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Joan Basagañas i Camps, 
nou alcalde de Sant Just Desvern

 

L’Ajuntament aprova un 
pressupost de 31,1 milions 

d’euros per a 2021

Comença el procés 
participatiu per redefinir 

la plaça de la Pau

Accions per millorar 
la mobilitat a la zona 

de la Miranda
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NOU ALCALDE

Joan Basagañas i Camps, candidat del 
grup municipal del PSC, ha estat escollit 
nou alcalde de Sant Just Desvern en el 
ple municipal extraordinari celebrat el 
28 de novembre. Així, pren el relleu de 
Josep Perpinyà i Palau, després que aquest 
anunciés pocs dies abans la seva renúncia 
per motius de salut.

El candidat socialista va comptar amb 
9 vots favorables, 7 del PSC, 1 de Movem 
i 1 del regidor no adscrit. D’altra banda, 
Laia Flotats (JuntsxCAT-PAR) va 
obtenir 4 vots, Carles Garcia 
(CUP-AMUNT) 1 vot, i es 
va produïr 3 abstencions 
d’ERC. El Govern Muni-
cipal seguirà format per 
la coalició dels grups 
municipals del PSC i 
Movem.

En l’acte de presa de 
possessió del càrrec, Joan 
Basagañas va mostrar la seva 
intenció de seguir el full de ruta ja 
dissenyat pel govern municipal amb cinc grans 
eixos: l’atenció social als col·lectius més 
castigats per la crisi de la Covid-19, l’accés 
a l’habitatge, la sostenibilitat, el desplega-
ment de la ciutat de 20.000 habitants, i la 
seguretat i la convivència. Basagañas va 

assegurar que sempre ha entès la política 
“des del diàleg, la negociació i, quan és 
possible, l’acord” i es va comprometre 
a treballar perquè l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern segueixi sent una institució 
valorada i respectada.

En acabat el ple de presa de possessió 
del nou alcalde, es va celebrar un segon 
ple extraordinari, en el qual es va prendre 
coneixement de la renúncia de l’acta de 
regidor de Josep Perpinyà.

Alicia Murciano Zurita serà la 
persona que substituirà Josep 

Perpinyà com a nova regido-
ra socialista, un cop la Jun-

ta Electoral ho autoritzi. 
Aquests canvis de perso-
nes, també suposaran la 
reestructuració de les 
funcions i les regidories 

amb un nou cartipàs.
Les dues sessions 

plenàries van ser presen-
cials, atès que cada regidor/a 

havia d’emetre el seu vot secret, i davant 
un públic molt reduït per complir amb 
l’aforament i les mesures de seguretat 
per la COVID. Tot i això, es van emetre 
en directe i es poden recuperar a través 
del canal de YouTube de l’Ajuntament. 

Joan Basagañas és escollit alcalde  
de Sant Just Desvern

Un defensor acèrrim 
de l'Administració Pública

Joan Basagañas i Camps és llicenciat 
en Ciències Polítiques i de l'Admi-
nistració, i màster en Gestió Pública. 
Ha treballat en el sector públic i 
privat i des del 2008 és coordinador 
d'Urbanisme i Promoció Econòmica 
a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. El 2011 va ser escollit 
regidor a l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern, on ha exercit responsa-
bilitats polítiques i de Govern en 
regidories com la d'Urbanisme o 
la de Cultura, sent també 1r Tinent 
d'Alcalde.

Defensor acèrrim de l’Adminis-
tració Pública i de la gestió eficaç 
dels recursos públics, així com de 
trobar fòrmules de col·laboració 
amb el teixit productiu i associatiu, 
i altres ens i administracions, ha 
viscut i estudiat en diversos països 
europeus, la qual cosa li permet tenir 
una visió internacional i veure les 
possibilitats de recerca de recursos 
a Europa. 
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EQUIP DE GOVERN

Fa uns mesos en Josep Perpinyà em va explicar que la recuperació 
dels problemes de salut que havia tingut durant l’anterior mandat 
estava anant més lenta del que preveia i que no estava del tot segur 
de poder-se recuperar al 100%. Ell sempre ha viscut l’Alcaldia i 
la política municipal amb màxima intensitat, i no concebia mantenir 
l’Alcaldia sense trobar-se plenament recuperat. Aquell dia en Josep em 
va dir que probablement em demanaria que fes un pas endavant 
i que assumís un compromís i una responsabilitat més gran, 
sempre i quan comptés amb el vist i plau de l’agrupació del PSC, 
com així va ser.

Vaig sortir del seu despatx amb una barreja de sentiments. 
Il·lusió per un costat, cert vertigen per l’altre. Il·lusió perquè tots 
aquells que ens dediquem a la política municipal, ho reconeguem 
o no, anhelem poder ostentar algun dia la màxima representació 
del nostre poble. Vertigen perquè ja intuïa aleshores – era fàcil de 
preveure – que el buit a ocupar, si finalment en Josep no es veia 
en cor de continuar, seria enorme.  Finalment, tal i com ens va 
comunicar fa pocs dies, en Josep Perpinyà ha decidit prioritzar la seva 
salut  i ara toca donar aquest pas endavant i assumir aquest gran repte amb 
il·lusió, respecte i humilitat, amb molta humilitat.

Aquests darrers dies he pogut parlar amb tots i totes les els 
portaveus del consistori. He copsat en tots ells una clara voluntat 
d’obrir nous espais de col·laboració. Alguns des del govern, com és el cas 
de Movem, a qui vull agrair novament el seu compromís amb un 
projecte llargament compartit. Des d’una oposició constructiva en 
la resta de casos. És de justícia reconèixer i agrair aquesta actitud. 

Mai he entès la política com un espai de confrontació vis-
ceral, ni de veritats absolutes ni de bons ni dolents. Al contrari. 
Sempre he entès la política des del diàleg, la negociació i, quan és 

possible, l’acord. Així és com intentaré governar durant els propers 
dos anys i mig.

El full de ruta a nivell de gestió de govern està plenament dis-
senyat. El Pacte de Govern, el Pla d’Acció Municipal i el Pacte de Ciutat són els 
tres fars que il·luminaran la nostra acció de govern. Una acció que pivotarà 
sobre 5 grans eixos:

Eix 1. L’atenció social a aquells col·lectius que surtin més malparats 
de la crisi que estem patint. 

Eix 2. L’accés a l’habitatge. Cal construir més de 200 habitatges 
de lloguer assequible durant aquest mandat per a impedir que 
moltes famílies hagin de marxar de Sant Just. 

Eix 3. La sostenibilitat. Cal preservar l’entorn natural que tenim, 
millorar els indicadors de reciclatge, fomentar la mobilitat soste-
nible i augmentar producció d’energia verda, tant a nivell públic 
com privat. 

Eix 4. Desplegar la ciutat dels 20.000 habitants. Properament 
assolirem aquesta fita i hem d’adequar la nostra xarxa d’equipaments 
i serveis a les noves exigències que implicarà aquest salt qualitatiu. 

Eix 5. Seguretat i convivència. Aquest govern seguirà invertint 
en polítiques de seguretat ciutadana, de gènere i en les polítiques 
socials per a garantir la cohesió social i la convivència.

Com a Alcalde em comprometo a deixar-me la pell perquè l’Ajuntament 
segueixi sent una institució valorada i respectada. I també em comprometo 
a actuar i treballar amb lleialtat i respecte amb la resta d’instituci-
ons, especialment aquelles que, com el govern de Catalunya, estan 
encapçalades per projectes diferents al meu.

Voldria acabar amb un fragment del poema Ara mateix de 
Miquel Martí i Pol, que ben podria representar el moment actual:

Posem-nos 
Dempeus altra vegada i que senti
La veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti
I en acabat, que cadascú es vesteixi
Com bonament li plagui, i via fora!
Que tot està per fer i tot és possible 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

OBRIM UNA 
NOVA ETAPA

NOVA ALCALDIA, 
MATEIX PROJECTE 
MUNICIPAL

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

El passat 28 de novembre es va celebrar un ple d’investidu-
ra a causa de la renúncia de l’exalcalde Josep Perpinyà. El ple 
celebrat va proclamar Joan Basagañas com a nou alcalde de l’Ajuntament  
de Sant Just Desvern.

Aquest canvi d’alcaldia, però, no modifica el rumb d’aquest govern 
i els objectius que té marcats. En aquest govern seguim lluitant 
dia a dia per complir el Pacte de Ciutat per la recuperació 

social i econòmica, per complir el Pla d’Acció Municipal i el 
Pla d’Inversions del Mandat. Perquè seguim amb la mateixa 
determinació, construir un Sant Just més just, lluitant per combatre 
les desigualtats socials, culturals i econòmiques, més feminista, 
combatent la xacra del patriarcat des de la coeducació i l’apo-
derament, i més sostenible, apostant per la transició energètica 
cap a energies renovables.

El canvi d’alcaldia modifica el cartipàs municipal, amb l’entrada 
d’una nova regidora a l’Equip de Govern, que ens ha fet repensar 
les diferents competències de cada regidor i s’han redistribuït 
per tal de maximitzar els resultats i arribar al més lluny possible en el 
que queda del mandat fins al 2023.

I amb aquests canvis en les persones que conformem el 
govern seguirem avançant, amb la mateixa determinació i els 
mateixos objectius i també amb la mateixa mà estesa cap als grups de 
l’oposició per a trenar diàleg i, si és possible, acords amplis, que tinguin 
el caràcter d’esquerra i progressista per a, entre tots i totes, 
fer caminar el municipi que pugui ser viscut per tothom amb igualtat de 
drets i sense exclusions. 
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Kiko Ferrer Miguel, 
regidor no adscrit

“Quiero felicitar a nuestro nuevo al-
calde Joan Basagañas y le agradecería 
que haga políticas para el bien de la 
ciudadanía y del municipio, dejando 
de lado la ideología y los colores. Que 
sea abierto hacia las propuestas de la 
oposición y que solo hay un fin, ayu-
dar a los más desprotegidos y hacer 
un Sant Just Desvern más próspero.”

Grup Municpal de la CUP 

“El nostre Reglament Orgànic Mu-
nicipal detalla els principis que han 
de regir l’Administració municipal, la 
figura del qual representa ara l’alcalde 
Joan Basagañas. Avui, en destaquem 
un de bàsic al nostre entendre, ja que 
és la clau de la representativitat: faci-
litar la participació veïnal en la vida 
política, econòmica, cultural i social 
del municipi. Esperem amatents que 
l’acció de govern proposada s’aferri 
descaradament a aquest principi i 
ens comprometem a ser-hi, cada ple 
per recordar-ho.”

Laia Flotats Bastardas, 
portaveu de JuntsXCat
Alcaldia Republicana

“En primer lloc lamentem que aquest 
canvi sigui degut per motius de salut, 
i esperem que el Josep Perpinyà es 
recuperi ben aviat. En segon lloc, està 
per veure si aquest relleu va més enllà 
d’un nom, i el nou alcalde farà front 
als grans reptes que té pendents el 
nostre poble, com una major parti-
cipació ciutadana, la modernització 
de l’Ajuntament, una millor transpa-
rència informativa, un major suport 
a les entitats, cohesionar els barris, 
uns serveis públics més oberts... en 
qualsevol cas, sort i encerts!”

Just Fosalva Sanjuan, 
portaveu de Movem Sant Just

“Primerament volem aprofitar per 
expressar públicament unes paraules 
d’escalf a l’exalcalde Josep Perpinyà, 
sabem que la seva renúncia per qüestions 
personals no ha estat una decisió senzilla, 
ha estat i continua sent una persona amb 
dedicació i estima pel municipi. 

Des de Movem seguim comprome-
sos amb l’acord de governança per 
al  mandat 2019-2023, formant part 
d’aquest govern de coalició amb el 
PSC, perquè volem seguir defensant 
les línies estratègiques que vàrem 
pactar i que ens defineixen com a 
partit: construir un Sant Just més 
just, més feminista i més ecologista”.

Declaracions de les persones portaveus 
dels grups municipals i el regidor no adscrit sobre 
el relleu a l’alcaldia

Gina Pol i Borràs, 
portaveu del PSC 

“En Josep Perpinyà, un gran alcalde 
per Sant Just, ha renunciat per motius 
de salut però en Joan Basagañas entra 
amb empenta i capacitat de diàleg. Hi 
ha un canvi al capdavant de l’alcaldia 
però no varia ni el projecte ni el full 
de ruta. El pacte de govern entre PSC 
i Movem és ferm i hem demostrat 
que es pot governar amb mà estesa i 
col·laboració política amb l’oposició. 
Al seu costat, en Joan Basagañas, 
tindrà el grup municipal socialista, 
un equip de govern amb experiència 
i molta capacitat de treball.”

Sergi Seguí Esteve, 
portaveu d’ERC 

“La nostra abstenció respon al nostre 
sentit de la responsabilitat. En l’ac-
tual situació de crisi no és moment 
de gestos buits ni simbòlics. Hem 
de traduir les nostres polítiques en 
accions concretes i tangibles.

No és cap xec en blanc. Seguirem fis-
calitzant el Govern municipal perquè 
treballi en benefici de tota la ciuta-
dania, en especial d’aquelles perso-
nes i col·lectius més vulnerables, des 
d’uns valors republicans, d’esquerres, 
progressistes, oberts i inclusius, amb 
transparència i eficiència”
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Als veïns i veïnes de Sant Just Desvern
Sé que molts i moltes de vosaltres ja us 
heu assabentat, però us vull explicar que 
he presentat la meva renúncia com a alcalde de 
Sant Just Desvern.

Ha estat una decisió difícil i molt medi-
tada, però és ferma. La vida et va marcant 
el camí i ara, en el meu cas, ha arribat el 
moment de posar fre i d’abaixar el ritme. 
Quan et donen consells mèdics sobre la 
teva salut, millor escoltar-los. Necessito 
aturar-me, descansar i repensar què faré 
properament.

Ja em coneixeu. Sabeu que, per a mi, 
ser alcalde vol dir ser-ho durant les 24 
hores del dia, i els 365 dies de l’any. S’ha 
d’estar disposat a treballar a un alt nivell 
i fer-ho amb molta responsabilitat. Un 
alcalde ha de marcar el camí i liderar.

Per molta il·lusió que encara tinc, l’ener-
gia no és la mateixa i l’alt nivell exigit 
per assumir la tasca a l’alcaldia m’obliga 
a fer un pas al costat.

En la meva opinió, per continuar com a 
alcalde, és totalment incompatible amb 
haver d’abaixar el ritme de treball. No 
m’ho puc permetre.

Sempre he cregut que quan prens la 
decisió de dedicar-te a la política es fa 
per “fer-hi coses i no per estar-hi”, per 
transformar i millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes, fins i tot, per 
fer realitat allò que, de vegades, semblen 
utopies. No vull que la meva continuïtat 
modifiqui res de la meva actitud, del meu 
pensament, de la meva dedicació i de la 
meva manera d’entendre l’acció política.

Sant Just Desvern es mereix  que al davant de 
l’alcaldia i dels respectius governs hi hagi homes i 
dones compromesos/es, amb energia i que estiguin 
disposats a treballar a un alt nivell. Modestament 
crec que ha estat així fins ara i espero que 
ho continuï sent.

L’any 2004 vaig començar una nova 
etapa en la meva vida quan vaig assumir 
l’alcaldia amb gran responsabilitat, orgull 
i molta satisfacció.  En aquests moments, 
no puc evitar fer un agraïment a moltes per-
sones que m’han acompanyat durant aquests anys 
tan enriquidors. Em resulta impossible 
nomenar-los a tots i a totes.

Faig referència en primer lloc al meu par-
tit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, 
per haver-me donat l’oportunitat d’encap-
çalar, en quatre ocasions, la candidatura 
a les eleccions municipals. Els regidors i 
regidores del PSC han estat cabdals per a 
la confecció de les polítiques municipals 
que hem impulsat.

També vull fer un reconeixement als 

regidors i regidores amb qui he compartit 
els diferents governs municipals. Agrair a 
Iniciativa per Catalunya-Verds, ara Movem 
Sant Just, la seva tasca, soci fidel en els 
governs progressistes i d’esquerres, amb 
compromís i enfortint-lo amb les seves 
aportacions. 

Als regidors i regidores d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya que en determinats 
moments han format part de governs pro-
gressistes, que han consolidat amb les seves 
accions polítiques el govern municipal.

I un agraïment també als companys i 
companyes dels diferents partits de l’opo-
sició que han format part de la Corporació 
Municipal. Agraeixo les aportacions, el seu 
to i manera de fer.

Amb la complicitat dels grups municipals, el teixit 
associatiu, l’entorn econòmic i de la ciutadania, hem 
pogut afrontar grans reptes: hem reforçat les 
polítiques socials i de benestar de la ciu-
tadania, la transformació i la millora dels 
serveis públics i de l’espai urbà, les políti-
ques de gènere, la construcció d’habitatge 
públic, els serveis educatius de qualitat, el 
suport al teixit cultural i d’entitats, els nous 
equipaments, la millora de la mobilitat i 
un augment molt significatiu de respecte 
i sensibilitat pel medi ambient, en espais 
com el Parc Natural de Collserola. Són 
només uns exemples. 

A més tenim una riquesa d’entitats i de 
voluntariat que sempre estan actius per 
dinamitzar i enfortir el municipi. Així 
com un teixit productiu divers i amb 
capacitat de lluita envers les adversitats 
actuals.

He tingut la sort de tenir responsabilitats 
en administracions supramunicipals com 
el Consell Comarcal o l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i no puc deixar d’agrair la 
seva confiança.

No vull deixar passar l’ocasió de trans-
metre, públicament, el meu agraïment als 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern. Sempre he defensat 
la tasca i dedicació de les persones treballa-
dores d’aquesta institució.  Aquests darrers 
mesos tan durs han demostrat, una vegada 
més, el compromís per oferir un bon servei 
públic a la ciutadania. Gràcies a tothom.

Agrair a la meva família, i al meu entorn 
més immediat, la seva paciència i com-
prensió. Especialment al meu fill Aniol. 
Sense aquest suport, no m’hagués pogut 
dedicar de ple a aquest gran desafiament 
que és ser alcalde de Sant Just.

I finalment, a la gent, als milers de ciuta-
dans i ciutadanes de Sant Just Desvern. No 

tinc paraules per agrair el suport, l’escalf 
i la confiança que tantes persones m’han 
demostrat durant aquests anys. És recon-
fortant rebre aquest suport.

El meu repte personal i dels governs que he 
presidit ha estat sempre reduir les desigual-
tats i dedicar els màxims esforços i recursos 
a les persones més vulnerables. Per això, he 
fet política. En els darrers mesos, durant 
aquesta maleïda pandèmia que ens està 
trencant, està sent molt dur, però tinc clar 
que ara sortirem més enfortits d’aquesta 
crisi sanitària i econòmica. Deixeu-me 
tenir un pensament per a les persones que ens 
han deixat durant els darrers mesos. Tinguem 
esperança, som un país fort.

És per responsabilitat que dono aquest 
pas al costat i pel respecte més absolut que 
tinc cap a la institució, la gestió pública i 
la política. Sé que ho entendreu. Tot i així, 
ens seguirem veient per Sant Just.

Som un dels millors pobles d’aquesta 
gran nació que és Catalunya, i això, no ens 
ho treu ningú.

M’estimo Sant Just Desvern.
Gràcies Sant Just!

Josep Perpinyà i Palau
Sant Just Desvern, 20 de novembre 

de 2020

  Col·locació de la primera pedra 
d'habitatge públic al c. Violeta Parra a 
Mas Lluí. 
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Quima Giménez
REGIDORA D’HISENDA

“En els nous comptes municipals són 
objecte d’atenció especial els sectors 
productius més afeblits de la nostra 
societat -comercial, restauració, 
estètica, emprenedoria, etc. I des del 
vessant més assistencial, l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern fa una important 
aposta per reforçar la xarxa de protecció 
social per a les persones i famílies amb 
menys recursos o les més vulnerables, 
com la gent gran.”

Pressupost de 31,1 milions d’€ per 
al 2021 amb més despesa social per 
pal·liar els efectes de la COVID-19
El Ple del mes de novembre va aprovar 
el pressupost de l’Ajuntament per a 2021 
per valor de 28,3 milions d’euros, i el de 
l’empresa municipal Promunsa de 4,2 
milions d’euros, amb el suport de l’equip 
de govern (PSCi Movem) i del regidor no 
adscrit, l’abstenció de JuntsXCat-Alcaldia 
Republicana i ERC, i el vot en contra de 
la CUP. El pressupost consolidat, que 
representa la suma del pressupost de 
l’Ajuntament i el de l’empresa PROMUN-
SA amb l’eliminació de les transferències 
internes, ascendeix a 31,1 milions d’euros. 

El pressupost és l’instrument que con-
creta el conjunt de serveis i actuacions 
que es pretenen dur a terme, i mitjançant 
el qual l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
destina els seus recursos municipals a les 
diferents polítiques, programes, actuaci-
ons i projectes que obeeixen als objectius 
plantejats en el marc del Pacte de Govern 
i que es concreten en el Pla d’actuació 
municipal (PAM), el Pla d’Inversions 
2019/2023 i el Pacte de Ciutat.

Enguany, però, els comptes municipals 
per a 2021 s’han vist afectats per les deri-
vades de la COVID-19. Així, la despesa de 
l’Ajuntament creixeria un 0,8% de cara a 
l’any vinent, amb un increment moderat i 
una reformulació de les despeses per aju-
dar la comunitat a fer front als afectes de 
la pandèmia. Sigui amb caràcter preventiu 
o reactiu, apareixen noves depeses per im-
pulsar mesures especialment destinades a 

aquells sectors i públics més desfavorits, 
o especialment penalitzats per la situació 
sanitària i econòmica, o per les mesures 
necessàries per combatre aquesta. Això 
ha obligat a replantejar moltes partides 
econòmiques, i a eliminar despeses que no 
es poden executar o s’han hagut de reduir.

Tot i aquests ajustos, les necessitats 
socioeconòmiques de la COVID es tradu-
eixen en un increment de més de 700.000 
euros del capítol 4 dels pressupostos, on 
es concentren les partides de suport als 
col·lectius i sectors més castigats per la 
pandèmia. La proposta pressupostària 
també inclou un increment de la despesa 
en tres àmbits clau: la neteja viària i la 
recollida de residus, la continuïtat de les 
polítiques de seguretat ciutadana integral 
i la primera fase de la implantació del nou 
Pla de Sistemes de Tecnologia a l’Ajun-
tament, que ha de permetre avançar en 
aspectes com l’administració electrònica, 
el teletreball i la superació de l’escletxa 
digital. 

Creixen per sobre del 15% 
partides de serveis socials, 
sanitat, seguretat ciutadana 
i mobilitat. I la d’ocupació 
arriba al 25% d’augment. 

COMPARATIVA PER PROGRAMES

PROGRAMES 2021 2020 VARIACIÓ

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 512.097 € 453.526 € 12,91%
HABITATGE I URBANISME 1.137.127 € 1.083.260 € 4,97%
BENESTAR COMUNITARI 3.501.829 € 3.276.982 € 6,86%
MEDI AMBIENT 1.012.652 € 1.056.703 € 4,17%
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 1.766.144 € 1.507.942 € 17,12%
FOMENT DE L’OCUPACIÓ 237.500 € 189.300 € 25,46%
SANITAT 152.801 € 131.883 € 15,86%
EDUCACIÓ 1.135.671 € 1.159.026 € -2,02%
CULTURA 1.400.652 € 1.589.643 € -11,89%
ESPORT 572.615 € 523.829 € 9,31%
COMERÇ, TURISME I EMPRESES 523.625 € 490.705 € 6,71%
TRANSPORT PÚBLIC 291.227 € 305.824 € -4,77%
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Pel que fa als ingressos, aquest és un 
pressupost en què es continua visualit-
zant la incorporació de noves persones 
contribuents, amb l’increment de veïnat 
resident als barris on s’està produint nova 
edificació, una molt important previsió 
d’activitat edificatoria especialment en 
el sector de la carretera Reial. 

“L’elaboració d’aquest pressupost de 
2021 es manté en la històrica línia de fis-
calitat moderada, d’inversió ajustada a la 

capacitat d’endeutament i de producció 
o construcció, però decididament expan-
siu i amb un nivell atrevit d’intervenció 
per tal de cobrir les necessitats socials i 
econòmiques que la crisi sanitària i eco-
nòmica han destapat”, apunta la regidora.

Dels 28,2 milions d’euros de pressu-
post de l’Ajuntament, gairebé 1,5 milions 
es destinaran a inversions. Tot i que pot 
semblar una quantitat continguda, s’ha 
de tenir en compte que l’Ajuntament 

•  Remodelació del c. Bruc. Construcció 
de voreres i soterrament de serveis.

•  Construcció d’una connexió pacífica 
– per a vianants i bicicletes – entre 
Mas Lluí i l’av. Indústria. Inclourà 
una passera per a superar el desnivell 
existent entre la masia de Can Gelabert 
i el c. Juan Ramon Jiménez. 

•  Construcció de la nova deixalleria i 
una aula ambiental davant de l’ITV, 
al Polígon Sud Oest. 

•  Renovació del camp de futbol. Col·loca-
ció de gespa artificial al camp que està 
al costat de l’escola Montseny, millora 
de la il·luminació i construcció de nous 
vestidors.

•  Construcció d’un centre social al parc 
de la Plana Padrosa. Espai de reunió 
per al veïnat i d’emmagatzematge per 
a cobrir les activitats que realitzen.

•  Remodelació del carrer Caçadors. So-
terrament d’instal·lacions i millora de 
la pavimentació del carrer.

•  Remodelació dels vestidors de la Bo-
naigua.

•  Millores d’eficiència energètica a la 
Casa de la Vila destinades a reduir els 
consums.

•  Renovació de la flota de motos de la 
Policia Local i col·locació de nova cà-
mera al c. Nord.

•  Inici d’obres de construcció de la nova 
escola bressol a les Basses de Sant Pere.

•  Rehabilitació de la Sala Gran de l’Ate-
neu per millorar la seguretat, acces-
sibilitat, climatització i equipament 
de so i llum. 

•  Actuacions de supressió de barreres 
arquitectòniques en diferents espais 
del municipi.

•  Remodelació del Centre Cívic Salva-
dor Espriu. Millora dels desguassos, 
col·locació de parquet en diferents 
sales i renovació de mobiliari. 

•  Obres de millora de la seguretat a 
la pista inferior del CEM Bonaigua 
per adaptar-la a la nova normativa 
antiincendis.

PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’ANY 2021

INGRESSOS PRESSUPOST 2021 DESPESES PRESSUPOST 2021

abordarà a partir de 2021 les dues majors 
inversions del mandat, que ja compten 
amb finançament assignat: la nova Escola 
Bressol i Sala municipal de l’Ateneu, amb 
2 i 2,5 milions d’€ respectivament. A això 
s’ha de sumar la possibilitat d’utilitzar 
el romanent acumulat de Tresoreria, de 
forma excepcional segons ha anunciat el 
govern de l’Estat, la qual cosa podria fer, 
finalment, incrementar aquesta quan-
titat. 

IMPOSTOS 
DIRECTES:

14.564.060 €

IMPOSTOS INDIRECTES: 1.349.043 € BÉNS CORRENTS I SERVEIS: 12.345.528 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS: 3.982.976 € FINANCERES: 63.766 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 
5.953.791 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 
3.098.174 €

INGRESSOS PATRIMONIALS: 
681.723 €

INVERSIONS REALS: 
1.268.810 €

ALIENACIÓ INVERSIONS 
REALS: 170.000 €

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL: 214.349 €

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL: 878.651 €

ACTIUS FINANCERS: 
50.000 €

ACTIUS FINANCERS: 50.000 €

PASSIUS FINANCERS: 632.172 € PASSIUS FINANCERS: 693.889 €

28.262.419 
Milions d'euros 

28.262.419 
Milions d'euros 

PERSONAL: 
10.527.900 €
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ENTREVISTA A Anna Sanchis Turull.Voluntària de Protecció Civil
“Fem moltíssimes hores i les fem pel poble i la ciutadania”

ENTREVISTA A Núria Jiménez Huertas.Voluntària de Càritas

“Al centre de la nostra acció estan  
la persona beneficiària i la seva dignitat”

Quina feina fa Protecció Civil?
Protecció Civil funciona de forma 

totalment altruista i en col·laboració 
amb la Policia Local i l’Ajuntament. 
Ens encarreguem de realitzar 
tasques d’emergència, com 
tallar carreres o ajudar en 
situacions d’alerta de Pro-
tecció Civil. Fem moltíssi-
mes hores i les fem pel poble 
i la ciutadania.

En quines tasques heu 
col·laborat durant la pandèmia?

Hem col·laborat amb la Policia Local 
fent serveis presencials amb el vehicle, 
informant, repartint mascaretes i expli-

cant els protocols a seguir. La pandèmia ha 
augmentat molt la nostra feina perquè hem 
fet sortides diàries i vigilàncies nocturnes 

fins a la 1 de la matinada. L’inici de la 
pandèmia i el toc de queda han 

estat les dues puntes de feina 
que hem tingut, perquè és quan 
hem fet tasques de vigilància 
i informació nocturna.

La població ha respectat 
les mesures?
Hem detectat diversos in-

compliments de la normativa, moltes 
vegades per desconeixement, però per 
altra banda, també hem rebut l’agraïment 
de molta gent.

Quants voluntaris i voluntàries té Protecció Civil?
Ara mateix som 13 persones col·labo-

rant. Arran de la pandèmia més gent s’ha 
interessat en ajudar-nos i fins i tot hem 
aconseguit un nou voluntari. De totes 
maneres, molta gent no sap que la nostra 
tasca és voluntària. 

Com funciona Càritas?
Càritas és una entitat d’Església com-

promesa socialment. El centre de la nostra 
acció és la persona i la seva dignitat. A 
Sant Just, som un equip estable format 
per 20 persones voluntàries i actualment 
la nostra tasca se centra en el banc 
d’aliments.

Com ha canviat la tasca de Càritas 
durant  la pandèmia?

L´inici del confinament va 
coincidir amb un lliurament 
d’aliments i no vam deixar de 
prestar el servei. Les necessitats 
s´han multiplicat i també hem hagut 
d’adoptar els protocols de seguretat de 
la pandèmia, el que ha comportat canvis 
en l´organització i ha requerit suport 

extern de tipus humà i material. Quan es 
va aixecar el confinament més estricte, 
moltes persones es van apropar per oferir 
la seva ajuda i d’aquí n’han sorgit nous 
voluntaris i voluntàries.

El recapte d’aliments d’enguany ha estat 
molt exitós. La ciutadania s’hi ha bolcat 

especialment?
Aquest any han confluït 

varies coses: la limitació de 
la mobilitat, però també una 
major sensibilitat envers la 

gent que pateix. Enguany hem 
recollit 6.260 quilos d’aliments, 

quadruplicant el que vam recollir 
l’any passat. Durant la campanya, vam 
comptar amb 50 persones voluntàries 
al carrer.

Què t’aporta a nivell personal col·laborar amb 
Càritas?

Com a membre de Càritas, a nivell 
personal estic disponible, tant quan hi ha 
una emergència social evident, com quan 
és més oculta. En la mesura de les meves 
possibilitats, acompanyo i treballo amb 
les persones voluntàries de l´equip, també 
escolto i procuro estar en contacte amb 
persones que pateixen o que es troben en 
una situació de vulnerabilitat. 

El voluntariat i l’associacionisme locals estan tenint un paper clau de suport durant la pandèmia. A l’espai d’entrevista parlem amb voluntàries 
de Càritas i Protecció Civil, dues entitats que han incrementat la seva tasca de col·laboració en els darrers mesos.
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L’Ajuntament ha iniciat un procés par-
ticipatiu per tal que la ciutadania inter-
vingui en la redefinició de la millora 
urbana de la plaça de la Pau. L’objectiu 
del procés és que el veïnat i les persones 
usuàries d’espai públic siguin protago-
nistes a l’hora de decidir els nous usos 
i característiques de la plaça.

El 24 de novembre es va reunir el 
grup impulsor, format per representants 
dels agents clau del territori, com el 
veïnat, els comerços i les entitats de la 
zona. El grup impulsor s’encarrega de 
definir els àmbits de debat del procés, 
rebre les propostes de la ciutadania i 
determinar el futur disseny de la plaça 
en funció de les opinions i les aporta-
cions recollides.

La fase central del procés participa-
tiu constarà d’una acció participativa 
presencial i la realització d’una enquesta 
online oberta a tota la ciutadania. A par-
tir d’aquestes actuacions, el grup impul-
sor determinarà els usos, l’organització 
de l’espai i les característiques necessà-

ries de la plaça de la Pau, i s’elaborarà 
un informe de resultats per encarregar 
el projecte tècnic a l’AMB. El procés 
participatiu incorpora la perspectiva 
de gènere en el seu disseny, contingut 
i dinamització de les activitats. 

Comença el procés participatiu per redefinir 
la plaça de la Pau

ACCIÓ PARTICIPATIVA A LA PLAÇA DE LA PAU

Dijous, 17 de desembre, de 17 a 19 h, 
a la plaça de la Pau.
L’acció participativa consistirà en 
un mapeig de diagnosi i proposta 
obert al veïnat. La participació serà 
individualitzada i breu, per tal de ga-
rantir el compliment de les mesures 
sanitàries i els objectius de l’activitat.
Aquesta acció permetrà conèixer 
l’experiència de les persones que 
utilitzen la plaça de la Pau, així com 
conèixer les seves prioritats a l’hora 
de redefinir-la.

ENQUESTES ONLINE

A partir del 17 de desembre i durant 
totes les festes nadalenques, a través 
de la plataforma femsantjust.santjust.net.
L’enquesta online serà oberta a tota la 
ciutadania major de 12 anys (cal estar 
empadronat o empadronada a Sant Just 
Desvern per participar-hi).
També es duran a terme enquestes 
presencials als comerços propers a 
la plaça.
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Millores de mobilitat a la zona de La Miranda

L’Ajuntament ha iniciat diverses acci-
ons de millora de la mobilitat a la zona  
de la Miranda, amb l’objectiu d’augmentar  
la fluïdesa de la circulació en hores  
punta d’entrada i sortida de la Institució 
La Miranda. Les accions previstes són:

  Implantació d’una zona d’aparca-
ment Kiss&Ride a l’esplanada situa-
da a tocar de la Institució La Miran-
da, amb l’objectiu descongestionar 

la rotonda i els carrers adjacents en 
hores punta.

   Aplicació del sentit únic als carrers Sant 
Josep, Batista i Roca i Bruc, també amb 
el propòsit de millorar la fluïdesa de 
circulació a la zona i reduir el nombre de 
vehicles que desemboquen a la roton-
da. Aquest canvi permet l’aparcament 
amb 33 noves places per a cotxes i 24 
noves places per a motos.

   Millora de la regulació del girs i en-
creuaments. A tall d’exemple, està 
previst eliminar la prohibició de girar 
a la dreta des del carrer Sant Josep 
cap el carrer Canigó, per tal que els 
vehicles disposin d’una via alternativa 
per sortir de la zona.

   Implantació de mesures reductores 
de la velocitat per millorar la segu-
retat de vianants i ciclistes.

   Instal·lació de càmeres lectores de 
matrícules al c. Dos de Maig per 
evitar l’accés de vehicles no autorit-
zats. La limitació d’accés coincidirà 
amb els horaris d’entrada i sortida 
de la Institució La Miranda, evitant 
els col·lapses que es produeixen en 
aquesta via. 

PER A MÉS INFORMACIÓ, consulteu  
el web de mobilitat de l’Ajuntament 
(santjust.cat/mobilitat), on també 
podeu formular consultes o 
suggeriments. 



    EL BUTLLETÍ  DESEMBRE 2020    11    

Novetats en la tramitació de les justificacions i 
sol·licituds de noves subvencions per a les entitats
L’Ajuntament ha aprovat les bases re-
guladores i la convocatòria simultània 
de concurs públic per a l’atorgament de 
subvencions i formalització de convenis 
per a activitats d’utilitat pública o interès 
socials a desenvolupar 
durant l’any 2021. El 
termini per presentar 
les sol·licituds, així 
com les justificacions 
de subvencions rebu-
des l’any 2020, finalitza 
el 31 de gener de 2021.

Conscients de les 
dificultats que ha su-
posat la pandèmia i 
les restriccions per 
la COVID-19 durant 
el 2020, l’Ajuntament 
vol facilitar i acompanyar més que mai 
les entitats i els col·lectius locals a l’hora 
de preparar els tràmits, tant per justificar 
els ajuts de 2020 com per fer la sol·lici-
tud de les noves sol·licituds per a 2021.

En aquest sentit, i amb la voluntat 
d’agilitzar la tramitació de les justifica-

cions dels ajuts rebuts el 2020, la qual 
endarrereix l’aprovació dels atorgaments 
de subvencions per a l’any 2021, l’Ajunta-
ment, excepcionalment, compensarà els 
imports no justificats de les subvencions 

atorgades l’any 2020, 
descomptant-los de la 
proposta d’atorgament 
d’ajuts per a l’any 2021.

D’altra banda, s’ha 
posat en marxa un nou 
espai temporal per a les en-
titats a la Casa de Cultura 
Can Ginestar, a la sala del 
Centre d’Interpretació 
del Municipi. Dispo-
sarà d’un ordinador i 
dos punts de connexió 
preparats per a portà-

tils, material d’oficina, una màquina multi-
funcions (que permet impressió, escaneig, 
etc.) per tal que les entitats puguin preparar 
la documentació per fer les justificacions i 
les sol·licituds de subvencions.

L’espai està preparat per poder aten-
dre i acompanyar les entitats, presenci-

alment o en línia , aclarir dubtes i acom-
panyar-les en el procés de preparació de 
la documentació. Caldrà demanar cita 
prèvia a la consergeria de Can Ginestar, 
o a través dels tècnics i les tècniques 
referents de cada entitat.

Una darrera novetat d’aquesta convo-
catòria és la compulsa de la documentació 
justificativa. Els originals no es deixaran a 
l’Ajuntament, sinó que, a través de Cita Prè-
via, la compulsa de la documentació es farà 
de manera immediata a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC). Tanmateix, i com en anys 
anteriors, caldrà adjuntar amb la instància 
de justificació la relació numerada de la 
documentació justificativa presentada. 

El 2020 es van atorgar, dins la 
convocatòria de subvencions a 
concurrència, un total de 182.941,15€ 
dels 238.283,90€ pressupostats a 61 
entitats, així com diverses subvencions 
nominals. El pressupost 2021 manté 
la quantitat econòmica total per oferir 
suport a les entitats.
La documentació es pot consultar al portal 
d’entitats santjust.org, que aquests dies 
s’està renovant per fer-lo més atractiu, 
àgil i funcional.
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Gaudim d’un Nadal segur, extremant les precaucions
A ningú se li escapa que, enguany, les festes 
nadalenques seran molt diferents a les que 
hem viscut fins ara. La COVID-19 ho ha 
sacsejat tot, i tot i que les dades han comen-
çat a millorar, la situació és fràgil i es pot 
tornar a girar d’un dia per l’altre. Per això, 
cal que gaudim d’un Nadal segur, extremant 
totes les precaucions per evitar contagis i 
rebrots, la qual cosa suposa respectar les 
restriccions i mesures decretades així com 
estar amatents als canvis que es puguin 
anar produint.

Tot i així, aprofitem per gaudir de les 
festes, per compartir moments i àpats, encara 
que siguin en grups més reduïts, i no oblidem 
la solidaritat amb les persones del nostre 
voltant que estan més soles o que passen 
per moments de dificultats econòmiques. 
A Sant Just hi ha engegades campanyes de 
recollida de joguines i de bons desitjos per 
ajudar el veïnat que ho necessiti.

El comerç de Sant Just també està molt 
actiu i ha impulsat dos concursos: un d’apara-
dors d’establiments i un altre de decoració 
de balcons i/o jardins particulars, amb la 
voluntat de premiar la fidelitat de les per-
sones que compren a les botigues de Sant 
Just i animar les Festes. Paral·lelament, 
aquest desembre es recupera la campa-

nya “Sense anar més lluny” per continuar 
donant a conèixer els comerços i serveis 
del municipi.

El 27 de novembre també es va donar 
el tret de sortida a l’encesa dels llums de Nadal 
a Sant Just Desvern, en coordinació amb la campa-
nya “Tres Sants” amb Sant Feliu de Llobregat 

i Sant Joan Despí. Enguany, 173 elements 
d’enllumenat nadalenc amb bombetes LED 
de baix consum llueixen a carrers i espais 
del poble. Com a novetat, hi ha més llums 
a Mas Lluí i a la Ctra. Reial-Torreblanca. 
També s’han col·locat elements decoratius 
a diferents equipaments municipals. 

Envia les teves fotos de decoracions de Nadal al carrer, de balcons guarnits, o de la 
il·luminació de casa teva amb l’etiqueta @santjustcat, i les compartirem als stories 
d’Instagram de l’Ajuntament.
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                                                              COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST 

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

Mª Antonia Claret Godó
 

Ensinistrament caní.

C. Tramuntana, 16 • Des de 2017

Responsable: María Antonia Claret Godó
 

“El meu gos, el meu terapeuta personal.”
 

 @tonya_claret •  @ClaretTonya

Pedres
 
Serveis de teràpia individual, familiar i de parella.
C. Bonavista, 54 • Des de 2020
Responsable: Gemma Rodríguez Megias
 
“Les pedres te les trobes en el camí de la vida i nosaltres t’aju-
dem a trobar solucions per poder passar per elles com tu triïs; de 
la mà, per sobre, vorejant, saltant, acceptant la seva presència.” 
www.pedres.es

 @pedresterapias • @pedresterapias

Katherin Schmucker

Bosses i accessoris.

Des de 2016

Responsable: Katherin Schmucker

”El que és senzill pot ser espectacular.”
www.katherinschmucker.com

  @ katherinschmucker •  /KatherinSchmucker

Jia He. Escuela de Qi Gong 

Classes de Tai Ji, Qi Gong, meditació 

i altres pràctiques energètiques.

C. Roquetes, 34 • Des de 2019

Responsable: Alejandra Martínez Martínez 

”Potencia la teva salut, desperta la teva consciència!” 

 Ofereix venda online

 @qigongjiahemeditacion

Crumble & More
 
Pastissos i quiche artesanals, entregats a domicili.
Des de 2020
Responsable: Beatriz Argilés Riedl
 
”Oferim pastissos i quiche artesanals, elaborats amb els millors 
ingredients, seguint les receptes de les nostres avies alemanes. ¡I els 
entreguem a domicili!”

 Ofereix venda online
 @crumbleandmore •  /Crumble&more

Íntims Carbó
 
Roba interior, fils i llanes.

C. Creu, 58 Local 1 • Des de 2020
Responsable: Maria del Carme Cabello Beltran
 
”Antiga casa Feña, al servei dels nostres clients des de 1975.”
 

 @el_camio_dels_encants / @intimscarbo
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                                                              COMERÇ I SERVEIS DE SANT JUST 

Copiflash
 
Fotocòpies b/n, fotocòpies color, pòsters gran format
i enquadernacions.
C. Miquel Reverter, 18 • Des de 1998
Responsable: Gema Rivera
 
“Som una empresa amb més de 40 anys d’experiència en el sector 
de les arts gráfiques i la reproducció digital.”
 
www.copiflash.com •  Ofereix venda online

 @copiflashsantjust

Centre Òptic Ballart
 

Revisions visuals, optometria infantil,

lents de contacte, entrenament visual...

C. Creu, 42 • Des de 1997

Responsables: Brauli Ballart i Xavier Ballart
 

“Vine i veuràs la diferència!”
 

www.opticaballart.com 

: ) Meritxell Morató 

Logopèdia i psicologia per a infants,

adolescents i adults.

C. Carles Mercader, 14 entl. 2a. • Des de 2004

Responsable: Meritxell Morató 

”Mai és tard ni massa aviat...T’esperem!” 

www.meritxellmorato.com •  Ofereix venda online

Club Taekwondo Sant Just
 

Taekwondo infantil i adult, hapkido, defensa personal 
i entrenaments personals
C. Major, 92 Baixos • Des de 1980
Responsables: Mireia Duran Bert i Jordi Soto Ayala
 

”Gràcies per confiar-nos al llarg de 40 anys la vostra salut física, 
psíquica i mental, i la dels vostres fills”

Espai gratuït de suport als comerços, establiments i serveis del municipi.
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L’Ajuntament contracta dues 
persones joves en situació d’atur 
dins d’un pla d’ocupació per 
donar suport al comerç durant la 
campanya de Nadal
En l’àmbit de la promoció del 
desenvolupament econòmic, 
els efectes de la pandèmia de la 
COVID-19 són devastadors per al 
sector comercial i el de la restau-
ració. A més, aquests sectors, han 
de fer front als canvis en els hàbits 
de consum que han provocat l’Es-
tat d’alarma i les restriccions: han augmentat les vendes per internet 
i els encàrrecs de menjar per emportar també, alhora que proliferen 
plataformes en línia de compravenda per impulsar el consum local. 
Davant d’això, l’Ajuntament de Sant Just Desvern impulsa un 
nou projecte mitjançant un pla d’ocupació, amb l’objectiu de 
donar suport i dinamitzar el teixit comercial del poble i, alho-
ra, donar ocupació a persones en situació d’atur. En aquest sentit, 
s’han contractat dues persones d’entre 20 i 35 anys aturades o en 
situació d’ERTO, per un període de tres mesos i mig, a fi de donar 
suport a  la creació d’un nou marketplace (o plataforma de venda 
per Internet); en activitats derivades de l’activitat comercial de 
Nadal i en la divulgació de la informació relativa a les sol·licituds 
d’ajuts per fer front als efectes de la pandèmia de la COVID-19, 
entre d’altres accions. 

Jornada empresarial telemàtica sobre polígons ecoeficients

L’Associació empresarial Sant Just Impulsa i l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern han organitzat la jornada en línia «Polígons 
ecoeficients: Sant Just impulsa l’energia neta», adreçada a empreses 
i persones emprenedores. Amb accions com aquesta l’associació 
i l’Ajuntament es comprometen a treballar perquè els polígons 
adoptin un model sostenible on s’impulsi la transició energètica 
cap a la descarbonització, d’acord amb l’objectiu de la Unió 
Europea d’esdevenir climàticament neutra d’aquí al 2050, tal 
com afirma en la seva estratègia “European Green Deal”.

Nova edició del programa de 
pràctiques remunerades per 
treballar a l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Just Desvern vol implementar un any 
més el programa de contractació laboral de persones joves en 
pràctiques beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, gràcies a la subvenció que atorga el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social 
Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Mitjançant aquest programa, l’Ajuntament contractarà tres 
persones, d’entre 18 i 29 anys, a fi de donar suport en diferents 
departaments de l’Ajuntament, sota la modalitat contractual 
de pràctiques remunerades, durant un període de sis mesos i a 
jornada laboral completa. La finalitat del programa és que els i 
les joves desenvolupin una primera experiència en el món laboral 
relacionada amb els seus estudis, i per tant, que aquests puguin 
millorar la seva ocupabilitat, amb l’adquisició de les aptituds i 
les competències derivades de la pràctica laboral. 
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Sant Just Desvern SUMA en salvar vides, 
SUMA en desfibril·ladors públics

Col·laboració per detectar i controlar l’insecte 
Bernat Marbrejat

Sant Just Desvern amplia la xarxa d’aparells 
DEAS (desfibril·lador extern automàtic) 
amb la instal·lació, el passat mes d’octubre, 
de dos més: un al Centre Cívic Joan Mara-
gall i un altre a La Vagoneta. Amb aquests, 
Sant Just ja compta amb 12 DEAS (10 fixes 
i 2 portàtils).

El desfibril·lador és un aparell molt 
fàcil d’utilitzar que pot salvar la vida 
d’una persona mitjançant una descàr-
rega elèctrica que fa que el cor, després 

d’una aturada, pugui tornar a bategar 
amb normalitat. Els desfibril·ladors 
són fiables al 100%, només donen una 
descàrrega si la persona ho necessita.

A santjust.cat hi ha informació refe-
rent als DEAS amb un mapa de la seva 
localització.

També es pot descarregar l’APP Car-
dionlive per tenir geolocalitzats els des-
fibril·ladors del municipi, entre d’altres 
funcions. 

Zona d’esbarjo pels 
gossos al parc de la 
Plana Padrosa
Sant Just compta, des de fa uns mesos, 
amb un nou espai per al lleure dels gossos, 
on poden córrer, jugar i relacionar-se, 
sense causar molèsties a la resta de la 
ciutadania. El correcan té una superfície 
de 800 m2 i es troba ubicat al parc de la 
Plana Padrosa-Bellsoleig. Aquest espai 
compta amb una font, bancs i papereres. 

Més informació i plànol de localització 
dels correcans i pipicans a santjust.cat 

No està concebut com a pipican, sinó com 
un espai d’esbarjo per a gossos on totes 
aquelles persones que en facin ús amb la 
seva mascota, caldrà que compleixin unes 
normes de seguretat i higiene.

Sant Just té un altre correcan, de més 
de 2000m2, ubicat als jardins de Pere Dot 
i Martínez. 

L’any 2016 es va detectar a Catalunya 
una plaga del Bernat Marró Marbrejat 
(Halyomorpha halys). Fins al 2020, la 
plaga era localitzada principalment a 
l’entorn urbà, però a l’estiu, es va tro-
bar en diferents parcel·les de cultius 

de fruita dolça, fruita 
seca i horta, la qual cosa 
representa un risc molt 
elevat per a aquests 
conreus.

A la tardor, el Bernat 
busca refugi als edificis 
urbans i construccions 
diverses. Tot i que no 
representa cap risc per 
a les persones ni els ani-
mals, atesa la molèstia 
que genera aquesta 
plaga en els domicilis, 
l’Ajuntament agraeix la 
col·laboració ciutadana 
per destruir els insectes 
capturats. Això ajudarà 
a controlar-ne les po-
blacions i beneficiarà 

la sanitat dels conreus, arbres i jardins.
Aquests insectes es poden capturar 

amb un aspirador o escombrant-los a 
primera hora del matí o a darrera hora 
del dia, ja que en aquests moments es 
mouen més lentament perquè la tem-

peratura ambiental és més baixa. Un 
cop capturats, es poden submergir en 
aigua i sabó o, simplement, deixar-los 
dins d’una bossa exposada al sol. No 
és recomanable l’ús de productes in-
secticides. I en cas d’identificar focus 
importants de la plaga, es demana que 
ho poseu en coneixement del servei de 
Salut Pública de l’Ajuntament per pren-
dre accions de control i eliminació. 
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L'Espai de Participació d'infants i adolescents 
vol créixer i sumar més membres

El grup d'infants i joves que es troben per 
compartir inquietuds i pensar propos-
tes per millorar la ciutat vol continuar 
sumant més integrants. Aquest òrgan 
de participació format per 25 infants i 
adolescents d’entre 8 i 16 anys, es troba 
un dijous al mes i posa en comú ide-
es i propostes. Totes les opinions per 
transformar i millorar Sant Just Desvern 
compten. Si vols més informació o formar 
part de l'espai de participació pots fer-ho 
a través de les xarxes socials i les urnes 
que es col·locaran a les escoles del poble. 

Els objectius d'aquest espai és garantir 
els drets plens dels infants i convertir-los 
en protagonistes davant la presa de de-

cisions públiques. Aquest espai de par-
ticipació dona compliment a una de les 
línies de treball proposades pel Projecte 
Educatiu de Ciutat. 

Xavier Sobrevia agafa  
el relleu de mossèn  
Joaquim Rius a la 
parròquia de Sant Just

Diumenge 15 de novembre el nou rector 
de la Parròquia dels Sants Just i Pastor va 
celebrar la seva primera missa. Mossèn, 
Xavier Sobrevia va estar acompanyat pel 
Vicari General del Bisbat de Sant Feliu i 
per l'anterior mossèn, Joaquim Rius, que 
es va jubilar recentment i que va ser el 
rector de la parròquia de Sant Just durant 
13 anys. 

Alumnat de l’escola 
Canigó participa en un 
projecte de refugis de 
Biodiversitat

En el marc d’un 
projecte d’Apre-
nentatge i Servei, 
promogut per 
l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona 
amb la col·labo-
ració de l’Ajun-
tament, alumnat 
de 3r de primària 
de l’escola Cani-
gó participa en una proposta de refugis 
de biodiversitat al parc del Mil·lenari. 
Mitjançant aquest projecte, els infants 
aprenen sobre la flora i la fauna del parc, i 
ajuden a mantenir un refugi de biodiver-
sitat amb diferents activitats, com ara la 
creació d’un hotel d’insectes a l’escola o la 
construcció d’una caixa niu per a ocells. 

L'Ajuntament 
demanarà a l'AMB 
millores en la proposta 
de perllongament 
de la línia E30 fins a 
l'estació de Sant Feliu

 
L’AMB té prevista la licitació pública de 
la línia d’autobusos E30, la qual cosa, a 
més de la consolidació de la línia, inclou 
el perllongament del recorregut fins a 
l’estació de rodalies de Sant Feliu de Llo-
bregat, entre d’altres millores. Aquesta era 
una reivindicació àmpliament esperada 
en el barri de Mas Lluí. 

Les millores es faran al llarg de tres 
fases. A la primera, des de la licitació fins 
al setembre de 2021, no es produiria cap 
canvi en el funcionament actual. A la 
segona prevista inicialment fins al 2023, 
es milloraria la freqüència, reduint el 
temps de pas dels 20 minuts actuals a 15 
minuts, sense modificar el recorregut. I a 
la tercera fase, a partir de 2023, l’E-30 es 
perllongaria fins a l’estació de Sant Feliu, 
tot mantenint la freqüència de 15 minuts.

Per atendre aquesta ampliació de la 
línia, la licitació no preveu “ni ara, ni més 
endavant,  la pèrdua de cap parada de les 
existents en l’actualitat en el terme mu-
nicipal de Sant Just, i més concretament 
en el barri de Mas Lluí” segons destaca 
el regidor de Mobilitat i Seguretat Viària, Josep 
Maria Rañé.  

Però, tot i així, l’Ajuntament vol analit-
zar i modificar conjuntament amb l’AMB 
la previsió inicial -que segons indica el 
plec no es definitiva-, amb la voluntat 
d’adequar o incrementar les parades en la 
tercera fase, per reduir la distància entre 
elles el barri de Mas Lluí, i fomentar així la 
intermodalitat (bus-tren) de les persones 
que vulguin desplaçar-se en la L30 fins a 
l’estació de Sant Feliu.
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El rebost de Càritas ha recollit 6200 quilos de productes bàsics als 
supermercats del poble gràcies a la solidaritat de la ciutadania, multiplicant 
per cinc la recollida de l’any passat. La pandèmia ha provocat que s’hagi 
doblat el nombre de persones usuàries del banc d’aliments.

L’exposició “Llums i obres” de Pilar Montserrat es pot veure al Celler de Can 

Ginestar fins al 19 de desembre. L’artista ha organitzat visites guiades per a 

grups amb les distàncies i mesures de seguretat necessàries. 

Enguany s’ha celebrat la 10a edició del Novembre Literari i s’ha hagut de modificar el programa d’actes perquè ha estat condicionat a la pandèmia. Tot i la situació, hem pogut gaudir a l’aire lliure de la poesia, la dansa, els contes i la música.

El santjustenc Nacho Villarruel ha aconseguit la primera plaça absoluta al Triatló Full ICAN Gandia 2020. Ho ha fet amb un temps de 8 hores 44 minuts i 49 segons. A causa de la COVID-19, ha estat l’única prova de llarga distància el 2020. 

EN FLAIX

La majoria d’actes per commemorar el Dia Internacional contra la Violència Masclista es va fer en format telemàtic, excepte la concentració del 25N a la plaça Verdaguer i l’obra de teatre “Juicio a una zorra” a l’Ateneu. 
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Novembre és el mes de la salut a Sant Just, i a les escoles s’organitzen tallers 
sobre hàbits saludables i foment de la salut, com aquest sobre nutrició que es 
va fer a 2n de primària de l’escola Canigó.

El projecte En bici sense edat ha guanyat dos reptes 3x30FutureMOB de l’AMB. Es tracta de desafiaments d›un mes de durada cadascun que tenen com a objectiu promoure la mobilitat activa, sostenible i segura en el context de la COVID-19. 
Després de la crida ciutadana que es va fer, l’Ajuntament ha lliurat uns 60 
bujols per a restes vegetals. El servei de recollida es fa un cop per setmana i és 
gratuït. Informació i petició de bujols al correu restesvegetals@santjust.cat 

Sant Just celebra 30 anys com a ciutat educadora. Per a l’ocasió s’ha  elaborat un vídeo que es pot veure al canal Youtube de santjust.cat, on veïnat i la comunitat educativa recorden quins són els principis de la Carta de les Ciutats Educadores. A la imatge, record de l’aniversari en el marc del Novembre Literari.
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El Pressupost municipal per al 2021 s’ha aprovat amb un únic 
vot en contra en sessió plenària. Conjuntament amb Movem, 
soci de govern, hem impulsat les negociacions amb els grups 
municipals de l’oposició per tal d’arribar a un consens i poder 
tenir uns pressupostos que donin resposta a tot allò que la 
ciutadania de Sant Just necessita en aquests moments, en què 
la pandèmia ha posat de relleu noves necessitats.

Destinarem més de 700.000€ a diferents serveis, com són 
Serveis Socials a fi de reforçar la xarxa de protecció social 
per a les persones i famílies amb menys recursos o les més 
vulnerables. Els plans d’ocupació i les ajudes a la contractació 
permetran donar resposta a aquelles persones que s’han quedat 
sense feina. Cal potenciar els sectors que més han patit. Com 
són els treballadors/es, comerciants, restauradors/es, estètiques 
entre d’altres i emprenedors/es. I ho farem reforçant-ho amb 
ajudes diverses.

Reactivarem la creació i difusió artística i cultural que tant 
potent és en el nostre municipi. Ens cal fer arribar la cultura a 
les nostres llars i aquest pressupost ens ho permetrà.

Posar de manifest que som feministes. Reforcem l’atenció a 
la dona amb diferents serveis i seguirem treballant de forma 
participativa en el disseny i impuls de la “Casa de la Dona”, 
enfortint durant el 2021 la xarxa feminista que la convertirà 
en realitat. 

Consolidem la tarifació social de l’Educació 0-3.
També es mereix una especial atenció la neteja viària i recollida 

de residus, amb una proposta d’ampliació del contracte del 
servei que ha de comportar una notable millora de la qualitat; 
la continuïtat de les polítiques de seguretat ciutadana integral,  
i la primera fase de la implantació del nou Pla de Sistemes i 
Tecnologia de l’Ajuntament que ha de portar millores substancials 
en aspectes com la seguretat l’administració electrònica, el 
teletreball i la superació de l’escletxa digital.

 L’elaboració d’aquest pressupost de 2021 es manté en la 
històrica línia de fiscalitat moderada, d’inversió ajustada a la 
capacitat d’endeutament i de producció o construcció, però amb un 
nivell atrevit d’intervenció per tal de cobrir les necessitats socials 
i econòmiques que la crisi sanitària i econòmica han destapat.

Es tracta d’un pressupost equilibrat, a la quantitat total de 
28.262.419,72€ en ingressos i despeses. La despesa corrent és 
de 26.035.369,88€, la inversora de 1.483.159,96€ i la financera 
de 743.889,88€.

Podem pensar que la despesa inversora és baixa, però no 
oblidem que l’any 2021 iniciarem les obres de la segona escola 
bressol i la rehabilitació de la Sala Municipal de l’Ateneu. Veurem 

finalitzat el Centre Cívic Soledat Sans en el barri del Mas Lluí.

PRESSUPOST APROVAT
AMB ACCENT 
COVID19 

Quima Giménez
Grup Municipal 
del PSC

UN CANVI O MÉS 
DEL MATEIX? 
 

Laia Flotats 
i Bastardas
Grup Municipal  
de JuntsxCAT-PAR

OBRIM LA PORTA 
AL 2021

Montse Molinero
Grup Municipal d’ERC

Després de 16 anys s’ha produït el relleu a l’Alcaldia i 
Joan Basagañas és el nou alcalde de Sant Just.  Aquest 
relleu no ha estat per un resultat electoral diferent, ni per 
unes noves aliances, ha estat per motius de salut, i des 
d’aquí desitgem a Josep Perpinyà que es millori ben aviat. 

Aquest canvi es produeix enmig d’una gran crisi eco-
nòmica i social, produïda per la pandèmia de la Covid 19. 
Una pandèmia que està accelerant un canvi molt més 
profund que ja s’endevinava. Ara més que mai cal posar 
unes bones bases perquè puguem tenir prosperitat i 
benestar en les properes dècades. Per aquesta raó, i tal i 
com ja hem fet, mentre estiguem en aquesta emergència, 
seguirem estenent la nostra mà al govern municipal, per 
comprometre’ns en les decisions difícils i compartir-ne 
la responsabilitat.   

Però si aquest canvi és només un canvi de cares, 
si seguim tenint més del mateix, aleshores exercirem 
una oposició crítica a l’acció de govern del nou alcalde.

Queden molts temes pendents: la modernització de 
l’Administració, fer una gestió molt més transparent i 
dialogant, tenir uns mitjans públics més plurals, cohesionar 
els nostres barris, millorar i molt la comunicació i difusió 
del munt d’activitats, iniciatives i propostes de la gent del 
poble, obrir la gestió i fer-la més participativa, donar uns 
serveis públics de qualitat i oberts a tothom, tenir una 
política més activa i innovadora amb la joventut del poble, 
amb la gent gran, amb les famílies, amb la infància, amb 
el comerç, amb les empreses a fi que generin ocupació i 
riquesa... la llista és llarga

Per buscar el millor per a Sant Just, col·laborarem per 
fer front i solucionar aquests reptes. 

Però seguirem fent oposició crítica amb el que ens hem 
trobat fins ara. 

Sort i encerts al nou alcalde, que seran encerts per a  
la gent del nostre poble.

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Les persones sovint pensem que mai canviarem, però 
quan un atzucac com és un problema de salut  truca a la 
porta hem de posar el fre i deixar-ho tot. Això li ha passat a 
l’alcalde Josep Perpinyà, que el 20 de novembre comunicava 
la seva decisió de renunciar al càrrec. La sorpresa va ser 
gran. El seu relleu es va gestionar amb rapidesa proposant 
al Ple que Joan Basagañas assumís l’Alcaldia.

A l’exalcalde només podem donar-li les gràcies per la 
feina feta i els anys compartits. Al nou alcalde, en el ple 
d’investidura, ja vàrem anunciar-li el nostre posicionament 
durant el mandat que assumeix, que us resumim:

•  l’abstenció no és cap xec en blanc. Seguirem 
fiscalitzant de prop l’acció del Govern municipal, 
treballat amb els nostres valors i principis republicans, 
d’esquerres, progressistes, oberts i inclusius, de fer 
política col·lectiva, basada en el diàleg i la negociació.

•  El nostre compromís és amb un Sant Just feminista, 
socialment cohesionat, abocat sense reserves amb 
les persones, famílies i col·lectius més desafavorits, 
territorialment connectat, compromès amb la mobilitat 
sostenible, mediambientalment equilibrat, econòmica-
ment dinàmic, culturalment actiu i amb equipaments 
de qualitat.

•  Hem demostrat, que la nostra experiència de Govern, 
exercint-la des de l’oposició, segueix intacta i al servei 
de les persones i col·lectius més necessitats.

Som a les acaballes de 2020 i les festes de Nadal truquen 
a la porta i hem d’obrir-la. Són moltes les famílies que 
tenen dificultats econòmiques o han perdut algun ésser 
estimat, però la vida continua i fem una crida a gaudir del 
Nadal que s’apropa amb totes les prevencions necessàries. 
Tots tenim ganes d’abraçar-nos, però la pandèmia encara no 
ens deixa. Fer cagar el tió i la nit de Reis són les festes 
dels infants per excel·lència, no els podem decebre. Ells, 
a la seva manera, també pateixen la pandèmia. Fem tot el 
possible per mantenir la màgia, per no treure la il·lusió 
d’un infant al donar la carta als reis, i veure com s’il·lumina 
la seva cara quan veu als Reis d’Orient que passen pel seu 
costat i li dediquen un somriure.

Malgrat les vicissituds, fem que aquest pugui ser un Nadal 
de família i amistat.

Bones festes de Nadal!
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PETIT BALANÇ 
DEL 2020, NOUS 
REPTES DEL 2021

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal  
de Movem Sant Just

UN MES DE NOVIEMBRE 
MUY INTENSO

 

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

PARTICIPAR 
X DECIDIR 
 
Grup Municipal 

de la CUP

El 2020 s’acaba i amb ell s’acaba un any molt convuls. Era 
difícilment previsible a principis d’any tot el que ens deparava, 
però, a partir del març vàrem caure en una espiral de crisi sanitària 
provocada per la pandèmia de la Covid i, conseqüentment,  una 
crisi social i econòmica que, a causa de la volatilitat de la situació 
sanitària, es fa difícil calcular-ne les conseqüències.

Des de Movem vàrem tenir clar que davant d’aquesta situació 
calia fonamentalment 3 coses: crear un escut social local, 
lluitar sanitàriament contra la COVID i reactivar l’economia. Per 
això vàrem ser els primers de defensar la necessitat d’un Pacte 
de Ciutat per abordar aquests 3 elements, i fer-ho amb tothom, 
altres partits i actors socials, col·lectius i entitats i persones amb 
expertesa del municipi. Ho vam aconseguir.

També hem encarat, en minoria, l’aprovació d’unes OOFF i d’un 
pressupost municipal que, per una banda, tenen la voluntat de 
donar resposta a la crisi i complir el Pacte de Ciutat, apostant prin-
cipalment per: millorar els programes d’acció social, fent créixer 
les partides d’ajut a les persones, en foment de l’ocupació, creant 
plans d’ocupació locals i programes de formació i contractació, 
suport al comerç local, amb campanyes comunicatives, ajudes i 
un nou Marketplace, incrementar les partides de salut, apostant 
per la prevenció i també per lluitar la Covid i adaptar el consistori 
a les noves tecnologies, amb un nou pla de sistemes perquè sigui 
més fàcil a la ciutadana accedir als serveis municipals.

També un pressupost que reafirma la voluntat del govern a 
donar compliment al pacte de mandat i del pla d’acció municipal, 
engegant projectes tan importants per a nosaltres com la nova 
Escola Bressol Municipal, la nova deixalleria, el nou sistema de 
recollida de residus, la rehabilitació de la sala gran de l’Ateneu, 
el projecte feminista de la Casa de la Dona, més aposta per les 
polítiques de transició energètica i de promoció d’habitatge 
per lluitar contra l’emergència habitacional.

I just després d’aprovar els pressupostos encarem un canvi 
d’alcaldia. A finals de novembre hem celebrat un ple d’investidura 
que ha acabat proclamant Joan Basagañas com a nou alcalde que, 
per cert, aprofitem per felicitar-lo per aquest nomenament. Un ple 
d’investidura del qual destacaríem les intervencions dels grups 
municipals, en què els grups varen expressar la voluntat de donar la 
mà al govern, a pesar de totes les diferències polítiques, per trobar 
solucions conjuntes a la complexa situació que ens ha tocat viure. 

Des de Movem i com a socis de Govern seguirem treballant 
per a fer possible tots els reptes per al 2021.

Participar no és només votar cada 4 anys. Aquesta 
afirmació es recull en la majoria de Reglaments de 
Participació de què s’han dotat els ajuntaments a l’hora 
de regir nous espais de participació amb l’objectiu de 
donar més protagonisme al veïnat en la construcció 
col·lectiva del poble i en les decisions que l’afecten. 

No hi ha cap dubte que la filosofia d’aquests regla-
ments és engrescadora si es vol vertebrar realment 
una Democràcia de veritat i avançar cap a una cohesió 
social i un sentiment de pertinença a una comunitat. 
Ara bé, a la pràctica, en aquests espais, la participació 
esdevé una paraula retòrica, mancada de valor. Per la 
senzilla raó que les propostes que es generen no són 
vinculants i no obliguen a res a l’equip de govern. Això 
sí, es pot opinar, preguntar i queixar-se si s’escau, com 
faríem i fem en el Ple Municipal o a les xarxes socials. 

Els veïns i les veïnes no només volen que se les escolti, 
volen decidir i esdevenir protagonistes en la presa de 
decisions, més enllà de dipositar un vot cada 4 anys. 

Cal tenir en compte, que, durant el mandat, sor-
geixen moltes qüestions que un govern municipal 
no tenia previstes i, fins i tot, amb la implementació 
del programa electoral. Situacions que poden afectar 
una part important del veïnat i que no se solucionen 
exercint el poder que els atorga les urnes, ni tampoc 
amb un col·lectiu d’experts. Només hi ha una alterna-
tiva possible, generar espais per donar veu i poder de 
decisió al poble, així com també fer consultes populars 
o impulsar pressupostos oberts i participatius, com ja 
es fa en diversos municipis. 

Fer-ho, seria engrescador i el veïnat se sumaria a 
participar activament. Ara bé, som conscients que 
per implementar-ho, cal canviar les lleis i es poden 
canviar si hi ha voluntat política. Si no ho fan, ho 
farà el veïnat, que en definitiva és qui té el poder per 
portar-ho a terme en una Democràcia.

Este mes se nos anunciaban el cierre del sector de la res-
tauración, terrazas, el mundo del deporte (extraescolares 
deportivas); el mundo de la cultura también suspendía sus 
actos, por protocolo preventivo frente al COVID-19, a un nuevo 
brote que amenaza los índices de contagio en Cataluña. Nos 
aplican toque de queda a la ciudadanía, a las 22 h todos en 
casa. Solo espero que todo este esfuerzo sirva para poder 
estar todos juntos en Navidad.

A nivel municipal tengo que decir que se ha celebrado Pleno 
extraordinario para los presupuestos 2021 por parte del 
gobierno del Sr. Perpinyà, después de negociar más cobertura 
para los autónomos y microempresas con un programa de ayudas.

Fomentar la nueva Asociación de Empresarios de Sant Just 
con más apoyo de difusión y divulgación a través de los canales 
sociales como páginas web y otros medios de comunicación.

Más seguridad en el Polígono Sud-Oeste con nuevas 
cámaras lectoras de matrícula para un polígono más seguro.

Promoción cultural amplia la partida para dar más apoyo 
y ofrecer la cultura a través de otros canales como STREA-
MING. Tenemos que hacer llegar la cultura a las casas, si no 
podemos ir a los teatros, cines o celebrar actuaciones por un 
número acotado de público.

Para Servicios Sociales solicité aumentar la partida 
debido a la emergencia social que estamos padeciendo debido 
al COVID-19

Todas estas peticiones fueron trabajadas junto con el gobierno 
del Sr. Perpinyà y finalmente me dieron el OK. Fue en el pleno 
que voté a favor de los presupuestos. Ahora toca trabajar 
conjuntamente para cumplirlos.

Quiero cerrar mi artículo dando las gracias a quien ha sido 
nuestro Alcalde durante 16 años y 6 meses, el Sr. Josep 
Perpinyà, un referente político en la política municipalista, 
un alcalde que ha dejado un legado en Sant Just Desvern y 
del cual los santjustencs/ques estamos muy orgullosos. Mil 
gracias Josep.

Y quiero dar la bienvenida al nuevo alcalde, Joan Basa-
gañas, a quien admiro y respeto, ya que el tiempo compartido 
en el consistorio y el trato recibido ha sido exquisito Joan, 
tienes todo mi apoyo en ti y en tu equipo. Ahora toca seguir 
trabajando para el pueblo contando con la oposición como parte 
del equipo de trabajo. Solo con esta mentalidad tomaremos 
las mejores decisiones para nuestro municipio. 
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AGENDA D’ACTIVITATS AGENDA D’ACTIVITATS DESEMBRE 2020 – GENER 2021. 

RESPIREM NADAL A SANT JUST 

RECOLLIDES SOLIDÀRIES

COMPREM AL MERCAT!

MOLT PER VIURE A SANT JUST TOTES LES ACTIVITATS

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

Malgrat sigui diferent a anys anteriors, 
ja es respira Nadal a Sant Just.
Les llums nadalenques ens recorden 
que el temps és inexpugnable, i malgrat 
la pandèmia, arriba aquesta època de 
l’any tan especial.
Tot serà diferent, sí, però els Reis Mags 
de l’Orient arribaran a Sant Just. No ho 
dubteu. Vindran carregats de bons desit-
jos, ànims i joguines per als més petits. 
Ho faran sota les estrictes mesures de 
seguretat, però hi seran, que és el més 
important.
Sigueu molt prudents durant les festes, 
tant com en els darrers mesos. 
I tinguem esperança en l’any 2021!

ARRIBADA DELS REIS MAGS 
DE L’ORIENT
Visita la cavalcada estàtica on hi seran Melcior, 
Gaspar i Baltasar
RESERVA AMB CITA PRÈVIA A: 
www.santjust.cat a partir del 22 
de desembre.
Tria l’escenari de visita, el teu rei preferit 
i la franja horària que vulguis, i podràs 
entregar la teva carta!

Hi haurà 3 escenaris ubicats al Parc Iulia 
Quieta (Mas Lluí), Parc Joan Maragall i 
Pl. Camoapa on hi seran els Reis Mags a 
cadascun d’ells.
Dimarts 5 de gener, de 17 h a 21 h

Casal de Nadal de Patim Patam 
i de l’Atlètic Sant Just FC
Consulteu a: www.patimpatam.cat
www.atsantjustfc.cat

Felicitem el Nadal
A comerços i equipaments trobareu 
postals de nadal per felicitar l’any.
Les farem arribar a les persones que 
hi viuen soles, que no tenen família, 
residències... Siguem solidaris i desit-
gem-nos un bon nadal i un bon any 2021.

BÚSTIES REIALS
Trobareu també bústies reials per deixar 
les vostres cartes i que es faran arribar 
als Reis Mags.
Aquestes bústies han estat elaborades 
pel Taller de Plàstica Municipal Carrau 
Blau i estaran ubicades a la c. Bonavista 
(al davant del Mercat).

MÉS SORPRESES NADALENQUES
Estem treballant en més activitat de 
Nadal
Atents a les xarxes socials i apunteu-vos 
a l’agenda el dia 27 de desembre, ja que 
hi ha prevista una activitat infantil i 
música amb els Tallers de Música!

CAMPANYA “CAP INFANT SENSE JOGUINA”
Podeu col·laborar amb aquesta campanya solidària comprant 
vals de 5€ a diverses botigues de Sant Just. La recaptació 
s’utilitzarà per comprar objectes de regal, nous i adequats a les 
edats, per lliurar a infants de famílies amb risc de Sant Just. 
Els regals seran adquirits en botigues del municipi. Podeu 
comprar aquests vals entre el 16 de desembre i el 3 de gener.

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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AULA D’ESTUDI AL CASAL DE JOVES NOUS CURSOS DE CATALÀ

Aquest mes de desembre ha obert l’aula d’estudi i ha estat 
habilitada a la Sala Ovidi Montllor del Casal de Joves. Aquest 
espai, condicionat especialment per complir les mesures 
de seguretat sanitària per la Covid-19, té capacitat per a 16 
persones.

L’aula d’estudi obrirà diàriament des de l’1 de desembre fins 
al 24 de gener, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Els dies de Nadal, Sant Esteve, 
Cap d'Any i Reis l’aula d’estudi romandrà tancada. Els dies 24 i 31 
de desembre i 5 de gener l'horari de tarda podria veure's 
modificat.Per poder accedir a l'aula d'estudi, és imprescin-
dible reservar totes les hores en què es faci ús del servei.

Recordem que l’aula d’estudi de la Biblioteca Joan Mar-
garit continua tancada com a conseqüència de les mesures 
de seguretat sanitària per la COVID-19.
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NOTÍCIES

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, la programació periòdica i presencial del 
Centre Social està restringida per les restriccions derivades 
de la pandèmia per la Covid-19.

Taller de felicitacions de nadal a casa!
Vine al Mil·lenari, tria un model de postal de nadal i agafa 
el material necessari per endur-te a casa. Amb el full d’ins-
truccions i el nostre vídeo tutorial podràs fer-les a casa teva!
Inscripcions fins al 17 de desembre. Telèfon 93 371 89 87, de 
9 h a 13 h. Activitat gratuïta adreçada a les persones grans.

AUGGE
Podeu seguir les conferències online. Recordeu que s’ha de 
sol·licitar accés a l’Aula virtual per a les persones no sòcies 
al correu electrònic aaugge@gmail.com
3 desembre: Dadaisme i surrealisme (Duchamp, Magritte, 
Dalí), amb Imma Fontanals, historiadora de l’Art, histori-
adora de l’Art. Dins del cicle “Les primeres avantguardes 
artístiques (1905-1945)”.
10 de desembre: Com es fan les prediccions del temps?, amb 
Francesc Mauri, meteoròleg
17 de desembre: Els orígens de Hollywood, amb Albert Beor-
legui, expert en cinema

NO US PODEU PERDRE... 

Tastets de contes amb Raquel de Manuel
A través del canal Youtube i xarxes socials de la Biblioteca 
Joan Margarit.
Dies 11 i 18 de desembre, a les 16 h

Programa Panorama Municipal de Sant Just Desvern
L’alcalde Joan Basagañas respondrà les preguntes de les per-
sones telespectadores del programa.
Dijous 12 de desembre, a les 21.30 h. Canal d’ETV Llobregat

Punt d’informació del poblat íber i medieval de la Penya del Moro
Diumenge 13 de desembre, de 10 h a 14 h

Jazz On Air Jazz Series: Alkalin Quintet
Amb Àlvar Monfort (trompeta), Nil Villà (saxo tenor), Carles 
Gutiérrez (guitarra elèctrica), Pau Lligadas (contrabaix) i 
Pep Mula (bateria). Preu: 10 € (entrada general), 8 € (socis/
es Ateneu) i 6 € (menors de 30 anys). Diumenge 13 de desembre, a 
les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Taller Bibliolab: Filtres d’un món invisible
Per a infants de 4 a 7 anys, acompanyats d’una persona adulta.
Explorarem què hi ha darrere de les il·lustracions amb una 
lupa de paper i una lupa digital. El taller es fa a través d’una 
app de llibres bicromàtics i comptarà amb una activitat final 
de creació artística i lúdica amb bicromia.
Places limitades. Cal inscripció prèvia al telèfon 934736300
L’activitat serà presencial si les condicions sanitàries ho permeten.
Dilluns 14 de desembre, a les 17.30 h. Biblioteca Joan Margarit

Seminari virtual de la Xarxa 0-6: “L’abús sexual infantil: una xacra social 
encara pendent d’atendre”, amb Carme Tello Casany, psicòloga i presidenta 
de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada i de la Federació d’As-
sociacions per la Prevenció del Maltractament Infantil
Dins del seminari “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
Participar fent inscripció a: https://forms.gle/ZBphvV2M-
ByiCKJJp7. Dimarts 15 de desembre, a les 13 h

Cicle Gaudí: Las niñas, de la directora Pilar Palomero
Preu: 4,50€ (entrada general) i 3€ (socis/es Ateneu, Òmnium 
Cultural, Club Vanguàrdia i Carnet Jove).
Dimecres 16 de desembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Grup de lectura conscient i mindfulness, amb Montse Bordas, psicòloga
Un espai de trobada i d’autoconeixement on també farem exer-
cicis de relaxació i respiració. Inscripció prèvia a la Biblioteca 
Joan Margarit, telèfon 933736300 o b.st.just@diba.cat
Dijous 17 de desembre, a les 18 h. Sessió virtual a través de Zoom

El Documental del Mes: Overseas, amb direcció de Sung-A Yoon
Preu: 6 € (entrada general) i 4 € (socis/es Ateneu). Divendres 
18 de desembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Matinal de la SEAS a Can Sadurní, avencs i dolines (Garraf)
Diumenge 20 de desembre, des del Parc del Parador
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EXPOSICIONS
Llums i ombres, de Pilar Montserrat
Al Celler de Can Ginestar, fins al 23 de desembre

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

NOVEMBRE 2020

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes de novembre (5.008 clics)
1.  Josep Perpinyà i Palau renuncia a l’Alcaldia de Sant 

Just Desvern
2.  Josep Perpinyà i Palau va fer pública divendres la seva 

renúncia a l’Alcaldia de Sant Just Desvern, una decisió 
que ha explicat avui a Ràdio Desvern

3.  La il·lustradora santjustenca Txell Ribes, s’obre pas a 
les xarxes socials amb un nou projecte a Instagram
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   NO REPS EL BUTLLETÍ?  
FES-NOS-HO SABER 
El butlletí municipal s’edita cada 
més i es fa arribar a totes les 
llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, ompliu el formulari 
que trobareu al santjust.cat i 
resoldrem la incidència.

AGENDA FEBRER 2021
Màxim dia per comunicar les 
activitats: 12 de gener

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 

Alex @alexromeram
En respuesta a @santjustcat
Gràcies @josepperpinya per tots aquests anys, 
per ser tan proper i per la teva voluntat per 
ajudar sempre que has pogut.

Juan Manuel Surroca @SurrocaJM
En respuesta a @santjustcat
El meu mes solidari suport i el reconeixement 
a la feina ben feta

Francesc Baltasar @CescBaltasar
En respuesta a @santjustcat
Cuida’t força Josep

Raúl Montilla @raulmontillacor
Dialogante, reflexivo y atento. Un alcalde 
que no ha sido de los que más titulares ha 
ocupado, pero que goza dentro de la federación 
del PSC del Baix Llobregat (y fuera) con muy 
buena prensa. Una de las piezas clave de su 
equilibrio.

J Garolera @jgarolera
Gran Alcalde I Gran Persona!!

RECICLEM ELS AVETS DE NADAL
Llocs on deixar els avets:
• Parc Bases de Sant Pere - c. Generalitat
•Parc de Joan Maragall • c. Rosa Luxemburg (Mas Llui)
• c. Salvador Espriu - c. Tudona
• Rambla - Parc del Parador
•  També els podeu deixar a la deixalleria municipal.   

Dels avets recollits es farà compost.

@kartscoixinets
 Els trobarem a faltar!

Amb motiu de la renúncia de Josep Perpinyà com alcalde, 
publiquem en aquest apartat una selecció de la gran quan-
titat de tuits rebuts a @santjustcat en agraïment a la seva 
tasca a l'Alcaldia.




