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L’Ajuntament impulsa una campanya 
per difondre els serveis contra la 

violència masclista en el marc del 25N

 

L’Ajuntament destina espais 
del Centre Cívic Salvador 
Espriu per proves PCR i 
vacunacions de la grip

L’Ajuntament aprova 
les Ordenances fiscals

i els Preus Públics 
per a 2021

Ajuts públics oberts 
en els àmbits educatiu 

i comercial
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TEMA DEL MES

Dona, estem amb tu. 
Què fer en cas de violència 
masclista?

El maltractament i la violència contra 
les dones no és un problema individual 
o privat, sinó fonamentalment social; i 
tampoc és un problema puntual i actual, 
sinó una manifestació derivada de les re-
lacions de poder històricament desiguals 
entre homes i dones, i cal que la societat 
i les institucions hi intervinguin. 

Aquesta xacra continua cobrant-se 
desenes de vides 36 des de començament 
d’any. Malgrat els esforços legals i econò-
mics, els feminicidis no s’aturen, i són mi-
lers les dones que pateixen agressions als 
carrers i fins i tot a casa seva. I la situació de 
confinament i pandèmia per la COVID-19 
no ha fet més que agreujar les situacions 
de conflictivitat i violència masclista per 
a moltes dones. Una violència que també 
es reprodueix i s’estén a les xarxes soci-
als, més utilitzades amb les restriccions i 
limitacions de moviments. 

Quan un infant i/o una dona són víc-
times de violència masclista, s’activen tot 
un seguit de serveis públics per garantir 
la seva protecció i recuperació personal. 
Tal com reconeixen les declaracions in-
ternacionals, s’està produint una violació 

Recursos i serveis per fer front als assetjaments  
i a la violència masclista

Gina Pol i Borràs
REGIDORA DE POLÍTIQUES  

DE GÈNERE I IGUALTAT,

“La Xarxa Local d’Actuació en Violència 
Masclista no només està formada per 
serveis públics i institucions, sinó que 
també incorpora a entitats i col·lectius 
del municipi que poden contribuir a fer 
un abordatge integral. Aquest model 
implica afrontar el fenomen  
de la violència vers les dones de forma 
multidimensional, és a dir, actuant en 
el camp de la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la recuperació i reparació  
de la dona o nena”. 

dels seus drets humans i cal aplicar totes 
les eines d’atenció integral. A Sant Just 
Desvern, s’activa el Circuit Municipal d’Aten-
ció i Suport a les Dones Víctimes de Violència 
de Gènere, a través del qual es treballa en 
xarxa amb els diferents serveis locals 
implicats i amb personal professional 
de les diferents àrees amb l’objectiu de 
coordinar el màxim de recursos disponibles i 
evitar la doble victimització de la dona.

El compromís de Sant Just es desplega 
a través de diferents serveis i recursos que 
treballen de forma coordinada perquè 
les persones que visquin una situació 
d’assetjament sexual i/o violència de gè-
nere puguin comunicar-ho, denunciar-ho, 
rebre assistència professional i sentir-se 
acompanyades i assessorades en qualsevol 
moment. Un ventall de serveis i recursos que 
es recull en aquestes planes i que, amb motiu 
del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista, l’Ajuntament difondrà a través 
de diferents suports (banderoles, tríptics i 
una exposició itinerant pels equipaments 
i centres educatius) amb la intenció que 
tothom els conegui i es pugui adreçar a 
qualsevol d’ells en cas de necessitat.  

DADES DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUPORT PSICOLÒGIC PER A DONES

46
Número de casos atesos 2020

5
Mitjana de visites per persona 

MOTIU PRINCIPAL 
DE DEMANDA: 
violència de gènere, 
seguit per motius 
derivats de la COVID-19 
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VULL ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA

Àrea Bàsica de Salut
Diagnòstic de maltractament físic i 
psíquic manifest. Assistència a la dona, 
suport, contenció i assessorament. 
Treball per empoderar la dona. Part 
de lesions, si s’escau. 
Av. de la Indústria, s/n. 
Telèfons: 93 480 48 00/ 93 470 06 89

CUAP Sant Ildefons de Cornellà
Urgències nit i festius
Avinguda de la República Argentina, 
S/N. Cornellà
Telèfons: 93 471 16 88 / 93 471 28 97

Hospital Moisés Broggi
Carrer de Jacint Verdaguer, 90. 
Sant Joan Despí
Telèfon: 93 553 12 00

VULL DENUNCIAR

Policia Local. PAMIRC
Servei 24 h / 365 dies a l’any 
Protecció integral de les víctimes. 
Prevenció i seguretat ciutadana
c. Can Padroseta, s/n. 
Telèfon: 93 480 48 00

Aplicació mòbil de seguretat 
ciutadana gratuïta

Enviament de missatges 
d’emergència i trucades 
geolocalitzades sense deixar 
rastre del número de telèfon.

Mossos d’Esquadra
Prevenció i detecció, atenció a la 
víctima, seguiment i protecció. 
Intervenció. Grup d’Atenció a la 
Víctima (GAV). 
ABP Esplugues de Llobregat
c. Laureà Miró, 80. 
Telèfon: 93 413 99 99

EN CAS D’URGÈNCIA

1.  ADREÇA’T AL COS DE SEGURETAT  
MÉS PROPER  
Policia Local 
c. Can Padroseta, s/n  
Telèfon: 93 473 10 92 
Mossos d’Esquadra  
c. Laureà Miró, 80  
Telèfon: 93 413 99 99

2.  Contacta amb Serveis  
Socials de l’Ajuntament 
Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. 
Sant Just Desvern 
Telèfon: 607 453 960. 

Nou projecte pilot d'acompanyament de proximitat i 
comunitari a dones que han patit violència masclista

El SIAD del Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, amb la col·laboració de l'empresa 
ABD (Associació Benestar i Desenvolupa-
ment), ha posat en marxa un projecte pilot 
anomenat "Acompanyament de proximitat 
i comunitari a dones", dirigit a les dones 
víctimes de violència masclista dels mu-
nicipis de menys de 20.000 habitants de 
la comarca del Baix Llobregat.
Aquest projecte conté dos serveis: un servei 
d'acompanyament grupal comunitari, que 
consisteix en un grup de suport a dones 
que es farà de forma quinzenal, i un ser-
vei d'acompanyament de proximitat, que 
permetrà fer un acompanyament físic i 
emocional a dones víctimes de violència 
masclista, en tràmits i gestions ordinàri-
es i en ingressos a recursos d'acolliment 
d'urgències. Els dos serveis els presten 
psicòlogues especialitzades en l'atenció 
de situacions de violències masclistes.
Ambdós serveis ofereixen l’acompanya-
ment de proximitat d’una professional per 
fer contenció i trencar la situació de solitud 
i angoixa que poden viure les dones vícti-
mes de situacions de violència masclista.

 POTS TRUCAR LES 
24 HORES ALS 
TELÈFONS:

VULL INFORMACIÓ 

Serveis Socials de l’Ajuntament
Prevenció, detecció, intervenció i/o suport 
en situacions de violència. 
Derivació a serveis especialitzats: SIE, 
SIAD, cases d’acollida. 
Facilitar informació i/o tramitar ajudes 
específiques. Coordinació del Circuit 
d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència 
de Gènere
Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. 
Telèfon: 93 480 48 00

Atenció psicològica per a dones 
(Punt d’Informació i Atenció a les Dones -PIAD-)
Prevenció, detecció i atenció psicològica 
individual i grupal. 
Ajuda i suport emocional. Identificació de 
conductes problemàtiques i de patiment. 
Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. 
Cita prèvia a santjust.cat. 
Telèfons: 900 102 658 / 93 480 48 00

L’Ajuntament, a través de la regidoria de 
Polítiques de Gènere i Igualtat, treballa 
per la dotació de recursos municipals 
i supramunicipals adreçats a les 
dones víctimes de violència masclista. 
Campanyes, suports i accions coeducatives 
i preventives contra la violència masclista 
que es coordinen a través del Consell 
Municipal de les Dones. 
Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. 
Per a propostes i suggeriments:
bustiaigualtat@santjust.cat

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 
Ofereix informació, assessorament i 
orientació jurídica. 
El servei es presta en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona. 
Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. 
Cita prèvia a santjust.cat. 
Telèfons: 900 102 658 / 93 480 48 00

Servei Enllaç
Servei d’acompanyament al jovent 
que ofereix atenció personalitzada i 
confidencial a nois i noies joves d’entre 14 i 
25 anys i a les seves famílies. 
Telèfon i WhatsApp: 654 331 528 / enllaces@santjust.cat

Punt d’Informació Juvenil al Casal  
de Joves i a l’Institut
Servei d’informació que ofereix, mitjançant 
una atenció personalitzada, informació 
i orientació sobre qualsevol tema que 
interessi al jovent. També hi ha un punt 
d’informació a l’IES Sant Just. 
Casal de Joves. Av. de la Indústria, 34. Telèfon: 93 371 02 
52 Institut Sant Just. 
Pg. de la Muntanya, 19. Telèfon: 93 371 50 50

Espai Lila
Espai de trobada feminista, adreçat a joves 
entre 16 i 35 anys, per compartir vivències, 
inquietuts, dubtes... Mensualment també 
s’ofereixen tallers i activitats adreçades 

a motivar l’empoderament femení. Les 
trobades poden ser presencials o virtuals, 
en funció de les necessitats del grup. 
Casal de Joves. Av. de la Indústria, 34
Telèfon: 93 371 02 52 / 630 185 143
espailila@gmail.com • @espailila

Servei d’assessorament legal  
gratuït a dones maltractades. 
Dona i Empresa
Advocades de l’entitat especialistes en 
violència masclista informen, orienten  
i presten un servei d’assessorament legal 
gratuït a dones víctimes de maltractament. 
Telèfon i WhatsApp: 699 985 555/consulta@
donaiempresa.cat

Associació JustDones 
Entitat local que treballa per la igualtat i 
l’aplicació de la perspectiva de gènere. 
Centre Cívic Salvador Espriu. C. Tudona, s/n. 
associaciojustdona@gmail.com 

Punts segurs a les festes
L’Ajuntament habilita punts segurs en 
diferents activitats de la Festa Major, al 
concert de Festes de Tardor i a la festa de 
Cap d’Any per vetllar perquè tothom pugui 
viure unes festes respectuoses i lliures de 
violència masclista. 

Referents de coeducació a les escoles
Tots els centres educatius de Sant Just 
disposen de persones referents en temes de 
gènere i coeducació als quals l’alumnat pots 
adreçar-se sempre que ho necessiti.
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Enguany, els actes que s’han programat per commemorar 
el Dia Internacional contra la Violència de Gènere són, principal-
ment en format virtual ateses les restriccions i les mesures 
de seguretat derivades de la crisi sanitària per la COVID-19. 
Podeu consultar-les a l’agenda d’activitats i a santjust.cat. Tot i així, 
el mateix 25 de Novembre està previst l’acte institucional a 
la plaça Verdaguer amb la lectura del manifest i la col·labo-
ració de l’alumnat de l’Institut. Amb mascaretes, mantenint 
les distàncies de seguretat i els controls que facin falta, però 
res pot aturar la lluita contra la violència masclista. 

CIRCUIT D’ATENCIÓ I SUPORT  
A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA  

DE SANT JUST DESVERN: 

Dones ateses 
2020: 

Dones ateses 
2019:

43 36

SERVEIS QUE INTEGREN EL CIRCUIT: 

1 .    Regidoria  
d’Acció Social 

6.  Servei d’orientació 
laboral 

7.    Policia Local  
 Mossos d’Esquadra  
Jutjats 

8.  Àrea Bàsica  
de Salut 

9.  Centres 
hospitalaris 
de la regió 
sanitària  
corresponent 

10.  Associació 
JustDones 

11.  Serveis  
especialitzats: 
Acolliment  
d’urgència

2.   Regidoria  
de Polítiques 
de Gènere

3.  PIAD: Servei 
d’ informació i 
atenció inicial 

4.   Servei  
d’assessorament 
jurídic 

5.  Servei de suport 
psicològic 
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EQUIP DE GOVERN

La violència masclista contra les dones continua existint, encara 
que l’atenció mediàtica només estigui centrada en la gestió de la 
pandèmia. Precisament, el confinament dels mesos de prima-
vera i estiu va afectar moltes dones que encara vivien amb els 
seus agressors al domicili i no tenien capacitat de trencar amb 
aquella espiral de violència. 

A Sant Just, el circuit municipal d’atenció i suport a les dones víctimes 
de violència masclista està atenent actualment 43 dones, de les quals 9 
s’hi han incorporat durant i després de l’estat d’alarma. A l’estiu, 
a més, es va haver de buscar un recurs d’urgència per a un cas.

El fenomen de la violència masclista és viu en un entorn molt privat i 
moltes vegades es desconeix què està passant al domicili. Quan 
es té por i t’han aïllat emocionalment, fer el pas és molt complicat 
i requereix molta valentia. Amb les violències sexuals, també hi 
ha por de denunciar perquè l’agressor tendeix a ser una persona 
pròxima a la víctima, segons estudis publicats.

Amb el suport de tots els grups municipals, es va aprovar una 
moció per realitzar una campanya institucional per donar a conèixer 
tots els recursos disponibles en casos de violència masclista. I aquest 
mes de novembre, donem compliment a la moció. 

A les pàgines inicials d’El Butlletí, teniu tota la informació 
corresponent als serveis disponibles. També s’ha editat un tríp-
tic informatiu que es distribuirà entre la població, i es farà una 
campanya de banderoles a la via pública per arribar al màxim 
nombre de persones. Arribar a la població jove també és un 

repte compartit per tots els grups municipals i es una atenció especial 
a l’alumnat de secundària de l’Institut.

Precisament, durant el mes de novembre, Sant Just impulsa, 
des de fa anys, el Mes de la Salut, que consta de tallers formatius a les 
escoles de primària i secundària. En concret, a 4t d’ESO de l’Institut de 
Sant Just i del Madre Sacramento es farà un taller sobre l’entorn 
d’oci nocturn en què es vol promoure una reflexió sobre la sexu-
alitat i el sexisme, i una visió crítica sobre la violència a la festa. 

Com a Administració, hem de seguir millorant i ampliant els 
recursos i les eines per combatre la xacra de la violència masclista 
amb prevenció, atenció, recuperació personal i sensibilització 
social. Ens queda molta feina per fer. 

SEGUIM LLUITANT PER 
ERRADICAR LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

LA CULTURA  
NECESSÀRIA

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE

Just Fosalva i San Juan
2n tinent d’alcalde

La pandèmia de la Covid-19 ha portat, i segueix portant, una 
sèrie de conseqüències funestes en molts àmbits de la nostra 
societat: en el sanitari, en el de l’atenció social i l’augment de 
desigualtats, al món laboral, especialment en el comercial i 
de restauració, i també en un dels mons que han patit més aquesta 
crisi, el món cultural.

Hem vist com les diferents ofertes, cursos i activitats cul-
turals, d’oci i lleure, s’han hagut de limitar o directament 

eliminar dels equipaments cívics i de les programacions de 
molts municipis. Ha estat un cop dur per a  sector que ja estava prou 
precaritzat abans de l’arribada de la Covid-19. 

Alguns poden pensar que des del punt de vista de la persona 
usuària, de la ciutadania, la cultura és un luxe, una opció, a la 
qual podem renunciar durant el temps que duri la pandèmia, 
però nosaltres creiem que no és així. La cultura esdevé un dret, una 
eina capaç d’ajudar a desenvolupar-nos com a éssers i també com a motor 
de cohesió social en la nostra comunitat. 

I és que, prenent les mesures pertinents de seguretat i 
salut necessàries, la cultura és segura, segura i necessària, és 
una de les alternatives més segures en el nostre temps d’oci. 
Durant aquest mes d’octubre Sant Just ha viscut una sèrie d’activitats 
al carrer que han funcionat molt bé. Propostes que han volgut do-
nar una oferta per a tots els públics, per als grans i per als 
petits, i tot això mirant de programar actuacions de creadors i 
creadores locals. 

Perquè avui és més necessària que mai, hem de seguir 
assegurant una #culturasegura. 



6    EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2020

La Natàlia Albert és tècnica de caracterit-
zació. La seva carrera professional al món 
del cinema i del teatre va començar l’any 
2008. Ha format part de projectes com Un 
monstruo viene a verme, de J. Bayona, Los 
ojos de Júlia, Tengo ganas de ti o Polseres 
vermelles. El Pablo Wesling està llicenciat 
en Comunicació Audiovisual i porta més de 
10 anys lligat en el món de la televisió i a la 
productora Gestmusic Banijai. Ha treballat 
en projectes com Operación Triunfo, Tú Sí 
Que Vales, Boom, Ahora Caigo o Tu Cara Me 
Suena, sempre a l’equip de càsting i música.

Ambdós van néixer el 1984 i van coin-
cidir a l’Institut Sant Just. La seva amistat 
continua, i durant el confinament amb 
motiu de la pandèmia van crear plegats un 
manual per ensenyar els infants a dibuixar 
per mitjà d’un calamar rescatat de les pro-
funditats marines. 

Com neix el llibre “Rita pinta con su tinta”?
-Pablo: Jo li explicava a la Natàlia que 

els meus nebots em demanaven dibuixos 
per pintar, i a mi em sortien molt mala-
ment. Ella em va ensenyar a fer un parell 
d’animals, i em van començar a sortir bé. 
Allà va néixer la idea de fer un llibre per 
ensenyar a dibuixar. 

A qui s’adreça especialment?
-Natàlia: Al final, qui més gaudeix 

d’aquests llibres són els nens i les nenes. 
Però molta gent adulta ens diu que també 
els va bé per dibuixar juntament amb els 
petits i petites. Ens va emocionar també 
saber que gent gran trobava en aquests di-
buixos una distracció molt maca i creativa.

Quin missatge vol transmetre?
La idea és ensenyar a dibuixar de for-

ma senzilla. A més, qui t’ensenya és un 

calamar, la Rita, això fa molta companyia. 
En el llibre, la Rita dona petits consells 
com, per exemple, posar nom als animals 
que pinten, per donar-los més vida, o bé, 
que signin cada dibuix, la qual cosa enfor-
teix el seu valor. També hi ha consells més 
tècnics per donar realisme als animals.

Quina part de “culpa” té el confinament 
en aquest projecte?

La idea del llibre va sorgir molt abans 
del confinament, però tots dos tenim 
feines a les quals dediquem moltes hores. 
Quan ens van confinar, ens vam trucar de 
seguida i vam dir “si no ho fem ara, no 
ho farem mai”. I ens hi vam posar, fèiem 
una reunió setmanal telemàtica i durant 
la setmana hi treballàvem.

Ha tingut bona acollida per part del públic?
La veritat és que sí, la resposta ha 

estat molt bona. De fet, en tots el sen-
tits ha anat millor del que pensàvem. 
La idea en un principi era autoeditar, 
però a mesura que va anar agafant 
forma vam voler fer un llibre “de 
veritat”. Aquí va entrar l’Elena, 
de Principal de los Libros, que 
es va interessar pel projecte. 

Vam treballar amb ella i amb el seu equip, 
també en línia, per poder-lo publicar. I no 
volem deixar d’agrair a Cal Llibreter i a 
L’Escrivà per tenir el llibre des del primer 
dia als seus aparadors. 

És cert que la Rita té un perfil 
d’Instagram? 

Sí, @ritaconsutinta  Va néixer para-
l·lelament, i el vam crear com a punt de 
trobada i per a difondre el llibre. De fet, 
per Sant Jordi vam publicar guies de com 
fer roses i dracs “en poques passes”. Vam 
rebre molts dibuixos, alguns penjats als 
balcons. Va ser molt maco. Ara, allà hi 
pengem il·lustracions de temàtica tem-
poral, com Sant Jordi, Halloween, per 
Nadal hi posarem coses també...

Tornarem a veure un llibre semblant 
al del calamar blau?

La Rita és un calamar que dibuixava 
animals marins perquè és el que coneixia 
vivint sota el mar. Ara que ha sortit, ha 
descobert moltes més coses. Ens encan-
taria que les pogués ensenyar.

Quins són els vostres propers  
projectes? 

Quan la Rita ja estava 
“encaminada”, vam començar 

a materialitzar idees que tení-
em tots dos per separat. Ens vam 
posar a treballar en uns contes i 
ara tenim un llibre molt avançat 
de cinc contes. Tot i ser una èpo-
ca complicada per a qualsevol 

projecte, ens agradaria que po-
gués veure la llum aviat. Per això 

mateix, de moment, estem 
molt contents que la Rita 
hagi arribat tan lluny. 

ENTREVISTA A Natàlia Albert i Pablo Wessling,  
autora i autor del llibre “Rita pinta con su tinta”

“Ens va emocionar també saber que gent gran trobava 
en aquests dibuixos una distracció molt maca i creativa”
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CAP i Ajuntament es coordinen davant 
la campanya de vacunació de la grip 
i el seguiment de la COVID-19
Davant l’evolució de la pandèmia i l’arri-
bada de les malalties estacionals, l’equip 
professional del CAP Sant Just està redo-
blant els esforços per seguir oferint els 
serveis habituals a la ciutadania. L’Ajunta-
ment hi contribueix oferint recursos amb 
la finalitat de millorar l’atenció presencial 
i cedint dos espais del Centre Cívic Sal-
vador Espriu, un per fer les proves PCR 
del CAP i l’altre per a la campanya de 
vacunació contra la grip, clau per reduir 
la càrrega assistencial del sistema sanitari 
i facilitar els accessos a l’ambulatori. 

•  Personal sanitari i sociosanitari.
•  Gent gran (preferentment a partir dels 

65 anys).
•  Persones de qualsevol edat amb con-

dicions de risc.
•  Dones embarassades.
•  Persones que presten serveis essencials 

per a la comunitat, com ara els docents.

Les persones que vulguin vacunar-se 
han de demanar cita prèvia a través del 
web ics.gencat.cat o als telèfons 93 567 
09 99 o 93 470 06 89. . Les persones de 
risc són prioritàries, per la qual cosa, la 
vacunació de la resta de persones pot 
demorar-se més.

Seguiment de la Covid-19 al municipi
El CAP també està realitzant proves 

PCR a les persones amb símptomes de la 
Covid-19 i a contactes estrets amb perso-
nes que han donat positiu. Actualment, 
s’estan fent una cinquantena de proves 
diàries, de mitjana.

D’altra banda, un equip del CAP està 
fent seguiment dels cinc centres educa-
tius i de les quatre residències de perso-
nes grans, per tal de fer un rastrejament 
específic dels infants simptomàtics i/o 

positius i dels grups bombolla, així com 
de les persones usuàries a les residències 
de gent gran.

84 nous llits de crítics a l’Hospital Moisès Broggi
L’Hospital Moisès Broggi ampliarà 

les seves instal·lacions amb un nou espai 
annex, que neix amb l’objectiu d’incre-
mentar la capacitat del centre davant 
la segona onada de casos de Covid-19. 
Les noves instal·lacions hospitalàries, 
formades per quatre plantes i 4.643 m2, 
disposaran de 84 llis de crítics, ampliant 
la capacitat del complex hospitalari fins 
a 102 llits d’UCI. Aquest edifici estarà 
connectat amb l’hospital mitjançant una 
passarel·la de 70 metres.

Jesús Muniesa 
Minguillón,
DIRECTOR DE L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
DE SANT JUST DESVERN

“Afrontem el futur amb professionalitat i 
responsabilitat. Una responsabilitat que també 
demanem a la ciutadania per minimitzar 
els contagis, alhora que els donem ànims. 
D’aquesta ens en sortirem conjuntament.”

Campanya de vacunació contra la grip
Des del 15 d’octubre, s’està duent a 

terme la campanya de vacunació contra 
la grip comuna al Centre Cívic Salvador 
Espriu. La campanya s’adreça especi-
alment a persones amb un alt risc de 
complicacions i a col·lectius que poden 
transmetre la grip a persones en situació 
d’alt risc. Enguany la vacunació contra 
la grip és encara més rellevant ja que, en 
un context de pandèmia, és important 
reduir les hospitalitzacions i la càrrega 
assistencial del sistema de salut. Per 
aquest motiu, és important augmentar 
les cobertures de vacunació en els col-
lectius següents:
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Les obres del carrer Dos de maig estan a punt de  finalit-
zar. Les companyies de serveis començaran en els propers 
dies a soterrar els serveis de la calçada per poder permetre 
l’asfaltat i la instal·lació de la càmera de seguretat i lectora 
de matrícules.

Amb l’objectiu de solucionar problemes d’humitat a l’equi-
pament municipal de la plaça de la Pau, s’estan duent a terme 
unes obres de reurbanització i pavimentació de l’entorn de La 
Vagoneta. Paral·lelament, també es renoven els revestiments 
interiors, el magatzem de sota l’escenari i el parquet de la sala 
polivalent, així com el paviment de l’espai del Taller de Plàstica 
Municipal Carrau Blau. 

Actuacions a la via pública  
i als equipaments
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L’impacte de la COVID19 ha obligat a treballar les ordenances 
fiscals i el pressupost municipal per l’any 2021 amb una nova 
mirada. Per fer front a l’efecte del coronavirus a Sant Just, cal 
incrementar les partides econòmiques destinades a cobertura 
social, salut mental, ocupació, seguretat ciutadana i foment de 
l’activitat econòmica, entre d’altres. En canvi, altres programes 
s’han revisat a la baixa donat que no es podran desenvolupar 
en un context de pandèmia.

 Tenint en compte els objectius del Pacte de Ciutat impulsat 
per la crisis de la COVID19, l’increment de la despesa pública 
local per l’any 2021 s’ha xifrat en 650.000 euros que es desti-
naran a programes prioritaris:
• Increment dels Ajuts i programes socials: 275.000 euros
• Foment de l’ocupació: 300.000 euros
• Foment al comerç local: 40.000 euros
• Increment mesures de neteja i desinfecció: 35.000 euros
 

Altres partides que també s’incrementen pel context sanitari 
actual estan relacionades amb l’impuls de la digitalització pública 
(Pla de Sistemes); millores en el sistema de recollida de residus 
i la neteja viària i el foment de la contractació de personal de 
policia local. En total, aquestes partides sumen 290.000 euros.

 El Govern Municipal, format per PSC i Movem, està tre-
ballant la proposta de pressupost pel 2021 amb els grups de 
l’oposició JxC-AR, ERC, CUP i el regidor no adscrit, i les 
negociacions s’han fet en paral·lel a l’expedient d’ordenances 
fiscals i reguladores de preus públics.

Fruit de les converses, el ple del 29 de novembre va aprovar 
les ordenances fiscals amb els vots de PSC i Movem, i l’abstenció 
d’ERC, CUP i el regidor no adscrit i el vot en contra de JxC-PAR.

 La gran majoria de les ordenances fiscals es congelen, a excepció 
de l’IBI i les plusvàlues. En concret, el tipus de l’IBI augmenta un 2% 
per a la població en general i un 10,55% del tipus especial aplicable 
al 10% dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui major 
valor cadastral. El tipus impositius de les plusvàlues s’incrementa 
un 3%, d’acord amb el Pla Econòmic Financer aprovat. 

D’acord amb les negociacions polítiques, també creixerà el 
preu de les zones blaves i verdes per fomentar una mobilitat 
més sostenible i l’import que paguen les entitats bancàries per 
l’ocupació dels caixers automàtics a la via pública. La taxa del 
mercat municipal es congela a petició d’ERC.

La regidora d’economia, Quima Giménez, exposa que “aquest aug-
ment és necessari per cobrir noves necessitats principalment 
socials, de salut comunitària, d’ocupació i de seguretat, entre altres. 
Però també consolidar un ingrés que ajudarà als futurs exercicis 
pressupostaris i afrontar noves despeses significatives com la nova 
Escola Bressol, el Centre cívic Soledat Sans, la Deixalleria, la sala 
gran de l’Ateneu i el complex de la Bonaigua”.

Cal recordar que existeixen bonificacions de l’IBI per a famílies 
amb baixos ingressos i les bases per l’any vinent es modificaran 
perquè els barems econòmics donin cobertura a un major nombre 
de famílies de Sant Just. En els darrers anys, el nombre de persones 
beneficiades ha estat al voltant de les 60 amb una despesa pública 
d’uns 10.000 euros aproximadament. 

L’afectació social i econòmica de la pandèmia condiciona les 
ordenances i el pressupost pel 2021
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Es mantenen obertes línies d’ajut en els àmbits 
educatiu i comercial

TARIFACIÓ SOCIAL
ESCOLA BRESSOL MARRECS

A partir d’aquest curs, s’aplica un sistema de 
tarifació social que permet individualitzar el preu públic 
dels serveis d’escolarització, menjador i berenar de l’Escola 
Bressol Municipal Marrecs. El preu es calcula en funció 
de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar, 
així com de coeficients reductors del preu (germanes/es 
al centre, discapacitat d’algun membre del nucli familiar 
o infant en règim d’acolliment). Prop del 50% dels infants 
matriculats a Marrecs aquest curs s’han beneficiat del 
sistema de tarifació social.

TAXA DE TERRASSES DE BARS 
I RESTAURANTS

El ple del mes d’octubre va aprovar la suspensió 
de la taxa per a la utilització especial o privativa de la via 
pública fins al 31 de desembre de 2020, amb l’objectiu de 
contribuir a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia 
per als bars i restaurants D’aquesta manera, l’Ajuntament 
no girarà el rebut d’aquesta taxa fins a finals d’any.

AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ 0-3

L’Ajuntament ofereix ajuts a tots els infants del 
municipi en la franja de 0 a 3 anys que s’estiguin 

escolaritzant, tant en centres púbics com privats, i tant 
dins com fora del municipi. La quantia de l’ajut equival 
a la diferència entre el preu públic de l’Escola Bressol 
municipal i la quota que s’aplicaria en funció del siste-
ma de tarifació social. Per a més informació, consulteu 
el Catàleg de tràmits i procediments de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament.

SUBVENCIONS PER ALS SECTORS DE LA 
RESTAURACIÓ I L’ESTÈTICA I LA BELLESA

La Generalitat ha activat una línia d’ajuts adre-
çats a autònoms/es, pimes i microempreses dels sectors 
de la restauració i l’estètica i bellesa, afectades per les 
noves mesures de contenció de la Covid-19. S’hi destinen 
40 milions d’euros i l’import màxim per a cada persona 
beneficiària serà de 1.500 euros. 
Els ajuts es poden presentar des del 28 d’octubre i durant 
15 dies.
Més informació a promocioeconomica.santjust.net.

AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Ajuntament destina 60.000 € a aquestes be-
ques, que tenen l’objectiu de promocionar la realització 
d’activitats extraescolars al municipi. S’hi poden acollir 
infants i joves entre 3 i 18 anys (fins a 22 anys en el cas 
de l’alumnat d’escoles d’educació especial), que estiguin 
empadronats o s’escolaritzin a Sant Just Desvern i com-
pleixin els requisits d’ingressos familiars establerts en la 
convocatòria. Per a més informació, consulteu al Catàleg de 
tràmits i procediments de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I 
REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS

Fins al 31 de desembre està obert el termini per 
sol·licitar els ajuts per al manteniment i la represa de les 
activitats comercials de Sant Just Desvern, amb l’objec-
tiu de sufragar les despeses d’adequació a la Covid-19: 
compra d’equips EPI i elements de protecció, despeses 
de gestoria o altres elements clarament causats per la 
pandèmia. Els ajuts subvencionen el 70% de les factures 
presentades fins a un màxim de 300 €. Més informació 
a promocioeconomica.santjust.net.

1
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La situació sanitària s’agreuja i la responsabilitat 
ciutadana és cabdal per revertir la corba de contagis

Davant la situació epidemiològica que hi 
ha al país, el Comitè d’Emergències de Sant 
Just Desvern continua fent el seguiment i 
adoptant les mesures necessàries segons 
les restriccions decretades per la Genera-
litat, per evitar la transmissió comunitària, 
revertir la corba de contagis i aturar la 
propagació del virus. A les darreres me-
sures dels últims dies, com la prohibició 
de desplaçaments i la circulació per vies 
públiques entre les 22 i les 06 hores, la 
limitació d’activitats entre setmana i el 
tancament perimetral dels municipis els 
caps de setmana, se li poden sumar d’altres 
encara més restrictives, en les properes 
setmanes si la situació sanitària no millora. 

En general, la població és responsable 
i segueix les normes. Ho fem bé però encara 
ho podem fer millor, evitant del tot les festes 
i les reunions de més de sis persones a les 
cases com a principals focus de contagi 
actualment. 

Correspon als ajuntaments les funci-
ons de vigilància, inspecció i control de 
les mesures establertes i, en aquest sentit, 
cal respectar i ajudar la feina de la Policia Local 
perquè el seu objectiu no és cap altre que 
protegir la salut de tota la població. 

Les novetats és poden seguir pels ca-
nals de xarxes de l’Ajuntament i les dades 
actualitzades es poden consultar al portal 
de Salut de la Generalitat. 

LES DONACIONS DE SANT  
AUGMENTEN MÉS DEL DOBLE AL 2020

Les donacions de sang han aug-
mentat de forma significativa aquest 
any 2020, passant de 147 el 2019 a 
les 160 d’enguany. A més, també cal 
comptabilitzar 37 oferiments que són 
persones que han volgut col·laborar 
donant sang però que no han pogut 
per diferents motius. El Banc de Sang 
i Teixits i l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, volen traslladar el seu agra-
ïment a totes les persones donants de 
sang perquè cada donació de sang ha 
assegurat tres transfusions. 

ANY 2018: 

160
ANY 2019: 

147
ANY 2020: 

362 

AUGMENT DONACIONS 
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Des de principis de juliol, l’Ajuntament, 
les associacions de comerç (Desvern Co-
merç i Empresa i Dona i Empresa) i el 
Mercat Municipal impulsen una campa-
nya sota el lema “Sense anar més lluny, 
comerç i serveis de Sant Just”. Aquest 
és un dels compromisos de l’Ajuntament 
amb el comerç i els serveis locals, amb 
l’objectiu d’ajudar el sector durant la pan-
dèmia. En els darrers mesos s’han succeït 
les accions de comunicació per donar a 
conèixer el teixit comercial i de serveis 
del municipi i reforçar la compra local:

FITXES DELS ESTABLIMENTS
El Butlletí ofereix un espai gratuït 

on els comerços i serveis de Sant Just 
poden presentar-se a través d’imatges i 
un text breu, així com de les dades bàsi-
ques de l’establiment i la seva presència 
a internet. Fins ara ja han aparegut 100 
comerços i serveis que desenvolupen la 
seva activitat a Sant Just.

Si sou un comerç o un servei donat 
d’alta a Sant Just i voleu aparèixer a 
les fitxes del Butlletí, ompliu el for-
mulari enllaçat a través d’aquest codi 
QR. Per a més informació, poseu-vos 
en contacte amb el 
servei de promo-
ció econòmica de 
l’Ajuntament. 
Data límit per om-
plir el formulari: 15 
de novembre

ENTREVISTES A RÀDIO DESVERN 98.1FM
Ràdio Desvern s’ha implicat en la 

campanya amb l’emissió d’entrevistes 
a les persones responsables dels co-
merços i serveis que han aparegut al 
Butlletí. Fins ara ja s’han realitzat més 
d’una quarantena d’entrevistes, que 
s’han emès diàriament als programes 
Justa la Fusta i La Plaça Mireia i es 
poden recuperar a través del podcast 
de l’emissora.

VÍDEO DE LA CAMPANYA
L’audiovisual ha estat un altre dels 

suports de la campanya, amb un vídeo 
que es va estrenar a les xarxes socials el 10 
de juliol. L’anunci s’emetrà a ETV quatre 
vegades al dia fins al mes de gener (inclòs).

PUBLICITAT EXTERIOR
Durant els mesos d’estiu, la campa-

nya de promoció del comerç ha sortit 
al carrer mitjançant banderoles i opis 
a la via pública. I es tornarà a col·locar 
de cara al període nadalenc.

ALTRES INICIATIVES DE SUPORT AL COMERÇ
A banda de la campanya, l’Ajun-

tament també està donant suport al 
comerç davant el context econòmic ad-
vers generat per la Covid-19. En aquest 
sentit, està oberta la convocatòria de 
subvencions per al manteniment i la 
represa de les activitats comercials, 
amb l’objectiu de sufragar les despeses 
d’adequació a la situació sanitària.

Una altra de les accions que s’està 
treballant conjuntament amb les asso-
ciacions de comerç és la creació d’una 
plataforma web de compra i distribució 
de productes (marketplace). 
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                                                              COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST 

Perruqueria Arrels
 

Color, tall home/dona, metxes, mans, peus i  pestanyes.
C. Salvador Espriu, local 1B • Des de 2013
Responsables: Angie i Lídia
 

“Professionalitat i un tracte molt proper amb la nostra clientela.”
 

 Ofereix venda online
 @arrelsperruqueriasantjust •  Perruqueria Arrels

Cal Llibreter
 

Aventures, emocions, saviesa... el millor antídot
per l’avorriment mai inventat.
C. Bonavista, 81 • Des de 2016
Responsables: Silvana Vogt i Arnau Cònsul
 

“Tenim els llibres que vols i els que no saps que vols.”
 

www.calllibreter.cat •  Ofereix venda online 
 @cal.llibreter •  Cal Llibreter • @Cal_Llibreter

La Vie en Papier
Papereria, decoració i organització de festes.
Taller de manualitats i regals.
C. Creu, 104, Local • Des de 2016
Responsable: Irene Esquius Vives de la Cortada
”M’agrada que tothom se senti com a casa, tant si vens a comprar com 
si vens a realitzar un taller. Per mi La Vie en Papier es un espai on crear 
i gaudir en familia.”
www.lavieenpapier.com •  Ofereix venda online
  @lavieenpapier •  /lavieenpapier.talleres

Lesayoga 

Ioga a l’estil tradicional: Hatha, Vinyasa i Asthanga

Av. Generalitat de Catalunya, 3 Local 2 • Des de 2019

Responsable: Lenka Lesayoga 

”El primer centre de ioga a Sant Just Desvern.” 

www.lesayoga.com •  Ofereix venda online

 @lesayoga •  Lesayoga

Asgalux S.L.
 

Instal.lacions d’electricitat, aigua, gas, climatització,

calefacció i telecomunicació.

C. Bonavista, 89 • Des de 1923

Responsable: Joan Asmarats Gallart
 

”Gairebé 100 anys al servei del poble.”

Psicologia Maria Agustina Monti
 
Serveis de consultoria, avaluació i tractament
psicològic (CAST/EN/PT/FR)
Des de 2020
Responsable: Maria Agustina Monti
 
”Deixa’t ajudar...”
 

 @mariaagustinamonti •  /lic.mariamonti

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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Adhesió de l’Ajuntament al Pla Comarcal 
per la diversitat sexual i de gènere

L’Ajuntament de Sant Just ha aprovat al 
Ple de novembre l’adhesió al primer Pla 
per la diversitat sexual i de gènere del 
Baix Llobregat 2020 – 2024. És el full 
de ruta de les polítiques públiques que 
s’hauran de desenvolupar a la comarca 
en els propers anys per possibilitar la 
promoció de la igualtat i la no discri-
minació de les persones LGTBI.

El Pla ha estat elaborat entre l’octu-
bre del 2019 i el juny del 2020, impul-
sat i coordinat per la Taula Comarcal 
LGTBI, amb la participació de tots els 
ajuntaments de la comarca i el suport 
de la Diputació de Barcelona.

El procés d’elaboració del Pla s’ha 
estructurat en tres fases -diagnosi, pla 
d’acció i redacció-, amb diversos espais 
i grups de participació d’ajuntaments, 
entitats i persones LGTBI. Diferents 
municipis de la comarca, com Sant 
Just Desvern, s’han adherit al Pla per 
treballar conjuntament, i de forma co-
ordinada, les accions recollides per 
treballar i difondre la diversitat sexual 
i de gènere. 

Reconeixement  
al tractament dels
espais verds de Sant 
Just amb tres Flors 
d’Honor  

El moviment impulsat per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) ha lliurat les Flors d’Honor 2020, 
els reconeixements als municipis que treba-
llen per a la millora dels seus espais verds 
urbans i enjardinats. Aquesta edició es 
tanca amb un total de 142 municipis a tot 
Catalunya i Andorra que formen part del 
moviment.

Sant Just ha obtingut un total de tres 
Flors d’Honor per tercer any consecutiu, 
i s’ha situat així en el rànquing del Baix 
Llobregat, per darrere de Sant Feliu, que 
n’ha obtingut quatre. El jurat de Viles 
Florides pot puntuar amb fins a cinc Flors 
d’Honor, una puntuació que encara no ha 
obtingut cap municipi.

La relació entre l’espai verd i el nom-
bre d’habitants, la relació entre els recur-
sos destinats al manteniment i la superfície 
verda i enjardinada, la diversitat floral, la 
funcionalitat dels espais verds, la integració 
paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat 
de manteniment, l’existència d’un inventari 
de patrimoni vegetal, el respecte pel medi 
ambient i la sostenibilitat són alguns dels 
aspectes que té en compte el jurat de Viles 
Florides a l’hora de valorar cada municipi. 

Premi d’arquitectura per un projecte en el qual 
participa el santjustenc Álvaro Alcázar
Álvaro Alcázar i els seus companys i com-
panya Eduard Llargués, Roser Garcia i 
Sergio Sangalli, companys i companya de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès de la UPC, han guanyat el premi 
Young Talent Architecture Award 2020.

El seu projecte, Oasi, proposa la re-
naturalització del riu Llobregat al seu 
pas per Sallent.

Aquest premi és part inherent del 
Premi d’Arquitectura Contemporània 
de la Unió Europea –Premi Mies van 
der Rohe (EU Mies Award), organitzat 
per la Fundació 

Mies van der Rohe amb el suport del 
programa Europa Creativa de la Unió 
Europea. És un premi organitzat bien-
nalment per premiar els millors projectes 
de final de carrera. 

El projecte ja està construït, ja que 
després de la redacció del projecte exe-
cutiu com a treball final, un cop acabat 
el Màster, el seu professor i director els 
va permetre fer el seguiment de l’obra. 
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Serveis i horari de la biblioteca  
en situació COVID-19

Des del 15 d’octubre es pot accedir a la 
majoria d’espais de la biblioteca amb 
aforament limitat, i accés directe a la col-
lecció. L’horari d’obertura és de dilluns a 
dijous de 16h a 20h, divendres i dissabtes 
de 10h a 13:30h.

L’oferta actual de serveis és: préstec 
i accés lliure a la col·lecció, consulta i 
estudi a sala amb aforament limitat (espai 
de treball tancat), sala infantil -accés al 
fons documental sense llocs d’estudi, 

espai de petits lectors tancat-, Internet i 
(s’habiliten 3 ordinadors: un a la planta 
baixa, un a la planta primera i un a la sala 
infantil, amb sessions d’1 hora),  i servei 
d’impressions. La devolució dels docu-
ments es continua fent només a través de 
les bústies de retorn.

A l’octubre també s’ha iniciat la nova 
temporada de clubs de lectura en for-
mat virtual i mantenint l’oferta del curs 
passat. 

Recapte  
d’aliments  
el 14 i 15  
de novembre
 
 
El Banc dels Aliments ha duplicat el 
nombre de persones usuàries a causa 
de la pandèmia, per la qual cosa es 
fa una crida a la població perquè hi 
aporti menjar, i poder complementar 
així el que ja arriba a la Creu Roja a 
través de la Unió Europea i del mateix 
Ajuntament, però que no és suficient. 

El 14 i 15 de novembre, el Rebost 
de Càritas farà recapte d’aliments i 
s’apel·la a la solidaritat ciutadana per 
recollir el màxim d’aliments possible 
per arribar a les famílies que ho ne-
cessiten. Les escoles i algunes entitats 
també faran recollida d’aliments. 
Establiments de recollida
Dissabte 14 al matí Mercat, Condis, 
Caprabo, l’Herbolari i Coses bones. 
Esclat (matí i tarda)
Dissabte 15 al matí: Consum 

Aportació de Sant Just Solidari a dos projectes de Gàmbia 
per fer front a la COVID-19 

L’ONG local Sant Just Solidari ha rebut una aportació eco-
nòmica de 1.406 euros del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament en el marc de la campanya d’emergència 
“Món local Covid-19” per tal que els projectes de cooperació 
puguin superar les dificultats de la pandèmia. 

Sant Just Solidari destinarà l’aportació a dos projectes de 
Gàmbia, a la població de Banyaka i al barri de Faroukunku 
de Tujereng. L’objectiu és garantir que la població benefi-
ciària no passi fam i tingui a l’abast mesures d’higiene per 
combatre la pandèmia del coronavirus. El projecte preveu 
l’adquisició i el repartiment a la població de sacs d’arròs de 
50 kg, galons d’oli de gira-sol per cuinar, bidons d’aigua amb 
aixeta i pastilles de sabó per facilitar que es rentin les mans.  
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Aquestes setmanes s’han lliurat bosses de malla reutilitzables a la 
ciutadania a través de punts informatius. Durant el mes de novembre, 
els comerços també repartiran aquestes bosses amb l’objectiu de treure 
la circulació les bosses de plàstic.

Els caps de setmana del 17 i 25 d’octubre es van fer activitats de cultura 
local. Són activitats permeses per la Generalitat i es fan a l’aire lliure, amb aforament limitat i amb les corresponents mesures de seguretat. 

El Celler de Can Ginestar acull fins al 15 de novembre “Living Room”, 

l’exposició de Montse Baques, amb pintura i dibuix, Laura Baringo,  

amb escultura i gravat, i Dorothee Elfring, amb fotografia i vídeo. 

La implantació del sistema de recollida porta a porta comercial ha començat la campanya informativa. Un equip de cinc dones aturades, han estat contractades a través de Plans d’Ocupació, i han rebut formació per explicar el nou model als establiments i aclarir-ne possibles dubtes. 

Les visites al cementiri per Tots Sants s’han fet de forma esglaonada, abans i després de l’1 de novembre. S’ha ampliat l’horari d’obertura i s’han adoptat les mesures de neteja i desinfecció per evitar contagis de la COVID-19. 

Sant Just s’ha sumat a la reivindicació de la despatologització de les persones trans durant el mes d’octubre. L’Ajuntament treballa per la diversitat de gènere i sexual, amb l’horitzó que tothom pugui viure, estimar i ser com vulgui. 

EN FLAIX
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El santjustenc Nacho Villarruel ha aconseguit la primera plaça absoluta a 
l’ ICAN Triathlon Gandia, seu del Campionat Autonòmic de triatló de  llarga 
distància, amb un temps de 8:44:49.

El 23 d’octubre es van lliurar els premis del 32è Concurs de Prosa i Poesia 
en català per a no professionals que impulsa el Servei Local de Català. Es 
van fer convocatòries esglaonades per les quatre categories existents per 
respectar les mesures de seguretat. 

L’Ajuntament ha fet un agraïment a les persones de Sant Just que han col·laborat amb la campanya per donar a conèixer els serveis socials universals, de la qual, properament, se’n farà difusió a través dels diferents canals municipals.

L’Ajuntament ha hagut de talar les nou palmeres de la pl. de la Pau i de lapl. Camoapa per motius de seguretat. Estaven afectades pel morrut, uninsecte les larves del qual excaven llargues galeries pels troncs de lespalmeres i les maten. 

S’han iniciat els treballs de rehabilitació de l’eixida i de la coberta
petita de la masia de Can Freixes, un edifici públic catalogat que forma
part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
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El Centre d’Atenció Primària de Sant Just està gestionant la 
pandèmia amb les eines professionals i tecnològiques que li 
proporciona el departament de Salut de la Generalitat, però són 
insuficients. L’equip de professionals del CAP està fent una 
gran tasca i s’ha d’agrair la seva feina. Malauradament, la 
nova càrrega laboral que ha suposat fer proves PCR o bé fer 
seguiments dels contactes per la COVID-19 ha frenat la programació 
de proves diagnòstiques i el control regular de les persones amb 
malalties cròniques. 

La Generalitat ha de reprogramar l’activitat diagnòstica i de 
cribratge dels procediments d’alt risc vital per a les persones 
per evitar que provoquin complicacions no desitjades. També és 
prioritari reprendre les accions assistencials suspeses 
perquè hi ha altres malalties que requereixen atenció sanitària al 
mateix nivell que la COVID-19. Els serveis d’atenció telefònica 
també s’han de millorar, perquè ningú quedi desatès.

Des del primer moment de la pandèmia, l’Ajuntament de 
Sant Just, governat pel PSC i Movem, s’ha posat al costat del 
CAP de Sant Just i del Departament de Salut. Com a partit, 
teníem clar que calia ajudar en tot allò que fos possible. Per 
citar alguns exemples, es van comprar càmeres web per als 
ordinadors del CAP perquè es poguessin fer videoconferències 
amb la població atesa i s’ha cedit un espai municipal per a 
les vacunacions de la grip. 

El PSC fa temps que reclama a la Generalitat l’ampliació 
del CAP, donat que la població està creixent i cal ampliar el 
local per incloure-hi tots els serveis necessaris. A la comarca, 
la Generalitat va acceptar construir un nou Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) al parc de Torreblanca, però el projecte 
està aturat. Es desconeix quan es tornarà a posar en marxa aquest 
nou ambulatori d’urgències, que prestarà servei tot l’any i les 24 
hores del dia. 

Tot i aquestes dues inversions pendents, sí que s’ha donat 
resposta a una altra demanda històrica del món local 
relacionada amb l’Hospital Moisès Broggi. La Generalitat 
ampliarà les urgències amb un nou edifici annex, que permetrà 
disposar de més de 80 llits per a crítics.

Amb la pandèmia, ha quedat clar que les poblacions del Baix 
Llobregat necessiten més infraestructures sanitàries que permetin 
descongestionar els serveis actuals.

La població agraeix l’esforç realitzat amb la COVID-19, 
però se sent desatesa en la gestió d’altres malalties. Un 
risc sanitari que no ens podem permetre.

LA SANITAT  
NECESSITA UN CANVI
 

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

EL CONTRAST ENTRE 
LES PARAULES 
I ELS FETS 

Laia Flotats 
i Bastardas
Grup Municipal  
de JuntsxCAT-PAR

LA SEGONA  
ONADA

Sergi Seguí 
Esteve
Grup Municipal d’ERC

El setembre passat vam debatre al Ple (per cert, encara 
presencial, malgrat les restriccions existents i les nostres 
reclamacions) una moció sobre la Llei dels lloguers, que 
limita els preus als quals es pot llogar un habitatge a 
Barcelona i altres zones, i concretament a Sant Just. 

Ara fa set mesos, el 4 de març, vam fer un Ple extraordinari, 
convocat de pressa i corrents per l’Equip de Govern Municipal, 
en què se’ns va exposar una modificació de planejament 
urbanístic a la zona de Torreblanca, tocant a la promoció 
d’Els Miralls, que no podia esperar a ser aprovat al Ple 
ordinari de març. 

No podia esperar perquè l’endemà entrava en vigor l’obli-
gatorietat de cedir un 40% del sòl edificable a habitatge 
de Protecció Oficial, del qual la meitat ha de ser destinat a 
lloguer protegit (aquesta llei establia un termini de 45 dies 
per què aquest canvi fos aplicable. Es veu que no se’n van 
adonar fins set dies abans de la finalització del termini, i 
és clar, els va tocar córrer). 

Gràcies al fet d’haver celebrat aquest Ple extraordinari 
l’últim dia, només s’hi destinarà el 30% (antic percentatge) 
sense l’obligació que sigui de lloguer protegit. 

A més a més, tot això amb enganys als nous veïns i veïnes 
de la promoció d’Els Miralls, a qui sempre havien explicat 
que en aquell sòl hi anaven equipaments, no un bloc de set 
plantes, que és el que s’ha acabat aprovant. 

Sorprèn que la mateixa formació política que va permetre, 
permetre i aprovar aquesta minva en l’oferta de pisos de 
lloguer protegit que podria tenir el nostre poble, sigui la 
mateixa que després vota a favor d’una moció sobre la Llei 
dels lloguers, i ens dediqui un discurs a tots i totes al Ple 
parlant del gran problema que hi ha amb els preus dels 
lloguers, i dient què bé que ho fan ells i elles i que dolents 
que són els i les propietàries de pisos. 

La gràcia de formar part d’un govern és que pots prendre 
decisions que tenen grans conseqüències. La més important, 
canviar el món. 

I la desgràcia és ser-hi només per fer-hi discursets sense 
cap més conseqüència que assegurar-se que sembli que es 
canvia el món, però sense fer-ho de veritat. 

Més fets i menys paraules 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

La “segona onada” del coronavirus ha arribat. Les dades 
són similars a les del mes de març però, per sort i gràcies 
en part a la prevenció aplicada per la Generalitat, la situació 
no és la mateixa. Ni de bon tros ens trobem les residències 
com al març; ni els ingressos hospitalaris ni l’ocupació de les 
UCI’s són iguals. Sembla que l’estratègia de fer proves PCR 
i cribratges massius està donant resultat. Però no ha estat 
ni és suficient. I ha calgut aplicar mesures extraordinàries 
que han anat més enllà de l’àmbit sanitari i han afectat, 
sobretot i especialment, aquells espais on es tendeix més 
a la socialització.

I és que per trencar la cadena de contagis el millor és 
trencar la cadena de contactes. I això només és possible 
si no tenim on socialitzar.

Aquest cop, i a diferència del mes de març, el Govern 
ha aprovat un paquet de mesures i ajudes urgents per als 
sectors més afectats. 40 milions d’euros per acompanyar 
negocis, empreses, treballadors i treballadores que fan grans 
sacrificis i 300 milions per contractar més personal , reforçar 
l’atenció primària i el seguiment de les cadenes de contagi.

La situació afecta també a Sant Just. No direm que ara 
estem més preparats que al març, perquè no és cert. Ningú 
està preparat per fer front a una situació de crisi sostinguda 
com aquesta. Però sí més conscienciats. La població ajudarà, 
en la mesura de les seves possibilitats, al comerç i a la 
restauració local. Qui sigui propietari rebaixarà o ajornarà 
lloguers de locals. Els consumidors farem l’impossible perquè 
l’economia segueixi sent dinàmica: demanarem menjar per 
emportar; farem la compra per telèfon o per WhatsApp...

Des de l’Ajuntament toca accelerar projectes que són 
a mig i llarg termini, com el Marketplace. Però també, i, 
sobretot, ajudar de manera directa. Hem proposat que les 
famílies tinguin xecs de descompte per gastar al comerç 
local i que la taxa de recollida de residus comercials es 
rebaixi a aquells més afectats.

El Govern municipal ens tindrà al costat com hem vingut 
demostrant des del març. Però també hi ha desacords. Perquè 
Esquerra som un partit amb vocació de govern, ajudant a 
tothom a tirar endavant en les situacions més complicades. 
No hem parat de proposar solucions a cada repte que se’ns 
ha presentat i la nostra actitud ha estat la de sumar i no la 
d’aprofitar políticament el moment, criticant-ho tot. No toca.
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CAL ENFORTIR 
LA SALUT
 

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal  
de Movem Sant Just

EL CAMBIO

 

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

REPRESSIÓ D’ALLÀ I.... 
D’AQUÍ 
 
Grup Municipal 

de la CUP

L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 
ha transposat completament les lògiques habituals 
dels centres d’atenció primària. Molts CAPs d’altres 
municipis van haver de tancar per decisió unilateral de la 
Conselleria de Salut i sense diàleg amb els governs locals, 
per aglutinar l’atenció primària en centres més espaiosos, 
les visites van passar a ser pràcticament totes telemàtiques 
i els i les professionals també s’han hagut de fer càrrec de 
l’assistència a les residències i de practicar els tests PCR 
a la població.

No voldríem pensar que el Govern de la Generalitat 
està aprofitant els tancaments durant l’estat d’alarma, 
inicialment amb caràcter provisional, per consolidar el 
desmantellament del model sanitari de proximitat que amb 
anys, esforços i complicitats s’ha construït en aquest país.

Durant aquests primers mesos després de l’e hem pogut 
veure com el CAP del nostre municipi ha sofert una saturació 
que no s’havia vist mai. Fet que evidencia una falta de 
recursos i de personal necessaris per al bon funcionament. 
A pesar d’això, hem vist també un grup de professionals que, 
treballant per sobre de les seves possibilitats, estan al peu 
del canó atenent les persones usuàries.

Cal recordar que els quatre pilars fonamentals de l’atenció 
primària són l’accessibilitat, és a dir, que els centres esti-
guin oberts i siguin propers a la ciutadania. La integralitat, 
que és la visió de la persona en el seu conjunt, englobant 
també la seva situació socioeconòmica i tot el seu entorn. 
La longitudinalitat, que representa el vincle i la relació 
continuada entre professionals i pacients. I la coordinació, 
que és la interacció que es produeix amb tot el sistema. 
Precisament, la ruptura de la longitudinalitat ha afectat 
les poblacions més vulnerables, i això ha provocat que 
es cuidi menys les persones que més ho necessiten, ja que 
són les que tenen més difícil l’accés al sistema. 

Des de Movem pensem que cal intensificar l’atenció 
a aquelles persones que més ho necessiten, que cal 
recuperar la presencialitat, ja que en l’atenció telefònica 
es perd gran part de la informació sobre el pacient i la seva 
situació personal i la necessitat de potenciar l’autogestió 
des dels centres d’atenció primària i enfortir la seva capacitat 
organitzativa, coneixent l’entorn dels pacients i treballant 
amb la comunitat per arribar a tothom. 

El passat 8 d’octubre, en el marc de la visita de Felip 
V a Barcelona, després que diverses persones cremessin 
fotos del rei (activitat legal) a la plaça Camoapa, sense 
que hi hagués cap incident, dos Mossos d’esquadra 
vestits de paisà van intentar identificar un jove que hi 
havia participat. Es va fer en la penombra, en un lloc 
apartat, quan ja gairebé tothom havia marxat perquè 
l’acte havia finalitzat. Sort que diverses persones ho 
van veure de lluny i s’hi van atansar, suavitzant-se així 
la situació. Què hauria passat si ningú ho hagués vist?

Parlem de la repressió de l’Estat envers l’indepen-
dentisme, però caldria remarcar que cada cop que 
hi ha alguna mobilització al carrer relacionada amb 
l’independentisme combatiu, el nostre govern envia els 
Mossos d’esquadra i, aquests, sovint actuen de forma 
similar a com ho va fer la Guàrdia Civil o la Policia 
Nacional el primer d’octubre i posteriorment. 

Recordem la famosa frase del president Torra en què 
instava els CDR a “apretar” i, posteriorment, el govern en-
viava, i segueix enviant, els Mossos a atonyinar activistes. 

També cal recordar que la Generalitat s’ha personat com 
a acusació particular en una trentena de casos contra 
activistes independentistes, fins i tot demanant penes 
de presó. Un exemple paradigmàtic és el d’ “Els 9 de 
lledoners”, que es van manifestar per la llibertat dels 
presos polítics quan aquests eren traslladats a Madrid 
per a l’inici del judici i van acabar imputats perquè la 
pròpia Generalitat els va denunciar, demanant penes de 
presó. La Generalitat, per exemple, també va demanar 
quatre anys de presó per al jove detingut durant la 
manifestació contra el sindicat de la policia espanyola 
Jusapol, sí, aquells senyors que es van passejar pels 
carrers de Barcelona mofant-se dels ciutadans a qui 
havia estomacat mesos abans. 

I per embolicar la troca, fa uns dies es va fer públic 
que, recentment els Mossos d’esquadra han condecorat 
a 400 agents per la gestió dels aldarulls postsentència 
del primer d’octubre, vaja, com va fer l’Estat amb els 
agents que deien “que nos dejen actuar”. 

De vegades ens fem una pregunta: Tenim l’enemic 
a casa?

La política sirve para mejorar la vida de la ciudadanía, 
y pierde su sentido cuando se toma como excusa la 
ideología, para no dar pasos al frente y dar la opor-
tunidad al cambio.

Sant Just Desvern se merece un cambio y no tener 
grupos políticos que se quejan pero no se mueven por 
conseguirlo. Criticar no aporta nada si no se acompaña 
de propuestas, de un proyecto novedoso que ilusione 
a la ciudadanía y que despierte a todos los políticos y 
políticas que están en la fase de confort o resentimiento.

Hay que trabajar para instaurar esta mentalidad y 
promover el municipalismo dejando de lado las ideo-
logías. Es necesario unir todas las fuerzas aportando 
cada grupo nuestras mejores propuestas sociales, 
económicas, sanitarias y de bienestar. Que todos los 
grupos municipales que formamos parte del consistorio 
aportemos lo mejor de nosotros y nosotras no debería 
ser voluntario, sino que debería ser un deber hacia los 
y las ciudadanas de Sant Just Desvern.

Después de más de un año de legislatura hay que 
dar un paso al frente y decir las cosas claras. El 
Gobierno del Sr. Perpinyà quiere ejecutar el plan con 
el que se presentó a elecciones. Es lógico. Pero los 
resultados de las elecciones apuntan a que no puede 
hacerlo sea de nuestro agrado o no. Hay que buscar la 
unión y el consenso. Mientras otros grupos políticos 
están rendidos en el modo confort sin ganas de hacer 
realidad su proyecto por encima de su ideología, yo 
apuesto por unir fuerzas para conseguir los mejores 
resultados para nuestro pueblo.

Quiero aprovechar para desearos muchos ánimos 
a todos/as los que estáis afectados por la cesión 
de vuestra actividad debido al COVID-19. Desde el 
consistorio se han tomado medidas para ayudaros 
como la cancelación de las tasas de las terrazas, y 
está en estudio la tasa de basuras de los comercios. 
Pero se puede hacer mucho más y eso exigiremos 
al ayuntamiento y a la Generalitat que no responde 
a vuestras necesidades y no tiene ningún plan claro.

Vivimos momentos delicados. Es momento de unir 
fuerzas para tirar adelante y salir de esta crisis sa-
nitaria, económica y social. Solo unidos y unidas 
tendremos fuerza.
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AGENDA D’ACTIVITATS NOVEMBRE 2020. SANT JUST DESVERN

LES SESSIONS ONLINE REGNEN EN ELS ACTES 
I ACTIVITATS DE NOVEMBRE 

RECONEIXEMENT A FULGENCI BAÑOS

MOLT PER VIURE A SANT JUST TOTES LES ACTIVITATS

a www.santjust.cat i també
a l’app santjustcat

Malauradament 
continuem amb 
una situació difí-
cil per la Covid19 i, 
en conseqüència, 
l’activitat cultural 
i lúdica s’ha hagut 
d’adaptar als nous 
temps. Per aques-
ta raó fet, les sessi-
ons virtuals s’han 
anat convertint en 

les reines de l’oferta cultural. La tecno-
logia avui ho permet i infants, persones 
adultes i, fins i tot, bona part de les per-
sones grans ens hem adaptat a la situació.
Amb l’esperança de retrobar-nos i recu-
perar l’activitat presencial, destaquem 
en aquesta agenda alguns dels actes i 
activitats previstos, com la commemo-
ració del Dia Internacional contra la vi-
olència de gènere que aquí us detallem:

25 de novembre, Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere

Dilluns 23 de novembre
A les 19 h
“Davant qualsevol dubte de violència masclista, 
t’ajudem!”
Directe a instagram santjustcat, amb 

Desirée Slauka Triller Trujillo i Clara 
Micolau Bel, advocades del Servei d’As-
sessorament Legal gratuït per a dones 
maltractades.
Col·labora: Dona i Empresa

Dimarts 24 de novembre
A les 19 h. “Acompanyament, suport 
i apoderament de les dones!”
Directe a instagram santjustcat, amb Cris-
tina Escudé Ginés, psicòloga del Servei 
d’Atenció Psicològica Municipal del PIAD

Dimecres 25 de novembre
Dia Internacional contra la violència de gènere
A les 19 h, a la pl.Verdaguer
Acte institucional: lectura de poemes amb l’alum-
nat de l’Institut Sant Just i lectura del manifest
*Repartiment de mascaretes contra la violència 
masclista

A les 19.30 h, a la Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu. Teatre: Juicio a una zorra
Direcció: Roger Cònsul
Interpretada: Maria Vancells
Organitza: Ateneu
Preu: 10€ (general) i 8 € (socis/es Ateneu 
i totes les dones del poble).
*Actes condicionats a l’evolució de la 
pandèmia, per la qual cosa podrien ser 
subjectes d’anul·lació.

Divendres 27 de novembre
A les 19 h
“La violència masclista a les xarxes socials”  
Directe a instagram santjustcat, amb 
Andy Asadaf, activista feminista i LGTB+

Dilluns 30 de novembre
A les 11.30 h, en streaming
Monòleg: No solo duelen los golpes,  
de Pamela Palenciano
Ponència teatral d’una hora de durada 
sobre l’amor romàntic i la violència 
masclista. Restransmissió en streaming 
a través del canal Youtube del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

A les 19 h
“Aprenem a reconèixer les violències masclistes 
a l’entorn digital i com actuar” Taller sobre 
violències a les xarxes socials amb Ra-
quel Ballesteros, psicòloga, i Tatiana 
Delgado, comunicadora social
Inscripcions a bustiaigualtat@santjust.cat

Si la situació ho permet, pel dia 14 de 
novembre, a les 13 h, està previst als Jardins 
de Can Ginestar, es farà una trobada amb 
la finalitat de reconèixer la la persona 
d’en Fulgenci Baños Rodríguez, veí i 
uns dels fundadors de la SEAS, amant 
del muntanyisme i gran coneixedor de 
Sant Just Desvern.

La SEAS i l’Ajuntament li reten aquest 
homenatge i amb aquest motiu també s’ha 
instal·lat a la balconada de Can Ginestar el 
perfil dels turons on s’indiquen els punts 
que s’hi veuen, des de Sant Ramon fins a 
la Torre de Collserola.

Nascut l’any 1922, ha viscut i treba-
llat sempre a Sant Just, cosa que el va 

fer un gran coneixedor del poble. El 
muntanyisme sempre ha estat cabdal a 
la seva vida i l’any 1966 va ser president 
de la SEAS marcant un rumb al jovent 
perquè s’impliqués en l’entitat. Va morir 
l’any 2005 sense desvincular-se mai de 
la SEAS.

   Del 23 al 30 de novembre la Casa de Cultura Can Ginestar s’il·lumina de violeta 
NOTA: Totes les activitats recollides en 

aquesta agenda estan condicionades 
a l’evolució de la pandèmia per la 

Covid-19, per tant, poder ser subjectes 
d’anul·lació. 
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NOVEMBRE LITERARI, SESSIONS VIRTUALS I PRESENCIALS  
DE LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

30 NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT EDUCADORA

Sessions virtuals dels Clubs de Lectura

•  Club dels dijous  
(1r dijous de mes, a les 19 h)

•  Club dels dimarts  
(3r dimarts del mes , a les 19 h)

•  Club de Novel·la Negra: 17 de novembre, 
a les 19 h.Inscripcions obertes. 
Lectura: Lo que esconden las nubes 
oscuras, d’Anne Holt

•  Club de lectura en anglès: 25  
de novembre, a les 19.30 h

•  Club de lectura de Teatre:  
2 de desembre, a les 19 h. 
Inscripcions obertes.

Xè NOVEMBRE LITERARI
 
Nova edició del “Novembre Literari” 
que enguany celebra els 10 anys.  Hem 
viscut edicions en les quals hem gaudit 
dels diversos gèneres literaris i de 
visites de reconeguts escriptors/es, 
poetes i professionals del món editorial.  
Enguany, amb motiu de la Covid19, 
és una edició diferent obligats per 
la situació sanitària, però igualment 
podreu gaudir, ja sigui presencialment 
si ho permet la situació o virtualment, 
de diverses activitats literàries 
adreçades a totes les edats.

•  Taller Bibliolab: “Salvem els oceans”,  
amb Sandra Uve 
Per a infants a partir de 7 anys.  
Cal inscripció prèvia. 
Dimecres 11 de novembre, a les 17.30 h. 
Sala Infantil de la biblioteca

•  Taller Bibliolab: “Filtres d’un món invisible”, 
amb App Arte 
Per a famílies amb infants  
de 4 a 7 anys. Cal inscripció prèvia. 
Dimecres 18 de novembre, a les 17.30 h. 
Sala Infantil de la biblioteca

•  Tastets de contes a casa amb Raquel  
de Manuel 
Dies 13 i 27 de novembre, a les 16 h. 
Canal Youtube de la biblioteca  
i xarxes socials

•  Apprendre més enllà dels llibres 
Literatura i recursos digitals  
per a infants 
Divendres 20 de novembre. A través 
del canal Youtube de la biblioteca  
i xarxes socials

•  Sessió de recomanacions d’àlbums il·lustrat 
temàtics i acompanyament lector 
Per a infants de 0-7 anys 
Mitjançant la plataforma Zoom de la 
biblioteca

•  Contacontes, recital de poesia i concert* 
11 h Contacontes: “Gira el barret i..., 
rodari, rodari, rodari”, amb Rosa Pinyol 

12 h Recital de poesia amb el poeta 
Gerard Vila i la poeta Carla Fajardo 
13 h Concert: “Jordi Humet canta 
Martí i Pol”

Dissabte 21 de novembre, al Parc de la 
Plana Padrosa
 
• Activitat infantil, dansa i concert*
11 h Activitat infantil: Paraules que 
tenen màgia, amb l’actriu Rosa Fité
12.30 h Dansa contemporània: 
Underneath, amb Lali Ayguadé i 
Lisard Tranis
13 h Concert: Guitarres efímeres, amb 
Joan Urpinell i Pere Puertas
Dissabte 28 de novembre, a l’Escola 
Montserrat

*Aforament controlat. Caldrà 
inscripció prèvia a santjust.cat

Enguany se celebren 30 anys de la pro-
clamació de la Carta de Ciutats Educa-
dores que promou una visió de la ciutat 
que situa l’educació com a vector de 
transformació social i de millora de 
la vida comunitària. Coincidint amb 
l’aniversari es proclamarà una nova 
versió actualitzada d’aquest document.

Sota el lema “30 anys transformant 
persones i ciutats per a un món millor” 
la intenció és compartir amb les més de 
500 ciutats que en formen part aquesta 
trajectòria i objectius aconseguits..

 A Sant Just fa uns anys que ho cele-
brem i volem deixar constància d’aquests 
moments que hem compartit, per tant, 

estigueu atents i atentes a les xarxes so-
cials en les quals farem difusió del Sant 
Just Desvern com a ciutat educadora!
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NOTÍCIES

Xerrada AFA’s: Encarem el curs sense por i amb il·lusió?! 
Com estem i què pensem del que està passant?, amb M.Helena 
Tolosa, psicopedagoga i docent
Dijous 5 de novembre, 
a les 19 h. Sessió virtual.

Seminari: “No estan sols, no els deixem sols”, amb Susagna Nevado 
Gutiérrez, llicenciada en Psicologia per la UB. Dins del se-
minari “Els maltractaments i abusos sexuals en la infància i 
l’adolescència” adreçat a la comunitat educativa i organitzat 
per la Xarxa 0-6, UAB i Ajuntament.
Podeu participar fent la inscripció a:
https://forms.gle/ZBphvV2MByjCKJJp7
Dimarts 10 de novembre, de 13 h a 14 h

Estones de Clàssica: Música clàssica, 
teatre i humor, amb Trio Capmany
Preu: 10 € (general), 8 € (socis i 
sòcies Ateneu), 5 € (menors de 25 
anys) i gratuït, alumnat de l’Escola 
de Música de l’Ateneu

Diumenge 15 de novembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu

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
Fins a nou avís, les activitats i la programació del Centre 
Social ha estat aturades per les noves restriccions per 
la Covid-19.

AUGGE
Podeu seguir les conferències a través de les sessions 
virtuals que l’entitat ha començat a emetre.

NO US PODEU PERDRE... 
Cicle Gaudí: La boda de Rosa, de la directora Iciar Bollaín
Preu: 4,50 € (general), 3 € (socis/es Ateneu, Òmnium Cultural, 
Club Vanguardia i Carnet Jove). 
Dimecres 18 de novembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Tertúlia Ateneu: La precarietat laboral i les transformacions del mercat  
de treball, amb Ramon Alòs, professor de la UAB
Divendres 20 de novembre, a les 19 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Excursió matinal de la SEAS a les barraques de pedra seca de Rellinars 
(Vallès Occidental)
Diumenge 22 de novembre, des del Parc del Parador

Jazz On Air Series: Alkalin Quintet
Preu: 10 € (general), 8 € (socis/es Ateneu) i 6 €  
(menors de 30 anys). 
Diumenge 22 de novembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

El Documental del mes: Robots. Les històries d’amor del futur, 
de la directora Isa Willinger. 
Preu: 6 € (socis/es de l’Ateneu: 4 €). 
Divendres 27 de novembre, a les 19 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: Sant Cugat del Vallès, més que un monestir
Dissabte 28 de novembre, a les 11 h. Preu: 10 €

Pessebre de la SEAS
Activitat de 2 dies. 
Més informació www.santjust.org/seas
Dies 28 i 29
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EXPOSICIONS
Living Room, de Laura Baringo, Montse 
Baqués i Dorothee Elfring
Al Celler de Can Ginestar, del 15 
d’octubre al 14 de novembre

Llums i ombres, de Pilar Montserrat
Al Celler de Can Ginestar, del 19 de 
novembre fins al 23 de desembre

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

AGOST-NOVEMBRE 2020

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes d’octubre (4.888 clics)
1.  Dues persones amb antecedents detingudes a Sant 

Just per conduir un vehicle robat  
2.  Aprovat el Pla de millora urbana d’un nou sector a 

Sant Just Desvern  
3.  Talada la palmera de l’Antiga Granja Carbonell per 

motius de seguretat  
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Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL 
s’edita cada mes i es fa arribar, mit-
jançant una bustiada, a totes les llars 
del municipi. Si no el rebeu correc-
tament, 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 DESEMBRE 2020 – 
GENER 2021
Màxim dia per comunicar les 
activitats: 13 novembre

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 

Creu Roja Esplugues @EspluguesCr
Ara mateix a @santjustcat donant suport 
al concert de Swing-La. Recorda respectar 
les mesures de seguretat per una 
#culturasegura:
- Distancia Flecha izquierda y derecha - Mans 
Palmas juntas y hacia arribaSímbolo de agua 
potable - Mascareta Cara con máscara médica.

Yolanda Jimenez @yolihop. Tan de bo sigui 
perque manquen papereres... Però crec que 
hi ha uns quants amb comportaments incívics 
i Cara de cerdo Tot i així, continuem esperant 
les papereres a les que fèieu referència 
@santjustcat

santjustcat @santjustcat
Felicitats. Infants  joves i persones adultes, 
avui han pogut recollir el premi  del concurs 
de prosa i poesia en català convocat pel Sant 
Jordi 2020. 
@cpnlcat, esperem poder tornar a  fer un bon 
acte literari l’any que ve. @AteneuSantJust 
@joanbasaganyas @justfosalva

Isaac Santana @isantanaaa
Mi hijo tuvo contacto con una persona positiva 
por #Covid_19 Ayer le hicieron PCR y hoy 
ya teníamos el resultado: NEGATIVO. Quiero 
agradecer a la Sanidad Pública la gran labor. 
Sólo en @santjustcat  se hacen 90 pruebas  
al día.

CAVALCADA DE REIS
Comunicat als nens i nenes de Sant Just!

Estem treballant perquè arribin els 
Reis Mags a Sant Just Desvern amb 
totes les normes de seguretat i que 
tothom puguem gaudir de la seva vi-
sita el proper 5 de gener de 2021. Tot 
i així, serà diferent i no es podrà fer la tradicional rebuda a la 
plaça de l’Ajuntament per evitar aglomeracions de persones.
Enguany el vostre compromís, solidaritat i sacrifici han estat 
exemplars i els Reis tenen moltes ganes de visitar-vos i agrair 
el vostre exemple durant aquest any difícil. Queda molt poc 
perquè els Reis Mags de l’Orient ens portin portin la seva màgia!

Us mantindrem informats i informades!

@francescfabre
Nou espai de venta

MÉS (+) PER LA SALUT
Salut: ara més que mai!
El mes de novembre també és el més de la salut a les escoles. És 
durant aquest mes que les persones professionals de l'ABS Sant Just 
s'apropen a les escoles i fan tallers i xerrades als infants i joves per 
fomentar els hàbits saludables i la prevenció.
Tallers sobre hàbits posturals, alimentació saludable, higiene per-
sonal, sexualitat i afectivitat, acompanyament emcional, alcohol i 
begudes energètiques, oci nocturn lliure de sexisme, activitat física 
i salut... són alguns exemples d'aquesta activitat preventiva que 
s'organitza conjuntament entre l'Ajuntament i l'ABS, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.




