient”
www.apasionadasbcn.com •  Ofereix venda online

Responsable: Sonsoles Diggs Escudero

”Gaudir dels bons productes”

@apasionadasbcn

Botiga Margarita

Horticultura Isart

Moda d’home i dona, juvenil i per a totes les edats.

Plantes ornamentals autòctones, aquàtiques,
arbres i arbusts.

C. Major, 7 • Des de 1956

Camí de Vallvidrera, S/N • Des de 1918

Responsable: Marta Planas Matutano

Responsable: Jordi Raventos Isart

”Margarita ets tu!”
Botiga Margarita •

”Al servei dels professionals i del públic en general”
@botiga.margarita.2020

@h.isart

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Talleres Sagrera Colors

Ludiespai
Lloguer de jocs gegants antics de fusta per festes.

Taller de xapa i pintura.
Pg. Can Sagrera, 33 Nau A1 • Des de 2014
Responsable: Emilio Ortiz Pozo

Des de 2018
Responsable: Chus Isla Gavín

”Jocs gegants antics de fusta. Ens portaran al passat, gaudint del present.”

“Atenció de primera, treball de primera”

www.ludiespai.cat •

@ludiespai

Feel Woman

Papereria Neki

Centre de manteniment femení “gym”

Papereria, regals, llaminadures, loteria catalana, fotocòpies,
impresions i plastificacions.

C. Creu, 114, Local 1 • Des de 2016

Pl. Maragall, 3• Des de 2013

Responsable: Pilar Casellas Bravo

Responsable: Anna Rosa Jansa Leache

“En 30 minuts podràs fer l’entrenament complet del teu cos”
@feelwomansantjust

”La botiga més dolça de Sant Just”
@neki_botiga •

Neki

Egea

ISJ Finques

Egea cuida el cabell amb filosofia pròpia i estètica natural.

Serveis i gestió immobiliària.

Ctra. Reial, 45/49 • Des de 1995

C. Raval de la Creu, 4 • Des de 1987

Responsable: Rafael López Egea

Responsable: Julia Duran Arroyo

”Un espai en el que es respira art i es gaudeix”

”ISJ Finques, la immobiliària de Sant Just”

www.rafaelegea.cat

www.isjfinques.com

@rafel_egea •

Rafel Egea

@isj_finques

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Polleria Regina

Servei Integral de Salut

Gran selecció d’aus, conill i ous. Productes ecològics
i km. 0. Elaboració pròpia.
Mercat Municipal • Des de 1989

Teràpies naturals per a la millora de la salut
i la qualitat de vida.
Ctra. Reial, 106, baixos 35 • Des de 1995
Responsable: Olga González Alonso

”Passió per la nostra professió, formació permanent i treball en
equip són les claus per assolir el nostre objectiu: millorar la salut i la
qualitat de vida de les persones.”

Responsable: Carmen Gómez

“Productes de proximitat”

www.integralsalut.com
@serveiintegraldesalut •

/integralsalut

MiBi - Body, Mind & Soul

Los Pinos Bar

Massatges, teràpia sistèmica individual i familiar,
mindfulness i ioga.
C. Hereter, 31 • Des de 2019
Responsable: Ragnar Stechel i Mercè Mercadé

Entrepans, plats combinats i menú diari.

“Inverteix en tu mateix per sanar i créixer! T’espera un espai dissenyat
segons el Feng Shui i construït amb materials naturals.”
@mibi_body.mind.soul •

Menjars casolans i una àmplia terrassa
Av. Generalitat de Catalunya, 1 • Des de 1985
Responsable: Antonio del Pino Viera

”Som els de sempre!!! Los Pinos des de fa ja 37 anys.”

mibi_body.mind.soul

El Celler de Can Mata

La Torre de l’Hereu

Vinateria especialitzada en vins escumosos
i tranquils, dolços, licorosos...
C. Raval de la Creu, 28 • Des de 1998
Responsable: Àstrid Goldstein Guasch

Restaurant a la carta i esdeveniments selectes.

”Hem acompanyat amb vi actes poètics, presentacions, documentals
i programes de ràdio. El vi és aliment, i també cultura, tradició i compromís amb el territori. I nosaltres ho estem amb Sant Just”
www.elcellerdecanmata.com
@CellerCanMata • /celler.decanmata • @CellerdeCanMata

Rambla Modolell, 3 • Des de 2002
Responsable: Javier Serrano Martin

”Una casa amb història pròpia, un lloc exclusiu que desprèn pau.”
www.latorredelhereu.com
@latorredelhereu •

La Torre de l’Hereu • @la_hereu

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Sara’s Workshop

Moto Desvern

Venda de mobles vintage.
Restauració, mobles fets a mida, tallers.
C. Miquel Reverter, 18 bis - Local 1 • Des de 2019
Responsable: Sara Jacas Connell

“A Sara’s Workshop hi trobaràs un munt de coses amb història i, si no
ho tenim, t’ho busquem o t’ho fem a mida. T’arreglem i/o personalitzem els teus mobles o, si no, vine a fer-ho tu als nostres tallers.”
@sarasworkshop • Sara’s Workshop
 Ofereix venda online

Manteniment i reparació general de tot tipus de motos.
C. Sadet, 33 • Des de 1997
Responsable: Jordi Larroya Plumed

”Ens apassionen les motos i ens agrada el que fem: solucionar problemes.
I ho portem a terme amb la màxima eficàcia i transparència, oferint un
tracte personalitzat i la solució més adequada.”
www.motodesvern.com

Isabel Temprado Maquilladora

Extensió 26
Lloguer d’espais polivalents i aula gastronòmica.
C. Rosa de Luxemburg, 12 • Des de 2019
Responsable: Mayte Fernández

Serveis de maquillatge i perruqueria a domicili
per casaments i festes.
Servei a domicili • Des de 2014
Responsable: Isabel Temprado Capilla

“Els nostres espais estan al servei dels professionals i els particulars.”

”Un maquillatge o pentinat fet per un professional et garanteix un
bon resultat i còmodament, sense sortir de casa.”

www.extensio26.cat

www.litmind.com/isabeltemprado_makeup
@isabeltempradomaquilladora • Isabel Temprado Maquilladora

@extensio_26 / @extensio26cook •

/extensio26.cat

Cistelleria Ballart

Anna Art i Moda

Coses de casa originals, de disseny
i amb materials naturals.
C. Bonavista, 82 • Des de 1949
Responsable: Berta Ballart Carbó

Moda i complements per a dona.
Talles de la 36 a la 56.
C. Cervantes, 32 B • Des de 2014
Responsable: Ana Gil Berenguer

”Trobareu coses de casa originals i de qualitat que faran la vostra casa
més acollidora i la vostra vida més agradable. I, com sempre, moltes
idees originals per als vostres regals! Us hi esperem!!!”

”Vam obrir l’any 2014 en plena crisi amb molta il·lusió. Som la botiga
de moda del Barri Sud, davant del camp de futbol. Tenim roba tant
pel dia a dia com per cerimònia.”
@anna_art_i_moda •

ANNA Art i Moda •  Ofereix venda online

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Walden Essence

Kyutt by Su

Serveis i productes de la millor qualitat en estètica,
perruqueria i solàrium.
Ctra. Reial, 106 Baixos, Locals 14 i 30 • Des de 2018
Responsable: Ruth Carruitero

“On els sentits es retroben amb força. En un ambient i un tracte
proper dels nostres professionals, creadors de sensacions especial i
úniques.”
www.waldenessence.com •

@waldenessence

i complements varis.
C. Creu, 64 • Des de 2020
Responsable: Susana Zamora Zamarreño

“Experimenta una altra manera de fer!”
@Kyutsusana

Mobles i Electrodomèstics Catalán

Coses Bones
Botiga d’alimentació ecològica amb assessorament
en salut i nutrició.
C. Salvador Espriu, 3C • Des de 1997
Responsable: Carme Rodrigo Martínez

“Coses Bones és una botiga de salut, productes biològics, vegans i
de proximitat: una alternativa per un estil de vida i dieta saludable.
Assessorem gràcies a la nostra formació i experiència.”
www.cosesbones.com •  Ofereix venda online
@cosesbones_herbodietetica • Herbodietètica Coses Bones

Restaurant La Dolce e Vito
Entrants, fromatges frescos, pastes, lassanyes
i canelons, postres i vins DOC.
C. Rosa de Luxemburg, 16 • Des de 2016
Responsable: Millico Vito

”Restaurant italià familiar amb autèntica cuina casolana elaborada
pel xef Vito. Moments per gaudir, moments per recordar a La Dolce e Vito”
www.la-dolce-e-vito.eltenedor.rest
@ladolceevito • La Dolce e Vito

Roba de dona, roba de nena (de la T-4 fins a 14/16)

Venda de mobles i electrodomèstics.
Pl. Maragall, 1-2 • Des de 1971
Responsable: Maite Catalán Martí

”Sempre ens ha agradat el comerç de proximitat.
Prioritzem la venda personalitzada amb els clients.”

Embutidos La Masia
Carns, formatges, embotits frescos i curats i menjars.
Obert els diumenges
C. Ramon y Cajal, 5 • Des de 1993
Responsable: Rosario Fernández Rubio

”Treballem amb productes de proximitat i de primera qualitat.”

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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NOTÍCIES BREUS
Nou logotip de l’Espai
de Participació
d’Infants i
Adolescents
L’espai de participació d’infants i adolescents ha estat treballant durant aquests
darrers mesos, de
manera virtual, en
el disseny d’un logotip que identifiqui l’espai, amb l’ajut d’un dissenyador
professional que els hi ha explicat com
funciona la publicitat, la comunicació i
quins elements claus cal tenir en compte
pel disseny d’un logotip.
Fruit de tot el treball realitzat i de
les propostes elaborades, s’ha escollit
un a través d’un sistema democràtic de
votacions entre els membres d’aquest
espai. També han elaborat propostes per
iniciar una campanya de comunicació,
que permeti donar a conèixer i visualitzar tant el logotip com el mateix espai
de participació.

Sessions virtuals per participar
en el Pla Local d’Infància i Joventut
L’Ajuntament ha iniciat l’elaboració
del Pla Local d’Infància i Adolescència
(PLIA). Aquest document recollirà la
planificació estratègica de les polítiques
d’infància i adolescència del municipi.
Els objectius del pla són: conèixer la
realitat dels infants i adolescents de la
ciutat i detectar les seves necessitats;
endreçar tots els serveis, programes i
accions que s’adrecen a infants i adolescents; i permetre la participació d’infants i adolescents en les polítiques que
se’ls adrecen.
Per fer possible l’òptim desenvolupament del PLIA, és imprescindible comptar amb la
participació del conjunt de la
ciutadania i, especialment,
dels infants i adolescents
de Sant Just Desvern, així
com dels agents que hi treballen d’una forma més propera.
El desenvolupament del
PLIA consta de dues grans

fases principals: la diagnosi i el disseny. Per a la diagnosi s’ha desenvolupat
enquestes i sessions de treball amb
personal municipal, entitats, ciutadania
i infants i adolescents. I pel disseny
del PLIA, al setembre es realitzaran dues
sessions obertes a tota la ciutadania en format
VIRTUAL. Seran els dies 17 a les 19 h i el 22 de
setembre a les 18h.

Ajuda als supervivents per suïcidi d’un familiar
Una de les principals causes de mort
externa é el suïcidi. A més, aquesta és la
causa de mort que més ha augmentat en
els darrers anys a Catalunya. Al voltant
d’un milió de persones moren per suïcidi
a l’any a tot el món. A l’Estat Espanyol,
segons l’INE, el suïcidi és la primera causa
de mort, amb 3.539 morts, mentre que a
Catalunya es van comptabilitzar 522 el
mateix any (Idescat).
Cada mort per aquesta causa no és un
fet aïllat, sinó que afecta unes 6 persones
directament, els anomenats supervivents
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al suïcidi, persones amb una estreta vinculació amb les persones mortes per
suïcidi. Les conseqüències que
pateixen són la incomprensió
del fet, i de les causes, i l'aïllament, ja que el suïcidi segueix
sent un tabú i un estigma. Totes aquestes conseqüències
col·loquen als supervivents
en una posició de fragilitat i
vulnerabilitat, les quals es
troben més exposades a
patir un dol de risc amb

importants implicacions per a les seves
vides i per a la seva salut.
L’Associació de Salut Mental del Baix
Llobregat Sud i l’APSAS, Associació
per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent, uneixen forces
per donar atenció als supervivents mitjançant l'obertura
de grups de dol per a supervivents.
Aquests grups són espais per
a trobar-se, per trencar l'aïllament i per a sentir-se comprès
i validat.

NOTÍCIES BREUS
Suspensió de les activitats de Festa Major
per la COVID-19
Enguany, la missa és l’únic acte que es va
fer pròpiament de Festa Major. La resta
d’activitats previstes, tant per l’Ajuntament
com per les entitats locals, es van suspendre amb motiu de la situació d’increment
de contagis de la COVID-19 d’aquelles setmanes, i atenent al confinament preventiu
decretat per la Generalitat a Barcelona i a
12 municipis de la seva àrea metropolitana,
inclòs Sant Just Desvern.

Mossèn Joaquim Rius es jubila
Després de gairebé 13 anys com a mossèn
de la parròquia del municipi, mossèn Joaquim Rius ha pres la decisió de jubilar-se.
Tot i això, la seva marxa està ara mateix
aturada davant la pandèmia, que fa incert
el moment en que es podrà realitzar.
Va prendre possessió del seu càrrec
el 17 d’octubre de 2007, rellevant Mossèn Anton Roca, i després de passar per
les parròquies d’Esparreguera, Palou,
Martorell, Vallirana i Rubí. Ara es retira, a punt d’arribar als 50 anys de ser
oficiat. Destaca que de cada lloc on ha
exercit de mossèn, s’endú un gran record
i aprenentatge. De Sant Just diu que és un
poble on la vida al carrer és molt minsa,

un fet que el va sorprendre en la seva
arribada. Per aquesta raó, afirma que
la seva obra ha estat destinada a obrir
l’església i acollir a totes les persones,
més enllà de les seves creences. I és que
un dels objectius que es va proposar
Joaquim Rius quan va entrar a formar
part de la parròquia de Sant Just era
que el poble participés de les activitats
de l’Església, i que l’Església participés
de la vida del poble.
El seu nou destí serà la residència
de capellans ancians de Barcelona. El
substituirà en el càrrec Mossèn Xavier
Sobrevia, de la parròquia de Santa Maria
de Castelldefels.

Continuen
les accions per
dissenyar el futur
espai feminista
de Sant Just
Al juliol es van
fer dues trobades virtuals en
el marc del procés participatiu
per repensar en
comú i dissenyar
el futur espai feminista de Sant Just Desvern. Van
participar-hi unes 25 dones a cada
sessió. A la primera el debat es va
centrar en els usos i el programa que
ha d’acollir el futur espai de dones
del poble; i a la segona en la gestió
del futur espai i en valorar diferents
paràmetres per escollir la ubicació.
També es va dedicar una part de la
sessió a prioritzar la proposta d’usos.
A banda de les sessions, també s’ha
fet una enquesta online i està previst
fer una altra sessió presencial per arribar a aquelles dones amb dificultats
d’accés a les noves tecnologies. La
voluntat ara és crear un grup impulsor
que treballi els resultats i lideri les
properes accions.
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Espai ubicat a la plaça Verdag
uer dedicat al record i homena
tge de les víctimes
mortals derivades de la pan
dèmia per la COVID-19 a San
t Just Desvern.

El Sant’s Market ha estat inclòs dins
el Banc de Bones Pràctiques dels
governs locals. S’ha destacat la seva
aportació innovadora i de qualitat,
com a exemple per a altres municip
is.

La campanya “Sense an
ar més lluny” és una acció
més destinada a donar su
al comerç local i fidelitzar
port
la nova clientela després
de les restriccions produ
per la crisi sanitària.
ïdes
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L’obra guanyadora del 10è premi Literari Delta, “Res no es pot amagar”,
de Conxa Solans Roda, ja està disponible en format digital. El premi està organitzat
pel Consell Comarcal i 12 ajuntaments del Baix.
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ÉS UN REPTE
COL·LECTIU

RESPONSABILITAT,
PETITS GESTOS
I IL.LUSIÓ

ESCOLTAR,
COMPARTIR,
EXECUTAR

Gina Pol i Borràs

Laia Flotats
i Bastardas

Montse Molinero

Grup Municipal
del PSC

Des de mitjans de juliol, Sant Just forma part del grup de
municipis de l’àrea metropolitana que tenen vigents mesures
especials per a contenir els brots de coronavirus. L’activació
d’aquestes mesures per part de la Generalitat ha implicat la
posada en marxa de reunions de coordinació entre el govern
català i els ajuntaments, que s’han fet periòdicament fins al
moment actual. A Sant Just, les xifres de contagis han estat
baixes durant l’agost, i les residències de gent gran no
han tingut casos de COVID-19 entre les persones residents.
Com a responsable de Salut, he participat en les sessions
d’intercanvi d’informació que han permès al món local
resoldre dubtes i conèixer les iniciatives de contenció. Una
de les actuacions iniciades aquest mes d’agost han estat
els cribratges massius a barris concrets de ciutats com
Cornellà o Sant Boi. Aquests cribratges permeten detectar
persones asimptomàtiques allà on hi ha repunts i així poder
identificar i aïllar les persones que poden transmetre el
coronavirus. Un dels problemes, però, és el compliment de
la quarantena per part de les persones amb PCR positiu o bé
persones un PCR negatiu que ha tingut contacte estret amb
una persona amb COVID-19. S’ha detectat que hi ha persones
que, tot i que han de complir un aïllament, segueixen fent
vida activa i això és un risc. Cal la cooperació de tothom
per evitar nous brots.
A partir de setembre, tot serà molt més complex. Escoles, negocis, activitats esportives, cursos o tallers han de
reprendre l’activitat amb el màxim de garanties possibles.
Els protocols d’actuació de la Generalitat en els diferents
àmbits han de ser clars i des del món local, ajudarem a
la seva implementació. És un nou repte social que hem
d’afrontar de forma col·lectiva. Hem d’aprendre a garantir
una vida activa, tot i la presència del virus.
Des del govern municipal, seguim treballant en l’acompanyament de les persones i col·lectius que s’han vist afectats
per la incidència del virus. Estem treballant en el pressupost
pel 2021 on les partides de serveis socials, ocupació i
comerç i empresa, entre d’altres, han de disposar de més
recursos per fer front a les noves necessitats generades
per la pandèmia.
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Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal
de JuntsxCAT-PAR

Comencem un curs ben estrany, ple d’incerteses. Després
dels mesos de confinament, quan ja semblava que el més
greu havia passat, tornem a trobar-nos en una situació
complicada.
Però no hem de defallir, perquè ens en sortirem. Som
un gran poble, creatiu, emprenedor, solidari, pacífic i responsable.
Sé que entre totes i tots podrem fer front a les incerteses
que ens envolten. Que cadascú de nosaltres actuarem amb
responsabilitat, fent petits gestos cada dia per ajudar-nos
els i les unes als i les altres.
La crisi sanitària la vencerem fent-nos responsables no
només del nostre benestar, sinó també del dels nostres
veïns i veïnes. Posar-nos les mascaretes, extremar les
mesures d’higiene i desinfecció, evitar reunions innecessàries,
sacrificar el nostre oci. Tot per evitar contagiar-nos i, més
important, evitar contagiar als qui ens envolten.
Igualment, cal afrontar d’una manera responsable i solidària
la crisi econòmica que acompanya la pandèmia. En aquests
moments ser responsable també és comprar als molts
comerços que tenim al nostre poble. Ara toca prioritzar
el comerç local, amb un consum responsable i sostenible.
També hem d’esforçar-nos per no perdre la il·lusió. La
il·lusió per les petites coses, per emprendre nous projectes,
per fer pinya i avançar, per aprofitar les oportunitats que
tenim per construir un millor futur pels nostres fills i filles.
I si podem, a més, contagiar la nostra il·lusió a qui ens
envolten, ens en sortirem. Mantenir-nos en agermanament
i amb il·lusió, és la millor fortalesa per aquests temps.
Fem pinya. Recolzem a les nostres administracions en
les mesures que van prenent. Totes elles, i també els
Ajuntaments, han de fer front a situacions inèdites. No és
moment de retrets, ni del tu més, ni de fer joc polític. Per
això continuarem col·laborant amb l’Equip de Govern, fins
que la crisi hagi passat, alhora que els hi demanem que
ens mantinguin informats i informades. L’única condició
per la nostra col·laboració és que expliquin puntualment,
a tots els veïns i veïnes, en quina situació estem i quines
mesures s’estan prenent.
I quan tot hagi passat, tindrem un poble més responsable,
solidari i orgullós del seu passat, del seu present i del
seu futur.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Ja som al setembre, l’estiu ha passat sense adonar-nosen, no hem tingut festa major, no hem fet vida al carrer, i
hem seguit amb les mascaretes, el rentar-nos les mans
constantment i les distàncies de seguretat. Vaja, hem
passat l’estiu igual que la primavera, i la pregunta és: com
serà la tardor i l’hivern?
Doncs lamentem dir-vos que no ho sabem. El Covid19
encara segueix sent un gran desconegut. Ningú té la clau
per solucionar-ho. Només podem ser-hi per ajudarperquè
aquesta situació sigui el més tranquil·la possible, i confiem
que el Govern de la Generalitat segueixi marcant amb
claredat i bon saber el camí a seguir.
ERC com a partit de l’oposició municipal ens hem ofert a
buscar solucions i treballar conjuntament amb l’equip de
govern perquè la nostra ciutadania tingui una major qualitat
de vida enmig d’aquesta pandèmia. Hem fet propostes de
mesures socials, fiscals i econòmiques concretes. No hem
tingut resposta, però si que algunes de les propostes hem
vist com se les feien seves. La nostra experiència ens diu
que els recursos econòmics es gestionen millor des de la
proximitat. L’administració local és la que més coneix els
problemes i necessitats de la seva ciutadania. Per això, des
del primer moment ens hem oposat el Decret Llei 27/2020 de
4 d’agost de mesures financeres, de caràcter extraordinari i
urgent, aplicables a les entitats locals aprovat pel Govern
d’Espanya.
Aquest RD no facilita l’ús de romanents de tresoreria per a
despeses generals per parts dels ajuntaments, i estableix la
transferència voluntària de la seva totalitat com a préstec a
l’administració general de l’estat que retornarà en un termini
de 15 anys a partir del 2022.
La resposta d’ERC a aquesta mesura és clara: el nostre
municipi més que mai necessita inversió en polítiques
socials, polítiques culturals, de suport al comerç i a la
petita empresa. Per això exigim a l’alcalde que sigui prou
valent per NO signar el Decret d’alcaldia que transfereixi
els romanents a Madrid.
Confiem que el seny i el saber fer d’aquest consistori
demostri una vegada més que quan cal som capaços de
treballar, tots conjuntament, i escoltant als que tenim al
costat fem un front comú: e l benestar de tots els santjustencs i santjustenques.

EL RENTAPEUS

Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Des de Movem Sant Just volem que ens conegueu
millor: que sapigueu què pensem; quines són les
nostres opinions sobre temes d’actualitat i sobre temes
santjustencs, quines accions estem duent a terme
des del nostre grup municipal i des del partit; què
s’està impulsant des de les nostres regidories i quins
actes fem pel municipi, i qui som; quines persones
formem part d’aquest projecte d’esquerres; ecologista,
feminista i transformador.
Per aconseguir-ho hem editat el primer número de la
revista El Rentapeus, la revista de Movem Sant Just.
Amb aquesta publicació volem obrir-vos la porta perquè
pugueu conèixer de primera mà i en profunditat el
nostre dia a dia, intentant defugir dels 280 caràcters
del Twitter. Explicant les coses amb calma i de manera
reflexiva, sobre què ens ocupa i preocupa, per tal de
compartir el nostre punt de vista, les nostres reivindicacions, les nostres lluites i els nostres èxits. I per
això és una revista escrita amb els caps, però també
amb els cors, i ho diem en plural perquè, precisament,
és una revista escrita des de la pluralitat de persones
i opinions que integren el nostre espai polític.
En aquesta primera edició se centra en dos elements
principals, el primer, com no podia ser de cap altra
manera, sobre la pandèmia que estem vivint aquest
2020, abordant-lo des de diferents perspectives: des
de la perspectiva de la dona, des dels reptes ecològics
que tenim i tindrem i des de l’educació i els infants. El
segon, un balanç sobre aquest primer any de mandat
al capdavant de les regidories d’Educació, Infància,
Joventut, Medi Ambient, Residus i Transició Energètica.
Desitgem que aquesta sigui la primera edició de moltes
més que vindran al darrere, amb la voluntat d’explicar
el nostre punt de vista, de ser transparents i de què
conegueu qui som.
Us deixem un codi QR perquè pugueu accedir directament a la primera edició
de El Rentapeus en format
PDF. Esperem que gaudiu de
la lectura!

PACTE DE (PS)CIUTAT
I RETORN A L’ESCOLA
Grup Municipal
de la CUP

VERANO PRUDENTE

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

Aquest Grup Municipal ja ha expressat reiteradament el
desacord amb el sistema de funcionament de Consell
de Ciutat basat en un Grup Impulsor inicial de funcionament poc democràtic que ha generant un document
validat únicament pel PSC i que ha estat aprovat per
Decret d’Alcaldia. També vam presentar objeccions sobre
la tria i el paper dels anomenats “experts” - la majoria
triats pel PSC - així com l’evident buit d’expertesa
en el camp del canvi climàtic i l’ecologisme, i més
tenint veïnat de reconegut prestigi en aquests camps.
Igualment, ja vam expressar la nostra perplexitat
per la manca de representació inicial de la classe
treballadora.
Entenem que aquesta metodologia consistent en aglutinar una sèrie propostes d’origen divers sense haver
consensuat abans una DIAGNOSI de la situació ens
porta -lògicament- a la situació paradoxal de recopilar propostes contradictòries. La pròpia metodologia
d’aprovar el Pacte de Ciutat per Decret, a més, condiciona totalment la feina del futur Consell de Ciutat.
De fet, aquest es trobarà amb què la feina que hauria
de desenvolupar és precisament la feina que ja ha fet
l’anomenat Grup Impulsor. En aquestes circumstàncies
el Consell de Ciutat queda completament relegat a
una funció merament decorativa.
Per una altra banda, els grups municipals en l’oposició
estem preocupats pel retorn a l’escola al setembre i
hem demanat un Ple Extraordinari per tractar d’aquest
tema i també per poder expressar la negativa de
l’oposició a regalar els romanents del nostre municipi
al Regne d’Espanya. Quan us arribi aquest article
segurament ja s’haurà celebrat aquest Ple o s’estarà
a punt de fer-ho.

Agosto incierto a nivel sanitario por el miedo a los nuevos
brotes de COVID-19, tanto a nivel nacional como municipal .
Ahora tenemos el reto más importante a nivel social, que
es la vuelta al cole, con todos los nuevos protocolos de
prevención sugeridos por sanidad y validados por el Departament d’Ensenyament frente al COVID-19. ARRANCAMOS.
Desde aquí quiero agradecer a todos los profesionales y a
todo el equipo docente, que va a empezar este nuevo curso
con este nuevo reto que es saber convivir con nuestros hijos
dándoles la educación y prevención frente al COVID-19. Y al
mismo tiempo impartir clases como si estuviéramos en un
estado de normalidad, mil gracias de corazón.
Por otro lado quiero hacer un llamamiento de responsabilidad
compartida tanto a nivel del Gobierno de España, como a
nivel autonómico.
No es normal hacer firmar a las familias un documento de
responsabilidad de que en caso de contagio de COVID-19 en
los colegios, se lavan las manos el colegio, el departament
d’Ensayament, Generalitat, y el Gobierno de España.
Hay que evitar que ocurra, pero también compartir responsabilidades según proceda. No tiene que recaer toda la
responsabilidad en las familias.
A nivel municipal seguimos con la problemática de la recogida selectiva de basuras, seguimos teniendo problemas,
aunque se han intensificado las frecuencias de recogida
de los containers.
Se está trabajando el documento de Consell de Ciutat,
pero hace falta entrar en materia y no solo plasmarlo en
un documento. Es hora de ser ágiles, ya que la situación lo
requiere. Pido unidad política para tratar todo lo que sean
ayudas derivadas por la problemática del COVID-19.
Señores esto va de hablar… hablar… y hablar para ayudar,
ayudar y ayudar a la gente vulnerable socialmente en nuestro
municipio Sant Just Desvern. Esto no va de amigos, o de
salir en la foto. GRACIAS.
Quiero despedirme con un abrazo muy fuerte a aquellos
santjustencs que nos han dejado este mes de agosto sea
por el COVID–19 o por muerte repentina que por desgracia
han sido muchos (gran pastelero de Celes Pastisser Artesà
o mi gran amigo Domingo, de El picoteo de Can Domingo;
y ahora recientemente David del mercado).
D.E.P. SOIS UN TROZO DE SANT JUST. UN ABRAZO ENORME
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MOLT PER VIURE A SANT JUST

AGENDA D’ACTIVITATS SETEMBRE 2020. SANT JUST DESVERN

COMENCEM NOVA ETAPA...
Un estiu diferent és el que hem viscut.
Una primavera que gairebé no vam notar
perquè ens va agafar a tothom en ple confinament per la Covid19 i ens apropem a
una tardor amb moltes incerteses, preocupacions i també amb moltes expectatives
obertes per veure si finalment podrem
superar la pandèmia o si més no, conviure-hi perquè ens afecti el menys possible.
En aquest escenari vivim i ens hem
d’acostumar durant un bon temps, intentant preservar les nostres tradicions,
la nostra cultura, l’esport i en definitiva,
la nostra forma de viure.

TOTES LES ACTIVITATS
a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat
mantenir les mesures d’higiene i seguretat per viure el millor possible aquesta
tardor a Sant Just!
NOTA: Totes les activitats recollides
en aquesta agenda estan condicionades a l’evolució de la pandèmia
per la Covid-19, per tant, poden ser
subjectes d’anul·lació.

Us demanem, com sempre, des de la
responsabilitat individual i col·lectiva,

L’organitzador de l’activitat ha de
complir amb totes les mesures de
seguretat sanitàries vigents.

A CAN GINESTAR
CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES
PER A JOVES I PERSONES ADULTES
• Alabastre, dilluns de 18 h a 20 h
• Aquarel·la, dimecres d’11 h a 13 h
de 19 h a 21 h
• Ceràmica, dilluns de 10 h a 12 h
de 16 h a 18 h / de 18 h a 20 h
• Cinema i art, dimecres de 18 h
a 19.30 h
• Dibuix, dijous de 18.15 h a 20.15 h
• Escultura, dimecres de 10 h a 12 h
de 18.15 h a 20.15 h
• Experiència plàstica, dimarts de 18.15 h
a 20.15 h
• Gravat, dilluns de 18 h a 20 h
• Història de l’Art, dilluns de 17 h
a 18.30 h / de 18.30 h a 20 h
• Investigació d’esmalts aplicats al forn,
dimarts de 19.30 h a 21.30 h

• Taller obert de pràctiques de ceràmica i
escultura, dimarts de 10 h a 12 h
de 18 h a 20 h
• Apunts de model masculí i femení al natural,
dimecres d’11 h a 12.30 h
de 16.30 h a 18 h

• L’art del retaule, dimecres d’11 h a 13 h
de 16 h a 18 h / de 18 h a 20 h
• Pintura, dimarts d’11 h a 13 h
de 16 h a 18 h / de 18 h a 20 h
dijous, d’11 a 13 h / de 16 h a 18 h
de 18 h a 20 h
• Pràctiques de torn, dimecres de 10 h
a 12 h / de 18.15 h a 20.15 h
• Torn, dimarts de 10 h a 11.30 h
de 18 h a 19.30 h

CLEAN UP DAY
Netegem el nostre entorn: espai natural
de Collserola del voltant de Mas Lluí
Esmorzar gratuït per a les persones
participants i tallers de reciclatge familiar, a partir de les 11 h
Inscripcions: netegemlentorn@gmail.com
Dissabte 19 de setembre, a les 10 h.
Al Parc Iulia Quieta

* Els cursos tenen un preu públic de 75 € per trimestre, excepte el curs de Pintura que té un preu de 58 €
i el de Torn que costa 60 €

CONFERÈNCIES
• Cicle de jazz: jazz i drets civils
als EEUU
Dies 8, 15 i 22 d’octubre i 2 de novembre, a les 19 h
• Cent anys de Fellini: els esperits de Federico, Federico
dels esperits
Dies 29 de setembre i 6 i 13 d’octubre, a les 19 h
A Can Ginestar
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NOIES AL LAB
Continuem també amb les “Noies al Lab”, uns tallers i/o
xerrades enfocats a apropar la ciència i la tecnologia a les
noies. Totes les activitats són gratuïtes i es fan a Can Ginestar.
•Jane Goodall i l’etologia
Divendres 16 d’octubre, de 18 h a 20 h. Per a nenes de
7 a 11 anys.

AL CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL
SI US AGRADA LES HUMANITATS*...
• Històries de la història: una mirada
de present, passat i futur
Dimecres, de 18.45 h a 20.15 h
• El llenguatge cinematogràfic. Claus per
entendre les grans obres
Dilluns de 17 h a 18.30 h
SI US AGRADA L’EXPRESSIÓ
I LA CREATIVITAT*...
• Swing & Jazzstep
Dilluns de 19 h a 20.30 h
• Balls llatins sense parella
Dimarts de 17.15 h a 18.45 h
• Zumba Fitness
Divendres de 19 h a 20.30 h
*E
 ls tallers tenen un preu públic
de 68,20 € per trimestre.
SI US AGRADA LA TECNOLOGIA...
• Aprofundim en l’Excel
Dilluns de 18.45 h a 20.15 h
Preu: 78 € trimestre
• Domina el mòbil i la tauleta:
les millors aplicacions
Dies 2, 9, 16 i 23 de novembre,
de 17 h a 18.30 h.
Preu: 33,80 €
• Aprèn a fer servir el núvol
Dies 28 de setembre i 5, 19 i 26
d’octubre, de 17 h a 18.30 h
Preu: 33,80 €

I TAMBÉ...
• Contract Bridge*
Dimecres de 17 h a 18.30 h
• Let’s speak English!*
Dimarts d’11 h a 12.30 h
• Anglès per a principiants-intermedi*
Dimarts de 18.45 h a 20.15 h.
Lloc: Can Ginestar
• Anglès conversa (intermedi-avançat)*
Dimarts de 17 h a 18.30 h
Lloc: Can Ginestar
• Italià conversa*
Dijous de 18.45 h a 20.15 h
• Voulez-vous parler français? (intermedi)*
Dimecres de 18.45 h a 20.15 h
• Enquadernar (cosir llibres i altres projectes
en paper). Dies 28 d’octubre i 4, 11
i 18 de novembre, de 18 h a 20 h
Preu: 35,13 €.
Llocs: Can Ginestar
* Els tallers tenen un preu públic
de 68,20 € per trimestre.
SI US INTERESSA LA SALUT
I EL CREIXEMENT PERSONAL...
• Ioga matinal*
Dimarts d’11.30 h a 13 h
• Ioga*
Dimarts de 18.45 h a 20.15 h
• Gimnàstica abdominal hipopressiva
Divendres de 17.45 h a 18.45 h
Preu: 49,60 €

ITINERARIS DE CIUTAT
Ja sabeu que són sortides mensuals per conèixer amb profunditat el nostre entorn. Aquest proper trimestre hi ha
aquestes sortides previstes:
• La ruta del productes de proximitat: mercats de Sant Antoni i
Poble Sec. Dissabte 3 d’octubre, a les 11 h
• La Barcelona jueva: una ciutat dins de la ciutat
Dissabte 24 d’octubre, a les 11 h
*Els itineraris tenen un preu públic de 10 €.

AL CENTRE CÍVIC SALVADOR ESPRIU
Activitats organitzades per l’Associació Amics
del Barri Sud
• B all modern, zumba, taller de manteniment, taller de memòria,
karate per a infants, flamenc per a persones adultes i per a infants,
sevillanes, coro Daraja...

A LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT
• C lubs de lectura, xerrades, exposicions i activitats infantils
Horari fins el 30 de setembre: Dimarts i dijous de 10.30
a 13.30 h i dilluns, dimecres i dijous de 16.30 a 19.30 h.

• Pilates matinal*
Dijous de 10.15 h a 11.45 h
• Pilates*
Dijous de 17.15 h a 18.45 h
• Iogapilates*
Dijous de 18.45 h a 20.15 h
• Ioga Kids*
Dimecres de 17.15 h a 18.15 h
• Mindfulness*
Dimecres de 18.45 h a 20.15 h
• Intel·ligència emocional i cura
de l’autoestima. Dies 28 de setembre,
26 d’octubre i 2, 16 i 30 de novembre,
de 18 h a 20 h. Preu: 43,40 €
* Els tallers tenen un preu públic
de 68,20 € per trimestre.
I SI US AGRADA LA CUINA...
(tingueu en compte que degut a la crisi
sanitària, totes les sessions es faran
en un format Showcooking).
• Plats de tardor amb llegums
Dilluns 19 d’octubre, de 17.15 h
a 20.15 h. Preu: 14,47 €

A LA VAGONETA

Taller de plàstica municipal Carrau Blau
Adrecat a infants de 4 a 15 anys.
De dilluns a dijous de 17 h a 20 h
Portes obertes: 23 i 24 de setembre
de 17 a 19.30 h.
Espai de joc
Servei educatiu i de socialització destinat
a famílies amb infants de fins a 10 anys.
De dilluns a divendres, de 17 h a 19 h

A LES ESCOLES

Centre de Formació de Persones Adultes
Contacte: 93 372 52 50
Escola de Català
Cursos de nivell bàsic, elemental,
intermedi, suficiència, superior...
amb modalitat presencial,
semipresencial i 100% en línia.
Informació i matrícula: 93 473 44 76
i santjustdesvern@cpnl.cat
Tallers de Música
Contacte: tallersdemusica@gmail.com
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NOTÍCIES
LA DIADA DE L’11
DE SETEMBRE
Condicionat al context actual, l’Ajuntament
té la intenció de fer l’ofrena floral de l’11
de setembre, Diada Nacional de Catalunya.

CONTINUEM AMB EL
PUNT D’INFORMACIÓ
DE LA PENYA
DEL MORO
Apunteu-vos les dates per saber més sobre la
història dels ibers de la Penya del Moro
Dissabte 5 de setembre, de 10 h a 14 h
Diumenge 4 d’octubre, de 10 h a 14 h

En cas que sigui possible es farà al Parc de Pau
Casals, a les 12 h

JUGATECAMBIENTAL
Comencem al setembre!
Horari: 11.30 a 13.30 h
Dissabtes, al Parc del Mil·lenari
Diumenges, al Parc de Torreblanca

ESCOLES ESPORTIVES

S’inicia la temporada 2020-2021 amb les escoles esportives municipals i les escoles de promoció esportiva.
• Iniciació esportiva. Per a infants nascuts entre 2016 i 2013
• Multiesports. Per a infants nascuts entre 2014 i 2013
Inscripcions del 14 al 28 de setembre, a l’Ajuntament

• Escoles de promoció esportiva: Si voleu fer bàsquet, futbol
sala, hoquei sobre patins, natació, patinatge artístic o voleibol...
Inscripcions al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua (Oficina d’Entitats Esportives), de dilluns a divendres de 18 h a 20.30 h
• Futbol 7 i Futbol 11. Inscripcions al Camp de Futbol, de
dilluns a divendres, de 18 h a 20 h
• Atletisme. Inscripcions al tel. 656 361 505, a partir de les
16.30 h
• Gimnàstica rítmica. Inscripcions al tel. 606 237 483
• Taekwondo. Inscripcions al tel. 93 371 63 44 o al c.Major, 92
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CLUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.
Centre Social per a la Gent Gran
Disposa de programació periòdica, de
sala de lectura, sala d’internet i sales
per a la realització d’activitats lliures o
dirigides. També trobareu els serveis de
perruqueria, podologia i quiromassatge...
Contacte: 93 371 89 87
Activitats lúdiques i preventives
En horaris de matí i tarda, activitats periòdiques com els
tallers de memòria, gimnàstica, tai-txí...
Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern
Una entitat que organitza sortides, xerrades i activitats
adreçades a la gent gran de Sant Just Desvern
Conferències de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
Cada dijous se celebren xerrades amb persones convidades que ens apropen a temes tan diversos com l’art, la
música, l’economia, la política...

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS

El caos, exposició de l’alumnat
dels Cursos d’Arts Plàstiques
Municipals
Al Celler de Can Ginestar,
del 10 de setembre al 10 d’octubre

CLICS DE LA RÀDIO

Natura viva, de Joan Vilalta Tor,
de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 15 de setembre al 15
d’octubre

SANT JUST ENS AGRADA

Instagram #santjust

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades
a santjust.cat durant el mes de juliol (7.240 clics).
1. 45 casos positius de Covid-19 a Sant Just des
de l’inici del mes de juliol.
2. 5 nous casos positius de Covid-19 a Sant Just,
amb simptomatologia lleu.
3. Es suspenen totes les activitats programades a Sant
Just durant el juliol i l’agost, inclosa la Festa Major.

CONSELL DE MEDI AMBIENT
@david_peramo
Sant Just Desvern

S'informarà de l'estat del nou sistema de recollida de
residus, la nova taxa de residus i de la constitució de la
Taula dels Residus
Dimarts 15 de setembre, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet de
Can Ginestar

SELECCIÓ DE TUITS

XERRADA: CREAR UNA VIDA
PLENA, AMB CARME BOO
Dilluns 21 de setembre, a les 18.30 h
Reserveu la vostra plaça! Al CC Joan Maragall
Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació:
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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

AGOST-SETEMBRE 2020

CE Baix LLobregat @cebllob
El Parc Ciclista ja està obert al públic.
Enguany cal tramitar l’abonament
a https://t.co/uk5hoF8wcm
més info a https://t.co/NdjhKTq5AU
@AjSJDespi @ajesplugues @esportscornella
@santjustcat https://t.co/IA1xzIE9A0
Casal de Joves @CasalSantJust
Us presentem el curtmetratge que han fet
un grup de nois i noies al Curs de cinema 1
del Casal d'Estiu 2020. mtr.cool/mffiywarrp
Una setmana intensa aprenent, divertint-se
i creant! Et creus que mai havien agafat una
càmera abans? ACCIÓ! @santjustcat
@radiodesvern
Jose A. González @Jogonmar
Si, aunque es poco plano y tiene muchas
cuestas, se ve que ha habido interés. El
carrilbici en la acera de la calle real es de lo
peor que hay, por lo demás no está mal. Estoy
deseando ver cómo queda la conexión con
Esplugues cuando pase el Trambaix directo
Vitalia Home @Vitalia_Home
Por que no hay que bajar la guardia... En
Vitalia Sant Just mantienen las medidas de
prevención para reducir riesgos, desinfectando
todas las zonas comunes y habitaciones de
los residentes. #residenciasdemayores
#prevención #covid19 #SantJust
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