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La policia s’adapta a les noves
realitats
El comerç s’implica en
reciclar més i millor amb
un nou sistema de recollida
porta a porta

Nous programes d’ocupació
per a persones amb
dificultats d’integració
laboral

Entrevistes a professorat
d’escoles i de l’Institut
que finalitza la seva
etapa laboral

TEMA DEL MES

Un servei de Policia proper, preventiu
i que s'adapta a les noves realitats
El cos de policia local està format per 36 agents, un 13%
de les quals són dones. El servei anirà creixent d’acord amb
l’increment de la població. En aquesta línia, aquest any i el
vinent està prevista la incorporació nous agents.
Però, més enllà de les xifres i les dades, el servei de Policia
Local, treballa permanentment per la seguretat ciutadana,
posant eines que ajudin a prevenir els delictes en general, a
les persones, als béns i/o als domicilis. Atès que les víctimes
de qualsevol delicte, a banda del possible perjudici econòmic
que puguin patir, perceben, en primera persona, un sentiment
d’inseguretat, l’administració pública treballa per millorar
constantment els nivells de seguretat adients aplicant diverses
accions.

Josep Perpinyà

ALCALDE DE SANT JUST

13.245 actuacions generals, 3.846 de les quals de trànsit, 3.340
de seguretat ciutadana, 1368 administratives i 841 assistencials,
entre d’altres, són algunes de les dades més representatives de la
memòria de l’any 2019 que la Policia Local ha presentat aquest
mes de setembre, i que s'ha endarrerit a causa de la COVID-19.
L’important nombre de serveis assistencials reflecteix la
confiança que la ciutadania de Sant Just té en aquest cos policial, també
per demanar-los ajut o solucionar qualsevol situació. De fet,
aquests tipus de serveis -l’atenció a les persones grans soles, la
implicació a resoldre molèsties i queixes entre el veïnat, acompanyaments a farmàcies en horari nocturn, entre d’altres- són
els més nombrosos dels que fa la nostra policia.

“La seguretat és una condició
necessària perquè una
comunitat funcioni i és un dels
principals criteris per assegurar
la qualitat de vida de les persones.
La competència en matèria de seguretat ciutadana
correspon als mossos d’esquadra; en el cas de Sant
Just la predisposició i la col·laboració amb aquest cos
és excel·lent tot i que ja hem manifestat al departament
d’Interior la necessitat d’incrementar la presència
d’efectius al nostre territori”.

LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA ÉS UN ELEMENT CLAU PER EVITAR INCIDENTS
REGISTRE DE SERVEIS POLICIA LOCAL
TOTAL ANY 2019: 13.245
GESTIÓ INTERNA
2.036
POLICIA ADMINISTRATIVA
1.364
POLICIA JUDICIAL
542

COMUNICATS

Per ocupació de
via pública: 174

ACTUACIONS

Anomalia
enllumenat: 155

De seguretat
ciutadana: 1.142

NORMATIVES

Anomalia
via pública: 757

ALARMES
DE ROBATORI
NEGATIVES:
247

POLICIA ASSISTENCIAL
841
POLICIA DE TRÀMSIT
3.846
VÍA PÚBLICA
1.276

POLICIA SEGURETAT CIUTADANA 3.340
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CENTRAL DE POLICIA GESTIONS ANY 2019

A brigada: 315

Sorolls: 525
Animals: 250

Per fer-ho possible, la Policia Local de
Sant Just s’adequa a les noves realitats i
necessitats del municipi. Els eixos principals són reforçar la policia de proximitat,
assistencial, de mediació i resolució de
conflictes; fer prevaldre la prevenció, la
proactivitat i la imparcialitat perquè la ciutadania continuï tenint el cos de seguretat
local com a referent pròxim i accessible;
la innovació en la utilització de noves
tecnologies amb una adaptació continua
per fer front als nous reptes; i treballar dia
a dia perquè l’organització sigui eficient i
actuï de forma àgil i resolutiva.
Un cos de policia més proactiu i preventiu, combatiu amb la violència masclista des de la protecció integral de les
víctimes i punter quant a la utilització
de noves tecnologies al servei de la ciutadania -l’app de seguretat i el sistema de
vigilància que detecta vehicles d’interès
policial en són alguns exemples- són els
objectius que es marca el cos policial

local. Tot això serà possible amb una
plantilla dimensionada a les necessitats
actuals i als reptes de futur i de crei-

xement del municipi, així com amb un
rejoveniment de la plantilla amb la incorporació de nous agents.

DARRERES MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT

1
2
3

I nstal·lació de 8 noves càmeres lectores de matrícules a Mas Lluí, la Miranda, Ctra. Reial i Passeig de la Muntanya. (inversió, 30.000 euros). Control d’accés amb lector de matrícula al c. Dos de Maig.
 mpliació temporal d’agents al carrer, amb persones de suport provinents de la borsa de treball. Fan tasques específiques
A
de suport a l’entrada i sortida de les escoles donat l’increment d’accessos als centres a causa de la COVID-19.
 eforç del control i vigilància dels habitatges i locals buits per tal d’evitar les ocupacions. S’han fet controls conjunts
R
amb Mossos, i gràcies a aquesta pressió policial s’han evitat aquest any, 9 ocupacions.

TOTAL ACCIDENTS DE GENER
A AGOST DE 2019, 2020

Total accidents
2019

Total accidents
2020

FERITS DE GENER A AGOST
DE 2019, 2020

Ferits
2019

Ferits
2020

La davallada d’accidents i ferits
el 2020 ha estat a causa de la menor circulació
de vehicles durant el confinament.
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L’APP DE SEGURETAT CIUTADANA DE SANT JUST ÉS UNA EINA PIONERA
QUE OFEREIX UNA COMUNICACIÓ IMMEDIATA AMB LA POLICIA LOCAL
L’aplicació mòbil de seguretat ciutadana és una de les principals eines de les
quals disposa el veïnat per comunicar-se
de forma immediata i àgil amb el cos de
Policia Local. Aquesta aplicació permet
l’enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades,
així com l’enviament
d’incidències. L’aplicació també ofereix
un servei de marcació
ràpida dels números
de telèfon dels cossos de seguretat, de
les administracions
públiques i un número de telèfon d’informació a la dona. Com
a novetat, l’aplicació
permet instal·lar un accés directe a trucades d’emergència sense deixar rastre.
La nova funció pretén donar resposta a
casos de violència de gènere.
L’aplicació de seguretat ciutadana
forma part del programa de cooperació
interterritorial de Policies Locals de la
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xarxa de ciutats intel·ligents Europe in
your life.
Aquesta adequació del servei de Policia Local a les noves realitats i necessitats
del poble s’ha fet especialment palesa amb
la irrupció de la pandèmia i l’Estat d’Alarma. Al
llarg d’aquests mesos, el
servei ha esmerçat recursos i esforços per fer
complir les mesures de
seguretat, reforçar la
presència policial en
els carrers i donar suport en tot allò que ha
estat necessari. També
s’han incrementat els
controls conjunts amb
Mossos d’Esquadra. I tot
i l’elevat grau de compliment de les mesures relacionades amb
la COVID-19, entre març i setembre s’han
interposat 350 denúncies per no respectar la
normativa establerta. Paral·lelament, s’han
fet nombroses identificacions de persones,
de vehicles, inspeccions d’establiments i
indústries.

EQUIP DE GOVERN

LA IMPORTÀNCIA
DE LA POLICIA LOCAL
DE SANT JUST
Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Cada dia la policia local ha de fer front a una àmplia diversitat
de funcions. Durant la jornada laboral, l’agent pot haver atès
una consulta d’una veïna; haver realitzat una detenció; actuar
en un accident de trànsit, intervenir en un conflicte veïnal,
vigilar un espai públic, donar compliment a una ordenança
o bé activar els recursos adients davant d’un cas de violència
masclista en el municipi. Les seves funcions són vitals per
garantir la seguretat, la convivència i el compliment de la
normativa vigent.
Tot i que la competència de seguretat ciutadana és de la
Generalitat de Catalunya, les policies locals compten amb una
llarga tradició de servei a la ciutadania i són garants de la llibertat i la seguretat de la població. És per això que hi ha un treball
conjunt i de cooperació entre els dos cossos policials per desenvolupar
funcions que comprenen des de la protecció de les persones i
béns fins al manteniment de l’ordre públic.
A Sant Just, el cos policial està format per prop de 40
agents i cal seguir augmentant la plantilla donat el creixement
natural de la població i l’augment de les necessitats que genera
tota l’activitat ciutadana. Malauradament, la comissaria dels
mossos d’esquadra d’Esplugues-Sant Just ha vist reduïts els
seus efectius, i això afecta el nombre de serveis que poden fer
en el nostre municipi. Fa temps que el ple de l’Ajuntament demana a
la Generalitat un increment dels efectius policials i tot i les promeses
i els compromisos, la realitat no canvia.
En aquest butlletí, podeu conèixer les xifres més significatives de la memòria policial del 2019, i les actuacions principals
durant la pandèmia del 2020. En el pic màxim de la COVID-19

COMENÇA EL CANVI
DE XIP
Just Fosalva i San Juan
2n tinent d’alcalde

Un dels reptes del mandat 2019-2023 és el de la recollida de
residus. Tenim un mandat clar des de Europa: l’any 2035 hem
d’arribar al 65% de reciclatge dels residus urbans.
I com arribem a aquest objectiu? En aquest sentit, des
del govern municipal, portem anys treballant per millorar
els resultats de recollida selectiva i tenim clara un cosa; per
a poder fer un salt important en els percentatges cal superar el model de
recollida actual. Per això hem ideat un nou sistema de recollida

durant el primer trimestre d’enguany, la tasca de la policia local
va ser clau. Amb un confinament de la població, la seva feina
va permetre atendre, regular i donar resposta a les múltiples
incidències que generava la situació excepcional que estàvem
vivint. Des d’aquest espai, els hi vull donar les gràcies per l’esforç
i la dedicació.
Per seguir disposant d’una policial local que s’adapta a les
noves necessitats, el govern municipal aposta per una policia
de proximitat, assistencial, de mediació i de resolució de
conflictes. L’ús de les darreres novetats tecnològiques ha de ser una
prioritat per millorar contínuament el servei ofert. Per això, s’ha
fet un esforç pressupostari per disposar de més càmeres de
lectura de matrícules que detecten vehicles d’interès policial
per garantir la seguretat en el trànsit; i també s’està promovent
l’aplicació mòbil de seguretat ciutadana. Una eina a disposició
de la població que permet una comunicació immediata amb
la policia local, fer trucades geolocalitzables i instal·lar un
accés directe a trucades d’emergència sense deixar rastre.
Una nova funció que vol donar resposta a casos de violència masclista.
Millorar la seguretat és el nostre repte. Seguirem per
aquest camí en benefici de la comunitat. Perquè seguretat
és llibertat.

de residus que té per objectiu fer aquest salt necessari. Estem
convençuts que la majoria de la ciutadania n’heu sentit a
parlar; és un canvi doble, una recollida porta a porta comercial i una
recollida domiciliària basada en el sistema d’obertura amb targeta
i contenidor intel·ligent.
A tot això s’hi suma la pandèmia de la Covid-19 i el confinament viscut que ens ha canviat alguns costums a tots i totes
i també ha afectat a com generem els residus. Hem vist augments espectaculars en la recollida de plàstic, paper i cartró,
vidre i orgànica, canvis que representen un augment entre el
40%-20% de cada fracció.
Aquest fet també ens obliga a replantejar com despleguem
el servei i, fruit d’aquesta reflexió, el govern creu que és més
oportú que mai començar ja la recollida comercial, que recordem que representa un terç dels residus municipals. Serà
durant l’últim trimestre del 2020 que posarem en marxa el
sistema, amb una campanya formativa i comunicativa, per acompanyar comerços i restauradors en aquest canvi. El canvi de xip
avança, pel bé de tots i totes.
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ENTREVISTA
ANNA Mª CASAS LÓPEZ
MESTRA DE L’ESCOLA MONTSERRAT DURANT 27 ANYS
Com valores la teva etapa docent?
Durant els 27 anys que he estat a l’Escola Montserrat, he estat mestra de català,
mestra d’educació física i, durant els últims
anys, mestra de matemàtiques i laboratori.
També he estat 23 anys cap d’estudis de dos
equips directius liderats per dues companyes i amigues excel·lents. Ha estat una
etapa molt positiva, que m’ha omplert de
satisfaccions. Si hagués de tornar al punt
de sortida i tornar a fer una altra vegada
aquets 36 anys, no dubtaria ni un moment
ni canviaria res.
Com ha canviat la manera d’ensenyar
des que vas començar com a mestra?
Durant tots aquests anys, s’han aprovat sis lleis d’educació, s’han introduït
canvis a nivell metodològic, s’ha donat

Des de l’Ajuntament he vist una gran
implicació amb les escoles, proporcionant tota una sèrie d’activitat dirigides
als infants. Sempre he tingut molt bona
relació amb la tècnica d’educació, amb
qui hem planificat moltes de les activitats
que es duen a terme al municipi.
més pes a l’alumnat en el seu desenvolupament i aprenentatge, s’ha digitalitzat
l’ensenyament... Cada vegada s’ha anat
posant més pes a les esquenes del professorat i cada vegada se’ns ha exigit
més, tot i que el nostre objectiu sempre
ha estat el mateix: formar persones que
puguin fer un món millor.

Amb què et quedes de la teva
experiència com a mestra?
Em quedo amb el somriure de l’alumnat, feliç d’anar a l’escola, amb tots els
pares i mares que han recolzat la meva
tasca docent, amb totes els companys i
companyes que he tingut i que m’han
ajudat, m’han cuidat i m’han estimat.

La teva implicació amb el municipi ha
anat més enllà de les aules?

A tots i totes, i a l’Escola Montserrat,
GRÀCIES!

Mª PILAR JUNQUÉ I CARDONA
MESTRA DE L’ESCOLA MONTSERRAT DURANT 30 ANYS
Com valores la teva etapa docent?
Des del mes de setembre del 1990,
que vaig entrar per primera vegada la
sala de mestres de l’antiga escola Montserrat, he treballat amb ganes i il·lusió
per desenvolupar la meva tasca el millor
possible. He dut a terme tasques docents
i de gestió, sempre amb la prioritat de
despertar l’interès per aprendre, emocionar i alhora ajudar a créixer els infants.
Al llarg d’aquests trenta anys a l’escola,
en base a la meva formació de magisteri
i conservatori, he estat mestra especialista de música en tots els nivells i ho
he compaginat amb altres funcions de
tutora de primària, secretària de l’equip
directiu i directora durant els darrers
nou anys.
I com valores la teva etapa de direcció?
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Vaig assumir el càrrec de la direcció del
centre el curs 2011-12, amb el llegat que em
van deixar les mestres que hi va haver en
anys anteriors i amb un gran equip de persones que m’ha fet costat. Hem assolit els
objectius d’un Projecte Educatiu
viu i singular, que ha incorporat
metodologies innovadores i ha
permès consolidar la segona línia
en tots els nivells.
Com afrontes les últimes
setmanes abans de jubilar-te?
Quan es va acostant la data de
la meva jubilació, he de dir que hi
ha moments en els que m’envaeix
un sentiment d’enyorança per
deixar enrere una etapa de la vida
en la que he pogut realitzar una feina que
m’ha omplert professionalment i que he

fet amb ganes, il·lusió i entusiasme, però
també tinc un gran sentiment de satisfacció pel que s’ha pogut aconseguir gràcies
a l’esforç de tota la comunitat educativa.
Com veus el futur de l’Escola
Montserrat?
Malauradament des del passat mes de
març estem vivint una situació
de pandèmia que ha fet diferent i
molt difícil la vida a tothom i a tots
nivells. Molts dels projectes singulars de l’escola que fèiem cada
curs i altres de participació amb
entitats del poble i l’Ajuntament
s’han vist aturats per força major.
Tot i això, el curs ha començat amb
nou equip directiu que està fent
un treball extraordinari davant la
situació derivada de la Covid-19.
Estic segura que l’Escola Montserrat queda en molt bones mans i que té
un gran futur per endavant.

MARIA ISABEL PIJOAN PICAS
PROFESSORA DE L’INSTITUT SANT JUST DURANT 38 ANYS
Com valores la teva etapa docent?
He estat trenta-vuit anys de la meva
vida professional com a professora de Llengua Catalana i Literatura a l’INS SANT
JUST DESVERN. Són molts anys de labor
docent dedicada a una feina que sempre
m’ha apassionat com el primer dia. Fins i
tot, hi ha qui diu, en broma, que semblava
que estava “casada” amb el centre. Hi he
estat molt a gust i m’hi he sentit molt feliç,
entre el professorat, l’alumnat i el personal
no docent i de Serveis.
Ha canviat molt la manera d’ensenyar
de quan vas començar en aquests
darrers anys?
Sí, per descomptat. L’institut ha seguit
l’evolució natural de l’ensenyament al llarg
d’aquests gairebé quaranta anys, fins i tot
arquitectònicament parlant. Recordo molt
el centre en els seus inicis, quan era només
un edifici amb jardí, on poc temps abans
havia estat la Font de la Bonaigua. Aleshores, s’hi cursava només el BUP i el COU
(14-18 anys). Amb l’anomenada “Reforma
educativa de l’ESO i del Batxillerat”, es

va construir l’edifici nou, que sempre ha
aixoplugat el Primer Cicle d’ESO.
La teva implicació amb el municipi ha
anat més enllà de les aules?
Doncs sí! A més de la col·laboració
del Departament de Llengua Catalana i Literatura, la cap
del qual era jo, amb
la Regidoria d’Educació d’aquest municipi
a través de projectes
d’innovació educativa
fets a les classes d’atenció a la diversitat (per
exemple, el llibre Dotze
poetes i Isabel, elaborat
per alumnat de la classe
de reforç de 1r.d’ESO),
he col·laborat amb el
Consell Municipal de
Dones de Sant Just com
a responsable de Coeducació de l’institut; amb el Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC), com a Coordinadora de la Comissió “Dona, ciència i

tecnologia”, i, darrerament, en el disseny
del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA).
Amb què et quedes de la teva
experiència com a professora
(anècdota, moment, etc.)?
Em quedo amb l’anècdota dels
meus primers dies de classe, el
setembre del 1983, en què professors/es del centre em confonien amb una alumna de COU
(vaig entrar com a Catedràtica
de Llengua Catalana i Literatura
amb 23 anys).
De totes maneres, el que m’ha
omplert més de satisfacció, al llarg
dels anys, és retrobar-me ex-alumnes meus/ves, veure que s’han sabut desenvolupar a la vida i evocar conjuntament, amb simpatia
i una mica de nostàlgia, el passat
compartit, especialment quan
aquests/es han esdevingut professors/es
companys/es de l’institut i/o pares/mares,
familiars d’alumnes actuals del centre.

XAVIER ORTI ALMIRALL
PROFESSOR DE L’INSTITUT SANT JUST DURANT 30 ANYS
Com valores la teva etapa docent?
Ha estat immensament positiva.

Des de fa vuit anys col·laboro amb el
Club de Bàsquet Sant Just.

Ha canviat molt la manera d’ensenyar de
quan vas començar en aquests darrers anys?
I tant!! No té res a veure. Al principi
eren classes molt dirigides; el professorat
manava i l’alumnat executava. Després, a
poc a poc les classes van ser més participatives, en les quals els i les alumnes
també col·laboren en la presa de decisions.

Amb què et quedes de la teva
experiència com a professor?
Clarament amb la sort d’haver pogut compartir una part molt important
de l’educació i moments de moltes generacions de joves; van obrir-me les
seves portes i em van permetre entrar
i compartir part de les seves vides.
Com anècdota, puc explicar que la meva
dona és exalumne meva, i els padrins dels
meus fills, també són exalumnes.

La teva implicació amb el municipi ha
anat més enllà de les aules?
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Prudència i contenció davant la pandèmia
El Comitè d'Emergències de Sant Just
Desvern continua fent el seguiment i
l'avaluació de la situació sanitària i de
serveis al municipi.
Des del punt de vista sanitari, l'Ajuntament ha ofert el Centre Cívic Salvador
Espriu (al costat mateix de l'Àrea Bàsica
de Salut) al Departament de Sanitat de
la Generalitat per tal que pugui ampliar
l'espai de l'ambulatori i pugui destinar-lo
a cobrir les necessitats d'atenció que
consideri. Igualment ha ofert espais al
departament d'Ensenyament per si les
escoles ho necessitessin, tot i que, ara
per ara, tots els centres públics i l'escola
concertada han pogut cobrir les necessitats d'espai al mateix centre.

d'un nou protocol d'instal·lacions esportives per part de la Secretaria General de
l'Esport i més encara quan està a punt de
començar la competició esportiva.

ES DEMANA PRUDÈNCIA DURANT ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
I RESPONSABILITAT EN L'ÚS DE PARCS I JARDINS
D'altra banda, es mantenen les restriccions d'accés del públic als equipaments
esportius del Camp de Futbol i del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. No
obstant això, l'Ajuntament està a l'espera

Igualment es demana responsabilitat
en l’ús de la via pública, especialment
del parcs. S’ha reforçat la neteja dels
jocs infantils i també s’incideix en la
vigilància per tal d’evitar aglomeracions

de persones, especialment en els parcs
ubicats entorn de les escoles.
Respecte a la gestió de les beques menjador, l’Ajuntament està treballant en la
millor opció per poder assegurar l’àpat a
la família o infant que té atorgada una beca
menjador i que s’hagi hagut de confinar
a casa. El Departament d’Educació de la
Generalitat ha marcat una sèrie de mesures
de recollida dels àpats a la mateixa escola
durant els dies de la quarantena en lloc
del sistema de targeta moneder que es
va activar durant l’inici de la pandèmia.
D’acord amb les mesures de la Generalitat,
cada escola, amb els serveis contractats de
menjador, ha de gestionar l’entrega diària
dels tapers a aquella infància que estigui
confinada al domicili i que tingui beca
menjador. A Sant Just Desvern hi ha al
voltant de 120 infants amb beca menjador.
Continua vigent l’ajut municipal al
comerç i establiments de serveis, per fer
front a part de la despesa per adequar els
locals a les mesures sanitàries derivades
de la pandèmia. Més informació a santjust.
cat/ serveis de promoció econòmica

Podeu seguir la informació actualitzada de la situació sanitària i de les mesures i restriccions a santjust.cat i al Twitter
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Actuacions urbanístiques en marxa
Els treballs d'urbanització del carrer 2 de maig estan a la fase
final, malgrat l'endarreriment produït pels treballs previs de
soterrament dels serveis per part de les companyies de subministraments. Un cop finalitzi això es procedirà a l'asfaltat de
tot el carrer. També està prevista la instal·lació d'una càmera
de control d'accés a aquesta via.
Pel que fa a l'equipament de Mas Lluí, les obres avancen a bon
ritme. L'estructura està pràcticament enllestida i aviat es començarà a treballar en la resta de parts de l'obra.

central de la masia i reforç estructural que es va fer el 2015.
D'altra banda, a prop de les escoles Miranda i Canigó s'han
dut a terme un seguit d'accions per millorar la mobilitat i la
seguretat dels infants. Pel que fa a la Miranda, s'ha fet arranjament a l'espai que toca al c. Batista i Roca/c. Canigó convertint-lo en
un Kiss & Ride. Aquesta millora, juntament amb un reforç de la
senyalització, construcció d'una rampa d'accés, desplaçament
d'una bateria de contenidors i accions puntuals a la circulació
general, permetrà descongestionar els moments de més afluència de l'escola, i sobretot la seguretat d'infants i jovent. Al
Canigó s'han millorat els accessos a peu a l'escola (tant pel c. Creu del
Pedró com pel c. Muntanya, una demanda de Consell Escolar
del centre; i s'està treballant en la construcció d'un Kiss & Ride
a pocs metres de la rotonda, perquè les famílies puguin deixar
els infants a l'escola d'una forma ràpida i segura.

Aquest mes d'octubre comencen els treballs de rehabilitació de l'eixida de la masia de Can Freixes i de la coberta petita.
Una actuació que té per objectiu preservar el patrimoni. Les
obres consistiran a rehabilitar la coberta, actualment semi
ensorrada del lateral, i reconstruir un forjat. Aquestes obres
són la continuació de la rehabilitació de la coberta de la part
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El comerç de Sant Just s’implica en el repte
de reciclar més i millor amb la implantació
d’un sistema de recollida porta a porta
IDENTIFICACIÓ AMB XIP

El nou model de recollida de residus
comercial inclou un sistema d’identificació amb xip que permetrà fer un seguiment de les fraccions que es recull a
cada comerç. Els xips estaran situats als
bujols (en el cas de les fraccions orgànica,
vidre i resta) o a la façana del comerç (en
el cas de les fraccions envasos i el paper
i cartró).

QUÈ GUANYEM AMB EL PORTA
A PORTA COMERCIAL

A finals del mes d’octubre s’implanta el
nou model de recollida de residus comercial basat en el sistema porta a porta. El
teixit comercial i els equipaments de Sant
Just Desvern generen una part important
dels de residus municipals i, en aquest
sentit, la seva implicació és imprescindible en l’objectiu col·lectiu d’incrementar
els índexs de recollida selectiva i millorar
la separació dels residus al municipi.
Des de mitjan setembre, un grup d’informadores i informadors ambientals visiten tots els comerços de Sant Just per
concretar-los el funcionament del nou
sistema. Durant el mes d’octubre, es reforçarà la campanya comunicativa amb
el lliurament de cartells i fulletons informatius, així com amb l’activació de canals
destinats a resoldre dubtes i incidències.

COM FUNCIONA EL PORTA
A PORTA COMERCIAL?

Cal dipositar cada residu al recipient
corresponent i deixar-lo a la porta de
l’establiment, en uns dies i hores deter-

10 EL BUTLLETÍ OCTUBRE 2020

minats segons cada fracció. Cal treure
el recipient el dia que toca i recollir-lo
un cop estigui buit. La correcta separació i el compliment dels criteris i dels
horaris de recollida per part del sector
comercial, farà que els contenidors del
carrer siguin només per a la recollida
dels residus que generem a casa. El canvi
de model coincideix amb la substitució
de contenidors en mal estat o malmesos
per l’incivisme.

• Millorar l’eficiència de la gestió dels
residus que es generen i oferir un servei
de qualitat al sector comercial.
• Assolir una participació generalitzada
dels comerços en la separació en origen
i en la recollida selectiva.
• Reduir la quantitat total de residus
generats i disminuir la quantitat de
fracció resta i d’impropis.
• Descongestionar els contenidors de la
via pública.
• Reduir la quantitat de deixalles que van
als abocadors, reduir les emissions de
CO2 a l’atmosfera i estalviar recursos
i energia.

S'inicien 3 programes d'ocupació per a persones
amb dificultats d'integració laboral
SUBVENCIÓ A LA
FUNDACIÓ
DKV INTEGRALIA
EN EL MARC
DEL PROGRAMA 3+6

Amb l’objectiu de
reduir l’atur i fomentar la contractació de persones aturades,
l’Ajuntament de Sant Just Desvern -a
través d’una convocatòria pública a la qual
es podia presentar qualsevol empresaha atorgat una subvenció per import de
77.910 € a la Fundació DKV Integralia,
per a la contractació de 6 persones amb
discapacitat acreditada en el marc de la
tercera edició del Programa 3+6.
Es tracta d’un programa de foment de
l’ocupació de 9 mesos de durada, a través
del qual s’ofereix formació a mida i ocupació. Va començar el 2015, i des d’aleshores
diverses les empreses o fundacions han
rebut la subvenció per implementar-lo.
La Fundació DKV Integralia és una
entitat sense ànim de lucre creada l’any
2000. Té com a objectiu la integració
laboral de persones amb discapacitat.
Aquesta fundació compta amb set centres especials de treball, un dels quals
està ubicat a Sant Just Desvern, al qual
s’incorporaran les 6 persones participants
en el Programa 3+6 per desenvolupar el
perfil professional d’agent d’atenció al
client multicanal (teleoperador/a en un
entorn de Contact Center). La selecció
de personal es farà a càrrec del Servei de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament. En
finalitzar els nou mesos del Programa 3+6,
la Fundació DKV Integralia mantindrà
la relació contractual amb les persones
participants durant un període d’un any.

persones treballadores en règim autònom i entitats socials, i fins un màxim
de 4.500 € per contracte.
Aquesta nova col·laboració també
permetrà portar a terme conjuntament
activats específiques d’orientació, formació i inserció laboral d’aquests col·lectius.
Els beneficis que es preveuen assolir tenen
un doble vessant: d’una banda, proporcionar una atenció tutoritzada a persones
en situació d’atur, inactives i treballadores
en situació de precarietat laboral -especialment de col·lectius en risc d’exclusió
social-; i de l’altra, facilitar que persones
autònomes i pimes del municipi puguin
aprofitar-se de les línies d’ajut proporcionades per la Fundació Mapfre.

NOU PLA D’OCUPACIÓ D’INFORMACIÓ I
GESTIÓ DE RESIDUS

A final d’octubre està prevista la contractació de quatre persones com a informadores de gestió de residus i a una persona
com a coordinadora del grup per un període d’un any. Són 5 dones amb dificultats
per entrar de nou al mercat de treball, i
aquest pla d’ocupació les obre una nova
oportunitat. La seva tasca principal serà la
d’informar a la ciutadania i als comerços
de la recollida porta a porta dels comerços.
La formació pren un paper rellevant
en la inserció laboral per la qual cosa, les
cinc persones es formaran en diferents
àmbits.

AJUTS DESTINATS A AUTÒNOMS/
ES I EMPRESES PER RENOVAR
FLOTES DE VEHICLES I ADQUIRIR
BICICLETES
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.
El termini de presentació de sol·licituds
ja està obert. Per a més informació, consulteu el web de mobilitat de l’AMB.

CONVENI AMB LA
FUNDACIÓ MAPFRE

D’altra banda,
l’Ajuntament i la
Fundació Mapfre han
signat un conveni de
col·laboració que té
com a objectius principals, promoure i
impulsar l’ocupació estable. Va adreçat
especialment a col·lectius en risc d’exclusió social, persones amb discapacitat,
migrants, i víctimes de violència de gènere, per afavorir la seva integració. Aquest
programa es materialitza en ajudes a la
contractació de persones desocupades
a través del suport econòmic a pimes,
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Espai Tangram

Koopla, growth marketing

Coworking, arquitectura i disseny
Rosa de Luxemburg, 16, Local 1 • Des de 2016
Responsable: Elena Barambio

Serveis de marketing digital i publicitat
Des de 2019
Responsable: Mariana Benavidez

“Equip amb àmplia experiència professional, que es centra en el desenvolupament integral de projectes d’arquitectura i rehabilitació. Creem,
renovem, transformem i construïm.”
www.espaitangram.com
@espaitangram

”Creem sinèrgies per potenciar el teu negoci. Coneixement, experiència i
creativitat per impulsar cada projecte en la direcció adequada i conseguir
el màxim rendiment amb resultats duradors.”
www.koopla.marketing •  Ofereix venda online

L’Escrivà

MAPFRE Delegació Sant Just

Papereria, llibres, regals, joguines, puzles,
fotocòpies i enquadernació.
C. Salvador Espriu, 1B Local 4 • Des de 2012
Responsable: Ignasi Busquets Fiedler

Serveis asseguradors i financers
per a particulars i empreses.
C. Salvador Espriu, 5C, Local 1 • Des de 1998
Responsable: Yolanda Álvarez Gómez

“L’Escrivà, la teva papereria a Sant Just Desvern, on t’oferim tota mena
de material de papereria, material escolar, llibres, puzles, joguines, i
regals originals per a grans i petits.”
@lescriva.papereria •

/lescriva.papereria

”Som un equip orientat al client.”
www.mapfre.es/oficines/1099 •  Ofereix venda online
@mapfresantjust

Pepa

TIMIT 2003

Roba i complements per a la dona. Assesorament
en l’ estilisme i personal shopper
C. Creu, 81 • Des de 1985
Responsable: Pepa Casanys Clavero

Disseny gràfic i desenvolupament web
C. Roquetes, 9 Taller • Des de 2003
Responsable: Meritxell Camps Salat

”Moda sense edat... Fàcil de portar.”

”Som l’estudi de disseny gràfic i desenvolupament web KM.0 de Sant
Just. Creem el teu aparador a internet perquè el gestionis tu, o si ho
prefereixes, nosaltres.”

www.pepatres.com •  Ofereix venda online
@pepamodadona / @pepatresonline • Pepa Moda Dona / Pepa Tres

@timit_2003 •

Timit Disseny Gràfic • @timit2003

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

Naturopatia Gina Pol Borràs

Danses, circ, impro, pilates, ioga, meditació,
consciència corporal i molt més.
C. Bonavista, 106 • Des de 2014
Responsable: Joana Riba Renom

Tractaments a mida per millorar el teu estat de salut
amb teràpies naturals.
Servei Integral de Salut. Ctra. Reial, 106, baixos 35
Des de 2019. Responsable: Gina Pol i Borràs

“És un espai en constant moviment obert a l’aprenentatge i a la creativitat, un punt de trobada on petits i grans poden descobrir la millor
manera d’expressar-se, gaudir i tenir cura d’un mateix.”
www.tutuguri.cat
@espaitutuguri •

/espaitutuguri • @espaitutuguri

”Analitzo la teva salut, i observo l’estat dels teus òrgans amb la iridologia.
Les pautes poden implicar canvis alimentaris, l’ús dels principis actius
de les plantes o bé dels olis essencials.”
www.naturopatiaginapolborras.es
@ginanaturopatia • /ginanaturopatia

Pamoli

Ferreteria Davó

Bar degustació de productes embotits i formatges.
C. Creu, 64 • Des de 2019
Responsable: Ismael Romero Eixau

Ferreteria, drogueria, electricitat, fontaneria,

“El nostre objectiu és proporcionar al client els millors
productes i qualitat amb una atenció al detall en el
nostre acollidor local.”

Des de 2005

parament de la llar i més.
C. Sant Antoni María Claret, 6 (entrada per C. Major)
Responsable: Ramón Pérez Valdivia

”15 anys assessorant i servint als nostres clients.”
www.cadena88.com

@pamoli_degustacio

Xavier Villar

Peixateria Gloria

Venda al detall de confecció. Home/dona/jove
C. Bonavista, 87 bis • Des de 1992

Peix fresc, marisc i derivats. Servei a domicili gratuit,
a hores convigudes

Responsable: Xavier Villar Arevalo

Mercat Municipal • Des de 1987

”Donant servei des de 1992. La millor selecció de roba per a home,
dona i jove.”

Responsable: Encar Revuelta Sierra

www.xaviervillar.cat
/XavierVillarModaHome •

@xaviervillarsantjust / @xvr_joves

”A Peixateria Gloria tenim el milor peix i marisc de
proximitat. Mimem els nostres productes i els nostres clients.”
 Ofereix venda online

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Restaurant La Bonaigua

Clínica Dra. Teresa Montero

Una experiència gastronòmica respectant
el producte i mantenint la tradició.
Ctra. Reial, 54 • Des de 1990
Responsable: Sonia Serrano Grau

Servei de podologia de màxima qualitat. Personal
qualificat i vocacional.
Pl. Maragall, 2 Local 2 • Des de 2019
Responsable: Teresa Montero Fernández

“El producte i els nostres clients són la nostra prioritat”
www.labonaigua.wixsite.com
@labonaigua • /BONAIGUA

”La nostra missió és millorar la salut i el benestar de les
persones des d’un enfocament de millora contínua i
preventiva.”
www.podologiateresamontero.com •

@podologiateresamontero

Fosalva

Sharo’s Cakes

Fruita seca, llegums, plats cuinats, cansaladeria
i formatges.
Mercat Municipal • Des de 1910
Responsable: Just Fosalva Torrent

Passtissos personalizats, postres, galetes decorades
i tallers d’aniversari.
C. Bonavista, 40 • Des de 2019
Responsable: Sharo Esquer Valenzuela

“Qualitat i servei”

”La qualitat és la nostra recepta.”

/fosalvamestreartesa

www.sharocakes.es
@sharo.cakes • /sharo.cakes

La Boutique de Costura

ESE by Events3

Retocs de roba, tintoreria, brodats, roba de llar i nadó,
mascaretes...
Ptge. Mercat, 18 • Des de 2011
Responsable: Raquel Peris Meriläinen

Decoració per la llar, lavanda, sabons, flors
i organització d’esdeveniments.
Raval de la Creu, 8 • Des de 2014
Responsable: Sylvia i Elisabeth Soler Weisel

”Som especialistes en salvar les vostres peces de roba preferides
i us fem a mida les que acabeu de comprar. També oferim servei
de tintoreria. A més, fabriquem mascaretes #madeinsantjust”
www.laboutiquedecostura.com
@laboutiquedecostura

”Som tres dones creatives Elisabeth, Sylvia, Esmeralda cada una amb
el seu estil i sensibilitat, creem i aportem bellesa i bon gust. Tenim
botiga Sant Just.”
@events3 •

/Esebyevents3

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

Cafè Siena

Reparació de calçat. Duplicat de claus.

Esmorzars, berenars i gelats.

Venta de marroquineria i complements.

C. Miquel Reverter, 9 • Des de 2017

C. Mercat, 2, Local 2• Des de 1991

Responsable: Manel Quiroga Rius

Responsable: Francesc Rodríguez Portillo

“A Cal Sabater, el seu calçat en les millor mans”
www.calsabater.cat
@calsabater_ •

/calsabater •

@cal_sabater

Drogueria Perfumeria Entorn
Productes de neteja i higiene personal,
annexes i productes de la llar.
C. Bonavista, 73 • Des de 1946
Responsable: Marta Moreno Paredes

“Comerç de proximitat. assesorament personal i slow shopping”
@entornfermo

cafesiena.metro.bar
@cafesiena.santjust •

/cafesiena.santjust

Tres Disseny
Disseny gràfic i comunicació
Des de 2011
Responsable: Teresa Hernàndez Bellavista

”Et puc ajudar de forma propera, a donar impuls al teu projecte,
dissenyant i comunicant sempre respectant l’essència i els valors de
la vostra empresa i fent-lo el més atractiu i cuidat possible.”
www.tresdisseny.com •  Ofereix venda online
@tres_disseny

Fotografia Desvern

Can Peixos
Tot per a la seva mascota. Perruqueria canina,
asesorament i alimentació.
C. Creu, 54 • Des de 1995
Responsable: Daniel Llimós Gimeno

”Des de 1995 gaudint de les mascotes de Sant Just
Desvern. Un plaer, gràcies.”
@canpeixos

”A Cafè Siena t’ espera una gran oferta en cafès i refrigeris a la
nostra encantadora terrassa.”

Fotògraf professional. Sessions de familia,
embaràs, infantil, nadó...
C. Bonavista, 104 • Des de 1998
Responsable: Yolanda Monzo Herraiz

”Fotografia Desvern és la botiga de serveis fotogràfics ideal per a
tots els amants de la fotografia. Oferim sessions de familia, embaràs,
infantil, nadons,...”
www.fotografiadesvern.com
@fotografiadesvern • /fotografiadesvern

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Las Américas Market

Antiga Granja Carbonell

Alimentació internacional.
Pl. del Parador, 3 B • Des de 2020

Bar restaurant.

Responsable: Noelia Contardi Della Sala

C. Bonavista, 85 • Des de 2009

“Acostant sabors”

Responsable: Raül Tost Carbonell

 Ofereix venda online
www.lasamericasmrkt.com •  Ofereix venda online
@lasamericasmrkt •

/lasamericasmrkt

”Cuina de mercat. Bon servei i bon tracte amb els clients.”
@antigagranjacarbonell •

/antigagranjacarbonell

Lupinails

Centre Psicològic Totem

Manicures, pedicures, massatges, neteges de cutis

Centre psicològic i de salut mental.
C. Rosa Leveroni, 18, Oficina 1 • Des de 2019
Responsable: Miriam Sanabra

i tractaments facials.
Pl. Maragall, 3 • Des de 2018
Responsable: Irma Montferrer Fornes

“Per a nosaltres, el més important ets tu.”

www.centretotem.cat •  Ofereix venda online
@centrepsicologic_totem

@im.lupinails

Ferretería Sant Just

L’Herbolari
Alimentació ecològica, cosmètica natural, fitoteràpia
i flors de Bach.
C. Raval de la Creu, 7 • Des de 1997
Responsable: Elisabeth Isern Bofarull

”La natura ens ofereix tot allò necessari per a protegir i
mantenir la nostra salut. A l’HERBOLARI t’oferim els productes més
adients i saludables per a totes les edats.”
@herbolari.raval7

”A Centre Totem oferim el professional més adequat
per tractar les teves necessitats, combinant la
professionalitat i especialització amb un tracte proper
i un equip de confiança.”

Duplicat de claus, fontaneria, electricitat, PAE, etc.
C. Creu, 54 • Des de 2017
Responsable: Miguel Angel Llaveria Asta

”Som la farmacia de la llar.”
www.ferreteriasantjust.com •  Ofereix venda online
@ferreteria_santjust •

/FerreteriaSantJust

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST
Désirée Slauka Triler Trujillo
Advocada
Des de 2000
Responsable: Désirée Slauka Triler Trujillo

“Puc acompanyar-te en els processos i tràmits legals de manera
fluïda i entenedora. Soc especialista en violència
masclista, dret penal, divorcis, negociacions, reclamacions i protecció
de dades.”
@TrilerTrujillo •  Ofereix venda online

Tok y Stilo Centro de Belleza
Saló de bellesa amb estilistes, manicures
i massatgistes d’alta qualitat.
C. Miquel Reverter, 22 • Des de 2019
Responsable: Jarleane Cardoso da Silva

“Tok y Stilo és un saló de bellsa, però també un lloc on realitzar somnis.
Ho fem tot perquè els nostres clients se sentin bé.”
@tokystilobelleza

Bambuques

MC Cerrajería 24h
Serveis de serralleria 24h. Canvis i reparacions
de persianes, reixes i portes.
C. Montserrat, 9, Local • Des de 2015
Responsable: Mercedes Gómez Vadillo

“Empresa i serrallers de confiança amb anys de experiència en el seu
treball. Disponibilitat 24h al dia y 365 dies l’any!”
www.mccerrajeria24h.com •  Ofereix venda online
@mccerrajeria24h • /mccerrajeria24h • @MCCerrajeria24h

Calçat per nens i dona, sabates esportives.
Primeres marques. Talles fins el 40
C. Creu, 49-51 • Des de 2006
Responsable: Rosa Maria Manuel Piqué

”Tot els que neccessiteu per calçar als vostres petits ho trobareu a
Bambuques. Segueix-nos a les xarxes per veure totes les novetats,tendències i consells sobre calçat!
Oferim servei a domicili.”
@bambuques •

Sabateria Bambuques

Punapu

Glycon Assessors

Artesana que fa productes textils per a nens i adults,
amb teixits de qualitat.
Av. Doctor Ribalta, 7 • Des de 2016
Responsable: Lidia Galusinska

Servei d’assessoria fiscal, laboral i comptable,
tant a autònoms com a pimes.
Av. Indústria, Edifici Walden, Local 32 • Des de 2020
Responsable: Nàdia Jorba Fernandez

”Punapu, handmade in Barcelona by Lidia”
www.punapu.com
@punapu_handmade •

/mody.punapu

”Oferim un servei proper i personalitzat a petits emprenedors
que volen iniciar-se en el seu negoci fins a empreses consolidades.
Getsió d’impostos, comptabilitat, nòmines i personal, etc.”
www.glyconassessors.com •

@glycon_assessors

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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NOTÍCIES BREUS
Ajuts per activitats
extraescolars

Camoapa esdevé un referent nacional
en la gestió de la pandèmia
L'ONG local Sant Just Solidari informa
que Camoapa, el municipi nicaragüenc
agermanat amb Sant Just Desvern, "està
sent un referent nacional en la gestió
de la crisi sanitària". I en aquest marc,
la feina del Comitè Ciutadà de la COVID-19, juntament amb les aportacions
de moltes persones que hi participen i
treballen de forma desinteressada, és

fonamental. Aquest comitè atén de forma
organitzada a la ciutadania gràcies a un
grup de metges i veïnat que ofereixen
atenció gratuïta a pacients infectats de
coronavirus.
Es poden fer aportacions per fer front
a la COVID-19 a Nicaragua al número de
compte de Sant Just Solidari ES51 2100
0277 6802 0039 3013.

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
continua oberta.
L'objectiu 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 es
poden presentar al llarg de tot el curs
de forma telemàtica o presencialment
-amb cita prèvia- a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana de l'Ajuntament.

Premi Catalunya de Fotografia per a un soci de l'Agrupació
Fotogràfica Sant Just
Lluís Remolà, soci de l'Agrupació Fotogràfica Sant Just, ha guanyat el Premi
Catalunya 2019, que atorga cada any la
Federació Catalana de Fotografia (FCF).
Per aconseguir el Premi, són elegibles els
10 fotògrafs que hagin aconseguit més
punts als concursos fotogràfics patrocinats per la FCF durant l'any 2019, punts
que s'obtenen quan el fotògraf guanya un
premi o queda finalista. A partir d'aquí,
els 10 seleccionats han de presentar una
col·lecció de 5 fotografies amb unitat te-
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màtica i inèdites, un document explicatiu
de la col·lecció presentada, una sèrie de
20 obres per a exposició, un audiovisual
que expliqui la seva obra fotogràfica i el
currículum de tota la seva trajectòria.
En poc temps, Remolà ha aconseguit
les màximes distincions: té les de Mestre
5* de la Federació Catalana Fotografia
(FCF), Mestre Plata de la Confederación
Española de Fotografía (CEF) i Excel·lència de la Fédération Internationale de
l'Art Photographique (FIAP).

NOTÍCIES BREUS
El servei "En bici sense edat"
reprèn les passejades amb
persones grans i/o amb alguna
discapacitat

A mitjan setembre es van reprendre les passejades amb
persones particulars en el
marc del projecte "En bici sense
edat". Amb la residència Vitàlia

es tornarà a engegar el servei
quan es consideri oportú i la
situació sanitària ho permeti.
Com a novetat, l'Institut de Sant
Just participarà en el projecte a
través d'un conveni mitjançant
el qual l'alumnat de 4t d'ESO
podrà triar-lo dins de la seva
assignatura de serveis comunitaris. El 9 d'octubre es farà un
nou curs de formació obert a
totes les persones majors d'edat
que vulguin sumar-se a l'equip
de voluntariat a Sant Just.
D'altra banda, continuen
cercant voluntariat i persones
usuàries particulars, persones
grans i/o amb alguna discapacitat que vulguin gaudir del
servei. Més informació a info@
enbicisenseedat.cat

En marxa el disseny i la
priorització d'accions del Pla
Local d'Infància i Adolescència
de Sant Just
Aquests dies han finalitzat les sessions virtuals obertes a
la ciutadania i el treball tècnic per elaborar i prioritzar les
propostes del Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA)
de Sant Just Desvern. L'Ajuntament va iniciar l'elaboració d'aquest pla al febrer, amb l'objectiu de conèixer les
necessitats i mancances de les polítiques locals adreçades
als infants i als i les adolescents del poble, reflexionar sobre aquestes, debatre i dissenyar actuacions per atendre
i donar resposta als seus drets.
Això permetrà planificar de forma estratègica les
polítiques d'infància i adolescència per poder pensar
prèviament en la millor intervenció segons les necessitats
existents i els recursos disponibles.
Les següents passes a seguir són la definició del pla
d'actuació, la qual cosa suposarà l'ordenació de les accions
i la seva calendarització. La proposta del Pla es farà pública
i s'elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació.
Visita la nova web d'educació: santjust.cat/educa

Campanya per al control sanitari i poblacional de coloms i tòrtores turques
En les darreres setmanes s’han detectat tórtores turques mortes en el nostre
municipi.
Des del Servei de Salut Pública de
l’Ajuntament, s’ha anat fent seguiment de
la causa de la seva mort amb la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recerca
en Sanitat Animal (CRESA). La mort
d’aquestes aus ha estat causada per la
malaltia Newcastle (una infecció causada
per un virus que afecta a les aus).
Els risc per a la Salut de les persones
en el cas de tenir contacte, és molt lleu.
Les infeccions registrades no suposen
un risc per a la vida i la debilitat que

produeixen no duren més de 2-3 dies.
Els símptomes presents
en major freqüència en
infeccions humanes són
la infecció ocular. No existeix evidència de contagi
entre humans.
Cal prendre per tant, mesures preventives davant de
qualsevol au ferida i/o morta
perquè no saps quina pot
ser la causa. Recorda doncs,
no tocar-les ni agafar-les si
no es estrictament necessari i en el cas d’haver de

fer-ho, utilitza sempre guants protegint-te
les mans i no et toquis els
ulls mentre la manipules.
Recorda un bon rentat de
mans amb aigua i sabó un
cop finalitzis. Si es troba en
una propietat privada (pati,
jardí, etc..) procedeix a desinfectar la zona.
Avisa a l’Ajuntament
(Salut Pública) si descobreixes el cos d’alguna tórtora turca a la via pública,
perquè procedeixi a fer la
seva retirada.
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Una cinquantena de persones va part
icipar a la 8a edició
del Clean Up Day, en la qual es van
recollir més de 60 kg de brossa. És
una acció a escala europea, organitz
ada a Sant Just per l’Associació de
Veïns de Mas Lluí.

L’acte institucional de l’Onze de Setembre s’ha fet enguany en un format
restringit, atesa la situació sanitària provocada per la COVID-19. Es van fer
ofrenes de flors en nom de la Corporació, de les entitats i de la ciutadania.
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El futbolista santjustenc Oriol Soldevil
a s’incorpora al Birmingham City
anglès en la categoria sub23. L’Oriol
va començar jugant a l’Atlètic Sant
Just,
després al Cornellà i fins ara al FC
Barcelona
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La model i veïna de Sant
Just, Neus Bermejo, contin
ua acumulant
premis. Després de rebre
el reconeixement com a Mil
lor Model dins
els Premis l’Oréal Paris, tam
bé ha estat escollida Millor
Model a la
Madrid Fashion Week.

La poetessa de Sant Just, Helga Simon Molas, ha participat en el
festival Printemps des Poèts de Luxemburg. A Sant Just ha guanyat, en
mes d’una
ocasió, el concurs de prosa i poesia en català que convoca el Servei Local
de Català

La mostra de treballs de l’alumnat dels Cursos d’Arts Plàstiques es
pot visitar al Celler de Can Ginestar fins al 10 d’octubre, amb el caos
com a fil conductor; una temàtica que es va triar a l’inici del curs passat,
molt abans que irrompés la pandèmia.
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Visita de les famílies adjudi
catàries als habitatges del
c. Compte
Vilardaga, de Mas Lluí-Sant
Just,que està construint Pro
munsa. És una
promoció de 25 habitatges,
20 de lloguer i 5 de venda.
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CANVI D’HÀBITS
A CAUSA DE
LA COVID-19

GRÀCIES

JA FA 3 ANYS

Quima Giménez
i González

Josep M. Cortès
i Artigas

Jordi Porta Pruna

Grup Municipal
del PSC

Grup Municipal
de JuntsxCAT-PAR

El nostre poble ha vist com moltes festes emblemàtiques s’han hagut de suprimir per tal de fer front a les
noves normatives sanitàries. Sense anar més lluny, el mes
d’octubre, omplíem els carrers amb les Festes de Tardor,
on teníem la Nit de Sant Just, Sant Just al carrer i on la
cultura tenia un paper fonamental. Aquest any, tot apunta
que no podrem gaudir d’aquestes activitats per tal de
preservar la salut de tothom.
Amb aquests canvis d’hàbits, també ens cal replantejar
la nostra forma de fer política.
Ens cal reforçar les polítiques socials amb previsió a les
noves necessitats. La gent gran necessita més atenció que
mai. Cal seguir donant cobertura a tots els serveis socials
que estan en funcionament actualment.
Seguirem recolzant a altres administracions per tal de
respondre a les necessitats de la nostra ciutadania, com és el
CAP que depèn de la Generalitat però que transmet les necessitats que té a l’Ajuntament per tal de donar més cobertura a la
ciutadania. Cal recordar que ja fa temps que s’està demanant
una ampliació i de moment la Generalitat no actua.
L’Atur es veurà incrementat i caldrà analitzar les diferents
tipologies d’aturats i aturades ja que aquesta pandèmia ha
afectat a tots els sectors econòmics. S’haurà de buscar
noves ajudes.
Es necessari incentivar la compra de proximitat. Crear
iniciatives de compra on-line dins el municipi.
Vetllar per una cultura segura. Cal crear espais per
gaudir de la música, de l’art, de la literatura en espais
oberts i segurs.
Seguim defensant totes aquelles bonificacions que tenen
a veure amb el Medi ambient o en l’IBI quan es fan millores
a les llars perquè s’utilitzi energies renovables (incorporant
fotovoltaiques). Seguirem impulsant, les bonificacions de
l’IBI a les famílies del nostre poble.
El PSC sempre ha cregut amb una fiscalitat moderada
i que no “ofegui” al ciutadà i des de que esta governant
sempre ha esta així.
Hem de pensar que la font d’ingressos que té un Ajuntament
són els seus impostos, taxes i preus públics i amb tots ells,
ha de fer front a totes les despeses, inversions, accions i
plans de millora cap a la ciutadania.
Les ordenances han de permetre seguir donant cobertura
a tots els serveis i accions que el nostre municipi necessita.

Fa poc que han començat els cursos escolars després de
sis mesos i, sense cap mena de dubte, ha estat possible
per la implicació del personal dels centres educatius
que, amb quatre instruccions, han fet miracles per adaptar
les escoles i donar seguretat a aquest inici de curs. Tots i
cada un d’aquests treballadors i treballadores, tant els de
les llars d’infants, escoles, instituts, com universitats, han
donat el millor de cadascú i estan compromesos a garantir
la seguretat dels nostres infants, a més de l’aprenentatge
i socialització que necessiten.
Des de l’Ajuntament, vam forçar a fer un Ple per tractar
com s’estava preparant aquest començament de curs, on
vam sol·licitar que l’Ajuntament faci tot el que pugui per donar
el suport necessari a tots els centres de Sant Just. Sobretot,
quan hi hagi alguna situació especial de confinament, que hi
seran. Cal tenir en compte, però, que aquests confinaments
seran per protegir la resta d’alumnes de l’escola i els hem
de viure positivament, ja que són per protegir a tothom. Però
des de l’Ajuntament caldrà estar atents per garantir que
no provoquin cap pèrdua en l’oferta que els infants reben
de les escoles, tant educatives com socials.
Ara toca agrair, de tot cor, al personal dels centres educatius tot el que han fet i fan, sense deixar de banda a tot el
personal sanitari i de serveis essencials, que van donar
el millor de si mateixos, quan va començar la Covid-19,
i que malauradament, segurament hauran de tornar-ho a
donar aquest hivern. Ells han estat a l’altura i, ara, ho han
d’estar també les administracions.
Per si es torna a complicar, des del nostre grup, exigirem
a l’equip de govern que on no arribin les altres administracions, hi hem d’arribar des de l’Ajuntament de Sant
Just. Estem en una pandèmia mundial, i al veí i/o veïna, no
li hem de dir de qui són les competències, hem de donar
resposta a les necessitats que vagin sortint, mentre el
pressupost ho permeti. I això serà possible si el govern
de Madrid (que és el mateix que a Sant Just), ens deixa
disposar del romanent dels últims anys.
Són diners del nostre poble i exigim poder-los gastar per
al nostre poble!
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Grup Municipal d’ERC

3 anys d’un dels dies més importants de la història del
nostre país. 3 anys d’un dia on Esquerra Republicana de
Sant Just i la resta d’entitats sobiranistes del poble ens
van fer sentir orgull i respecte. 6.682 santjustenques i
santjustencs vàrem defensar les escoles per anar a votar
per la llibertat del nostre país.
En aquests tres anys hem viscut moltes etapes: indignació, ràbia, por, impotència... cadascú amb intensitats i
accents diferents, a la seva manera.
Ara, però, cal mirar endavant. Tal com diuen els nostres
líders a la presó i a l’exili Oriol Junqueras i Marta Rovira
en el seu llibre Tornarem a vèncer, analitzem el passat
per agafar impuls, afrontem el futur en positiu, cercant
encara més suports al projecte republicà. S’ha d’aconseguir
superar el 50% dels vots elecció rere elecció i, sobretot,
fer-ho en espais clau com són les àrees metropolitanes de
Barcelona i de Tarragona. Quin sentit té que siguem sempre
els mateixos? Cal anar a les fronteres del moviment a
trobar lluites compartides i convèncer. Convèncer que
la independència és l’eina clau per millorar el benestar
de tota la ciutadania, per assolir una societat justa i amb
igualtat d’oportunitats per a tothom.
El municipalisme és una peça cabdal per aconseguir-ho.
ERC ho estem demostrant als ajuntaments on tenim
responsabilitats de Govern. Des de Lleida i Tarragona fins
a Sant Feliu de Llobregat o Castelldefels, Sant Cugat i
Figueres, entre d’altres, demostrant que governem bé
i per a tothom, millorant la qualitat de vida de la gent
i defensant drets bàsics i fonamentals com l’habitatge
digne, l’agenda feminista, la transició ecològica, l’accés
a la sanitat i a la cultura.
I també ho estem demostrant des de la oposició a
Sant Just, sent rigorosos, com toca, però també actius i
propositius, arribant a acords beneficiosos per a tota la
ciutadania. Ho hem anat demostrant en els darrers mesos,
per exemple, proposant més de 60 mesures urgents per
afrontar la crisis del COVID les quals han estat majoritàriament acceptades i incorporades al Pacte de ciutat.
No defallim, sentim-nos orgulloses i seguim treballant!

ARRENCA UN NOU
CURS POLÍTIC
Just Fosalva
i Sanjuan
Grup Municipal
de Movem Sant Just

Després de l’estiu l’activitat política també reprèn el seu
camí. Si bé, és cert, que aquesta represa és substancialment
diferent a la de la resta de represes dels anys anteriors.
A ningú se li escapa que la nostra societat ha concatenat
una sèrie de crisis interrelacionades; una crisi econòmica,
social, ecològica i, aquest 2020, també sanitària arran de la
pandèmia de la Covid. Aquesta última segurament és la que
ha generat un impacte més gran a curt termini, veient com
han canviat moltes de les nostres activitats quotidianes; el
món laboral, el món escolar, el món cultural i de lleure...
I en aquesta situació els ajuntaments també hem hagut
d’actuar en conseqüència. Per una banda hem de seguir
caminant i construint solucions des del nostre modest
marc d’actuació. Solucions que ajudin a resoldre els
reptes que ja teníem sobre la taula, com poden ser la lluita
contra el canvi climàtic, i l’augment vertiginós causat pel
capitalisme global, o contra les desigualtats socials, que
van en augment any rere any, o la precarització del món
laboral, afectant sobretot el públic més jove, que hem vist
molt agreujat en l’ultima dècada.
I alhora, per altra banda, reformular les actuacions
previstes i la planificació abans de l’arribada de la
pandèmia. En aquest sentit el govern hem apostat per
l’elaboració d’un pacte de ciutat, un document clau
per marcar un nou full de ruta que ens permeti abordar
solucions col·lectives, com a poble, per lluitar contra la
crisi generada per la pandèmia.
I amb l’arrencada d’aquest nou curs ens toca aplicar-lo.
Començar a desplegar aquest full de ruta. De fet, en el
dia a dia ja ho estem fent; amb l’obertura de centres
educatius, d’equipaments municipals i totes les seves
activitats educatives, formatives, esportives, culturals, de
lleure. Tots serveis i activitats que hem hagut de repensar
per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats. També els
recursos destinats a compensar desigualtats, hem vist
com en els últims mesos s’han agreujat situacions en
persones sense feina, gent gran i col·lectius vulnerables.
Utilitzem, doncs, aquesta experiència adquirida arran
de la crisi per revertir processos de degradació social
i ambiental que afecten el benestar i avançar cap a una
societat més justa, igualitària, solidària.

MÉS POBLE,
MENYS CIUTAT
Grup Municipal
de la CUP

Més enllà de la crisi sanitària, social i climàtica,
amb la pandèmia ens hem adonat de la necessitat de
retrobar-nos amb l’espai públic, de sortir al carrer, de
parlar amb el veïnat, de conèixer el nostre poble, les
nostres botigues... en definitiva de fer poble.
Una reflexió en plena tardor, tot just en uns moments
en els que el govern municipal hauria d’haver estat
preparant les Festes de Tardor. Per cert, unes festes
sorgides del veïnat, entre altres coses per evitar el
silenci dels carrers buits que començava a albirar la
ciutat dormitori.
Si ho mirem des d’una perspectiva històrica, aquelles
primeres festes van ser una flor d’estiu, com moltes
altres iniciatives impulsades en uns moments on
s’alenava aire fresc. Com diu Lluís Llach en una de
les seves cançons “és així com m’agrada a mi/i no
sabria dir res més”.
Amb l’anomenada transició qualificada de modèlica
pels partits del sistema, es posa fil a l’agulla, allò que
diuen “endreçar el poble”. Es tractava (i es tracta) de
voler ser més, més competitius i sobretot fer-ho tot
molt més bonic, mentre molts joves abandonaven el
poble. Tot d’una, es va passar de la mobilització liderada
pels partits del “No al polígon de Sant Joan Despí”
a la construcció ferotge d’habitatges. Com també diu
en Llach “El meu país es tant petit/que des d’alt d’un
campanar/ es pot veure el campanar veí”
Sort que el veïnat va aturar la urbanització de la Vall
de Sant Just, si no hagués estat així, avui no tindríem
ni un pam de terra al municipi. Tot i així, la Vall ha
esdevingut un parc temàtic (ho volem fer tot tan bonic
i de disseny) amb la pèrdua del parc agrari, i en conseqüència el bosc avança (un autèntic detonant pels
incendis forestals). A tot això, cal tenir en compte,
també, la pressió humana i urbanística que pateix
el seu entorn.
Amb la pandèmia també ens hem adonat de la necessitat
de recuperar parc agrari perdut. Aquest cop impulsat
per cooperatives per abastir les necessitats del veïnat
i no dependre de l’exterior.
Ha hagut de venir una pandèmia per posar en valor
allò que ja teníem com a poble. Ara bé, caldrà aprofitar
la nova alenada d’aire fresc que s’albira.

EL BUTLLETÍ OCTUBRE 2020 23

MOLT PER VIURE A SANT JUST

AGENDA D’ACTIVITATS OCTUBRE 2020. SANT JUST DESVERN

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

SUPORT A LA CULTURA LOCAL EN UNA
TARDOR EN LA QUAL PREVAL LA CONTENCIÓ I LA PRUDÈNCIA

Després de més de sis mesos en els
quals les nostres vides han canviat considerablement, encetem una tardor i
un hivern difícils i que haurem de viure’ls amb molta prudència i contenció.
La salut continua sent prioritària en
les decisions i en les polítiques que es
porten a terme. Per aquest motiu, la
prudència fa que no es puguin dur a
terme les Festes de Tardor tal i com les

hem viscut tradicionalment. Les entitats
tampoc desenvolupen amb normalitat la
seva activitat i qui organitza algun acte
públic ho fa prenent totes les mesures
estrictes de seguretat i protecció com
marquen els protocols.
No obstant això, aquest mes d’octubre
trobareu algunes propostes culturals.
Una mini programació de tardor per donar especial suport a la cultura local en

aquests moments i que farem el possible
per poder-la gaudir.
Enyorarem La Nit de les tapes i el
comerç, el matí de Sant Just al Carrer
i altres actes de les Festes de Tardor,
però no volem caure en la melangia, sinó
transmetre optimisme a la ciutadania.
Poc a poc, anem descobrint i millorant
situacions per intentar recuperar una
relativa normalitat: l’inici de les escoles,
els cursos i tallers, petits formats de xerrades, activitats a l’aire lliure, l’esport...
Molt poc a poc, però anem conquerint
espai al virus.
Per això, no ens equivoquem. Continuem, com sempre, respectant les mesures d’higiene, de seguretat, de responsabilitat individual i col·lectiva i poc a
poc anirem recuperant les nostres vides.
Consulteu a la contraportada les activitats
previstes per a “Una tardor amb la cultura local”.

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.

MEDI AMBIENT I JOCS
TALLERS A L’AIRE LLIURE AMB LA JUGATECAMBIENTAL
Les activitats de la Jugatecambiental
del Mil·lenari i de Torreblanca ja estan
en marxa. Tots els dissabtes i diumenges, d’11.30 h a 13.30 h podeu gaudir
d’activitats pensades per a les famílies
i relacionades amb el medi ambient i
el nostre entorn. A més, són activitats
que es desenvolupen a l’exterior i que
segueixen estrictament les mesures de
seguretat per la Covid19.

PARC DEL MIL·LENARI
• Dissabte 3 d’octubre: Busquem un
amagatall
• Dissabte 10 d’octubre: Descobrim els
ocells
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• Dissabte 17 d’octubre: Meteorologia, fés
el teu mapa del temps
• Dissabte 24 d’octubre: La castanyada
• Dissabte 31 d’octubre: Dissenyadors/es
per un dia

PARC DE TORREBLANCA
• Dissabte 3 d’octubre: L’oca de la mobilitat
• Diumenge 4 d’octubre: Drawing Collage
• Dissabte 10 d’octubre: Els ocells
del parc
• Diumenge 11 d’octubre: On hem de llençar els nostres residus?
• Dissabte 17 d’octubre: Construïm un molinet
• Diumenge 18 d’octubre: El conte del Rei
dels Ocells i fem menjadores

• Dissabte 24 d’octubre: Representació
d’una fulla de fang amb el Carrau Blau
• Diumenge 25 d’octubre: El Gran Arbre.
Itinerari dels arbres del parc.
A més, a les 11 h, sessió informativa
sobre com fer autoreparacions de la
teva bicicleta amb el Bicickits
• Dissabte 31 d’octubre: Civisme al parc

SEMINARI ADREÇAT A LA COMUNITAT EDUCATIVA
Fa uns anys que amb l’inici del curs
escolar, la Xarxa 0-6, la UAB i l’Ajuntament organitzen una jornada adreçada
a la comunitat educativa per debatre
sobre temes d’interès en l’àmbit educatiu dels infants i adolescents. Degut
a les restriccions, el format d’enguany
serà online i es desenvoluparà a través
d’un seminari amb tres sessions. Podeu
participar fent la inscripció a: https://
forms.gle/ZBphvV2MByjCKJJp7

• Seminari: Els maltractaments i abusos sexuals
en la infància i l’adolescència
• Dia 6 d’octubre: Què vol dir tractar bé un infant?
Què és un infant? Un edifici en construcció!,
amb Francesc Domingo Salvany, doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB
• Dia 10 de novembre: No estan sols, no els deixem
sols, amb Susagna Nevado Gutiérrez,
llicenciada en Psicologia per la UB

• Dia 15 de desembre: L’abús sexual infantil,
una xarxa social encara pendent d’atendre,
amb Carme Tello Casany, doctora en
Psicologia de la UdL

NO US PODEU PERDRE...
Itinerari de ciutat: La ruta dels productes
de proximitat: mercat de Sant Antoni
i Poble Sec
Dissabte 3 d’octubre, a les 11 h
Preu: 10 €
Punt d’informació de la Penya del Moro
Diumenge 4 d’octubre, de 10 h a 14 h

Cent anys de Fellini: els esperits
de Federico, Federico dels esperits
Dies 6 i 13 d’octubre, a les 19 h

Noies LAB: Jane Goodall i l’etologia
Divendres 16 d’octubre, de 18 h a 20 h
A Can Ginestar. Cal inscripció prèvia.

Conferències: Cicle de jazz i drets
civils als EEUU
Dies 8, 15 i 22 d’octubre i 2 de
novembre, a les 19 h

Bristol Kids Activity: Stone painting
Dissabte 17 d’octubre, d’11 h a 12.30 h
A l’Espai de Llengües Bristol
Cal confirmar assistència a:
bristol@bristol.cat o al whatsapp
689109068

Teatre: inici dels cursos de Tamboret
A partir del 5 d’octubre.
Informació: tel. 93 371 31 15 o
ateneudesvern@gmail.com

Donació de sang
Divendres 9 d’octubre, de 10 h a 14 h i
de 17 h a 21 h
Al Casal de Joves
Cal reservar cita a: www.donarsang.
gencat.cat

Plats de tardor amb llegums
Dilluns 19 d’octubre, de 17.15 h a 20.15 h
Al Centre Cívic Joan Maragall
Preu: 14,47 €
Itinerari de ciutat: La Barcelona jueva, una
ciutat dins de la ciutat
Dissabte 24 d’octubre, a les 11 h
Preu: 10 €
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NOTÍCIES
LLIURAMENT DELS PREMIS DE CATALÀ
El Servei Local de Català ja va atorgar els premis a les persones guanyadores del XXXII Concurs de prosa i poesia
en català per a no professionals i el lliurament de premis
que s’havia de fer per Sant Jordi, es va haver d’anul·lar
per la Covid19. Ara tampoc es podrà fer un acte públic,
però sí que les persones premiades podran recollir el seu
guardó el proper 23 d’octubre, al Claustre de Les Escoles.
Tot serà amb cita prèvia per tal d’evitar grups nombrosos
de persones. Felicitats a les persones guanyadores!

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
A l’octubre comença la programació periòdica amb
els següents cursos:
• Tai-txí
• Mou-te
• Estiraments
• Ball en línia
• Memòria
• Internet
Preu: 15€ / 30 € al trimestre
Informació: Oficina del Centre Social El Mil·lenari
o al tel 93 3718987, de 9 h a 13 h

REOBERTURA DEL CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI
A partir del 5 d'octubre, de 10 h a 13 h
Aforament limitat a un màxim de 6 persones
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En bici sense edat
Passejades gratuïtes en tricicle d’una hora de durada per a
les persones grans.
L’activitat es pot fer de manera individual o acompanyada.
Tel. 93 473 65 84

EXPOSICIONS

Natura viva, de Joan Vilalta Tor, de
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just.
Al Centre Cívic Joan Maragall,
fins al 15 d’octubre
El caos, exposició de l’alumnat dels
Cursos d’Arts Plàstiques Municipals. Al
Celler de Can Ginestar, fins al
10 d’octubre
Recordeu que estan obertes les inscripcions
dels cursos d’arts plàstiques municipals en aquells cursos que hi ha encara
places lliures. Informació i inscripcions a Can Ginestar.

Living Room, de Laura Baringo, Montse Baqués i Dorothee Elfring
Al Celler de Can Ginestar, del 15 d’octubre al 14 de novembre

PARTICIPACIÓ A LES XARXES
CLICS DE LA RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a
santjust.cat durant el mes de setembre:
1. Primer cas positiu de Covid-19 en un centre escolar
de Sant Just.
2. Sant Just presenta una situació estable davant
la pandèmia.
3. Sant Just afectat per la pròrroga de les restriccions
contra la COVID-19.

SANT JUST ENS AGRADA

Instagram #santjust

Fulgenci Baños i Sant Just
Al CIM de Can Ginestar, del 6 d’octubre al 31 de desembre

ANUL·LADA LA CURSA DE KARTS 2020

L’organització del Club de Karts de Coixinets ha anul·lat
la 44a cursa de karts que estava prevista pel segon cap de
setmana de novembre per l’actual situació de pandèmia.
No obstant, ja pensen en l’any 2021 i per preparar la cursa
com es mereix!

@enricarandesphotography

Windmill

SELECCIÓ DE TUITS

AGOST-OCTUBRE 2020

_GESOP: Una de cada tres persones
entrevistades diu que canviarà molts hàbits
quotidians, sobretot pel que fa al #treball,
la #higiene, l’#oci i les #relacionsoscials.
Aquí pots trobar els resultats de l’enquesta
de l’impacte de la #covid19 al comerç:ow.ly/
DpWv50BGp4O
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Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL
s’edita cada mes i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars
del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el carrer
i la finca a través de l’OAC (Oficina
d’Atenció a la Ciutadania).
L’Ajuntament contribueix a
l’activitat de les entitats mitjançant
convenis i subvencions.
AGENDA NOVEMBRE 2020
Màxim dia per comunicar les
activitats: 13 octubre

Marialola71: @Reial104 @santjustcat buenos
días. Tenemos una palmera en el paseo de
la plaza de la Pau que está para ser pelada
igual que las que ya han cortado del centro de
la plaza. A ver si sin tan amables de hacerlo
ahora que tienen en estos momentos la
maquinaria aquí. Gracias.
santjustcat: S’està reforçant a #SantJust la
neteja dels jocs infantils als parcs i jardins.
Recordeu que és vigent trobades en grups
reduïts (- 6 persones).
#COVID19 #SantJustCovid19
Eva Palau Casellas @EvaPalauC
Penya del Moro. Cel claríssim #Collserola
@santjustcat

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
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