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Vuit artistes locals exposen  
a Sant Just Desvern 

 

Eleccions al Parlament: alerta 
a la targeta censal per saber 

on s’ha d’anar a votar

Continua el procés 
participatiu per redissenyar 

la plaça de la Pau

Calendari d’inscripcions per 
al nou curs escolar i portes 
obertes virtuals als centres
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NOU ESPAI CULTURAL 
I EXPOSITIU 

 de SantJust obre 
amb l’exposició grupal “SetsJust”
La mostra de vuit artistes amb 
una estreta vinculació amb 
Sant Just Desvern s’exposa al 
nou espai cultural MercArt, a 
la primera planta del Mercat 
Municipal. 

L’exposició és una mostra 
transversal amb artistes de 
diferents edats de Sant Just 
Desvern, en un ampli ventall 
de tendències, tècniques i sen-
sibilitats, que han donat a l’ex-
posició mostra de convivència 
en la diferència. “D’aquesta 
forma ens fem visibles als nos-

tres conciutadans, dins el marc 
fantàstic de MercART, espai 
on hem estat gratament convi-
dats per la seva inauguració des 
del nostre Ajuntament”, des-
taca el grup d’artistes.

Cada artista ha exposat al-
guna de les seves peces més 
emblemàtiques, destacada o 
l’última que hagi exposat, però 
no  hi ha un fil conductor, ja 
que cada autor i autora té un 
estil, una mirada i una forma de 
treballar única i diferent. guia-
des (amb inscripció prèvia). 

Horari de l’exposició, oberta fins 
al 27 de febrer
Dimecres a divendres de 17.30 a 20.30 hores

Dissabtes d’11 a 13 hores

Visites guiades 
Dijous 4 de febrer a les 18.30 i a les 19 hores

Dissabte 13 de febrer a les 12 i a les 12.30 hores

Cal inscripció prèvia al telèfon 934 80 95 64
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> Anna Bofill
Obra musical “AMBULARE”. És una música 
que barreja fragments de la meva obra 
«Alea arborea” en piano sol, interpretada 
per Jean-Pierre Dupuy, amb fragments 
creats amb mitjans informàtics o elec-
trònics. Aquests fragments estan inspi-
rats en algunes de les obres exposades.  
www.annabofill.accompositors. com
 
> Clara Vidal
Obra “ARQUITECTURA  SILENCIOSA”. És una 
sèrie homenatge a una peça de mobi-
liari emblemàtic: la cadira. Moltes són 
creacions d’arquitectes i dissenyadors 
i formen part d’una història. L’espai i el 
disseny com a eix principal es mostren 
en els olis : “Jean Prouvé, Chair 1950” i 
“Interior i sofàs Kubus de Josef Hoffman”.
www.instagram.com/claravidalk8
 
> Dogny Abreu 
Obra “¿QUIEN ERES?” i “SUEÑOS DEL POETA”. 
Evoquen un reflex del quotidià, ens brin-
den l’oportunitat de mirar-nos. Ens veiem 
reflectits en aquest rostre , superant un 
dia darrere l’altre, amb l’esperança d’acon-
seguir un món millor. 
dognyabreu.blogspot.com
 
> Dolors Puigdemont
Obra, “MANUSCRITS ÍNTIMS”. Recopilació 
de les petjades que la vida deixa al nos-

tre cos. Paisatges interiors, escriptures 
dels colors, textures, fibres, forats ... que 
s’acumulen en els nostres òrgans interns, 
presentats en estants o mobles biblioteca. 
www.dolorspuigdemont.es
 
> Josep Plaza
Obra, “ESPERANÇA”.  Contraposició de 
materials que poden provocar a l’espec-
tador un món de sensacions i suggeri-
ments amb una llum penetrant que sim-
plifica geomètricament i ens dona un 
missatge actual pel respecte a la vida.
www.plazadisseny.com
 
> Montserrat Sastre
Obra “COLUMNATA  i  SEQÜÈNCIES CÒNI-
QUES”. Les dues obres parlen de diàleg 
i comunicació; la columnata ens transpor-
ta al temple, el fòrum, l’àgora, actual plaça 
on hom ha rebut la paraula, ha festejat i 
ha comerciat. Seqüències còniques par-
la de la diversitat, pobles, races, llen-
gües, reflectides amb colors i mides que 
conviuen de forma harmoniosa amb un 
fi comú: la pau.
www.montserratsastreesculturas.
blogspot.com.es

> Nil Nebot 
Obra “HÀBITAT”. La instal·lació pren la 
forma d’una cabanya o receptacle entre-
teixit amb materials trobats a la natura. 

La meva trajectòria artística es desen-
volupa entre diferents entorns naturals 
que actuen com a font d’inspiració, i dels 
quals extrec les eines i materials. Als llocs 
on treballo més habitualment, sovint aca-
bo per fer-hi alguna construcció per tal 
de trobar-hi aixopluc, i sentir aquell en-
torn com a suport de la meva vida, sen-
tir que la natura és aliment i llar de la 
meva creació artística, com també ho 
és per a la vida de tots nosaltres malgrat 
que acostumen a oblidar-ho.
www.nilnebot.com
 
> Pilar Montserrat 
Obra “ONDINA”. És una instal·lació en 
creixement. És femenina, orgànica i di-
nàmica per les seves formes i materials. 
Ens parla del que veiem i del que no ve-
iem perquè l’espectador ha d’intuir que 
les formes se’n van a través del terra i 
darrera la paret. Cal passejar-se pel mig 
de les seves ondulacions per copsar-les, 
per observar les llums, les ombres, les 
ombres lluminoses i les ombres de les 
ombres. Cal apropar-se i fins i tot atre-
vir-se a tocar-la per sentir la calidesa del 
feltre, la seva rugositat i flexibilitat que 
dialoga amb el pes del ferro, fred i estable. 
No us heu de quedar només amb el que 
veieu... el que no veieu també és allà.
https://pilarprof.wixsite.com/esculturas/
escultora 

ARTISTES I OBRES DE SETSJUST
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Renúncia del regidor d’ERC Jordi Porta

Nou 
cartipàs 
municipal
El 21 de desembre es va dictar 
el Decret d’Alcaldia del nou 
cartipàs municipal (2019-
2023), en el qual es defineix 
l’estructura organitzativa de 
l’Ajuntament, el nomenament 
de tinences d’Alcaldia, la 
constitució de la junta de go-
vern local i les regidories, així 
com les persones que n’assu-
meixen les responsabilitats. 
Algunes regidories han mo-
dificat la seva denominació i 
atribucions i, com a novetat, 
sorgeixen tres regidories no-
ves: Gent Gran, Ciutat Digital 
i Benestar Animal. 

En el ple del mes de gener, Jordi Porta va presentar 
la seva renúncia com a regidor d’ERC, després de 
sis anys al consistori. Porta va encapçalar, durant 4 
anys, la regidoria de Mobilitat i Seguretat Viària. La  
visibilitat dels passos de vianants per a fer-los més 

segurs, la creació de cruïlles tàctiques per millorar la 
seguretat i el carril bici a la carretera que connecta 
Barcelona de forma segura, directa i ràpida; són 
alguns dels projectes que es van impulsar en el marc 
de la seva etapa com a regidor d’aquests àmbits.  

Regidora de Comerç i Consum, Turisme i Polítiques 
de Gènere i Igualtat.

Nascuda l’any 1996 a Sant Just Desvern i 
veïna del passeig de la Muntanya. Graduada 
en Geologia per la Universitat de Barcelona. 
Ha treballat en el sector mediambiental. Com 
a conseqüència del relleu a l’Alcaldia, i de 

la renúncia de Josep Perpinyà i Palau com 
a regidor, en el Ple Extraordinari del 17 de 
desembre Alicia Murciano Zurita va prendre 
possessió com a nova regidora del consistori. 
És la setena regidora del PSC a l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern, i s’incorpora a l’Equip 
de Govern. 

Alicia Murciano Zurita, nova regidora del PSC a l’Ajuntament
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Primer de tot, permeteu-me que comenci aquest article de-
sitjant a tota la ciutadania de Sant Just Desvern una bona 
entrada d’any 2021, tot esperant que aquest sigui molt millor 
que el 2020 i que ben aviat puguem començar a recuperar la 
normalitat, tornant a la nostra forma de vida habitual però 
incorporant alguns canvis positius que hem hagut d’assumir 
durant la pandèmia. 

SEGUIM AMB ATENCIÓ ELS CANVIS 

I NOVETATS D’AQUESTA CITA ELECTORAL 

En el moment d’escriure aquestes línies encara no sé amb 
tota certesa si les eleccions al Parlament de Catalunya s’aca-
baran finalment celebrant el proper 14 de febrer, malgrat en 
els darrers dies tot apunta que així serà. 

Siguin quan siguin les eleccions, i siguin quines siguin les 
circumstàncies en les quals es celebren, faig una crida a la població 
perquè vagi a votar. I un prec, que durant les properes setmanes 
segueixi amb molta atenció la informació que li anirem faci-
litant des de les institucions públiques a fi i efecte que sigui 
coneixedora de tots els canvis i detalls que tindrà la propera 
cita electoral. Una cita diferent a les anteriors, però amb un 

denominador comú: la oportunitat d’escollir lliurement i de-
mocràticament els nostres representants. 

Vull insistir en aquesta demanda. Les properes eleccions 
seran diferents a les anteriors. Hi hauran canvis en els col·legis 
en els quals ens toca votar, s’ha incentivat el vot per correu a fi 
d’evitar aglomeracions el dia de les eleccions, hi haurà franges 
de vot per a persones positives, de Covid-19, etc. Són moltes no-
vetats i cal seguir amb atenció les novetats, a fi que no hi hagin 
sorpreses desagradables i el dia de les eleccions hi hagi persones 
que es quedin sense la possibilitat d’exercir el seu dret a votar. A 
l’Ajuntament farem tot l’esforç possible per a ser proactius en la 
difusió d’informació, i aquest butlletí, n’és una mostra.

AMB INFORMACIÓ, SENSE POR I AMB LA 

MÀXIM PRECAUCIÓ, PER CORREU O A LES 

URNES, ANEM A VOTAR!

Així, doncs, amb informació i sense por però amb màxima precaució, 
per correu o a les urnes, anem a votar!

Voldria acabar aquest article amb unes paraules de reconei-
xement a Jordi Porta, regidor del grup municipal d’ERC i que ha 
decidit presentar la seva renúncia a la Corporació. He tingut el 
goig de compartir amb ell 5 anys i mig de consistori, dels quals 
4 van ser compartint govern. Puc assegurar que ha estat una 
persona amb una única voluntat: millorar el seu poble, Sant 
Just. D’una forma constant, generosa i plena de coherència ha 
aportat els seus múltiples coneixements per millorar el nostre 
municipi, sobretot a l’àmbit de la mobilitat.  Jordi, moltes gràcies 
per tot i molts encerts en aquesta nova etapa professional! 

SANT JUST DESVERN: 
ANEM A VOTAR!

CREIEM EN LA 
PARTICIPACIÓ

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Un dels propòsits d’aquest govern ha estat, i està sent, generar més espais 
de participació ciutadana. Espais cada cop més reclamats per part 
d’una ciutadania que vol participar de manera concreta en la 
definició de les seves polítiques públiques i de les accions que transformen 
el municipi perquè sigui un municipi millor per a tots i totes. 

Aquests espais construeixen ponts d’interacció i diàleg que 
ajuden a aprofundir en el control democràtic de la ciutadania, 
per una banda, i per altra permeten generar respostes més 
eficients i adaptades a la realitat i necessitats dels diferents 

col·lectius, tot trencant la dinàmica perversa de relació pro-
veïdor-client que es pot acabar establint entre la institució i 
la ciutadania. I, evidentment, hi apostem perquè ens ajuda a expli-
car-nos, a comunicar-nos millor i alhora a escoltar, a debatre, a dialogar 
i arribar a acords. D’aquests espais neixen polítiques públiques 
més consensuades i una ciutadania més reforçada.

Durant els últims anys no han estat pocs els diferents espais de 
participació que l’Ajuntament ha posat en marxa; el Projecte Educatiu 
de Ciutat, l’Espai de Participació d’Infància i Adolescència, el 
projecte Les Dones Busquen Casa, el procés de participació 
de la plaça de la Pau, la Xarxa 0-6... així com en l’elaboració de 
diferents plans sectorials on es compta o s’ha comptat amb la participa-
ció ciutadana com poden ser el Pla Local de Salut, el Pla Local 
d’Infància i Adolescència, el Pla Jove... a més a més de tots els 
consells de participació per a cada sector on participen les entitats, 
els diferents partits polítics i la ciutadania. Però no cal caure 
en l’autocomplaença i, és per això, que des del govern volem seguir 
generant cada cop més espais de participació, perquè volem una ciutada-
nia, critica i empoderada, el proper serà la creació del Consell de 
Ciutat, un espai on debatre els aspectes estratègics del nostre 
municipi. 
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Nous Col·legis Electorals

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 estan con-
vocades per al 14 de febrer. La cita electoral es va aplaçar 
al 30 de maig, però el TSJC ha cancel·lat provisionalment 
l’aplaçament. A data de tancament d’aquest Butlletí, encara 

no se sap si les eleccions se celebraran en la data inicialment 
prevista. Però, sigui quan sigui, cal tenir present que seran 
unes eleccions en temps de COVID-19, i que això ha suposat 
canvis i novetats. 

1.- LES ESCOLES (Barri Centre - Ctra. Reial)
2.- EL MIL·LENARI (Barri Nord - Centre - Ctra. Reial)
3.- CAN GINESTAR - BIBLIOTECA (Barri Centre)
4.- CASAL DE JOVES (Barri Sud)
5.- ESCOLA CANIGÓ (La Miranda - Canigó)

6.- E. MONTSENY (Indústria - Sagrera - Torreblanca)
7.- ESCOLA MONTSERRAT (Basses - Modolell)
8.- LA VAGONETA (Edifici Walden7 - Illa Walden)
9.- COMPLEX LA BONAIGUA (La Plana - Bellsoleig)
10.- SANT JUST PÀDEL (Mas Lluí)

  Mira la teva targeta censal que rebràs a casa o fes la consulta a santjust.cat

ON HAURÉ D’ANAR A VOTAR EL 14F?
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El procés participatiu “Repensem la plaça 
de la Pau” entra en l’última fase
El procés participatiu de redefinició 
de l’espai públic de la plaça de la Pau 
afronta la recta final.

El procés es va iniciar amb una 
trobada virtual del grup impulsor, 
format per representants de tots 
els agents clau de la zona, que es va 
encarregar de definir els àmbits de 
debat. La fase central (una acció par-
ticipativa presencial i una enquesta 
online) ha permès conèixer l’experi-
ència de les persones que utilitzen 
la plaça de la Pau, així com les seves 
prioritats a l’hora de redefinir-la.

Ara comença la darrera fase del 
procés participatiu, en què el grup 
impulsor analitzarà els resultats i 
determinarà els usos, l’organització 
de l’espai i les característiques ne-
cessàries de la plaça. A partir d’aquí, 
s’elaborarà un informe de resultats 
per encarregar un projecte tècnic 
a l’AMB. 

CONCLUSIONS DESTACADES DE L’ACCIÓ 
PARTICIPATIVA PRESENCIAL
Les zones d’ús més intens de la plaça són els recorreguts 
que la travessen en sentit nord-sud.

PRINCIPALS VALORS DE L’ESPAI:
• Espais verds
• Tranquil·litat
• Zona de jocs infantils

PRINCIPALS MANCANCES L’ESPAI:
• Il·luminació insuficient
• Arbrat
• Soroll en alguns punts de la plaça

CONCLUSIONS DESTACADES 
DE L’ENQUESTA
•  El 70% de les persones que fan ús de la plaça viuen al costat o 

hi van a jugar amb infants.
•  La majoria de participants considera que els espais de trobada 

i descans han de tenir ombra a l’estiu i sol a l’hivern, bancs i 
elements per seure, il·luminació i una font per beure aigua.

•  El 62% considera important conservar elements represen-
tatius, essent l’escultura del centre de la plaça l’opció més 
triada (30%).

•  La sensació de benestar i convivència a la plaça és de 3,4/5, de 
mitjana. La percepció de seguretat és condicionada pel dia i la 
nit. De dia és alta i de nit és baixa, per la il·luminació insuficient 
i la poca visibilitat que originen els racons i els obstacles visuals.
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Sant Just s’aboca en les campanyes  
i activitats solidàries durant Nadal

La resposta de la ciutadania a les diferents campanyes que 
s’han fet durant Nadal ha estat molt positiva, en un any on les 
conseqüències de la pandèmia i la crisi econòmica ha agreu-
jat la situació de moltes famílies del poble. Bona mostra és la 
recollida d’aliments que s’ha fet. En total s’han destinat al rebost 
de Càrites 6.961 quilos d’aliments, 700 dels quals s’han recollit a les 
escoles, una xifra que ha triplicat el recapte de l’any passat.

Un altre exemple de solidaritat ha estat la campanya 
“Cap infant sense joguina”, en la qual han participat set 
botigues de Sant Just i han col·laborat quatre comerços i 
serveis més en la venda de tiquets. En total s’han obtingut 
1.205€ de la venda de 251 tiquets, que sumat als 3.163€ de 
l’aportació municipal, han permès portar joguines a 51 nens i 
nenes del poble, 17 infants més que l’any 2020.

També ha estat molt bona la resposta per felicitar les festes a la 
gent gran de Sant Just. Amb l’objectiu de fer-li arribar l’escalf 
i un missatge solidari, es van fer arribar postals a les escoles 

públiques i concertades, al Carrau Blau, a les Arts Plàstiques, 
a equipaments i alguns comerços, perquè infants i grans les 
omplissin amb bons desitjos. Després, aquestes postals es van 
repartir entre les diferents residències del poble perquè totes 
les persones residents tinguessin la seva pròpia felicitació, 
algunes de les quals eren veritables joies artístiques.

D’altra banda, a causa de les mesures derivades de la CO-
VID-19, enguany els Reis Mags d’Orient van rebre els infants 
de Sant Just en tres punts del municipi: la plaça Camoapa, el 
Parc Maragall i el Parc Iulia Quieta. L’Ajuntament va habilitar 
un sistema en línia de cita prèvia en què els infants i famílies podien 
triar el seu Rei preferit i l’escenari on el volien veure. Es van rebre 
unes 3.500 peticions. La plaça Iulia Quieta va ser el punt amb més 
persones inscrites, gairebé 1.200; seguit de la plaça Camopa, 
amb unes 1.100, i la plaça Maragall amb un miler de persones. 
Moltes famílies han valorat d’aquesta edició la proximitat amb 
els Reis, un fet diferencial respecte altres anys. 
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Finalitza el procés de vacunació contra la 
COVID en totes les residències de Sant Just 

Per a més informació sobre les mesures en vigor, consulteu 
el  web del Departament d’Interior.

Totes les persones de les residències de gent gran de Sant Just 
Desvern ja han rebut la segona dosi de la vacuna contra la 
COVID-19, tot i que un cop finalitzat el procés de vacunació, 
el cos necessita 10 dies per acabar de garantir la protecció 
total envers el virus.

Malauradament, però continuem amb una situació molt frà-
gil a tot el país, per la qual cosa el PROCICAT ha perllongat fins 
al 7 de febrer les mesures per frenar la COVID-19 a Catalunya. 

Davant d’aquesta situació, es continua demanant a la ciutadania 
màxima precaució per evitar contagis i rebrots. Això suposa res-
pectar les restriccions i mesures decretades, així com estar alerta 
als canvis que es puguin anar produint. En aquesta, L’Ajuntament 
continua reunint-se en el comité d’emergències, fent seguiment i 
aplicant els darrers canvis normatius de la Generalitat.

Recordem algunes de les limitacions vigents:
•  El confinament municipal de dilluns a divendres, excepte 

per a casos de mobilitat essencial.
•  El confinament nocturn, de 22 a 6 h.
•  Reunions i trobades de caràcter familiar i social, limitades a 

6 persones i 2 bombolles de convivència.
•  Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais 

tancats, excepte les piscines i activitats esportives a l’aire lliure.
•  Obertura del comerç al 30% i tancament dels no essencials 

els caps de setmana.

•  Horari de servei i consum en els establiments: de 7.30 a  
9.30 h i de 13 a les 15.30h. Fora d’aquest horari, en els es-
tabliments de restauració, només pot dur a terme activitat 
de restauració per servir a domicili fins a les 23 h o per a la 
recollida a l’establiment fins a les 22 h. 
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Comiat als joves 
subsaharians 
Si al setembre del 2018, nosaltres els donàvem la benvin-
guda amb la cançó de Jaume Sisa “Oh benvinguts, passeu, 
passeu”, ara són ells els que, després d’una mica més de dos 
anys, s’acomiaden amb cartes plenes d’agraïment.

L’experiència que el municipi de Sant Just ha viscut 
amb l’acollida d’aquests joves migrants, ha estat d’una 
qualitat excepcional. Joves que han aportat a totes les 
persones, equipaments i entitats amb qui han tingut re-
lació, innombrables moments d’aprenentatge, tendresa i 
gratitud. En total, el centre temporal de Sant Just ha acollit 
un centenar de joves. 

Des d’aquí, ens acomiadem desitjant-los el millor, perquè “el 
temps no compta, ni l’espai, qualsevol nit pot sortir el sol”. 
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L’escola Madre Sacramento  
celebra 50 anys a Sant Just

Aquest curs 2020-
2021 l’escola Madre 
Sacramento estem 
de celebració. L’any 
1970 les Germanes 
Adoratrius s’esta-
bleixen a Sant Just 
Desvern. Les Ado-

ratrius són una congregació religiosa, 
fundada per Sta. Mª Micaela, que té el seu 
origen al s. XIX, sent pionera a Espanya 
en la formació professional femenina. 
Sempre s’han destacat per l’atenció a la 
joventut marginada i més desfavorida, 
tasca que realitzen arreu del món tot 
defensant sempre la protecció i formació 
de la dona. 

Ens complau bufar mig segle d’espel-
mes compartint emocions, estan presents 
en la vida associativa del poble, col·labo-
rant en la formació i educació de l’alum-
nat, sempre des de la familiaritat i amb 
una mirada acollidora. El temps ha passat 
però continuem amb la il·lusió del primer 

dia recordant amb estima l’exalumnat, el 
qual dona sentit a la nostra vocació. El 
curs passat preparaven diverses activitats 
per compartir amb totes les famílies, 
ex-alumnat i professorat que ha format 
part de la història de l’escola. Atesa la si-
tuació de pandèmia hem hagut d’anul·lar 
i readaptar molts d’aquests actes. Anirem 
difonent les propostes mitjançant la web de 

l’escola www.madresacramento.com, i  animen 
a que antics pares, mares i alumnat es 
posi en contacte entre ells, per tal de ga-
rantir que la informació arriba a tothom. 
Volem fer un recull d’ imatges antigues 
de l’escola: fotos, vídeos, dibuixos, estris 
que utilitzàveu, manualitats... per des-
prés compartir-ho amb tots vosaltres. 
Així doncs, us animem a enviar al mail   
50aniversari@madresacramento.com tot  
allò que ens ajudi a mantenir viu el re-
cord. 

Equip de l’Escola Madre Sacramento

PREINSCRIPCIONS PER AL CURS ESCOLAR 2021-22 I CALENDARI DE PORTES OBERTES ALS CENTRES
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
•  Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021
• Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021
• Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: de l’11 al 17 de maig de 2021
• Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig de 202

PORTES OBERTES ALS CENTRES DE SANT JUST
A causa de les restriccions i les mesures de seguretat per la COVID-19, les portes obertes als centres es faran en format virtual els 
següents dies:
• Escola Canigó: dilluns, 22 de febrer a les 17.30 h.  www.escolacanigosantjust.cat
•  Escola Montseny: dimecres 24 de febrer a les 17.30 h. Telèfon: 933 72 79 52. agora.xtec.cat/ceipmontsenysantjustdesvern/
•  Escola Montserrat: dijous, 25 de febrer a les 17.30 h. Telèfon: 933 71 11 74. agora.xtec.cat/ceip-montserrat/
•  Institut Sant Just: Dimecres, 10 de març, a les 17.30 h. inssantjust.wixsite.com/institut-sant-just

Les persones que hi estiguin interessades s’han de posar en contacte amb cada centre tres dies abans de la data prevista 
per obtenir l’enllaç de la reunió. 
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La campanya informativa sobre la im-
plantació del nou model de recollida de 
residus domiciliaris ha començat sota el 
lema “A Sant Just, canviem el xip!” i continuarà 
properament amb accions informatives per 
donar a conèixer el nou sistema. Aques-
ta primera fase té l’objectiu de generar 
expectativa, donant a conèixer la imatge 
i l’eslògan de la campanya i divulgant la 
filosofia i els objectius del canvi de model.

El nou model de recollida de residus 
domiciliaris, basat en contenidors intel-
ligents, afectarà els bujols de rebuig i 
orgànica, que s’hauran d’obrir amb una 
targeta identificativa vinculada a cada 
domicili. L’objectiu principal del nou 
model és incrementar els percentatges 
de recollida selectiva, que actualment 
és del 58% a Sant Just.

Els contenidors amb tancament

El sistema de tancament dels contenidors:
>  S’instal·larà en els contenidors d’or-

gànica i resta i consisteix en un pany 
ubicat a les tapes dels bujols, per tal 
de mantenir-les bloquejades.

>  L’obertura dels contenidors es rea-
litzarà mitjançant una targeta d’ús 
exclusiu vinculada al domicili de la 
persona usuària.

>  Per obrir els contenidors, només caldrà 

acostar la targeta a l’espai indicat per 
tal que es desbloquegin les tapes. 

>  Els contenidors amb tancament comp-
taran amb instruccions de funciona-
ment per a la seva obertura.

La targeta

>  L’Ajuntament lliurarà dues targetes 
identificatives per domicili, de forma 
gratuïta.

>  Les targetes estaran vinculades al 
domicili de la persona usuària i per-
metran obrir els contenidors de les 
fraccions orgànica i resta.

>  Les dades enregistrades a les targetes 
seguiran una política de privacitat i 
seran d’ús exclusiu per al funciona-
ment d’aquest nou sistema.

Per a què serviran les dades  
enregistrades?
 
>  Recollir dades d’ús dels contenidors 

i possibles incidències.
>  Saber quins contenidors tenen més ús i 

adaptar el sistema per evitar possibles 
desbordaments i millorar el servei de 
recollida i neteja.

>  Mantenir un registre dels domicilis 
que fan ús dels contenidors, així com 
les freqüències d’obertura i els patrons 
d’utilització.

>  Identificar els usos incorrectes de la 
recollida selectiva.

El canvi de model serà esglaonat per zones 
i començarà per La Miranda-Canigó

El canvi del sistema de recollida de residus 
domiciliaris serà esglaonat per zones i La Mi-
randa-Canigó és el primer barri on s’implan-
tarà. Properament es durà a terme una 
campanya informativa a la zona, amb 
informació porta a porta sobre com ob-
tenir la targeta i començar a utilitzar-la 

Implantació del nou sistema de recollida 
de residus domiciliaris
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CANALS DE COMUNICACIÓ
La campanya d’implantació del nou 
model posa a disposició de la ciutadania 
diversos canals informatius i de con-
tacte per resoldre dubtes i incidències:

santjust.cat/residus
 @santjustresidus

  635 86 52 85
 residus@santjust.cat
Horari d’atenció: de 9 a 18 h.

i accions de suport amb informadores i 
informadors de carrer.

Implantació del nou servei 
de recollida per zones

Quan s’implanti el nou model de recollida 
de residus domiciliaris a la teva zona: 

1.  Rebràs informació a domicili sobre com 
obtenir la targeta identificativa i com 
utilitzar-la. També rebràs informació 
sobre el dia en què es farà efectiu el 
tancament dels contenidors de residus 
i orgànica.

2.  Hauràs de recollir les dues targetes 
assignades al teu domicili en un punt 
habilitat.

3.  Tots els contenidors de residus i orgà-
nica de la zona es tancaran el mateix 
dia. El tancament es durà a terme de 
matinada, per tal de no afectar signi-
ficativament el servei.

4.  A partir del dia en què es tanquin els 
contenidors, caldrà utilitzar la targeta 
identificativa per poder obrir els con-
tenidors d’orgànica i resta.

5.  Durant el període de posada en fun-
cionament dels nous contenidors, es 
comptarà amb el suport d’informa-
dores i informadors a peu de carrer 
per resoldre dubtes i lliurar material 
divulgatiu. 
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NOTÍCIES BREUS

Comença el termini per sol·licitar les subvencions 
per a la rehabilitació d’habitatges i la millora  
de l’eficiència energètica i accessibilitat

Plantació de nou arbrat i inici 
d’actuacions de poda

Sant Just Desvern està desenvolupant el 
programa del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge (CMH) per subvencionar el 
foment de l’adequació d’habitatges. El 
termini de presentació de la sol·licitud 
d’ajuts i de la corresponent documentació 
s’obre el dia 1 de febrer de 2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria  
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és impul-
sar i regular les actuacions en matèria de 
rehabilitació d’habitatges privats exis-
tents a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, destinats principalment a residència 
habitual i permanent, amb la finalitat de 
fomentar la millora de l’eficiència ener-
gètica i la sostenibilitat,  la conservació, 
la millora de la seguretat d’utilització i de 

l’accessibilitat. Aquest ajuts van adreçats 
a les persones propietàries i arrendatàries 
d’habitatges unifamiliars privats i d’ha-
bitatges individuals privats en edificis de 
tipologia residencial col·lectiva.

La dotació pressupostària total del 
programa és d’1.400.000 euros. El període 
de sol·licitud finalitza el 31 de desembre 
de 2021, o abans en cas que s’exhaureixi 
la dotació. 

Més informació 
a la web del Consorci 
Metropolità 
de l’Habitatge.

Nou traçat de la línia 
elèctrica que travessa  
la Vall de Sant Just
Recentment s’ha dut a terme una millora 
a Collserola, majoritàriament en sol de la 
Vall de Sant Just. L’actuació ha consistir 
en l’eliminació d’un tram de 689 m de 
línia elèctrica a 25kV, de traçat aeri amb 
conductors convencionals sobre suports 
de fusta, substituint-lo per cable trenat 
amb nous suports de fibra.

Aquesta obra s’emmarca dins el con-
veni signat el mes de març de 2017 entre 
el Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola i ENDESA, per dur a ter-
me un pla d’actuacions triennal, destinat 
a racionalitzar la xarxa de distribució 
elèctrica de la zona mitjançant la seva 
reconfiguració, amb l’objectiu de reduir 
un 19% les línies elèctriques que travessen 
massa forestal, mantenint alhora la 
capacitat de la xarxa d’atendre els 
subministraments existents. El pla inclou 
diferents vies d’actuació, com la retirada 
d’alguns trams de línia aèria; la substitució 
de cable convencional nu existent per 
trams de línia soterrada -o, si no n´hi ha, 
per cable aïllat trenat, que evitarà els 
contactes directes que poden provocar 
electrocució en la fauna i risc d’incendi-; 
i actuacions de millora tecnològica dels 
elements de la xarxa destinats a reforçar 
l’eficiència del subministrament.

En conjunt i al llarg dels anys s’han fet 
diferents actuacions en el traçat de les línies 
elèctriques que afecten la Vall. 

Durant la primera quinzena de febrer es planta-
ran una quarantena d’arbres a diferents carrers i 
espais públics del poble, com la plaça Camoapa 
i el carrer Salvador Espriu. També es faran actu-
acions de poda. Per al 7500 arbres que hi ha al 
municipi s’apliquen criteris diferents a carrers 
que a places i parcs, que tenen més espai per 
desenvolupar la copa de l’arbre. Aproximada-
ment cada any s‘esporguen uns 600 arbres dels 
carrers, no cal esporgar més quantitat ja que és 
un ésser viu i les ferides que provoca l’esporga 
també té un risc de malmetre el seu creixement 
i incrementar casos de plagues d’insectes. Les 
principals raons per podar l’arbrat són la segu-
retat, la salut i l’estètica. Amb aquests criteris, 
la previsió és realitzar cada quatre o cinc anys 
la rotació completa de tot l’arbrat viari del mu-
nicipi, aplicant el tipus de poda que li correspon 
a cada espècie, tot i que hi ha molts arbres que 
no necessiten cap tipus de poda. 
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Sant Just comença el procés per elaborar 
el Pla Local de Salut

Els Mossos d’Esquadra ofereixen un nou servei 
de cita prèvia per fer denúncies o altres gestions

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un servei 
de cita prèvia per fer denúncies o altres gestions, amb l’ob-
jectiu d’oferir un bon servei a la ciutadania i evitar cues i 
aglomeracions. Es vehicula a través del web mossos.gencat.
cat/citaprevia, indicant el motiu de la denúncia, seleccionant 
la comissaria, triant entre els dies i hores disponibles, i 
introduint les dades personals. Un cop confirmada la cita, 
es rep un missatge de confirmació.

A través del sistema es pot sol·licitar un permís de viatge 
a l’estranger per a menors o posar una denúncia. Però les 
denúncies sobre delictes de violència domèstica, violència 
masclista i delictes sobre la llibertat sexual no s’han de fer 
amb cita prèvia i cal dirigir-se directament a la comissaria 
o els canals habilitats a aquest efecte. 

Davant la necessitat de disposar d’una planificació estratègica 
per millorar la salut i el benestar de les persones del municipi, 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar dins el PAM 
(Pla d’Acció Municipal) el compromís de portar a terme l’ela-
boració del Pla Local de Salut (PLS) de Sant Just Desvern. Es 
tracta d’un instrument que recull la planificació, l’ordenació i 
la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de Salut 
Pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal.

El PLS s’elaborarà de manera participada, amb la col·laboració 
de les persones que formen el Consell de Salut i Benestar Social, 
d’agents locals i altres persones i/o professionals vinculats a l’àmbit 
sanitari. El Pla, que està previst aprovar abans de l’estiu de 2021, 
posarà a disposició de l’Ajuntament i la ciutadania, l’anàlisi de la 
situació de salut i la definició de línies d’intervenció per a ser portades 
a terme al municipi durant el període 2021-2024, seguint el model 
de determinants de la salut i incorporant una visió salutogènica. 

Unió de tres municipis per treballar 
accions de promoció del comerç  
i la restauració 
“La marca TresSants amb el lema “Nosaltres, comerç de pro-
ximitat!” és la unió dels ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern per treballar accions de 
promoció i dinamització dels comerços, serveis i restauració 
amb l’objectiu de donar-los a conèixer de manera més global 
i propera. 

Sant Just compta amb més d’un centenar de comerços que 
proporcionen als habitants dels TresSants tots els productes 
i serveis necessaris al costat de casa. Podeu seguir el compte 
d’Instagram @tres_sants per veure i conèixer més sobre el 
teixit comercial dels tres municipis. Aquesta iniciativa compte 
amb el suport de la Diputació de Barcelona  
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Càritas agraeix a la Parròquia i a la ciutadania de Sant Just, el suport rebut, 
tant en forma d’aliments com de donacions. Això ha permès atendre famílies 
del poble que es veuen especialment afectades per la pandèmia.  
Són accions solidàries que diuen molt a favor d´una població que és sensible 
al patiment de les persones.

Alumnat de l’Institut col·labora com a voluntariat en el projecte “En bici 
sense edat”. Després de rebre una formació sobre educació viària i el 
projecte en concret, participen en els passejos a les persones que sol·liciten 
el servei. 

Des del mes de desembre el Casal de Joves disposa de dues aules exclusives per a l’estudi, durant dos mesos els 7 dies de la setmana. Tot i que al principi només era una sala, l’èxit de la demanda ha fet que s’hi dediqués un altre espai més que utilitzen una vintena de noies i nois diàriament. 

El Centre Cívic Joan Maragall acull fins al 19 de febrer, l’Exposició de l’11è Concurs Internacional de Fotografia, organitzat per l’Agrupació Fotogràfica Sant Just. La mostra recull les fotografies guanyadores del certamen, en el qual van participar 296 persones de 41 països. 

EN FLAIX
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La balconada de Can Ginestar porta el nom Fulgenci Baños. És l’homenatge 
del poble a aquest veí que va reactivar la SEAS després de la Guerra Civil i 
que tenia una forta implicació en el món associatiu local. A final de gener 
es va fer un acte simbòlic, ateses les restriccions per la COVID, organitzat 
conjuntament per la SEAS i l’Ajuntament.

Roba Amiga/Solidança, entitat amb seu a Sant Just, participarà en un nou projecte europeu que cerca un model de gestió de residu textil més circular amb valor social i que cercarà alternatives de reutilització i reciclatge.

La farmàcia Marta Calduch, al c. Miquel Reverter, s’ha adherit al projecte que té l’Ajuntament amb el Banc Farmacèutic per finançar medicaments a persones amb pocs ingressos. 

El 9 de gener es van anunciar en directes les persones guanyadores del concurs de balcons, comunitats i aparadors. Una acció de dinamització comercial que ha tingut molt bona resposta. 

El santjustenc Jordi Celma ha participat en el Rally Dakar, després de 

substituir d’urgència un altre pilot de camions que va donar positiu per 

COVID. Ho ha fet amb l’equip català Marrones Jalan, que fa d’assistència en 

competició És el tercer any consecutiu que Celma ha participat en el Dakar. 
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Tot és complicat amb la pandèmia. Tot són prohibicions, 
limitacions i por. Hi ha persones que el risc a ser contagia-
des, el risc a viure confinades o el risc a ser ingressades pels 
símptomes de la COVID19 els paralitza i els condiciona el dia a 
dia. És totalment comprensible quan s’escolten les notícies i 
es conversa amb amistats que han viscut de prop la malaltia. 
Tot i aquest sentiment de por, hem de seguir vivint amb la 
màxima prudència possible.

La Generalitat ha de vetllar per preservar la nostra salut en 
tots els àmbits.Però per fer-ho, ha de tenir al capdavant un 
govern fort, competent i preparat per gestionar la pandèmia. 
I això no és el que tenim actualment a Catalunya. Només cal 
escoltar cadascun dels sectors afectats per la seva gestió directa.

Les eleccions són més necessàries que mai perquè es requereix 
un nou Govern. Cal un nou impuls polític al país, i tenim el millor 
candidat per fer-ho possible, Salvador Illa Roca. La situació de 
paràlisis que estem vivint, tant al govern de la Generalitat com 
al Parlament de Catalunya, s’ha d’acabar ben aviat.  

Sigui quina sigui la data definitiva de les eleccions al Parlament 
de Catalunya, és important que tothom vagi a votar. Les dades 
relacionades amb el risc de contagi i l’evolució dels ingressos 
hospitalaris s’ha de tenir en compte però no pot ser una excusa 
per ajornar la cita electoral. Quan es van suspendre les elec-
cions a Galícia i el País Basc, hi havia confinament domiciliari. 
Actualment, la situació és diferent i està en marxa el calendari 
de vacunacions. A dia d’avui, hi ha moltes activitats permeses 
que tenen més risc que anar a un centre de votació, com serien 
aquelles accions on baixem la guàrdia, reduïm distància social 
i ens traiem la mascareta. Per tant, el Govern ha de treballar per 
garantir la seguretat sanitària durant tota la jornada electoral 
i si hi ha persones que tenen por de contagi o no es poden 
desplaçar a votar en persona, la millor opció és tramitar amb 
temps el vot per correu. 

Per aquest motiu, l’agrupació del PSC de Sant Just s’ha 
constituït com a Oficina Electoral per poder ajudar a qualsevol 
persona que vulgui tramitar el seu vot per correu. L’horari és 
de dilluns a dijous de 18 a 19.30h  al local del carrer Creu 83, 
respectant les mesures de seguretat i de protecció corresponents. 
La voluntat és ajudar a resoldre dubtes i facilitar els passos per 
tramitar la sol·licitud del vot per correu. Si voleu més informació 
o teniu qualsevol consulta, podeu contactar amb vosaltres a 
través del correu electrònic: socialistes.santjustd@gmail.com  
/ Tel. 607464581.

ELECCIONS JA!

 

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

LA “GENEROSA” 
CONCESSIÓ DE 
LA BONAIGUA  

Laia Flotats 
i Bastardas
Grup Municipal  
de JuntsxCAT-PAR

GRÀCIES 
ESQUERRA I 
GRÀCIES SANT JUST

Jordi Porta Pruna
Grup Municipal d’ERC

El passat mes de desembre, en el termini d’una sola 
setmana, es va aprovar en dos Plens diferents (un d’extra-
ordinari) a favor de l’empresa Igest, que gestiona el complex 
esportiu de La Bonaigua, l’augment de l’aportació anual que 
els fem, 176.000€, una subvenció per fer front al tancament 
derivat del confinament de març per import de 123.000€, i el 
pagament anticipat de 100.000€ per a unes obres que encara 
no estan ni planificades. 

Ens sorprèn aquesta generositat cap a una concessionària 
municipal, tenint en compte la política d’austeritat que 
practica aquest equip de govern cap a les altres concessi-
onàries, comerços, empreses, autònoms i entitats que tan 
perjudicades han resultat del mateix confinament i de la 
crisi pandèmica actual. 

Compensar les pèrdues produïdes pel tancament de març 
(el tancament de novembre serà una altra despesa a afegir) 
per la via d’una subvenció, a una concessionària municipal 
a qui li aplica el principi de risc i ventura, i no oferir-ho a la 
resta de concessionàries municipals, comerços, empreses, 
autònoms i entitats no és correcte. 

Cal que l’equip de govern contacti amb totes les conces-
sionàries municipals i els ofereixi la possibilitat que tenen, 
per llei, igual que Igest, de ser compensades per les pèrdues 
ocasionades pels diferents confinaments decretats. 

A més, la llei preveu que aquesta compensació es pot fer 
allargant el contracte, enlloc de transferir diners. Crèiem que 
optarien per aquesta opció, donat que és la praxi habitual 
amb aquest contracte, que ja s’ha allargat fins a 3 ocasions, 
cosa que ha provocat que la concessió de 13 anys hagi 
passat a ser de 33 anys (Veurem arribar el metro a Sant 
Just abans que s’acabi la concessió!) 

Però la concessionària ha al·legat greus dificultats eco-
nòmiques, per justificar la preferència per la subvenció. 

I ha sigut en aquest context de greus dificultats econòmi-
ques, s’ha produït el fet més greu, que ha sigut anticipar el 
pagament de 100.000€ a compte d’unes obres que ni tan 
sols estan pressupostades, que potser es faran al juliol 
d’aquest any, i sense demanar cap mena d’aval per garantir 
la devolució dels diners en cas que no es facin o hi hagi 
algun tipus de daltabaix empresarial. Són diners públics, de 
tothom, no ho oblidem. El nostre grup hi va votar en contra, 
i a més, hem recorregut aquest acord. 

Seguim treballant per la transparència i bona gestió dels 
recursos públics del poble. 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

M’adreço a través d’aquest article a les veïnes i veïns per 
informar-vos que en el ple de gener passat vaig anunciar la 
meva renúncia com a regidor del nostre municipi.

Primerament volia agrair a Esquerra Republicana de Sant 
Just, que comptés amb mi des del 2015 per formar part del seu 
equip. Jo no venia del món de la política, i per mi ha estat un 
orgull poder participar, ajudar i posar el meu gra de sorra en el 
projecte d’Esquerra. 

També he tingut la immensa sort de poder encapçalar, durant 
4 anys, una regidoria que encaixava a la perfecció amb els meus 
coneixements i les meves motivacions personals, la Regidoria de 
mobilitat i seguretat viària. Porto treballant en aquest camp des 
dels 18 anys en ONGs i en el sector privat i poder desenvolupar els 
meus coneixements i posar-los a la pràctica al meu municipi, per 
a millorar-lo, ha estat una responsabilitat i un orgull enorme. 

No em vull estendre més del necessari, però m’agradaria 
esmentar alguns dels projectes que vàrem liderar i que n’estic 
personalment content. Vam començar  posant els vianants i la 
mobilitat sostenible al centre de la política de mobilitat amb la 
millora de la visibilitat dels passos de vianants per a fer-los més 
segurs, o la creació de cruïlles tàctiques per millorar la seguretat 
i evitar atropellaments. Quant a la bicicleta, hem aconseguit 
doblar-ne el seu ús, fent un carril bici potent a la carretera que 
connecta Barcelona de forma segura, directa i ràpida; i quant 
al transport públic, vam desencallar el projecte del tramvia 
directe per la carretera, que canviarà el paradigma del transport 
un cop estigui executat i l’èxit rotund del bus exprés E30, que 
ens connecta, per fi, amb uns temps competitius amb la capital. 

Hem realitzat durant aquests 6 anys molts més projectes que 
no em caben en aquest escrit, i el més important, hem assentat 
les bases perquè l’òptica de la mobilitat sostenible, la 
perspectiva de gènere i d’edat, estiguin en tots els projectes 
que afecten  la via pública.

Per acabar, volia agrair especialment als companys d’Esquerra 
amb qui hem compartit regidoria: en Ferran, la Montse i en 
Sergi, així com a totes les companyes del partit que han estat 
ajudant-nos sense parar en moments difícils per al municipi i el 
país. També agrair a la resta de regidors i regidores del consistori 
amb els quals hem coincidit i treballat colze a colze plegats. I 
finalment als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que 
fan una feina espectacular i moltes vegades poc reconeguda. 
Gràcies per tot!

Quan em pregunten si soc polític sempre dic que no ho soc, que 
ho estic, perquè entenc la política com quelcom efímer, de pas 
i no per a romandre-hi. Amb això no vull dir que em desvinculi 
del compromís públic, però sí de la primera fila que he estat 
protagonista els darrers 6 anys de la meva vida.

Molta sort i molts encerts a la nova regidora entrant Désirée 
Slauka! 

Visca Esquerra i visca Sant Just Desvern.
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L’ENERGIA, 
UN DRET BÀSIC?

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal  
de Movem Sant Just

LA RECONQUISTA DE LA ILUSIÓN 
DESDE SANT JUST DESVERN

 

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

IN-SEGURETAT

 
Grup Municipal 

de la CUP

Una altra vegada les setmanes més fredes de l’any han 
coincidit amb les del preu més car de l’energia elèctrica. 
L’ús i l’accés a l’energia constitueix una necessitat bàsica per 
a tothom. Una necessitat bàsica pagada a preus abusius. S’ha 
argumentat que la recent pujada del preu del llum és fruit del 
temporal de fred i neu. És cert que la demanda s’ha incremen-
tat, però el principal motiu de les pujades de la factura 
elèctrica no ha estat el fred, sinó la perversa regulació 
del nostre mercat elèctric. Durant aquests darrers dies els 
preus del llum s’han incrementat en alguns moments fins a un 
100%, mentre que els costos de generació d’aquesta energia 
tot just s’incrementaven en un 4%.

Què està passant? Tenim un sistema subordinat als in-
teressos d’un poderós oligopoli empresarial que comporta 
que els preus de l’electricitat per a les famílies siguin els 
cinquens més cars de la UE. Mentre els beneficis d’aquestes 
empreses es multipliquen,  a Catalunya es calcula que el 
18,7% de la població destina més d’un 10% de la seva renda 
disponible a les despeses energètiques de la llar i el 10,9% 
de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a una 
temperatura adequada. Es fa imprescindible un major 
protagonisme dels poders públics en la regulació i la 
intervenció en el sector que, alhora, també ha d’impulsar 
la democratització del sistema. 

A Sant Just hem iniciat el camí del canvi. Al necessari 
increment de la producció fotovoltaica per reduir emissions 
(doblarem la producció a finals de mandat), estem afavorint la 
generació renovable distribuïda mitjançant el desenvolupament 
d’inversions en autoconsum, i ben aviat l’impuls definitiu a 
les comunitats energètiques locals. 

Un altre pas important ha estat ser membre de l’Asso-
ciació de Municipis per l’Energia Pública, la qual celebrarà 
l’assemblea constituent el pròxim 19 de febrer, per formar part 
de la reflexió per a la transició energètica justa i renovable. 

També ho estem fent molts particulars desendollant-nos 
de les multinacionals i optant per empreses productores i 
comercialitzadores d’energia d’origen 100% renovable, petites, 
públiques o cooperatives, les quals promouen l’ocupació 
estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament 
al territori i la màxima implicació en el desenvolupament 
econòmic i social de totes les persones, incloent-hi també 
els col·lectius més vulnerables.

El canvi ha començat i totes i tots n’hem de ser 
protagonistes.

L’aparició de la COVID ha posat sobre la taula disfuncions 
de l’anomenat estat del benestar i la seguretat n’és un 
aspecte bàsic: és obligat reflexionar-hi.

L’argument s’ha manipulat darrerament en pro d’interessos 
econòmics generalitzant un fals relat sobre les ocupacions, 
defensant grans tenidors d’habitatges, criminalitzant la 
solidaritat amb famílies sense recursos que són desnona-
des. Es manipula en pro d’un major control social quan es 
promociona l’ús de càmeres amb reconeixement facial; quan 
es protegeixen manifestacions de col·lectius ultradretans; 
quan es defensen reaccions policials sobreactuades, no 
es penalitza la mala praxi ni els excessos policials contra 
ciutadans sensesostre o col·lectius dissidents.

Sembla que l’Ajuntament necessita justificar la seva política 
d’augment del pressupost, la contractació de nous agents i la 
construcció de la nova comissaria prevista al PAM, a través 
d’un butlletí especial monogràfic: propaganda o informació?

L’ambigüitat interessada és preocupant com demostra 
la poca concreció i anàlisi de les actuacions de la policia 
municipal, en què barregen actuacions d’àmbit sanitari, 
administratiu, viari, de violència masclista o assetjament 
escolar. Així, amb l’argument de seguretat es barregen 
problemes socials, de convivència, econòmics, sanitaris 
creant un concepte vague i presentant la funció policial 
com a solució per a qualsevol aspecte.

Des de la CUP pensem que Sant Just no té un problema de 
seguretat i ho demostra el baix índex de criminalitat. Que 
cal evitar la instrumentalització de la seguretat ciutadana, 
que l’augment de presència policial sense mesures per 
transformar el model imperant no és solució. Pensem que 
un poble segur és un poble just, cohesionat i integrador 
que situï les persones al centre per donar resposta a les 
autèntiques amenaces ambientals, alimentàries, o de salut. 
Cal idear polítiques alternatives que no es basin en esquemes 
tradicionals de presència policial i penalització amb sancions 
econòmiques sinó en coresponsabilitat, compromís en la 
reparació i sensibilitat socioeducativa.

Tornem a demanar obrir debats al veïnat amb plens munici-
pals i consultes populars per tal de repensar-la conjuntament 
amb la implicació de totes.

Quería anunciar que es un honor formar parte de la candi-
datura del #Pnc encabezada por Marta Pascal a las próximas 
elecciones al Parlament de Catalunya como número 9 por la 
circunscripción electoral de Barcelona. Y quiero agradecer a 
los militantes y a la ejecutiva por la confianza #SomElsTeus

Partit Nacionalista Català es un partido joven transversal 
sin lastres ni dinosaurios de la política. Hemos llegado para 
pasar página, pero con algunas condiciones, como el concierto 
económico. Si hay voluntad política se puede. No vamos a 
estar en el otro extremo, con el 155 o la confrontación.

Cómo concejal y militante del PNC, voy a trabajar para 
poder reconquistar la ilusión de todos los catalanes y creer 
en la recuperación económica de nuestro país a pesar que el  
COVID-19 esté presente. Solamente unidos podemos con-
seguirlo.

A nivel municipal quiero tener un agradecimiento a nuestro 
concejal de ERC, Jordi Porta, por su trayectoria en el consis-
torio, con un magnífico trabajo en el sector de la movilidad. 
Muchas gracias Jordi.

Las obras del Cento Cívico Soledad Sans Serafini en Mas 
Lluí siguen en marcha, a pesar de las dificultades sanitarias 
por causa del COVID-19.

Quiero despedirme con un mensaje de ánimos y esperanza 
con la llegada de la próxima dosis de la vacuna del COVID-19.
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AGENDA D’ACTIVITATS AGENDA D’ACTIVITATS FEBRER 2021. SANTJUST DESVERN

UN CARNAVAL VIRTUAL 

CLUB DE LECTURA DE DIFERENTS GÈNERES LITERARIS

MOLT PER VIURE A SANT JUST TOTES LES ACTIVITATS

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

El febrer és el mes de l’arribada del 
Rei Carnestoltes i de l’animació de les 
disfresses, el color i la gresca. És la festa 
que ens treu un somriure i que ens ani-
ma a gaudir de la disbauxa i la xerinola. 
Són dies en els quals somiem que som 

uns altres personatges, ens disfressem, 
canviem de pentinat i vestim diferent. 
Dies bojos i divertits.

I malgrat la pandèmia, enguany no 
volem renunciar al Carnaval i per això 
amb la col·laboració de les escoles i les 

entitats que tradicionalment participa-
ven com a comparses, editarem un vídeo on 
les persones i les disfresses siguin els veritables 
protagonistes i que podrem veure a través del 
canal YouTube de l’Ajuntament.

Apunteu-vos la data per veure el Carnaval 
de Sant Just: dissabte 13 de febrer.

Animació, disfresses, música, can-
çons,... i la gent de Sant Just seran el 
protagonistes del Carnaval virtual 
d’enguany.

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. 

La Biblioteca Joan Margarit organitza diver-
sos clubs de lectura en els quals es comenten 
lectures de diferents gèneres literaris com el 
teatre o la novel·la negra, i inclús, també hi ha 
un d’ells adreçat a lectures en anglès.

Una bona estona per compartir opinions i 
mirades sobre les lectures proposades entre 
les persones que formen els grups.

Aquest mes hi ha previst:

Clubs de lectura virtuals de la Biblioteca
 Joan Margarit
•  Club dels dijous, 4 de febrer
•  Club de novel·la negra, 9 de febrer, a les 

19 h. Lectura: La primera agència de dones 
detectives, d’Smith A. MacCall

•  Club de teatre, 10 de febrer, a les 19 h. Lectura:  
La nit de la Iguana, de Tenesse Williams

•  Club dels dimarts, 16 de febrer

SORTEIG CARNAVAL

Publica una foto de Carnaval a Insta-
gram amb l'etiqueta #SantJustCarnaval 
i entra en el sorteig d'un val de 80€ 
a gastar en un bar o restaurant de 
Sant Just.
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S’OBRE EL XII CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
DE SANT JUST DESVERN

Fins al 4 d’abril es poden presentar les 
fotografies en el que serà la 12a edició 
del Concurs Internacional organitzat 
per l’Agrupació Fotogràfica Sant Just. 
Una cita ineludible en el món fotogràfic 
ja que s’ha consolidat com un dels con-
cursos més importants en aquest àmbit. 
Només la passada edició va aplegar 
més de 3.000 imatges a concurs, de 300 
fotògrafs/es i provinents de més de 40 
països d’arreu del món, a més de tenir 
el reconeixement de diverses entitats 
de prestigi.

Podeu consultar les bases: 
https://concurs.afsantjust.com/

Al Centre Cívic Joan Maragall
Exposició de les millors fotografies de l’11a edició del Concurs Internacional de Fotografia
Fotografies a color, del 22 de gener al 19 de febrer
Fotografies en blanc i negre, del 20 de febrer al 12 de març
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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.
AUGGE
Sessions virtuals. Recordeu que s’ha de sol·licitar accés a 
l’Aula virtual per a les persones no sòcies al correu electrònic 
aaugge@gmail.com
4 de febrer
Islam, de la Meca als Pirineus, amb Theo Loinaz, professor as-
sociat a l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat 
de Barcelona
11 de febrer
El cinema i els llibres, amb Albert Beorlegui, divulgador del cinema
18 de febrer
L’art islàmic 1a part: Art califal i de taifes, amb Xesco Ramos, 
historiador de l’Art
25 de febrer
Wolfgang Amadeus Mozart. El prodigi més admirat de la Història 
de la Música (2a part), amb Francesc Coma, divulgador musical

NO US PODEU PERDRE... 
Conferències: Cicle de Jazz. 
Els millors saxofonistes i trompetistes del jazz
Dies 2, 5, 9 i 16 de febrer, de 19 h a 21 h. Sessió virtual
Cal reservar plaça.

Conferència de la SEAS: Un patrimoni arran del riu, amb Mercè Riera
Divendres 12 de febrer, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Punt d’informació del poblat iber i medieval de la Penya del Moro
Dissabte 13 de febrer, de 10 h a 14 h

Excursió de la SEAS a l’entorn del Pont de Vilomara (Bages)
Inscripcions: a partir del 8 de febrer, al correu: 
seas.santjust@gmail.com. En cas d’anar en cotxe cal 
fer igualment la inscripció indicant si es té alguna 
plaça disponible.
Diumenge 14 de febrer, a les 7 h. Des del Parc del Parador 

Grup d’ajuda múta: Dol pel suïcidi
Cal fer una entrevista prèvia per participar en el grup d’ajuda. 
Demaneu cita al telèfon 699 861 164. El grup es reuneix cada 
15 dies.
Dimarts 16 de febrer, de 18.30 h a 20 h. Sessió virtual.

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 17 de febrer, a les 19 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: Poble Sec, des de les botigues històriques 
al Mercat de la Terra
Dissabte 20 de febrer, a les 11 h. Preu: 10 €

Tastets de ciència: La física escondia en la pel·lícula interestel·lar 
Dimecres 24 de febrer, a les 19.30 h. Can Ginestar o sessió virtual
Cal reservar plaça.

Noies LAB: Llum i color
Coneixerem la feina de Maria Goeppert Mayer amb els fotons, 
que són les partícules elementals de la llum.
Adreçat principalment a nenes de 10 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.
Divendres 26 de febrer, de 18 h a 20 h. Can Ginestar

El Documental del mes: Advocate, dels directors Rachel Leah Jones 
& Philippe Bellaiche
Preu: 6 € (socis/es de l’Ateneu: 4 €)
Divendres 26 de febrer, a les 19 h. 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
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EXPOSICIONS
SetsJust, exposició grupal d’Anna Bofill, Clara Vidal, Josep Plaza, Dogny 
Abreu, Dolors Puigdemont, Montse Sastre, Nil Nebot i Pilar Montserrat
A la Sala MercArt (1a planta del Mercat Municipal), fins 
al 27 de febrer
Horaris: dimecres a divendres, de 17.30 h a 20.30 h 
i dissabtes d’11 h a 13 h
Visites guiades: 4 de febrer, a les 18.30 h i 19 h i 13 de febrer, 
a les 12 h i a les 12.30 h
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 480 95 64

Exposició de Nicolau Bou Selles
Al Celler de Can Ginestar, fins al 12 de febrer

Exposició d’Immaculada Boronat Llort
Al Celler de Can Ginestar, del 18 de febrer al 26 de març

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

GENER 2021

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes de gener (5.014 clics)
1.  Oberta la informació pública del projecte per la im-

plantació d’un carril bici que connecti el barri de Mas 
Lluí amb el Barri sud i la xarxa Bicivia que passa per la 
Carretera Reial.

2.  Obertes les sol·licituds per a fer una visita guiada de 
l’exposició de “setsjust” al nou espai cultural MercArt.

3. El santjustenc Jordi Celma, finisher del Dakar 2021.
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AGENDA MARÇ 2021
Data límit per comunicar activitats: 
12 de febrer

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 

Coke Busquets @CokeB13
Hola @santjustcat, la puerta de entrada al parque que hay frente 
al CAP, entre la calle Industria y Hereter, está desencajada y los 
tornillos están a la vista, haciéndolo peligroso para los niños. 
Gracias por revisarlo
santjustcat @santjustcat
Hola, @CokeB13. Hem passat nota al servei perquè passi a revisar-
ho. Moltes gràcies per l’avís.
Coke Busquets @CokeB13
Ya lo están arreglando, así da gusto! Muchas gracias por vuestra 
rapidez

Santjustcat @santjustcat
El Just Tram amplia el seu recorregut per Can Candeler a partir de 
l’1 de febrer #SantJust. El JT es desdobla i tindrà 3 noves parades. 
Cí. de Can Biosca i el cí. de Can Candeler (entre Rosa Sensat i 
Montblanc) passen a un sol sentit de circulació. 

Shantaman @scvtwtr
@santjustcat mejora sería que incluyan el barrio de Mas Lluí, a ver si 
nos empiezan a considerar parte de la ciudad no?
Santjustcat @santjustcat
A Mas Lluí hi ha previstes diverses millores: està licitat i previst que 
al setembre la línia E-30 augmenti la freqüència de pas a 15 minuts. 
També està previst que l’any 2023 es prolongui la línia fins a l’estació 
de tren de Sant Feliu sense perdre la freqüència de 15 minuts.
Shantaman @scvtwtr
Eso está muy bien, pero también nos faltan servicios como los que 
dan las líneas JT y JM o algún bus de barrio que nos permita estar 
más conectados con el centro de Sant Just así seremos parte de 
la ciudad 

G86 @barcelonafocus
hola @santjustcat. Entiendo que esta fabrica no contamina porque 
es vapor. Pero el ruido es ALTO (ademàs de poco estètico en el 
medio de la ciudad). Está en cumplimiento con la normativa de los 
decibelios permitdos? Gracias
santjustcat @santjustcat
Aquesta activitat industrial es troba en procés d’actualització de 
la seva llicència i el valor límit d’immissió de soroll serà un dels 
paràmetres a valorar, des de la zona sensible més propera al 
procés industrial.
G86 @barcelonafocus. ok, moltes gràcies per la informació.

@easygoom
Walking into the Sunset




