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Sant Just acomiada
Joan Margarit

 

Així ha viscut el municipi el 
primer any de COVID-19

La masia de Can Freixes 
acollirà la futura Casa de les 

Dones de Sant Just

En exposició pública 
el planejament que 

transformarà la c. Reial



tEMA DEL MES

Un any de Covid-19 a Sant Just
La pandèmia de la Covid-19 ha canviat 
completament les nostres vides. Ara, 
un any després de l’arribada del virus a 
Sant Just i de l’aplicació de les primeres 
mesures, repassem les afectacions per a 
diversos sectors sanitaris, econòmics, 
educatius i de lleure.

SALUT
El sistema de salut públic ha esde-

vingut un puntal clau en la lluita contra 
la pandèmia. A Sant Just, el CAP ha 
experimentat canvis d’estructura i fun-
cionament, començant pels protocols 
d’actuació i l’increment de les visites 
telefòniques. “Durant la primera onada 
tot era nou i va colpejar fort, amb la in-
certesa i la por a les baixes de personal 
en l’ambient”, explica Jesús Muniesa, 
director del CAP Sant Just.

El futur de l’atenció primària de-
pendrà de l’evolució del virus. Muniesa 
espera que “les vacunes s’imposin amb 
una cobertura poblacional suficient” amb 
la idea de “tornar a l’activitat normal del 
CAP al més aviat possible”.

RESIDÈNCIES DE GENT GRAN
Durant els primers mesos de pandèmia 

a Catalunya, les residències es van conver-
tir en el principal pol de preocupació per 
la virulència del virus sobre les persones 
grans. Raquel Eslava, directora regional de 
Vitalia Catalunya, recorda que al febrer ja 
van començar a reduir les visites al centre 
de Sant Just i, quatre dies abans de l’estat 
d’alarma, van confinar la residència. El 
recolzament de les famílies ha estat clau, 
així com també ho ha estat la dedicació 
dels equips professionals. A Vitàlia, “les 
treballadores i els treballadors s’han unit 
molt, després de viure una situació inima-
ginable”, apunta Raquel Eslava.

EMPRESA
En l’àmbit empresarial, una de les 

prediccions més repetides últimament 
és que “el teletreball ha vingut per que-
dar-se”. En aquesta línia es pronuncia 
també la presidenta de l’associació Sant 
Just Impulsa, Maria Isabel Aragonès, que 
confirma que a Sant Just “moltes empre-
ses han adoptat el teletreball en posicions 
on és possible i, durant la pandèmia, han 
analitzat els processos per tal de ser més 

eficients”. L’afectació de la Covid-19 ha 
estat diversa per al teixit productiu en 
funció de cada sector, tot i que la majoria 
d’empreses “han reduït la seva facturació 
i han vist incrementada la incertesa de 
cara al futur”, admet Aragonès.

COMERÇ
El sector comercial, després del tanca-

ment total de les primeres setmanes d’estat 
d’alarma, s’ha hagut d’adaptar a una nova 
realitat, marcada per les restriccions d’afo-
rament i les mesures higièniques. Mercè 
Camps, presidenta de Dona i Empresa, 
explica que “la pandèmia a propiciat que 

la població de Sant Just s’apropés més al 
comerç local”, una tendència que ara volen 
que es consolidi quan es relaxin les mesures. 
Coincideix en la diagnosi la presidenta de 
Desvern Comerç i Empresa, Rosa Maria 
Manuel, que certifica que “el tancament 
perimetral i dels centres comercials han 
afavorit el comerç local”, tot i que, afegeix, 
“molta gent se n’ha anat al comerç electrò-
nic”, una tendència que preocupa.

Pel que fa a les treballadores autòno-
mes sòcies de Dona i Empresa, Mercè 
Camps assegura que “s’han hagut d’adap-
tar a una nova manera de treballar, pro-
tagonitzada per les noves tecnologies”.
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ALIMENTACIÓ
Els mercats, els supermercats i les 

botigues d’alimentació han mantingut 
la seva activitat a ple rendiment com a 
servei essencial. Els confinament comar-
cals i municipals han canviat els hàbits 
de la clientela, que ha redescobert els 
establiments de proximitat. El president 

dels assentadors del Mercat Municipal, 
Àlex Cerdà, exposa que “al Mercat li ha 
anat bé a nivell comercial per la gran 
afluència de gent i perquè les parades 
s’han donat a conèixer a nova clientela”. 
La pandèmia també ha propiciat una 
reactivació del servei de repartiment a 
domicili que ofereix el Mercat Municipal.

RESTAURACIÓ
El sector de la restauració ha estat un 

dels més afectats per les mesures de limi-
tació de la interacció social. Quan no hi ha 
hagut un tancament total, les restriccions 
d’horaris i aforaments han obligat molts 
negocis a buscar alternatives per tal de 
poder seguir oferint servei. És el cas, per 
exemple, del restaurant El Mirador de Sant 
Just, que té personal en ERTO i ha hagut 
de reestructurar completament les tasques. 
Rosa Maria López, cap de menjador d’El 
Mirador, destaca que s’han adaptat per 
“oferir un servei que era nou per al res-
taurant, ideant una oferta gastronòmica 
que quadrés amb la seva filosofia però fos 
apte per endur-se a casa”.

Fotografies de l’exposició 
“Sant Just confinat. Imatges 
per al record”, de Francesc 
Fàbregas. L’exposició es pot 
visitar a l’Espai MercArt fins 
al 17 d’abril 
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EDUCACIÓ
Els centres educatius han experimen-

tat una realitat desconeguda fins ara. 
Després d’una primavera marcada per les 
classes virtuals, l’inici del curs actual va 
donar pas a una presencialitat protago-
nitzada per les distàncies i les mascare-
tes. A l’Institut, han fet grups més petits 
i han distribuït els espais per mantenir 
les bombolles, amb la reorganització que 
això ha comportat. No obstant, “ha anat 
millor del que esperàvem”, assegura el 
director del centre, Jesús Margarit, que 
apunta que “només hi ha hagut sis grups 
confinats i el resultat de les proves PCR 
sempre ha estat satisfactori”.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars s’han vist 

abocades a un any en què les pantalles 
i les videoconferències han substituït 
temporalment les aules. En molts casos 
s’ha optat per mantenir viva l’activi-
tat malgrat el canvi d’escenari. El taller 
municipal de plàstica Carrau Blau no 
ha deixat d’oferir classes i al març va 
passar a la versió online. “Hi va haver 
alumnes que van seguir i altres que no, 
perquè la modalitat a distància requereix 

un acompanyament important per part 
de les famílies”, explica Laia Amargós, 
responsable del Carrau Blau. Tot i això, 
“moltes persones que ho havien deixat 
ara volen tornar a la versió presenci-
al”, remarca Amargós, que detecta en 
l’alumnat “moltes ganes de tornar a estar 
cara a cara”.

ENTITATS ESPORTIVES
Les entitats esportives han viscut 

un any completament atípic, en què 
pràcticament no han competit. L’única 
excepció ha estat per als primers equips 
de l’Hoquei Sant Just i del Voleibol Sant 
Just, que disputen competicions oficials 
d’àmbit estatal. El president del Bàsquet 
Sant Just, Francisco Arrabal, assegura 
que “les jugadores i els jugadores del 
club han mantingut la motivació, la qual 
cosa és molt difícil en un context sense 
partits a l’horitzó”. Per aconseguir-ho, 
els entrenadors i les entrenadores han 
desenvolupat plans de treball específics 
d’acord amb les restriccions, primer 
amb entrenaments online i després 
amb entrenaments presencials amb 
restriccions.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Si els clubs han hagut de reduir l’ac-

tivitat, el panorama no ha estat gaire 
diferent per als gimnasos i centres es-
portius, que han viscut pendents dels 
canvis en les mesures del PROCICAT. 
José Avilés, director de La Bonaigua, 
admet que, tot i la fidelitat dels abonats 
i abonades, “arriba un moment que no 
entenen les mesures”. El centre ha fet 
un esforç important per mantenir la 
instal•lació controlada des d’un punt 
de vista sanitari i esperen ara, segons 
paraules d’Avilés, “salvar la temporada 
d’estiu”.

CULTURA
El món de la cultura també ha viscut a 

expenses de les mesures. A l’Ateneu, l’atu-
rada de la primavera de 2020 “va afectar 
moltíssim”, explica el president de l’entitat, 
Albert Macià. “Les restriccions en molts 
moments no ens han permès fer res i, en 
ocasions, han deixat que es mantinguessin 
els cicles habituals de la nostra programa-
ció”, afirma Macià. D’altra banda, les acti-
vitat internes de l’Ateneu porten gairebé 
un any aturades, com és el cas dels grups 
corals, que no poden assajar.
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Un any difícil. I molt dur. Un any que ens ha posat a prova 
com a societat.

Pocs pensaven quan vèiem o escoltàvem les notícies pro-
vinents de la Xina o, fins i tot d’Itàlia, que el virus impacta-
ria d’una forma tan dramàtica en les nostres vides. Mai no 
oblidarem els primers dies del confinament decretat pel go-
vern espanyol, quan els carrers i places de les nostres ciutats 
es van buidar completament, quan les escoles, els parcs els 
i els equipaments es van tancar, quan el xivarri i les rialles 
de molts indrets fou substituït per silencis sepulcrals, quan 
sortir a comprar o a llençar les escombraries semblava una 
temeritat, quan sortir a aplaudir als balcons a les 8 del ves-
pre era l’únic acte de vida comunitària que ens restava, quan 
ens arremolinàvem al davant de la TV expectants davant les 
notícies que arribaven dels hospitals o de les restriccions que 
decretaven les diferents autoritats. 

Mica en mica vàrem aprendre a conviure, alguns amb 
més dificultats que altres, amb la nova normalitat. Vàrem sa-
ber sobreposar-nos a les adversitats, a conèixer el virus i a te-
nir clar com l’havíem de combatre. En aquesta tasca, la labor 
de la comunitat científica i sanitària fou transcendental 
i a ells haurem d’agrair eternament que les conseqüències de 
la pandèmia no hagin estat encara més catastròfiques per a 
la nostra societat. 

L’adaptació a les noves realitats fa que visquem moments 
d’incertesa. El virus segueix latent i encara causa greus con-

seqüències. L’any 2020 va ser l’any de la pandèmia i l’any 
2021 ha de ser l’any de la vacunació. És la nostra gran espe-
rança per reconnectar amb les nostres vides i recuperar poc 
a poc l’activitat, l’economia, les relacions personals i inocular 
a la societat cert optimisme que necessitem després d’un any 
llarg, intens i trist.

Trist perquè més de 50 santjustencs i santjustenques 
ja no hi són entre nosaltres. Són víctimes d’una pandèmia 
que ningú no esperava. El meu record sincer i solemne cap a 
ells i elles i totes les famílies afectades.

I un gran agraïment, a totes aquelles persones de ser-
veis essencials que han liderat la lluita contra el virus 
des de les seves professions: és la força anònima i treballa-
dora de la nostra societat.

Canviant de registre, aquest mes de març commemora-
rem el 8M, Dia Internacional de la Dona. Serà també un any 
diferent, però no deixem de reivindicar la igualtat plena, la to-
lerància zero davant dels assassinats masclistes que malaura-
dament veiem quasi a diari. Una pandèmia més que la nostra 
societat no pot acceptar.

I voldria dedicar les darreres paraules a una persona 
molt estimada, que ens ha deixat fa ben poc. Em referei-
xo a Joan Margarit. La societat li deu haver sabut trobar les 
millors paraules per descriure els sentiments i paisatges més 
complexos i haver apropat la poesia a diferents públics. Sant 
Just li deu haver projectat amb orgull el nostre poble més 
enllà de les nostres fronteres. 

Ens queda per sempre més la seva poesia, però enyora-
rem la seva bonhomia, el seu tracte afable, la seva predispo-
sició a conversar amb tothom qui l’aturés pel carrer o coin-
cidís en la terrassa d’alguna cafeteria, i haver tingut sempre 
temps per col·laborar en aquelles activitats culturals a les 
quals fou convidat. 

Joan, allà on siguis, et trobarem a faltar! 

L’ANY QUE ENS HA POSAT 
A PROVA COM A SOCIETAT 
I QUE SUPERAREM

UN ANY DE PANDÈMIA

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Ja portem pràcticament un any d’ençà que la pandèmia va 
arribar al nostre país. Una pandèmia que ens ha trastocat de 
dalt a baix. Estem vivint diferents crisis: la primera, la sani-
tària, i tot seguit la crisi social i econòmica fruit de les conse-
qüències de la pandèmia.

La pandèmia ha tingut un abast global en un doble sen-
tit: ha afectat a tot el planeta i també ha afectat a tots els 
aspectes de la nostra vida; els més evidents els tenim clars: la 
salut, la feina o la mobilitat. Però també ha impactat en molts 
altres àmbits de la nostra vida; en l’educació dels infants i 

joves, tant en els àmbits formals com no formals, en els nos-
tres temps de lleure i també en el nostre consum cultural. 
En aquest sentit des del govern hem fet esforços en aquests 
3 àmbits per tal de poder garantir, des d’una perspectiva de 
seguretat i salut, però també el dret de la ciutadania al gaudi. 

Ens hem coordinat amb el Departament d’Educació per-
què les escoles siguin espais segurs i perquè l’educació 
telemàtica arribi a tot l’alumnat. Hem fet esforços per man-
tenir l’activitat educativa no formal, la de fora l’escola, 
oberta. També hem procurat mantenir, en la mesura del pos-
sible, les activitats de lleure i les activitats en culturals, 
adaptant-les a les noves realitats per tal de seguir oferint una 
oferta d’oci i cultural que serveixi per a seguir construint-nos 
com a ciutadans des de totes les perspectives. 

No està sent gens fàcil, precisament aquest ha sigut un 
sector econòmic molt tocat per la pandèmia. Tenim el con-
venciment que és, precisament, des de les diferents adminis-
tracions, que hem de donar un cop de mà per no deixar 
morir la cultura, els espais d’oci i d’educació no formal 
i al llarg de la vida, perquè són eines necessàries per a 
tenir el Sant Just que tenim. 
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La Generalitat ha establert fins a 10 centres de vacunació Pfei-
zer a la regió metropolitana sud. A la població gran amb de-
pendència de Sant Just, li correspon vacunar-se a Sant Feliu, 
segons ha establert el departament de Salut. Actualment, les 
persones gran dependents, persones amb grau de dependèn-
cia III (no institucionalitzades) i els graus II i I de centres de 
dia estan rebent comunicacions personalitzades on se les in-
forma del dia i hora de vacunació en el centre habilitat de Sant 
Feliu. També s’ha començat a trucar les persones de més de 80 
anys sense cap grau de dependència. Des de l’ambulatori de 
Sant Just, es manté el contacte amb aquelles persones que per 
problemes de limitació de mobilitat, o enllitament del pacient, 
sigui necessària la vacunació en el propi domicili.
L’Ajuntament ha habilitat un servei de transport especial per 
a les persones que han de fer el desplaçament a Sant Feliu. 
D’acord amb el criteri de l’equip de l’ABS, es pot derivar la 
persona a un servei de Creu Roja o bé al servei de bicicletes 
que lidera Sant Just Solidari a través de Bicis Sense Edat.

En paral·lel, el col·lectiu de professionals essencials, sigui 
personal de la policia, d’educació, de serveis socials o altres, 
estan rebent la vacuna d’Astra Zeneca a altres punts de vacu-
nació de la regió sanitària com Fira de Cornellà, l’Hotel SB 
Fira de l’Hospitalet o bé Martorell. En aquest cas, es vacuna 
a les persones menors de 55 anys, atès que la vacuna d’Astra 
Zeneca no està recomanada per edats més avançades. 

La vacunació de la gent gran depenent es farà a Sant Feliu

Sant Just ha iniciat el primer pas per disposar d’una llambor-
da de memòria històrica en record del veí Francisco Casa-
res Rodríguez, deportat al camp d’extermini de Mauthausen 
l’any 1941. 

A instàncies del Centre d’Estudis Santjustencs i arran 
d’un treball d’investigació de Maria Teresa Cots Pau i 
Juli Ochoa Gonzalez, el Ple de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern li vol retre homenatge, atenent la proposta del CES 
de sol·licitar la instal·lació d’una llamborda de memòria, 
també anomenada Stolpersteine, una idea importada d’Ale-
manya per fomentar la memòria de víctimes del nazisme 
arreu del món. Des de l’inici del projecte l’any 1993, s’han 
instal·lat més de 50.000 llambordins per diferents països, es-
devenint el memorial més llarg del món. 

És un procés llarg, que pot durar entre un i dos anys. 
Però la moció presentada al Ple de l’Ajuntament és el pri-
mer pas per fer-ho realitat. 

Francisco Casares, nascut l’any 1918 a Motril (Granada), 
era el gran de 7 germans. Durant la Guerra Civil, va ser soldat 

Des de la Generalitat, s’envien els avisos personalitzats a 
la població a vacunar en funció de la seva edat, patologia o 
professió. Cal insistir en la importància de no trucar a l’am-
bulatori per demanar cita.

Paral·lelament, el Comitè d’Emergències de l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern es continua reunint per fer seguiment 
de l’escenari que la pandèmia genera en funció de les dades 
de nous contagis i nous ingressos hospitalaris. La tendència 
es manté a la baixa al municipi, però el risc de contagi conti-
nua sent alt i s’apel·la a la prudència i a la responsabilitat per 
evitar riscos i nous rebrots. 

Sant Just rescata de l’oblit el veí Francisco Casares, 
deportat als camps de concentració nazis

republicà, i amb la derrota final va passar a l’exili. Internat al 
camp del Barcarès (al Rosselló), es va enrolar en una compa-
nyia de treballadors amb la qual va ser enviat a fortificar la 
línia Maginot, on va ser capturat per l’exèrcit alemany quan 
aquest va envair França. 

Després d’una curta estada per diversos camps de con-
centració, va acabar sent deportat al camp d’extermini de 
Mauthausen, del qual va poder sobreviure després d’haver 
passat quatre anys, deu mesos i divuit dies d’autèntic horror. 

Casares va deixar de ser captiu del Tercer Reich el 
5 de maig de 1945, però va començar un segon periple: 
tornar a casa. Després de l’alliberament de Mauthausen 
la major part dels presos que seguien allà concentrats van 
començar a ser reclamats d’una manera gradual pels seus 
respectius països d’origen. L’únic col·lectiu pel qual ningú 
no s’interessava era el dels deportats republicans. A Es-
panya, la dictadura franquista havia fet palès el seu rebuig 
envers ells i, tot i ser lliures, el retorn al seu país serà un destí 
pràcticament inabastable. Acollit temporalment a França, 
va iniciar els tràmits burocràtics i policials per obtenir una 
acreditació com a antics deportats. Superats tots aquells trà-
mits, Francisco Casares Rodríguez va poder obtenir la seva 
acreditació, deixant de ser un indocumentat. 

Al cap de poc temps, va estabilitzar la seva situació eco-
nòmica a França, però l’any 1950 retornà a la casa familiar 
de Motril.

Les dificultats per sobreviure a Andalusia durant aquells 
anys el fan emigrar a Catalunya i l’any 1963 s’instal·là a Sant 
Just Desvern. Gràcies a la seva feina a la companyia elèctrica 
ENHER, ell i la seva família s’estableixen en un bloc de pisos 
per als seus treballadors, situat al carrer Roquetes de Sant Just. 
Francisco Casares va viure fins als 91 anys al nostre poble. 
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El reconegut poeta i arquitecte santjustenc, Joan Margarit i 
Consarnau, va morir el dimarts 16 de febrer, a Sant Just Des-
vern, a l’edat de 82 anys. L’Ajuntament de Sant Just Desvern 
va decretar tres dies de dol i va habilitar un espai memorial a 
la Biblioteca Joan Margarit, on el veïnat del municipi va po-
der expressar el seu condol.

La seva relació estreta i propera amb el municipi, on 
va viure amb la seva família des de 1975, s’ha plasmat en 
diversos reconeixements a nivell local. L’any 1987, amb 

motiu del Mil·lenari de Sant Just Desvern, l’Orfeó Enric 
Morera va estrenar la  Cantata de Sant Just, un poemari 
de Joan Margarit musicat per Joan Albert Amargós. El 
2003 es va inaugurar el nou edifici de la biblioteca mu-
nicipal de Sant Just Desvern, un espai que Joan Margarit 
freqüentava i que, des del 2011, porta el seu nom. L’estima 
i l’admiració de la ciutadania de Sant Just s’ha vist re-
flectida també durant els darrers dies, amb centenars de 
mostres de condol.

Sant Just acomiada Joan Margarit

Joan Margarit recitant un poema el dia 22 d’octubre de 2011, dia en què la biblioteca municipal va ser batejada amb el seu nom

L’època generosa
Nostres com les cançons que fan plorar

són aquells dies.

Van ser la veritat de quan es feia fosc

amb somriures, banyant les criatures.

El cansament alegre del sopar.

Les cares que mai més

no han tornat com llavors a confiar-se.

La vida s’alimenta dels dies generosos.

De donar i protegir.

Quan s’ha pogut donar, la mort canvia.

Poema publicat a Des d’on tornar a 

estimar (Joan Margarit, 2015)

Joan Margarit va néixer a Sanaüja (la Segarra) l’any 1938. 
Arquitecte de professió, va ser catedràtic de Càlcul d’Estructu-
res de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
des de 1968 i membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria des 
de 2003.

L’any 1963 va publicar el seu primer llibre de po-
esia,  Cantos para la coral de un hombre solo, i l’any 1980 
va guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés amb l’obra en 
català Vell malentès. Des d’aleshores, la seva poesia escrita 
simultàniament en català i en castellà ha estat reconeguda 
arreu, amb guardons destacats com el Premi Nacional de 
Literatura de la Generalitat de Catalunya (2008), el Pre-

mi Nacional de poesia de les Lletres Espanyoles, per Casa 
de Misericordia  (2008), el Premi Iberoamericà de Poesia 
Pablo Neruda (2017), el Premi Reina Sofía de Poesia Ibe-
roamericana (2019) i el Premi de Literatura en Llengua 
Castellana Miguel de Cervantes (2019). La seva obra ha 
estat traduïda a l’anglès, a l’alemany, al rus, a l’hebreu, al 
portuguès, al francès i a l’eusquera.

Joan Margarit també va destacar com a traductor al cata-
là i al castellà d’autors i autores internacionals, com Rainer 
Maria Rilke, Thomas Hardy, Elizabeth Bishop, Sharon Olds 
i R.S. Thomas. També va traduir del català al castellà poetes 
il·lustres com Gabriel Ferrater i Miquel Martí i Pol.

JOAN MARGARIT, POETA SANTJUSTENC RECONEGUT INTERNACIONALMENT
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Continua obert el termini d’exposició pública del text re-
fós de la Modificació puntual del Pla general metropolità 
(MPGM) a l’àmbit de la c. Reial – Parc de Torreblanca – Can 
Biosca. Durant el mes de març  es poden formular totes les al-
legacions que es considerin oportunes. Aquestes hauran de 
ser tramitades i respostes de forma argumentada abans que 
el Ple pugui procedir a l’aprovació provisional, que en el seu 
cas, encara haurà de ser ratificada per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat.  

El principal objectiu d’aquest planejament -juntament 
amb els altres dos que s’estan desenvolupant o es desenvolu-
paran en altres punts de la Ctra. Reial– és donar compliment 
al Conveni de col·laboració per a la transformació urbanísti-
ca de la c. Reial al seu pas per Sant Just Desvern. Un conveni 
que ha permès preservar la Vall de Sant Just com un espai 
natural i protegit. Aquest objectiu ha estat històricament 
compartit per les forces polítiques de l’Ajuntament i amb el 
suport de bona part de la ciutadania.

L’altre objectiu d’aquesta modificació és reordenar 
l’àmbit del Consell Comarcal i el parc de Torreblan-
ca, afectat de vialitat pel PGM vigent, per així permetre el 
desenvolupament del barri que creixerà a un costat i altre de 
la c. Reial.  De fet, amb aquesta modificació de planejament 
no sols no es redueix l’espai total destinat a equipaments i 
zones verdes, sinó que s’incrementen en 692,71 m2 i 3.310,40 
m2 respectivament. 

Aquest increment d’espai destinat a equipaments, que 
s’aniran construint en funció de les necessitats, està destinat 
a fer possible la ubicació d’un centre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) de 24 h que la Generalitat haurà de ges-
tionar i posar en marxa, i també es reserva l’espai necessari 
per ubicar un centre educatiu (6.000 m2) per si la Generalitat 
així ho estima pertinent.

El text refós de la MPGM que es posa a exposició pública 

també preveu una edificabilitat màxima de 6.500 m2 en un 
bloc lineal de planta baixa + 6 plantes i amb un màxim de 
73 habitatges.   El 30% de la promoció es destinarà a ha-
bitatges de protecció oficial amb règim de lloguer. I ho 
fa amb una proposta d’ubicació paral·lel als edificis de la c. 
Reial-Torreblanca que millora la seva integració en el con-
junt de l’illa, ja que crea una separació mínima de 20 metres 
de zona verda en relació als edificis construïts i de 25 me-
tres entre façanes. La reducció de l’alçada màxima de l’edi-
fici i l’allunyament dels edificis construïts és una variació 
en relació al projecte inicial, que cerca atendre part de les 
demandes formulades pel veïnat.   En tot cas, l’Ajuntament 
es mostra obert a discutir amb el veïnat l’emplaçament final 
d’aquesta nova edificabilitat.

Alhora, els 6.500 m2  previstos no exhaureixen l’edifici-
cabilitat màxima d’aquest àmbit que se situava en 10.000m2. 
Aquesta és una altra demostració més que aquesta MPGM 
no té una voluntat estrictament constructiva, sinó que amb 
ella s’ha intentat mantenir un equilibri tenint en compte 
també el desig de no densificar en excés la zona. 

L’Ajuntament fa efectives compensacions a empreses de Sant Just 
Desvern amb motiu de les pèrdues per la pandèmia de la Covid-19

Comença l’exposició pública del planejament que suposarà 
la transformació urbanística de la carretera Reial

La pandèmia per la Covid-19 ha estat nefasta per a l’activitat 
econòmica del país, i Sant Just Desvern també s’ha vist afec-
tada per aquesta situació.

L’Ajuntament ha hagut de fer front a indemnitzacions 
econòmiques per reequilibrar la situació financera de di-
verses empreses que presten serveis municipals i poder 
mantenir els contractes i, en alguns casos, conservar els llocs 
de treball i la qualitat del servei. Cal remarcar que aquestes 
empreses tenen dret a sol·licitar la indemnització de les des-
peses efectivament suportades en concepte d’indemnització 
pels serveis no prestats i, per tant, no facturats amb motiu 
de l’obligat tancament del servei. És una mesura regulada 
per la legislació de contractes del sector públic i en la 
normativa específica d’establiment de l’estat d’alarma , i 
per tant, si l’empresa ho sol·licita, presenta la documentació 
pertinent i entra dintre dels paràmetres marcats, té dret a 
percebre aquesta indemnització.

La Junta de Govern va aprovar recentment una relació de 
bestretes, indemnitzacions i reequilibris a serveis com:

-Contracte amb l’empresa que presta els cursos d’Arts 
Plàstiques per un valor de 8.000 €.

-Contracte de suport educatiu per valor 7.292 €.
-Contracte de concessió del Complex esportiu de La Bo-

naigua per 123.290 € amb motiu de la suspensió del contrac-
te derivats de les restriccions per la Covid-19 en les diferents 
onades que s’han produït, en aquest cas, aprovat en el Ple.

Altres contractes de servei com els de la cuina de l’Escola 
Bressol Municipal Marrecs, el servei de l’Espai de Jocs, Ta-
ller de Plàstica Municipal Carrau Blau, servei de les Escoles 
Esportives Municipals estan tramitant la documentació per 
a la sol·licitud de bestreta o indemnització pertinent.

També altres serveis com el contracte de neteja que ha 
rebut tres bestretes per import d’uns 47.000 € o el contracte 
de serveis de jardineria que ha rebut una indemnització per 
valor de poc més de 18.000 €. També el manteniment dels 
jocs infantils ha rebut una indemnització aprovada per im-
port de 5.538 € i el servei de mini deixalleria per import de 
gairebé 4.000 €. 

L’AJUNTAMENT MANTÉ EL DIÀLEG I LA NEGOCIACIÓ 
OBERTA AMB LA REPRESENTACIÓ VEÏNAL PER BUSCAR 
LA MILLOR OPCIÓ POSSIBLE
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L’Ajuntament ha iniciat una actuació per instal·lar un tan-
cament perimetral que protegeixi el jaciment iber de la 
Penya del Moro, atesa la considerable afluència de visitants.

A la masia de Can Freixes s’està treballant en la recons-
trucció del volum de l’eixida, on el forjat i la coberta estaven 
molt malmesos i s’havien esfondrat a causa del pas del temps. 
A part dels treballs de reconstrucció, es vol consolidar tota la 
façana de l’edifici i tornar a construir les antigues arcades de 
l’eixida, per tal de recuperar la imatge original de la masia.

Actuacions en marxa a espais i equipaments

Les obres al carrer Caçadors tenen l’objectiu de millo-
rar qualitativament les seves característiques, tant pel que fa a 
l’accessibilitat de les voreres, com a la mobilitat rodada, el mo-
biliari urbà, els passos de vianants i els aparcaments. La nova 
secció del carrer presenta unes voreres més amples, amb els 
escocells trepitjables per donar un espai de pas més agraït als 
vianants. Es proposa també la creació de tres zones de descans 
per pacificar el carrer i donar un espai d’estada al veïnat.

Un cop finalitzades les obres de reurbanització del car-
rer Pont i de l’entorn de Madre Sacramento, les compa-
nyies han iniciat el desmuntatge dels pals que sustentaven 
el cablejat de telecomunicacions. Amb aquesta operació 
s’aconsegueix alliberar d’obstacles les zones de pas i millorar 
l’accessibilitat de l’espai públic. 
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L’11 de febrer se celebra arreu del món 
el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, 
amb la commemoració d’aquesta diada 
internacional es vol reivindicar la ple-
na equitat entre dones i homes quant 
a l’accés, participació, empoderament, 
drets i oportunitats relatius a les car-
reres científiques i tecnològiques, així 
com visibilitzar el paper de les dones 
en la ciència. L’Alícia Casals i Gelpí 
(1955), veïna de Sant Just Desvern i 
catedràtica del Departament d’Engi-
nyeria de Sistemes, Automàtica i In-
formàtica Industrial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya és un exem-
ple i referent per a moltes noies en el 
camp de la investigació, la bioengi-
nyeria i la robòtica intel·ligent en apli-
cacions mèdiques. També és presiden-
ta de la secció de ciència i tecnologia 
de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) i, 
entre reconeixements, el 1987 va rebre 
el Premi d’altres a l’Invent més Social 
de Món Electrònic, en 1992 el Premi 
Internacional de Tecnologia Barcelo-
na92, en 1996 el Premi Ciutat de Bar-
celona i el 1998 el Premi Narcís Mon-
turiol al mèrit científic i tecnològic de 
la Generalitat de Catalunya.

L’espai La Tetera de Ràdio Des-
vern, conduït per l’Ana Cebrián i la 
Lua López, la va convidar. Reproduïm 
a continuacióextracte de la seva entre-
vista.

Consideres necessari que hi hagi un 
dia destinat a visibilitzar el paper de la 
dona a la ciència?

Hi ha desigualtat i s’ha de fer notar. 
Si no es veu i no es visibilitza, no s’hi 

posa remei. Per tant, és important que 
se sàpiga i que la gent n’agafi conscièn-
cia.

Aquesta desigualtat ve de lluny, co-
mençant per l’educació que rebem. 
Fins i tot quan ens toca triar la nostra 
professió?

Sí, jo mateixa en soc un exemple. La 
primera idea que vaig tenir quan havia 
de triar una carrera va ser l’enginyeria 
Industrial, però la vaig acabar des-
cartant. Em va costar tornar-me a en-
ganxar, pensava que era una professió 
d’homes. D’això ja fa uns quants anys.

Pots descriure quina és la teva feina? 
Actualment soc catedràtica a la 

Universitat, per tant, dono classes 
i amb la universitat tinc un com-
promís en fer recerca: per ser bona 
professora has de conèixer i estar 
contínuament aprenent, i si no hi ha 
ningú que faci recerca, aquest conei-
xement no progressa. També faig di-
recció i coordinació de projectes de 

ALÍCIA CASALS I GELPÍ, ENGINYERA I INVESTIGADORA EN EL CAMP DE LA 
ROBÒTICA INTEL·LIGENT

“El que es pot arribar a fer gràcies a la 
ciència és tant, que les dones i les nenes 
ens hi hem d’abocar”

la UPC, i, bona part de la meva feina, 
és fer difusió de la ciència i la tec-
nologia.

Has arribat a sentir algun tipus de per-
judici o tracte diferent pel fet de ser 
dona?

He estat treballant principalment 
amb homes i, per aquest motiu, en 
moltes ocasions he estat “la diferent”. 
Si estàs en un entorn on tot són homes, 
ets diferent i, per tant, el tracte dife-
rent també te’l trobes. Tot i així, també 
he de dir que he rebut tant tracte d’ad-
miració i de respecte, com de rebuig. 
M’he trobat de tot.

Si tinguessis l’oportunitat de millo-
rar algun aspecte del teu sector, quin 
seria?

La tecnologia i la ciència estan molt 
mal cuidades. S’han de demanar recur-
sos, i amb això vull dir que es necessi-
ten més diners dedicats en aquest sec-
tor, per invertir en personal, per poder 
fer la feina de recerca. Tanmateix, de-
manaria que la ciència i la tecnologia es 
reconeguessin públicament i, també, a 
qui treballem en aquest sector. Sembla 
que no existim.

Quin consell donaries a les nenes que 
es volen dedicar a la ciència?

M’adreço a les que s’han plantejat 
ser científiques i a les que no -ja que 
molts cops aquest és el veritable proble-
ma- per recordar-los que el que es pot 
arribar a fer gràcies a la ciència és tant, 
que ens hi hem d’abocar i dedicar.
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La recerca de casa per part de les do-
nes de Sant Just Desvern ha donat 
fruit: la planta baixa de la masia de Can 
Freixes acollirà el futur espai feminis-
ta. Així ho va comunicar l’Ajuntament 
en el Consell Municipal de les Dones 
que es va celebrar a final de gener, i 
també a la segona trobada virtual del 
grup impulsor “Les Dones de Sant Just 
busquem casa”. 

La masia s’està rehabilitant, i enca-
ra queda molt camí per recórrer fins 
que la casa pugui obrir les seves portes, 
però l’embrió ja hi és i ara comença-
rà un procés perquè esdevingui un 
espai de les dones i per a les dones 
del poble, que doni resposta a les seves 
necessitats, a les seves inquietuds, a les 
seves trajectòries vitals, professionals i 
emocionals. Seran 300 m2 que es des-
tinaran als usos i a les propostes que 
s’han recollit en el procés participatiu, 
i que caldrà anar dissenyant, desenvo-
lupant i prioritzant. 

S’inicia ara un bonic projecte que 
vol continuar sumant dones de per-
fils, edats, moments, nacionalitats i 
sensibilitats molt diferents, perquè 
ningú no es quedi fora i totes puguin 
sentir-se part d’aquest espai i se’l pu-
guin fer seu. Qualsevol dona interes-
sada pot contactar amb l’Ajuntament, 
amb les entitats JustDona i Dona i Em-
presa, i a través de la pàgina de facebo-
ok “Les dones de Sant Just busquem 
casa”, per tal de poder fer propostes i 
seguir el procés. 

Així, aquest Dia Internacional de 
la Dona, tot i la situació sanitària i les 
restriccions derivades de la pandè-
mia, serà molt especial. El diumenge 
7 de març, l’artista santjustenca, Gina 

El 8 de març donarà la benvinguda a Can 
Freixes com a Casa de les Dones de Sant Just

Harster, pintarà un mural amb silue-
tes femenines a l’interior de les quals, 
totes les dones que vulguin podran 
escriure missatges, sensacions i senti-
ments. El mural restarà penjat a la fa-
çana de la masia de forma permanent, 
com a testimoni i primer pas de l’espai 
feminista. 

També hi haurà activitats com-
plementàries com una ballada de les 
gegantes del, i una actuació de Belly-
dance a càrrec del grup Samaar Danza 
poble, amb la col·laboració de la Colla 
Gegantera de Sant Just; per complir 
amb les normes de seguretat, per a 
aquestes activitats caldrà inscriure’s i 
concertar cita prèvia.

El programa del 8 de març d’en-
guany també inclou la projecció del 
documental “Dones en temps de 
crisi”, una sèrie documental  realit-
zada per l’Observatori de les Dones 
en els Mitjans de Comunicació, sobre 
els treballs de les dones i els lideratges 
femenins, que vol contribuir a plura-
litzar i donar major representativitat a 
les aportacions essencials de les dones 
en el context de pandèmia. Es podrà 

veure el diumenge 7, a les 19 h, a la 
Sala Cinquantenari de l’Ateneu. 

Altres activitats previstes són un 
taller virtual sobre xarxes socials i 
dones, tastet de contes en femení i 
un taller virtual sobre mems femi-
nistes organitzats per la Biblioteca, 
un teatre fòrum sobre la igualtat de 
gènere al Casal de Joves, i una expo-
sició en femení a Can Ginestar. Po-
deu consultar el programa a santjust.
cat i a la contraportada d’aquest But-
lletí. 

“L’Ajuntament, però, és molt cons-
cient que la lluita per una societat 
més equitativa i per frenar l’opressió 
i les desigualtats de gènere ha de ser 
constant i diària”, destaca la regidora 
de Polítiques de Gènere i Igualtat, 
Alícia Murciano Zurita. En aquest 
sentit, es treballen diferents accions a 
través de les polítiques i de l’acció de 
govern: campanyes de sensibilització, 
tallers de formació a les escoles i a col-
lectius específics, projectes coeduca-
tius, i el seguiment dels serveis i de les 
accions marcades en el Pla Municipal 
de Gènere, entre altres. 
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SERVEIS PÚBLICS

Durant el mes de febrer s’han fet les jor-
nades informatives i de portes obertes als 
centres educatius de Sant Just, excepte la 
de l’Institut, que està prevista per al 10 de 
març. Enguany, a causa de les restriccions 
i mesures de seguretat per la COVID-19, 
s’ha donat la primera informació de for-
ma telemàtica. Aquestes sessions perme-
ten a les famílies conèixer el funciona-
ment dels centres, les seves instal·lacions, 
organització i metodologies d’aprenen-
tatge, projectes , etc. Hem demanat a les 
escoles públiques Montseny, Montserrat 
i Canigó que ens parlin del seu projectes, 

interdisciplinar i d’altres, i ho han resumit 
en aquestes dues pàgines. 

L’Institut Sant Just és el centre de refe-
rència al qual estan adscrites les tres esco-
les públiques del municipi. En el seu espai, 
l’Institut explica els seus objectius i valors.

Recordem que les preinscripcions 
per a educació infantil de segon cicle 
i educació primària seran del 15 al 24 
de març, per a educació secundària 
obligatòria del 17 al 24 de març, i per a 
batxillerat i cicles de grau mitjà de for-
mació professional i d’arts plàstiques i 
disseny, de l’11 al 17 de maig. 

Tot i que la pandèmia va afectar ple-
nament el funcionament dels centres 
educatius els primers mesos de confi-
nament, la comunitat educativa va ha-
ver de reinventar-se i esmerçar esforços 
per continuar amb les classes de forma 
virtual. L’inici del nou curs va suposar 
tot un repte que les escoles estan supe-
rant amb èxit. No debades, els centres 
educatius s’han erigit en entorns segurs 
i de baix índex de contagi, gràcies a l’es-
forç dels equips directius, professorat 
i famílies, i l’actitud exemplar de tot 
l’alumnat.

Els centres educatius mostren els seus projectes

Escola Montseny (agora.xtec.cat/ceipmontsenysantjustdesvern/)

“Salpem a la Mediterrània!!”
Un dels projectes pedagògics que 
aglutina més la nostra escola és el pro-
jecte interdisciplinar que duem a ter-
me durant el segon trimestre. Aquest 
curs el títol del tema escollit ha estat 
“Salpem a la Mediterrània !!”.

Cada curs convidem a tota la co-
munitat educativa a participar ac-
tivament en el projecte aportant 
idees, objectes, decoracions, tallers, 
xerrades, contes, etc. A partir d’aquí, 
es programen sortides didàctiques 
relacionades amb el tema com, per 
exemple, la descoberta del Museu del 
Mar de Vilanova i la Geltrú, i es prepa-
ren un munt d’activitats relacionades 
amb totes les àrees del currículum. 

Coincidint amb la festa de Carnaval, 
ja fa uns quants cursos que, amb el 
dinamisme i l’energia de la comissió 
de festes de la nostra AFA, s’organit-
zen també les disfresses relacionades 
amb el mateix tema de l’alumnat i les 
seves famílies. Enguany no hem pogut 
celebrar la gran festa de cloenda del 
Projecte amb la participació de tota 
la comunitat a causa de la pandèmia. 
Malgrat tot, el 12 de febrer l’escola 
es va omplir, de tots els colors de la 
Mediterrània: des de la vistositat dels 
peixets i animals marins, passant pels 
oficis relacionats amb el mar, la colla 
de pirates, els turistes, els socorristes 
... fins al fantàstic xiringuito de platja. 

Totes les disfresses van ser originals i 
molt lluïdes. 

Un munt d’aprenentatges i vivèn-
cies compartides amb tota la comuni-
tat és sempre el regal que s’emporten 
tots els nens i nenes en acabar aquest 
projecte. 

També participem, com a Escola 
Verda en projectes de protecció del 
medi ambient i la biodiversitat i amb 
la resta d’escoles de la població en pro-
jectes culturals i solidaris de trobada i 
d’acompanyament a les persones grans 
que estan patint la pandèmia.

Escola Montserrat (agora.xtec.cat/ceip-montserrat)

L’Edat dels dinosaures
A l’escola Montserrat hem començat un 
nou projecte interdisciplinari que ha 
estat triat per tota la comunitat educati-
va: “L’edat dels dinosaures”. Així doncs, 
durant aquestes setmanes ens hem en-
dinsat en una extraordinària aventura 
com a paleontòlegs/es i descobrir els 
secrets i les curiositats més increïbles 
del món dels dinosaures. Es tracta d’un 
projecte obert a tota la comunitat edu-
cativa del centre i en el qual tothom   pot 
participar. Representa una experiència 
educativa molt enriquidora ja que a tra-
vés de diferents activitats i experiències 
tots i totes aprenem i gaudim alhora.

A la nostra escola pensem en la 
salut dels nostres infants i és per això 
que realitzem diferents activitats per 
potenciar hàbits saludables i uns 
bons hàbits posturals, mitjançant el 
consum de fruita i llet, tallers i activi-

tats sobre salut amb col·laboració del 
personal de l’ABS de Sant Just, l’Ajun-
tament i altres professionals de salut. 
Cal destacar l’activitat de piscina dins 
de l’horari lectiu que realitzem en el 
Complex Esportiu Municipal de la Bo-
naigua. La natació es tracta d’una de 
les activitats físiques més completes 
que ajuda al desenvolupament psico-
motor.

També estem immersos en diferents 
projectes d’innovació pedagògica. 
Aquests projectes tenen com a finalitat 
millorar els resultats del sistema edu-
catiu adequant-lo al canvi i a l’evolu-
ció social. Un dels nostres projectes és 
“Apadrinem el nostre patrimoni”, en 
el qual els infants han apadrinat l’edifici 
“Les Escoles” amb l’objectiu que cone-
guin aquest patrimoni tan emblemàtic 
del nostre municipi i que va ser seu de 

la nostra escola durant molts anys. 
A l’escola també participem en 

actes solidaris amb l’objectiu de fo-
mentar al nostre alumnat valors com 
la solidaritat, la cooperació, l’empatia 
i consciència social. Durant el mes 
de desembre els infants han realitzat 
unes felicitacions nadalenques per 
als avis i àvies de Sant Just, amb la in-
tenció de generar somriures i acom-
panyar emocionalment aquest Nadal 
tan atípic. També col·laborem en el 
recapte d’aliments del rebost de Cà-
rites, anem a cantar nadales al Centre 
d’avis Vitàlia i participem a la Marató 
de TV3 amb un llapis solidari realitzat 
per l’alumnat de 6è. 
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L’escola Canigó vol compartir amb 
vosaltres dos projectes que l’alum-
nat de cicle mitjà ha portat a terme 
aquest curs basats en l’aprenentat-
ge i servei. 

Per una banda, s’està realitzant 
un projecte interdisciplinar cen-
trat en el medi ambient, que aporta 
un servei al poble. Com a part d’ell 
i aprofitant tant els recursos pro-
pers com una activitat promoguda 
per l’AMB, amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Just, els i les 
alumnes es van preguntar si el nos-
tre parc era un bon refugi climàtic 
i van voler comprovar si era un es-
pai adient per a la flora i la fauna 
que viu al parc. Es van convertir en 
biòlegs i biòlogues per explorar el 
que trobaven. Van analitzar, amb 
diferents aparells de mesura, el ni-
vell d’humitat, la temperatura, les 
diferents zones del bosc, van aga-
far animals invertebrats que van 
trobar i els van col·locar en pots 
que tenien lupes incorporades per 
observar-los. 

Van decidir que havien d’ajudar 
a tots els animals del parc a trobar el 
millor espai i els van crear un refugi 
de fauna, i el van construir amb ele-
ments del parc (fulles, troncs…) per als 
animals invertebrats, que són els més 
abundants al parc. Per altra banda, i 
després de crear-lo, van construir un 
hotel d’insectes a l’escola. Van haver 
de pensar i defensar on col·locar-lo, 
quins animals… i entre tots i totes el 
van fer realitat. Paral·lelament van fa-
bricar unes caixes-niu amb l’objectiu 
que, tant a l’escola com al parc, vin-
guessin més ocells a fer els seus nius.

Ara, només ens queda esperar 
que el temps passi per poder obser-
var si els insectes han entrat a viu-
re al nostre hotel i si els ocells han 
triat les nostres caixes penjades als 
arbres del pati per fer els seus nius. 
Els resultats els podreu consultar a 
la web del projecte!

Per altra banda, en relació a l’àrea 
d’educació en valors i religió, ja por-
tem quatre cursos desenvolupant 
aquest altre projecte amb el Com-

plex del Mil·lenari i la Residència de 
Nostra Sra. de Lourdes. Partint d’una 
bona acció social, com és compartir 
amb els avis i les àvies que allà viuen 
unes estones de joc, de transmissió 
d’anècdotes de la seva vida, estones 
de música… aprenem el valor de la 
solidaritat, de l’empatia, de la gene-
rositat. Aquestes visites, juntament 
amb l’ajuda d’altres avis i àvies dels 
alumnes, tenen un objectiu afegit 
que és la producció de material per 
poder fer una paradeta solidària en la 
qual recaptar diners per poder donar 
a una bona causa, com ara la inves-
tigació de l’Alzheimer o l’Associació 
d’Amics de la Gent Gran, entre d’al-
tres. Amb aquest projecte hem après 
que compartir ens enriqueix i ens 
ajuda a construir un món millor! 

Escola Canigó (www.escolacanigosantjust.cat)

Gaudim i creixem junts

Institut Sant Just (inssantjust.wixsite.com\institut-sant-just)

Formació de qualitat, prioritzant la llibertat, la tolerància i el respecte
L’Institut Sant Just va ser fundat 
el curs 1978 com a Institut de Bat-
xillerat en un entorn privilegiat, 
envoltats de natura, en un paratge 
tranquil que, més de trenta anys 
després, continua sent una marca 
de distinció del centre. Aquest Ins-
titut va néixer gràcies a la voluntat 
del poble, que ha volgut sempre que 
els seus adolescents es formessin 
prop de l’entorn familiar i amb les 
millors garanties per al seu futur. El 
Projecte Educatiu del Centre mar-
ca com a fita “l’establiment d’una 
educació integral en la qual tant la 
vida estrictament acadèmica com la 
relació entre companys, professorat 
i tots els membres de la comunitat 
educativa, es basi en la llibertat, la 
tolerància i el respecte mutus”. 

Un aspecte important en la nos-
tra tasca educativa és l’esforç per la 
qualitat, entesa en un sentit global: 
en primer lloc, vinculada als valors 
que es defensen des del centre; en 
segon lloc, vinculada a l’efectivitat 

i, per tant, en el nostre àmbit, a l’ob-
tenció de bons resultats; i en tercer 
lloc, a la satisfacció dels usuaris 
del servei (alumnes i famílies) i del 
professorat i resta de treballadors/
es del centre.

L’Institut de Sant Just compta 
amb quasi 600 alumnes i més de 50 
professors/es distribuïts en quatre 
línies a l’ESO, tres a 1r de batxille-
rat i dues a 2n. L’Institut potencia 
la implicació amb la comunitat ex-
terior (ampli ventall d’àmbits on 
desenvolupar el Servei Comunitari 
a 4t, xerrades del Mes de la Salut, 
participació en el Dia contra la Vi-
olència de Gènere, dia de Sant Jor-
di, Setmana de la Ciència) ; l’ense-
nyament de llengües estrangeres, ja 
que, a part d’anglès, ofereix francès 
des de primer cicle d’ESO i italià i 
alemany a partir de 4t d’ESO; ta-
llers i sortides (exposicions, teatre, 
excursions, activitats esportives..) i 
viatges culturals, colònies; el pro-
grama Tutoria entre Iguals per llui-

tar contra qualsevol tipus d’asset-
jament escolar; bones instal·lacions 
(laboratoris, taller, aules llumino-
ses..), ús educatiu de la tecnologia...

Tot i l’horari intensiu, el menja-
dor de l’institut, gestionat per l’AM-
PA i amb cuina pròpia, és un altre 
valor afegit.

A Batxillerat, l’objectiu princi-
pal és oferir una formació de qua-
litat per preparar l’alumnat de cara 
a les proves PAU i l’etapa univer-
sitària. De fet, l’índex d’aprovació 
de les PAU és del 100% de l’alum-
nat que es presenta. I amb resultats 
superiors a la mitjana de Catalunya. 
També l’índex d’assoliment de les 
competències bàsiques de 4t està 
sempre per sobre de la mitjana.
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NOtÍCIES BREUS

Resultats de les eleccions del 14 
de febrer a Sant Just Desvern

Les eleccions al Parlament de Catalunya es van desenvolupar 
a Sant Just amb plena normalitat. L’Ajuntament va prendre 
totes les mesures del protocol de seguretat de la Generalitat 
de Catalunya per assegurar que les persones votants pogues-
sin exercir el dret a vot amb seguretat.
Cens: 13.385 persones 
Participació: 66,08% 

Nova regidora d’ERC al consistori
Désirée Slauka Triler Trujillo 
ha pres possessió com a regi-
dora d’ERC en el consistori en 
el Ple del mes de febrer. Substi-
tueix Jordi Porta Pruna, que va 
anunciar la seva renúncia com 
a regidor del grup municipal 
d’ERC en el Ple del passat mes 
de gener. 

Nascuda l’any 1976, Désirée 
Triler és llicenciada en dret, es-
pecialitzada en Dret penal i en 
violència masclista.  

33a edició del Concurs de Prosa i 
Poesia en català per a no Professionals 
El Servei Local de Català ha convocat les bases del XXXIII 
Concurs de Prosa i Poesia en català per a no professionals, 
Sant Jordi 2021. La data màxima de lliurament de les 
obres és el proper 25 de març. Podeu consultar les bases 
a santjust.cat

Aquest segon trimestre, 122 persones s’han matriculat als 
cursos virtuals i en línia al Servei Local de Català de Sant 
Just. Actualment s’estan fent 4 cursos de nivell oral (Bàsics i 
Elementals), 2 de nivell oral i escrit (Intermedi i Suficiència) 
i 2 de Reforç d’ortografia, a més de tres Clubs de Lectura.  

Nou pla d’ocupació per contractar 
12 persones en atur
L’Ajuntament contractarà una dotzena de persones en situa-
ció d’atur en el marc d’un pla d’ocupació amb fons únicament 
municipals, i que tindrà una durada d’un any. La presentació 
de sol·licituds es va fer a finals de febrer, i està previst que 
puguin començar a treballar el proper mes d’abril. Les per-
sones contractades respondran a perfils diversos per treba-
llar per projectes, com ara d’acompanyament a la gent gran, 
com a agents COVID, o per realitzar millores en els polígons. 
A l’equip de la brigada, per exemple, s’incorporaran dos pin-
tors/pintores per netejar els espais de Sant Just de pintades i 
grafits.  

22,17%

20,10%

19,48%

6,92%

6,73%

6,57%

6,36%

5,15%
4,41%

0,40%

0,39%
0,37% 0,11%

0,07%

Blancs 0,61%

Nuls 1,05%
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Calendari de portes obertes 
a l’Escola Bressol Municipal 
Marrecs 
Les visites de portes obertes seran del 12 al 15 d’abril. Ate-
ses les mesures de seguretat derivades de la pandèmia, es 
faran en grups reduïts (de 10 persones), i caldrà demanar 
cita prèvia. 
- 12/04/2021 en dos horaris, de 17.30 a 18.30 h (lactants) i 
de 18.45h a 19.45h (lactants)
- 13/04/2021 en dos horaris, de 17.30 a 18.30 h (un any) i de 
18.45 a 19.45h (un any)
- 14/04/2021 en dos horaris, de 17.30h a 18.30 h (dos anys) 
i de 18.45 a 19.45 h (dos anys)
- 15/04/2021 en dos horaris, de 17.30 a 18.30 h i de 18.45 a 
19.45 h (en funció de la demanda es concretarà per a quina 
edat) 

Acció Solidària i Logística: perspectiva de 
gènere i cooperació en el desenvolupament

L’entitat amb seu a Sant Just Desvern, Acció Solidària i Lo-
gística, treballa actualment en països com el Senegal, Hon-
dures, Nepal o els Balcans en projectes de Cooperació al 
Desenvolupament i d’Actuació en Emergències. Aquest mes 
de març i amb motiu del Dia Internacional de les Dones, 
volen posar especialment en valor els projectes que 
duem a terme al Senegal, on hi treballen per potenciar el 
rol de la dona dins la comunitat, així com propiciar la seva 
emancipació i autonomia personal. 

Des de l’any 2016 tenen una presència continuada al Sene-
gal amb el projecte de les hortes comunitàries a la pobla-
ció de Medina Boudialou (Ziguinchor), el qual té la finalitat 
de millorar les condicions socioeconòmiques del centenar de 
dones que hi treballen. Aquesta intervenció estimula l’apode-
rament de la dona a la zona rural, permet una millora en la 
productivitat i administració dels recursos agrícoles i incen-
tiva el seu rol social i comunitari. També han millorat els sis-
temes de reg, l’equipament i eines agrícoles i han dut a terme 
una llarga i continuada formació, tant en tècniques de cultiu, 
com en la gestió de les vendes i els ingressos generats. 

D’altra banda, des de l’any passat, estan treballant en la 
millora del Centre de Formació Professional de Ziguinc-
hor, on estudien prop de 450 alumnes, el 98% de les quals 
són noies. Al centre s’hi desenvolupen cursos de disseny i 
costura, restauració o perruqueria, juntament amb els pro-
grames modulars de curta durada enfocats per a professio-
nals que volen perfeccionar-se, com ara cuina, pastisseria, 
avicultura o horticultura. 

Ambdós projectes tenen la finalitat de millorar les opor-
tunitats laborals de les dones per tal de fomentar la seva 
emancipació laboral i econòmica, afavorir la integració so-
cial i potenciar la seva autonomia personal. 

“Migrar i resistir. Històries de 
l’últim èxode a Europa”, un llibre 
de Mònica Parra Ràfols
El llibre, escrit en primera persona, narra l’experiència de 
la Mònica Parra, una dona que comença fotografiant, docu-
mentant i denunciat la situació els qui arriben i que acaba 
fent de voluntària a diferents camps de refugiats. Durant tres 
anys, la Mònica coneix homes i dones que han fet l’impos-
sible per començar una nova vida, lluny de la guerra, la 
misèria o l’opressió, i que s’han trobat amb una Europa cruel 
que no respecta ni el dret a la vida. 

L’escriptora treballa des de fa més de 15 anys a l’Ajunta-
ment de Sant Just Desvern, sempre lligada a l’àmbit de la co-
operació i la solidaritat.  
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Sant Just s’ha sumat un any més a la celebració del Dia Internacional de la 
Dona i la Nena a la Ciència per visibilitzar i crear referents femenines per a 
les futures generacions. A la imatge, una xerrada virtual sobre investigado-
res en la qual va participar alumnat de cicle superior de l’escola Montseny.

“Límits”, l’art digital del creador i veí Albert Espona, s’ha projectat a l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret aquest mes de febrer.

En breu, començarà a circular el nou tricicle triobike que l’Ajuntament ha 

cedit pel projecte de Sant Just Solidari, En Bici Sense Edat. L’entitat també 

està preparant una pedalejada solidària pel 13-14 de març.

Veïnat de Bonavista ha impulsat la iniciativa de posar poemes de Joan Margarit a peu de carrer, un sentit homenatge al poeta i veí d’aquest carrer. 

EN FLAIX
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Espai de record a Joan Margarit habilitat a la Biblioteca que porta el seu nom, 

amb un llibre en la qual nombrós veïnat ha pogut expressar el seu condol .
L’exposició d’Imma Boronat fa una reflexió de la dona com a ésser, fugint de la classificació de gèneres. Es pot veure al Celler de Can Ginestar fins el 26 de març.

La pandèmia no va permetre celebrar actes presencials de Carnaval. Tot i això, Sant 
Just va viure la festa en format virtual, amb un vídeo que es pot veure al canal de 
Youtube de l’Ajuntament i un concurs a Instagram amb el hashtag #SantJustCarna-
val. Aquestes són algunes de les fotografies que hi van participar.

@moreari @irapeire

@arnau_macia@ruthbl23
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LES DONES DE 
SANT JUST JA HEM 
TROBAT CASA

Alícia Murciano Zurita
Grup Municipal 
del PSC

El   mes de  desembre  passat vaig prendre càrrec 
com a regidora de Polítiques de Gènere i Igualtat, i un 
dels grans objectius d’aquest mandat i amb el qual es-
tic molt il·lusionada, és el compromís d’impulsar un 
punt de trobada feminista en el qual s’ofereixin 
serveis específics per a les dones, però que també 
esdevingui un espai per al coneixement i la sororitat, 
l’empoderament femení i l’oferta de recursos per a una 
vida justa i equitativa, en l’àmbit social, laboral, cultu-
ral i de lleure.

Després de diverses sessions participatives, l’Ajun-
tament i les dones de Sant Just estan treballant ple-
gats per donar vida  al projecte de la casa de la dona: 
aquesta es trobarà a la masia de Can Freixes, tal 
com es va proposar en les diferents sessions par-
ticipatives. Actualment i el que queda d’any, s’està 
treballant en el que és la rehabilitació de l’eixida de 
l’edifici; mentrestant a partir de les diferents pluges 
d’idees realitzades en les sessions participatives amb 
les dones de Sant Just, s’està treballant el projecte 
sobre l’interior de la casa.

Darrere d’aquest projecte hi ha un grup impul-
sor potent, amb moltes ganes i il·lusió que tre-
balla conjuntament amb  l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de poder crear un espai per a totes i poder 
codissenyar el programa que ha d’acollir i sobre 
els seus usos en el futur espai.  Aprofito i animo   
totes les dones de Sant Just a formar part d’aquesta 
iniciativa.

Un any més, el 8 de març, commemorarem el Dia 
Internacional de la Dona. Data per a commemorar el 
moviment i la defensa feminista: hem de continuar 
condemnant la discriminació estructural de les 
dones només per ser dones.

Des del PSC reivindiquem que el masclisme és in-
compatible amb la democràcia, la llibertat i la veritable 
igualtat.

A PROPÒSIT DE 
JOAN MARGARIT, 
UN RECORD PER A TOTS I TOTES

Laia Flotats 
i Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

LA REALITAT 
S’IMPOSA

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC

 Aquest mes de març ja farà un any que la pandè-
mia del Covid19 va irrompre a les nostres vides. I ho 
ha capgirat tot. 

El més trist i desolador són totes les persones que , 
a causa d’aquesta malaltia, ens han deixat. Juntament 
amb les restriccions imposades, que han fet que hi ha-
guessin limitacions als tanatoris, a les cerimònies de 
comiat, als enterraments,... ho ha fet encara més dur, 
no poder acomiadar aquells a qui estimem i reconfortar 
amb una abraçada els seus acompanyants. 

A Sant Just, durant aquest any, quasi 80 persones han 
mort pel Covid-19. Però a més, també hi ha hagut morts 
per altres motius, que igualment s’han vist afectades 
per aquesta situació. 

Al juliol vam fer-los un petit homenatge, col·locant 
una placa al jardí davant l’Ajuntament. 

Serveixin aquestes paraules d’homenatge a tots els 
nostres veïns i veïnes que han mort durant aquest any, 
sigui quina sigui la causa, serveixin aquestes paraules 
com a acompanyament als seus familiars i amics, i ser-
veixin aquestes paraules com a record de tot allò que 
ens van donar en vida. 

Recentment ens ha deixat també en Joan Margarit, un 
gran poeta, il·lustrat i estimat, ambaixador del nostre 
poble al món. A propòsit d’ell, i en record de tots i totes, 
recordem quatre versos d’un dels seus poemes de Can-
tata de Sant Just (1987): “Sant Just és una imatge al 
fons dels ulls/de tants veïns reals i imaginaris/que, als 
carrers del passat i del demà/passegem, conversem en 
els portals/ i ens esvanim fins a no ser ningú” 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

A Sant Just el PSC va guanyar les eleccions del 14F i 
cal felicitar-lo. Els resultats d’Esquerra Republicana, 
però, van ser excel·lents. Recordem que van ser unes 
eleccions imposades des del poder judicial i en plena 
pandèmia. I, tot i així, el projecte republicà es conso-
lida. Al conjunt del país obtenim un escó més i ens 
convertim en la força política central. Un patró que es 
repeteix a la comarca del Baix Llobregat, on millorem 
en un 1%, guanyem en 12 municipis i som segona força 
en 18. A Sant Just millorem resultats respecte a 
eleccions municipals, millorant un 2%, i gua-
nyant gairebé 200 vots.

El país ha reclamat, de forma contundent, aprofun-
dir en el diàleg i governar el dia a dia des del re-
publicanisme d’esquerres avançant amb pas ferm 
cap a l’horitzó republicà. Amnistia i referèndum 
d’autodeterminació.

Però la realitat s’imposa. Quan encara analitzàvem 
resultats i definíem estratègies negociadores la Fiscalia 
anunciava que recorria el tercer grau dels presos i les 
preses polítics. I dimarts 16 de febrer es detenia el raper 
Pablo Hasél. Una acció amb la qual, altra cop, l’Estat 
espanyol demostra que la llibertat d’expressió li fa nosa.

Però la pitjor notícia arribava també dimarts dia 
16. A primera hora de la tarda es confirmava la mort 
de Joan Margarit, figura cabdal de la poesia i de la 
cultura del país. S’han escrit i s’escriuran centenars 
de milers d’articles sobre Margarit. Perquè la seva 
poesia perdurarà durant anys. És un referent, en 
el sentit més ampli del terme, per a les futures gene-
racions de poetes.

La gent ha de saber que en Joan, a banda de magnífic 
creador literari era, també, una persona excel·lent. 
Sempre va estar disposat a col·laborar en qualsevol 
activitat relacionada amb el seu estimat Sant Just. 
Començant per la Cantata de Sant Just, l’any 1987 
amb motiu de la celebració del mil·lenari i estrenada 
per l’Orfeó Enric Morera, fins al recital amb el seu fill 
Carles al vestíbul de la “seva” biblioteca, passant per la 
conversa que ens va regalar amb el seu íntim amic Luís 
Garcia Montero. Sublim. Insubstituïble.

Ara en Joan descansa i, segurament, ja deu haver 
recitat algun poema a cau d’orella de l’Anna i la Joana.
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ELECCIONS

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

ATREVEIX-TE PNC.CAT

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

Grup Municipal 

de la CUP

El passat 14 de febrer es van celebrar eleccions a la Ge-
neralitat de Catalunya. Unes eleccions des del nostre 
punt de vista necessàries després d’un període en 
què el govern de Catalunya ha demostrat ser incapaç 
de respondre a les necessitats de la ciutadania de 
Catalunya. Un govern més ocupat en discussions internes 
entre ERC i JuntsxCat que no pas a resoldre els reptes de 
país que ens ha portat la pandèmia amb la crisi sanitària, 
social i econòmica, la crisi climàtica i la crisi territorial. 

És per això que des del nostre espai, l’espai de 
Catalunya en Comú, defensem que a Catalunya li cal 
un canvi. Per això la Jessica Albiach ha defensat durant 
tota la campanya i en els diferents debats i entrevistes 
que calia posar al centre les polítiques sanitàries, les 
polítiques socials i del treball, les polítiques ecolo-
gistes i les polítiques feministes. Des de Movem Sant 
Just estem molt contents de la campanya feta i de 
la solvència de la nostra candidata a presidir la 
Generalitat. Hem hagut d’afrontar unes eleccions en 
un context difícil, amb una polarització identitària i una 
crisi social i econòmica a la qual cal trobar solucions. 

I aquest context difícil ha deixat marca en els resultats 
de les eleccions; hem vist l’enèsima confrontació en-
tre “blocs” identitaris, i aquest cop sumant-hi un nou 
actor, l’espanyolisme ultradretà de Vox, que ha aparegut 
al Parlament amb 11 escons. En aquest context de 
confrontació ha sigut difícil alçar la veu i centrar el 
debat en les nostres propostes polítiques, que volen 
donar resposta a com afrontar les diverses crisis. 

És per això que, malgrat tot, estem contents d’ha-
ver resistit i mantenir els 8 escons al Parlament. 
Estem convençuts que els companys i les companyes 
parlamentàries sabran rendibilitzar bé la presència al 
Parlament per fer avançar Catalunya, com hem fet en 
la legislatura passada. Tanmateix també ens gene-
ra el repte de seguir creixent per tal d’expandir 
Catalunya en Comú per tot el territori i que més 
persones ens vegin com una alternativa factible.

Aprofitem l’últim paràgraf per agrair a les 557 per-
sones que van fer-nos confiança el passat 14 de 
febrer votant la candidatura d’En Comú Podem. 
Seguirem lluitant per una Catalunya d’esquerres, femi-
nista i verda. Una Catalunya pel bé comú.

Després de celebrar unes eleccions una mica estra-
nyes, i manipulades per les forces dels mitjans de co-
municació, m’agradaria agrair a tots els professionals 
íntegres i demòcrates que no estan atrapats per la cob-
dícia o la mala praxi de forces polítiques inhumanes i 
amb un múscul econòmic difícil de competir.

Santjustencs/Santjustenques, la convergència mode-
rada de tota la vida de centredreta conservadora, però 
transversal nacionalista de cor, ha arribat amb les si-
gles del PNC (Partit Nacionalista de Catalunya)

Un partit nou amb seny, com el que tenien els nostres 
avis i pares, de la mà de la Marta Pascal, una política de 
cap a peus, amb experiència com a exsecretària general 
del PDeCAT, i llicenciada en Ciències Polítiques.

És per això que us animo a reconquistar, des de Sant 
Just Desvern, el llegat d’aquella Catalunya pròspera 
que van fer créixer els nostres avis i pares, amb esforç 
i humilitat, i fent el que tan bé va fer el nostre presi-
dent Jordi Pujol, conèixer el territori i saber on cal posar 
foc per fer gran Catalunya i sentir-nos-en orgullosos. 

Jo, des de Sant Just, treballaré el municipalisme 
amb l’única finalitat de servir les persones i fer una 
Catalunya pròspera, fugint de la desobediència i la con-
frontació.

VISCA Catalunya
Visca Sant Just Desvern
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AGENDA D’ACTIVITATS AGENDA D’ACTIVITATS MARÇ 2021 SANTJUST DESVERN

MOLT PER VIURE A SANT JUST TOTES LES ACTIVITATS

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

SANt JUSt CONFINAt. IMAtGES PER AL RECORD
Francesc Fàbregas
13 de març al 17 d’abril, a la Sala MercArt (1a planta Mercat Municipal)
Obertura: dissabte 13 de març, a les 12 h 

Durant la primavera del 2020 vam viu-
re uns dies estranys i històrics. A partir 
del 14 de març el món ja no va ser el 
mateix i Sant Just Desvern també es va 
haver d’aturar. Estat d’alarma. Tancats 
a casa. Mascaretes, gel hidroalcohòlic i 
guants de làtex. Molta confusió. Al llarg 
d’aquells dies es produïen els primers 
aplaudiments que des dels balcons vo-

lien mostrar suport al personal sanitari. 
Ningú podia arribar a suposar com evo-
lucionaria tot plegat. Aquesta mostra 
és fruit de la necessitat que vaig tenir 
d’ensenyar una part dels fets que van 
anar succeint a Sant Just Desvern. Són 
fotografies fetes amb l’emoció i la preo-
cupació d’aquells dies, intentant modes-
tament mostrar allò que em seduïa. Ara, 

després d’un any d’haver-nos acostumat 
a viure aquesta realitat, comparteixo 
amb vosaltres un seguit d’imatges que 
volen capturar històries particulars, ex-
periències compartides i, en definitiva, 
els recursos, la imaginació i la solidari-
tat que hem estat capaços de desplegar 
al llarg d’aquests mesos fent front a una 
situació de novetat constant.

Francesc Fàbregas, autor del text i la fotografia

AQUESt MES DEStAQUEM...
Diverses exposicions commemoren un any de pandèmia a Sant Just 
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IMPULS ARtÍStIC. ARt EN EL CONFINAMENt
Ma José de Molina, Isabel Nebot, Morla i Xita Camps
14 de març al 18 d’abril, al Claustre de Les Escoles
Obertura: diumenge 14 de març, a les 12 h
Projecte amb l’objectiu de mostrar, 
com un calidoscopi, quatre formes 
d’art en el confinament a través de les 
creacions de Ma José de Molina, Isa-
bel Nebot, Morla i Xita Camps. Les 
ha unit el desig i la necessitat de cre-
ar i d’evadir-se de la situació insòlita 
que estem vivint amb la pandèmia.

Incertesa, confusió, desencís, 
nostàlgia de la natura, dels viatges, de 
les abraçades, de les amistats... però 
amb silenci i calma per crear.

Després de compartir les obres a 
les xarxes socials, fan un pas enda-
vant per presentar-les conjuntament 
en aquesta emotiva exposició.

PROJECtE EXPRESSA
Carme Malaret
18 de març al 18 d’abril, a l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret

El projecte explora com ens hem co-
municat en el confinament. Proposa 
fer públic, tant online com en una in-
tervenció plàstica a l’espai urbà, les 
narratives emeses en temps de pandè-
mia.

El textos s’han publicat a EXPRES-
SA i són 106 escrits que cartografien un 
temps que ens ha commocionat. 

EXPRESSA  és un projecte parti-
cipatiu de Carme Malaret, guanyador 
de la beca SOS Cultura de la Fundació 
Carulla. 

Un conjunt d’obres de granit que parlen de la realitat 
humana i es transformen en formes abstractes, orgàni-
ques, geomètriques i minimalistes, amb una cal•ligrafia 
particular en l’espai. El Jardí de Somnis engloba les pe-
ces “Vida i esperança”, “Records”, “Sentinella”, “Ma li-
berté”, “Veritat”, “Humilitat” i “Respecte”. Unes idees 
també presents en el temps de pandèmia que vivim i que 
quedaran instal·lades en el Parc de Can Freixes en record 
d’aquest any convuls i difícil.

CONJUNt ESCULtÒRIC: JARDÍ DE SOMNIS. JOSEP PLAZA
Dissabte 20 de març, a les 12 h, al Parc de Can Freixes
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Conferències: Casta Diva. Aparicions de les deesses cinematogràfiques 
transalpines
Dies 2, 9 i 16 de març, de 19 h a 21 h. Can Ginestar
Cal reservar plaça.

Tastets de ciència: La física escondia en la pel·lícula interestel·lar 
Dia 3 de març: La història dels forats negres
Dia 10 de març: L’odissea de buscar vida fora de la Terra
A les 19.30 h. Can Ginestar
Cal reservar plaça.

Clubs de lectura virtuals de la Biblioteca Joan Margarit
Club dels dijous, 4 de març
Club dels dimarts, 16 de març
Club de lectura en anglès, 31 de març, a les 18.30 h. 
Lectura: Animal Farm, de George Orwell

Noies LAB: El pH
Descobreix el pH de diferents substàncies i aprèn com pots 
canviar el seu color de manera divertida.
Adreçat principalment a nenes de 5 a 8 anys.
Cal inscripció prèvia.
Divendres 12 de març, de 18 h a 20 h. Can Ginestar

Itinerari de ciutat: Rec Comtal. L’origen de l’aigua de Barcelona
Seguiríem el tram principal que es conserva del Rec, a cavall 
entre Barcelona i Montcada. 
Preu: 10 €
Dissabte 13 de març, a les 11 h

Lectura de poemes de Joan Margarit a càrrec del veïnat i membres de 
Justeatre
Diumenge 14 de març, a les 17 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: La II República i la Guerra Civil amb visita als principals 
escenaris dels fets
Visita guiada pels principals escenaris de la història de la II 
República i de la Guerra Civil en els quals s’explicaran els es-
deveniments més importants que van succeir entre 1931 i 1939.
Preu: 10 €
Dissabte 20 de març, a les 11 h

Jugateques ambientals
Activitats familiars de caire mediambiental 
Dissabtes al Parc del Mil·lenari
Diumenge al Parc de Torreblanca
Inici de l’activitat: 20 i 21 de març , a les 11.30 h

NO US PODEU PERDRE... 
Excursió matinal de la SEAS a Roques Blaves i serra de Can Rubió (Baix 
Llobregat)
Diumenge 21 de març. Des del Parc del Parador 

Itinerari de ciutat: Sant Cugat del Vallès, més que un monestir
Preu: 10 €
Dissabte 27 de març, a les 12 h

XII Concurs Internacional de Fotografia de Sant Just Desvern
Recordeu que fins al 4 d’abril podeu lliurar les vostres foto-
grafies
Podeu consultar les bases: https://concurs.afsantjust.com/

Grup d’ajuda mútua
Cal fer una entrevista prèvia per participar en el grup d’aju-
da. Demaneu cita al telèfon 699 861 164. 
Els dimarts cada 15 dies, de 18.30 h a 20 h. Sessió virtual.

13 de març 10 h
1a Gran Pedalada “En Bici sense edat”
Des de les 10 h del dissabte 13 de març i fins les 22 h del 
diumenge 14 de març, les persones participants podran 
fer de manera individual l’activitat que més els agradi 
(1 km a peu o bé 5 km corrent o en bicicleta) i compartir 
l’experiència amb la comunitat online.
Inscripcions: www.enbicisenseedat.cat 
Preu: 1€ Organitza: En Bici Sense Edat
AUGGE
Sessions virtuals. Recordeu que s’ha de sol·licitar accés a 
l’Aula virtual per a les persones no sòcies al correu elec-
trònic aaugge@gmail.com
4 de març
L’art islàmic 2a part: Art almoràvit, almohade i nassa-
rita a l’Al-Andalus, amb Xesco Ramos, historiador de l’Art
11 de març
Cerdà i l’Eixample, amb Lluís Permanyer, periodista i escriptor
18 de març
Desmuntat Muñoz Ramonet: amants, quadres i para-
disos fiscals, amb Rafa Burgos, periodista i historiador
25 de març
Pompeia i Herculà, els misteris amagats sota les cen-
dres del Vesuvi, amb Carles Buenacas, professor d’His-
tòria Antiga de la Universitat de Barcelona

CLUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar 

activament d'aquestes propostes pensades 
per a vosaltres.
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EXPOSICIONS
Exposició: Dona o ets, d’Immaculada Boronat Llort
Al Celler de Can Ginestar, fins al 26 de març

Exposicions de l’11a edició del Concurs Internacional de Fotografia organit-
zat per l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Fins al 12 de març: Fotografies en blanc i negre 
Al Centre Cívic Joan Maragall

Exposició: Fotografies presentades a la Copa FIAP (Fédération Internationalle 
de l’Art Photographique)
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 12a al 29 de març

Sant Just Confinat. Imatges per al record, de Francesc Fàbregas
A la Sala MercArt (1a planta del Mercat Municipal), del 13 de 
març al 17 d’abril
Horari: dimecres a divendres, de 17.30 h a 20.30 h i dissabtes d’11 h a 13 h

Impuls artístic. Art en el confinament, amb M.José de Molina, Isabel Nebot, 
Morla i Xita Camps
Al Claustre de Les Escoles, del 14 de març al 18 d’abril

Projecte EXPRESSA, de Carme Malaret
A l’Espai de Lliure Creació de Carme Malaret, del 18 de març al 
18 d’abril 
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  NO REPS EL BUTLLETÍ? FES-
NOS-HO SABER 
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AGENDA ABRIL 2021
Màxim dia per comunicar les 
activitats: 12 de MARÇ

@javiysony
Dies de pluja, carrers deserts…

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes de febrer (5.668 clics).
1.  Comença l’exposició pública de la modificació puntual 

del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit de la Car-
retera Reial - Parc de Torreblanca - Can Biosca

2.  Les persones que hagin de ser vacunades de la Co-
vid-19 seran notificades via SMS

3.  La pandèmia obliga a tancar definitivament la Tasca 
dels Rifenyos.

DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Dissabte dia 20 de març
12.30 h – Carrer Bonavista (davant Cal Llibreter)
Recita poètic amb Mireia Calafell
Organitza: Cal Llibreter

Diumenge dia 21 de març
12 h – Esplanada del Casal de Joves
Música i poesia: Bestiari a Trio, amb Josep Pedrals
Els músics Carles Belda, Gemma Abrié i Manu Sabaté acom-
panyats del poeta Josep Pedrals, reciten i canten el Beatiari de 
Josep Carner. Aquest espectacle familiar sorgeix a partir d’un 
projecte de la New Catalan Ensemble, liderada pel pianista Joan 
Diaz, compositor principal dels temes.
A continuació,
Recital poètic amb Silvie Rothkovic
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia a www.santjust.cat per 
participar en aquestes activitats
Vídeo poètic: entitats, alumnes de diversos cursos i altres persones 
del municipi llegiran una selecció de poemes per commemorar 
el Dia Mundial de la Poesia.

Josué CG @josu_cg 23 feb.
@santjustcat
Bon dia! Em podrieu, si us plau, enviar l’enllaç on poder comunicar 
incidències a la via pública? Per exemple un fanal fos, o un arbre 
amb branques trencades que podrien caure... A la web no ho trobo. 
Gràcies!

santjustcat @santjustcat
@josu_cg Hola. Ens pots escriure per privat per recollir la teva 
incidència? Gràcies

Josué CG @josu_cg 25 feb.
Sol·lucionada en 2 dies! Moltes gràcies! :)

  
Maraina @marainarielo 16 feb.
@santjustcat
revisen la luz de las farolas del parque juliaquieta.exceso 
contaminación lumínica,algunas alumbran hacia los edificios.

Santjustcat @santjustcat 18 feb.
Hola, @marainarielo. Passarem a revisar els fanals del Parc Iulia 
Quieta. Gràcies per comunicar-nos la incidència.

  
Miss Darwin   @_MissDarwin_15 feb.
@ElNouMasLlui , @santjustcat, @radiodesvern, @PSCSantJust al 
passeig camí de Can Gelabert, clavat a terra els veïns ens trobem 
aquestes trampes mentre passegem. Esperem al fet que algú 
caigui i es faci mal? Algun gos es talli passejant... fareu alguna 
cosa?

santjustcat @santjustcat 15 feb.
Hola, @_MissDarwin. Hem comunicat la incidència al servei de 
manteniment de la via pública perquè passin a solucionar-ho. 
Gràcies per avisar-nos.

Miss Darwin   @_MissDarwin_15 feb.
Perfecte! Moltes gràcies! Estaré al cas!

 
Biblioteca Joan Margarit @BibJoanMargarit  16 feb.
Avui la tristor ens envaeix, ens hem quedat sense paraules. 
Gràcies, Joan. Continues amb nosaltres en els teus poemes, 
aquesta serà sempre casa teva. 

NOTA:
Totes les activitats recollides en aquesta agenda estan con-
dicionades a l’evolució de la pandèmia per la Covid-19, per 
tant, poden ser subjectes d’anul·lació.

y
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