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Serveis Socials
de Sant Just Desvern

L’Ajuntament t’acompanya
Sant Just treballa perquè 

tots els seus carrers siguin 
accessibles

Nou camp de futbol
i remodelació del 

carrer Bruc

Conjunt escultòric de Josep 
Plaza a Can Freixes en record 

de la pandèmia



temA DeL meS

Una seixantena d’ajuts i prestacions
a l’abast de la ciutadania

L’Ajuntament, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcleona, inicia aquest 
mes d’abril una campanya per acostar 
els prop de 60 ajuts i serveis públics 
universals que s’ofereixen o es gestionen 
a través dels Serveis Socials Bàsics.

Totes les persones empadronades al 
municipi poden beneficiar-se d’aquests 

serveis, que es divideixen en quatre 
grans blocs: 60 i més, Dependència, 
Famílies i Habitatge.

La campanya d’universalització 
dels serveis socials que aviat es podrà 
veure a la via pública a través de diver-
sos suports de comunicació, ha comptat 
amb la col·laboració de veïnes i veïns 

del municipi rellevants en alguns dels 
àmbits que es volen donar a conèixer.

L’eix central de la campanya serà 
el nou web santjust.cat/serveisso-
cials, on la ciutadania podrà acce-
dir a informació sobre tots els ajuts 
que s’ofereixen o es gestionen des de 
l’Ajuntament.

60 I MÉS DEPENDÈNCIA

  Reconeixement de la situació de dependència
  Tramitacions derivades de la situació de 

dependència
  Tramitació de la sol·licitud de reconeixement de 

discapacitat
  Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
  Teleassistència Domiciliària (TAD)
  Servei de convalescència
  Places concertades de residència reservades per a 

urgències
  Servei de respir
  Grup d’Ajuda Mútua per a persones cuidadores
  Ajuts a la mobilitat, transport adaptat i altres
  Tramitació de la targeta d’aparcament per a 

persones amb discapacitat
  Informació de la tramitació de reserva 

d’aparcament per a persones amb reconeixement 
de la discapacitat

  Centre Social el Mil·lenari
  Projecte d’acompanyament a persones grans en 

situació de soledat
  Projecte “En bici sense edat”
  Programa “Mou-te i fes salut”
  Club 60 i més
  Tramitació de la prestació no contributiva per a 

persones més grans de 65 anys

 santjust.cat/serveissocials


CONSULTA AQUÍ
TOTA LA INFORMACIÓ:
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temA DeL meS

FAMÍLIES HABITATGE

  Ajuts per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, roba i 
calçat (Banc dels Aliments, targetes moneder, Renda Zero, etc.)

  Tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania
  Tramitació de carnet de família nombrosa
  Tramitació de carnet de família monoparental
  Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)
  Gestió d’enterrament social per a persones sense recursos 

econòmics
  Tramitació d’informes d’arrelament social
  Informació de recursos municipals per a famílies nouvingudes 

al municipi

1.  INFANTS I ADOLESCENTS 
  Matrícula viva
  Projecte de reforç escolar
  Beques menjador
  Tramitació de la valoració de la puntuació social per a beques 

menjador escolar
  Ajuts per a l’escolarització infantil 0-3, tant vinculades a l’Escola 

Bressol Municipal com a escoles privades
  Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar
  Ajuts econòmics per a activitats extraescolars destinats a 

menors i adolescents
  Ajuts per a la realització de casals d’estiu
  Atenció a menors d’edat

2.  DONA
  Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD)
  Atenció a les dones víctimes de la violència masclista

3.  INSERCIÓ SOCIOLABORAL
  Suport a la integració sociolaboral
  Gestió de la targeta de transport bonificada per a persones a l’atur
  Derivació a altres serveis municipals (Promoció Econòmica) i 

d’altres administracions (INSS, Tresoreria de la SS, etc.)

4.  SALUT
  Suport a la salut. Ajuts per a tractaments terapèutics, mediació, 

ajudes tècniques, etc.
  Ajuts econòmics municipals per a tractaments dentals, òptics i 

altres necessitats no cobertes.
  Ajuts d’atenció urgent o prioritaris per a la salut pública
  Programa d’atenció social a les persones amb malaltia mental
  Grup de suport i ajuda mútua
  Servei d’Orientació i Assessorament en el consum de Drogues 

(SOAD)

  Habitatges de lloguer amb serveis per a la gent gran
  Habitatges d’emergència social 
  Habitatges de lloguer per a persones en risc 

d’exclusió i per a col·lectius específics
  Ajuts econòmics municipals per al manteniment de 

l’habitatge habitual
  Ajuts a situacions de pobresa energètica  
  Ajuts sobre la quota de l’IBI 
  Accés a un Habitatge amb Protecció Oficial a Catalunya
  Prestacions econòmiques d’especial urgència per a 

l’habitatge 
  Mesa d’Emergència Social de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya 
  Prestacions per al pagament del lloguer de la 

Generalitat de Catalunya


Com accedir als 
ajuts i prestacions
Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament acullen les 
demandes de les persones que s’hi adrecen per primera 
vegada i, posteriorment, les acompanyen durant el temps 
necessari per tal que puguin resoldre les seves dificultats 
socials, econòmiques, socioeducatives, etc. L’acompa-
nyament inclou la realització d’un pla de treball amb la 
participació de la persona usuària, per tal de millorar la 
seva situació. Posteriorment, s’activen els serveis i els ajuts 
econòmics necessaris per aconseguir aquest objectiu. 
Des de l’inici de la pandèmia, l’atenció presencial a 
l’Ajuntament s’ofereix amb cita prèvia i alguns serveis 
s’han hagut de modificar per les mesures sanitàries.

Atenció presencial a l’Ajuntament: 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)
Telèfon informació/cita prèvia:
607 453 960
93 480 48 00
Correu electrònic informatiu:
benestarsocial@santjust.cat
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Nou camp de futbol
i remodelació del carrer Bruc
Aquest estiu està previst ampliar les pistes de joc al camp de 
futbol per incrementar el nombre d’entrenaments i de partits 
de forma simultània, i alhora, reduir els horaris de joc en les 
franges de vespre. El projecte del nou camp de futbol 11 també 
preveu 4 vestuaris pels equips a la zona pròxima al carrer 
Ramon i Cajal.  La zona on hi ha els despatxos de les entitats 
i la terrassa del bar no es veurà afectada, igual que la zona 
actual de vestuaris. La inversió prevista és de 528.000 euros.

LA REURBANITZACIÓ PUNTUAL DEL CARRER BRUC
Preveu voreres accessibles, espai d’aparcament i diferenciar 
la zona de la vorera i la calçada per tal de garantir la seguretat 
dels vianants. Amb aquest objectiu es planteja una reordenació 
dels espais, ja que en comptes de plataforma única tindrà una 
nova rasant per a la calçada. L’espai destinat als vianants serà 
més agraït, amb voreres més amples. La inversió prevista és 
de 279.000 euros.
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Sant Just és un dels municipis amb una renda per càpita més 
alta de Catalunya però, no està exempt d’acollir col·lectius 
diversos que es troben en situacions de vulnerabilitat. Són 
realitats existents malgrat que moltes ocasions no es manifes-
ten de forma visible i, per aquest motiu, sovint són difícils de 
detectar. I sense aquesta detecció no es poden desplegar les 
polítiques d’acompanyament de les quals disposa l’Ajuntament, 
polítiques que històricament han estat prioritzades a nivell 
pressupostari i que en moltes ocasions han estat innovadores. 

Amb l’objectiu de detectar aquestes situacions de vulnera-
bilitat, l’Ajuntament desplegarà una campanya informativa per 
tot el municipi, esperant arribar a totes aquelles persones que 
en tinguin necessitat. Sempre que una família o una persona 
de Sant Just Desvern necessiti ajuda en algun moment de la 
seva vida ha de pensar en el recurs de l’Ajuntament, que, ja 
sigui directament o indirectament, intentarà donar resposta 
a les seves dificultats. 

Per aquest motiu paguem impostos i hem desplegat un estat 
del benestar, que si bé conté mancances i imperfeccions, té 
prou capacitat per donar suport a la ciutadania en moments 
de vulnerabilitat.

El gran repte que tenim com a govern és aconseguir la 
universalització dels serveis socials. D’aquesta forma aconse-
guirem revertir o pal·liar les situacions de major vulnerabilitat 
i avançar com a societat amb menys desigualtats. Cal deixar 
d’estigmatitzar i/o jutjar l’ús lícit i just dels serveis socials.

La universalització dels serveis socials és un repte col·lectiu, 
ja que beneficia a tothom. Les societats amb menys pobresa i 
desigualtats són també les més pròsperes, més segures, més 
democràtiques i més lliures. Sempre he cregut que combatre 
la pobresa i la desigualtat no s’ha de fer únicament per una 
qüestió moral, sinó que s’ha de fer perquè repercuteix en el 
benefici de tots i totes. 

L’AJUNTAMENT T’ESCOLTA, 
T’ACOMPANYA I T’AJUDA

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

La transició energètica és un dels elements claus en la lluita 
contra el canvi climàtic. Passar d’un sistema energètic basat 
en els combustibles fòssils i l’urani, contaminants i finits, a un 
sistema energètic 100% renovable, plenament descarbonit-
zat, distribuït i democràtic. 

A Sant Just fa anys que treballem per aquest canvi, i en 
aquest mandat doblarem els esforços per tal de desenvo-
lupar polítiques i accions que ens ajudin a consumir menys 
energia, fer-ho de manera més eficient i produir i consumir 
energia renovable.

La voluntat és la de doblar els kWh produïts en instal·la-
cions i equipaments municipals amb 6 noves instal·lacions 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

fotovoltaiques que estan pendents d’execució a l’edifici 
de l’Ajuntament, a l’Escola Bressol Municipal Marrecs, als 
edificis Sant Ferran i Canigó de l’escola Canigó, una pèrgola 
fotovoltaica a l’aparcament de Can Padroseta i a la futura 
deixalleria municipal. Totes elles seran instal·lacions 
d’autoconsum compartit; això vol dir que podrem gastar 
l’energia produïda en el mateix equipament i l’energia que 
sobri podrà consumir-se en equipaments i espais propers. 

A part, tenim en fase d’estudi altres instal·lacions a la 
Vagoneta, la futura Escola Bressol o a la coberta renovada 
de la sala municipal de l’Ateneu. Aquesta última precisa-
ment es posarà en marxa amb un projecte de comunitat 
energètica local, un instrument que vol apropar i fer 
protagonista la ciutadania en la producció, el repartiment i 
consum energètic, fent-lo més transparent, descentralitzat, 
democràtic i participatiu. 

I, no menys important, a finals de febrer passat es va 
constituir l’Associació de Municipis per l’Energia Pública, 
de la qual Sant Just Desvern va ser membre fundador. 
Una associació que com a objectius la gestió pública de les 
xarxes de distribució d’energia elèctrica i el desenvolupament 
d’accions per impulsar una transició a un model energètic 
just, democràtic i sostenible. 

eQUIP De GOVeRN

Les persones han de saber que l'Ajuntament té 
capacitat d'ajudar en moments de necessitat

Així mateix, voldria destacar la gran labor que des de fa 
molts anys desenvolupen les persones que estan al darrera 
dels serveis socials de Sant Just Desvern. Aquest darrer any, 
com tothom sap, ha estat dificilíssim i especialment dur. El meu 
més sincer agraïment per a la seva excel·lent professionalitat. 
I també a entitats del tercer sector com Càrites, que han 
estat fent una tasca formidable durant aquests darrers mesos.

Permeteu-me que dediqui les darreres línies de l’article a 
una gran servidora pública, en aquest cas de la sanitat pública, 
que ens deixa com a regidora per motius personals. Es tracta 
de la Pepa Gutiérrez, regidora del grup JxC – AR. Hem coin-
cidit poc temps en el consistori, pèro ens ha deixat a tots un 
gran record per ser una persona dialogant i col·laboradora. 
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La santjustenca Ire-
ne Pujadas ha guanyat el 

Premi Documenta amb el 
seu primer llibre “Els desper-

fectes” (Altra Editorial). El jurat 
ha destacat “el seu estil net i vibrant, 

una llengua polida i alhora vivíssima, i un punt de negror i 
escabrositat molt saludables. La veu narrativa darrere els relats 
és segura i ambiciosa, i la destresa narrativa en la construcció 
de cada conte és més que notable”. Pujadas també ha accedit 
recentment a formar part del jurat del Premi Literari Delta, 
que aquesta edició organitza Sant Just Desvern. 

Reproduïm l’entrevista que ha het Ràdio Desvern a l’es-
criptora.

Irene, què expliques a “Els desperfectes”?
Es tracta de vint-i-un contes molt diferents, que tracten 

temes com els finals, la mort, el menjar, l’atzar o la fe i que 
tenen en comú certs plantejaments absurds o inversemblants, 
una certa grolleria o humor negre i les ganes de jugar amb la 
forma del gènere del conte.  

A què respon el títol?
Em feia gràcia el contrast entre la idea del desperfecte, una 

cosa com poc greu, amb les tragèdies que viuen els personatge 
dels contes. Persones a les quals els hi passen situacions força 
bèsties i que no saben com reaccionar i, sovint, actuen de 
forma absurda. La idea dels desperfectes també funciona pel 
joc amb la forma: com que no responen al cànon tradicional, 
es tracta de contes amb “desperfectes”. 

Què et va portar a escriure aquest contes, senzills en la 
forma però tan vitals en el contingut?

M’agrada la llibertat que et dona aquest gènere per apro-
fundir més en l’escena que en els personatges. Tenia escrits 
alguns contes, però durant aquest any de pandèmia vaig tenir 
més temps per escriure i vaig fer-ne alguns més, i vaig veure que 
tots tenien un punt en comú que podia funcionar molt bé com 
a unitat, i em vaig decidir a presentar-lo al premi Documenta. 

I un encert total, primer llibre i primer premi!
Sí, i estic molt il·lusionada. El fet de guanyar un premi així 

et facilita les coses perquè et publiquen l’obra, en aquest cas 
amb una editorial que admiro molt com és Altra Editorial, i 
perquè té molta projecció i visibilitat.

El llibre també ha comptat amb la col·laboració d’una 
altra santjustenca...

Així és, la Gina Harster és la creadora de la portada. Vaig 
trucar-la perquè la segueixo des de fa temps i m’agraden les 
seves il·lustracions. Li vaig explicar el que volia i va ser molt 
fàcil, va captar la idea ràpidament i les dues estem molt con-
tentes del resultat. Ens ha quedat un llibre molt santjustenc. 

Què et sembla formar part del jurat del Premi Literati 
Delta de narrativa escrita per dones? 
Com a iniciativa que fomenta i promou la creació feta per dones, 
estic encantada de participar-hi i agraeixo molt que m’ho hagin 
proposat, crec que serà molt enriquidor. Esperem que aviat 
no calgui promocionar ni fomentar la creació feta per dones, 
sinó que la seva presència estigui perfectament integrada.

els personatges d’aquests contes 
viuen situacions bèsties que sovint 
afronten de forma absurda, i que 
donen peu a utilitzar l’humor negre”

Irene Pujadas, escriptora i guanyadora del Premi Documenta 2020

eNtReVIStA
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Sant Just organitza l’11a 
edició del premi comarcal 
que dona suport a la creació 
literària femenina
Empoderar les dones escriptores, visibilitzar-les i oferir l’opor-
tunitat a les noves creadores de donar a conèixer la seva obra. 
Aquest és l’objectiu amb el que va néixer el Premi Literari 
Delta l’any 2001, de caràcter biennal, i impulsat pel Consell 
Comarcal i per diferents ajuntaments del Baix Llobregat. Sant 
Just s’hi va sumar el 2017 i, ara, assumeix la coorganització 
de la 11a edició, conjuntament amb la Biblioteca Joan 
Margarit i el Consell Comarcal.

El jurat d’aquesta edició, amb un fort accent santjustenc, 
estarà format per l’escriptora i crítica literària, M. Àngels 
Cabré Castells; la periodista i escriptora, Gemma Ruiz Palà; 
la filòloga i escriptora, Carme Jiménez Huerta; l’escriptora, 
Joana Sánchez Llorca (Jo Alexander); la també jove escrip-
tora, Irene Pujadas Farré; la periodista, Carme Verdoy Torra, 
periodista; la historiadora, escriptora i guanyadora de la 10a 
edició, Conxita Solans Rosa i la directora de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat, M. Luz Retuerta Jiménez. 

El 26 d’abril, està previst un acte públic al parc de Torre-
blanca, en el marc del qual Sant Just agafarà el testimoni de 
l’organització d’aquesta edició, i on també es farà la presentació 
de l’obra guanyadora de l’anterior, que es va haver d’ajornar a 
causa de la pandèmia. 

Es preveu que les bases es publiquin el proper mes de 
maig, i la presentació de les obres s’iniciarà cap al mes de 
setembre. A banda del premi en metàl·lic, i de la publicació de 
l’obra guanyadora, el Premi Literari Delta contempla també 
la realització de tallers d’escriptura per a dones a tots els 
municipis participants, espais d’expressió, de socialització, de 
creació i d’aprenentatge, que contribueixen a posar en valor 
l’obra literària de les dones, i que les encoratgen a desenvolupar 
els seus potencials creatius a través de l’escriptura.

Acte públic del Premi Literari Delta 
al parc de Torreblanca

Dilluns 26 d’abril, a les 18h
Presentació de l’obra guanyadora de la 10a edició “Res 
no es pot amagar”, de la Conxita Solans Roda. 
Presentació de la 11a edició del Premi Literari Delta de 
narrativa escrita per dones
Inscripcions a bustiaigualtat@santjust.cat

El 8 d’abril, La Tetera tona a Ràdio Desvern amb 
més força que mai. Un programa que passa de ser 
una secció del magazine matinal Justa la Fusta, a ser 
un programa independent que s’emetrà el primer 
dijous de cada mes a les 20h del vespre. L’espai 
estarà dinamitzat per l’Ana Cebrián i la Lúa López, 
amants de la comunicació, la ràdio i la lluita pels 
drets de totes. També es penjarà com a podcasts a la 
plataforma d’Spotify, per arribar a totes les oients de 
manera fàcil i directa. 

En el primer programa parlaran de futbol feme-
ní amb dues grans figures del panorama futbolístic 
català: l’Ana Barbancho, docent i especialitzada en 
futbol; i Laura Ràfols, exfutbolista del F.C.Barcelona, 
fisioterapeuta i readaptadora amb màster en Activitat 
Física i Salut. 

A La Tetera busquen fer un espai de totes i per 
totes, per tant, estan obertes a tot tipus de propostes. 
Si voleu parlar, saber més del projecte o presentar 
una col·laboració, podeu enviar un correu a latetera.
info@gmail.com. 

PRemI LIteRARI De NARRAtIVA eSCRItA PeR DONeS

Nou espai
mensual 
feminista
a Ràdio Desvern
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La vacunació a Sant Just Desvern continua amb la franja de més 
de 80 anys. A la zona davant del Frontó de Salvador Espriu 
s'ha habilitat una zona d'aparcament que permet 
no haver de baixar del vehicle per posar-se la 
vacuna, cosa que afavoreix a les persones que 
tenen una mobilitat reduïda. A principi d’abril 
també està previst administrar la segona dosi 
de la vacuna a les persones residents al Com-
plex El Mil·lenari. A final de març s’ha activat 
la vacunació d’AstraZeneca per a persones de 60 
a 65 any,s i són derivades via SMS i una página 
web a punts específics de vacunació d’arreu de 
Catalunya. Les estratègies de vacunació són dife-
rents en funció del tipus de vacuna i de l’edat i patologia 
de la persona concreta. Per això, pot passar que una persona 
de 61 anys ja estigui vacunada amb AstraZeneca i una de 83 
anys encara no tingui la correponent vacuna de Pfizer. Els 
criteris de vacunació venen establerts pel Departament de 
Salut de la Generalitat i el Consejo Interterritorial de l’Estat.
Les dades epidemiològiques, però, continuen sent de risc, i 
el ritme de vacunacions va més lent del que seria desitjable. 
Per això, davant l’obertura del confinament comarcal, s’apel·la 

a la responsabilitat ciutadana per prevenir els contagis. 
La situació per la pandèmia de la Covid-19 té un gran efecte 

en l'àmbit econòmic i, al marge de la salut, també és 
un aspecte que preocupa i molt a les empreses, 

famílies i administracions. Segons dades actu-
alitzades del Consell Comarcal, en aquests 
moments hi ha 674 persones aturades i s'han 
autoritzat durant aquest any de Covid-19 26 
expedients d'EROs que afecten a 443 perso-
nes. Malgrat aquestes dades negatives, que 

Sant Just Desvern continua tenint una de les 
dades més baixes d'atur de la comarca i s'estan 

implementant mesures des de diferents àmbits 
i administracions, municipals i supramunicipals, 

per fer front a la situació de crisi que vivim.
El pressupost municipal que va aprovar l'Ajuntament al 

novembre preveu un augment significatiu de les partides 
dedicades a les despeses derivades de la pandèmia, 
tant per a les famílies com per a la creació d'ocupació. A 
la web del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament 
es pot trobar informació al respecte sobre les ajudes i 
subvencions que es poden tramitar o sol·licitar.

Vacunació i mesures econòmiques per fer 
front a la COVID-19 i als seus efectes
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L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern ha treballat un 
Pla d’Accessibilitat que 
té per objectiu aconse-
guir el màxim grau d’ac-
cessibilitat de les vies 
públiques del municipi.  
El pla es presentarà als 
grups municipals, es do-
narà a conèixer al Consell 
de Seguretat i Prevenció, 
Vialitat i Mobilitat, i tam-
bé es podrà consultar a la 
pàgina web de mobilitat 
de santjust.cat, per tal que 
la ciutadania pugui fer 
aportacions abans de ser 
aprovat pel Ple municipal.

El document, elaborat 
per la Diputació, preveu 
els criteris d’actuació que 
s’han d’aplicar per complir la normativa vigent en el 
tema d’accessibilitat en via pública i transport, un 
estudi detallat del municipi per trams de carrer amb 
indicació específica de les accions a realitzar a cadas-
cun d’ells, i una aproximació pressupostària del cost 
del conjunt d’actuacions. 

El document encara no està tancat, per la qual cosa 
l’Ajuntament considera oportú obrir un procés d’in-
formació i recollida d’observacions i propostes per 
tal que l’equip tècnic complementi el document abans 
de portar-lo a la consideració del Ple. En aquesta línia, 
es vol implicar a col·lectius de persones especialment 
afectades pels problemes d’accessibilitat i informar 
del contingut i el procés a santjust.cat, obrint un canal 
per recollir observacions i propostes de la ciutadania 
i entitats. 

I completar aquest procés  amb una sessió de ca-
ràcter informatiu i telemàtica en la qual s’expliquin els 
continguts mes rellevants i es pugui respondre a dubtes. 

Sant Just comença a caminar perquè tots 
els seus carrers siguin accessibles

El Pla d’accessibilitat permet detectar quines àrees o àmbits 
tenen un bon nivell d’accessibilitat, quines el podrien tenir 
amb certes intervencions i quines, tot intervenir-hi, mai 
podran ser accessibles.
  Identifica les barreres arquitectòniques en els diferents 

àmbits de la població: via pública, edificis, transport, co-
municació, productes i serveis 

 En proposa solucions 
  Estableix un programa per a la seva progressiva eliminació 

per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible 
d’una manera racional i planificada.

No és un Pla d’inversions, sinó que és una guia tècnica a seguir 
i consultar per a realitzar les intervencions del municipi. 

UN INSTRUMENT PER A LA PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

Plataforma única al carrer Sant Lluís
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El conjunt escultòric "Jardí de Somnis" , de l’artista sant-
justenc Josep Plaza, ha poblat el parc de Can Freixes. Es 
tracta d’un conjunt d’obres de granit que parlen, de la realitat 
humana i es transformen en formes abstractes, orgàniques, 
geomètriques i minimalistes, amb una cal·ligrafia particular 
en l’espai.

Set escultures de Josep Plaza,
record permanent de l’any de pandèmia
al parc de Can Freixes

El Jardí de Somnis engloba diverses obres que expressen 
idees presents en temps de pandèmia: “Vida i esperança”, 
“Records”, “Sentinella”, “Ma Liberté”, “Veritat”, “Humitat” i 
“Respecte” són els títols de les obres que han passat a formar 
part del paisatge del parc en record de l’any de pandèmia.

Segons l’artista, les seves obres “es belluguen enmig d’un 
món de sensacions. De la contemplació, 
en trec idees passades pel sedàs del sen-
timent, l’anàlisi que va des de la bellesa a 
la injustícia social, sigui amb una mirada 
objectiva o irreal, superficial o profunda, 
tàctil o visual, cercant el compromís amb 
l’espectador i buscant en les formes fràgils 
i abstractes sensacions de força, reflexió 
i sentiment”. 

Aquesta obra se suma a la que l’artista 
ja té davant el Centre Cívic Salvador Es-
priu, on hi ha una maleta en record de la 
immigració que va arribar a Sant Just. 

Obra "Sentinella"
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DIA De LA DANSA

Aquest any de COVID-19 ha estat complicat per tots els sectors, 
i les escoles de dansa no han estat una excepció. Tot i això, el 7 
de maig, si la situació sanitària i les restriccions ho permeten, 
algunes d’elles actuaran al parc Iulia Quieta per celebrar el Dia 
de la Dansa i reivindicar la seva disciplina, i la necessitat de 

continuar impartint les seves classes i posant en valor el que fan.  
Malauradament, però, no hi seran totes perquè l’Esbart Sant Just 
i els Balls de Saló de l’Ateneu no han pogut assajar des de fa molts 
mesos. Tot i així, el 7 de maig, Sant Just dansarà al ritme d’aquestes 
quatre escoles i grups de ball. 

La dansa continua viva a Sant Just

“Amb motiu de la celebració del Dia Internaci-
onal de la Dansa, us presentarem dues coreografies de 
dansa contemporània. Està sent un curs excepcional i 
complicat, l’hem afrontat i ho seguim fent, adaptant-nos 
i reinventant-nos de manera presencial i online. L’ob-
jectiu i desig, com cada curs, i aquest més que mai, és 
que les nostres alumnes evolucionin tècnicament i no 
perdin la motivació per seguir ballant, i que el curs 
vinent puguem fer-ho amb més llibertat, tranquil·litat 
i, sobretot, amb i nous alumnes! Espero i desitjo, que 
gaudiu de l’actuació.”

mireia Domingo
Espai de Dansa Marta Roig

Joana Riba
Tutuguri

“La cultura és un dels sectors més afectats 
per la pandèmia, per això creiem molt important 
donar visibilitat a les arts escèniques i aprofitarem 
qualsevol excusa per tornar a posar la cultura en el 
lloc que mereix.

És un gran repte participar en el Dia Internacional 
de la Dansa, ja que pràcticament hem fet més classes 
online que presencials, i preparar una mostra del que 
fem així és complicat. Tot i així, enguany ens emociona 
especialment que Tutuguri en formi part, ja que l'any 
passat no es va poder celebrar.”

Renata Ramos
Escola de Dansa Renata 
Ramos París

“Vaig donar la meva primera classe de dansa l’any 1984, i 
des d’aquell moment vaig descobrir com i quant m’agra-
dava l’acte de compartir, ensenyar i viure la màgia de la 
dansa. Perquè dansar cura, nodreix l’ànima de qui balla i 
també de qui ho contempla; és un mitjà d’expressió d’una 
persona, grup o d’un col·lectiu cap al món.

Durant el darrer any, en què la COVID ens ha fet 
adaptar les nostre vides a les noves circumstàncies, a altres 
maneres de fer i de ser, han estat molts els moments en 
els quals hem hagut de reinventar-nos com a escoles de 
dansa, com a coreògrafs i com a ballarines. Però mai hem 
llençat la tovallola. Només ho hem fet després d’haver-nos 
eixugat la suor per seguit ballant, treballant i lluitant.”

Raquel Rubiales 

Grup de Ball de l’Associació 
d’Amics del Barri Sud

“Des de l’Associació d’Amics del Barri Sud oferim 
classes de ball modern, zuma, flamenc, manteniment 
i sevillanes. Van adreçades a nens i nenes de 3 anys 
i sense límit d’edat. La metodologia que utilitzem 
és aprendre a ballar, a fer esport, etc., mitjançant 
la superació d’un mateix, i anar seguint la teva 
pròpia evolució, sense perdre de vista la diversió i 
la interacció amb el grup. 

Per a nosaltres, la dansa és un art i una forma 
d’ajudar a transmetre sentiments, a mantenir el cos 
i la ment sana, i tenir una disciplina.”
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L’Ajuntament de Sant Just ha iniciat una 
col·laboració amb Moment Solar, un pro-
jecte que neix amb l’objectiu de promoure 
la transformació cap a l’energia solar 
fotovoltaica a les llars de Catalunya, tre-
ballant amb les empreses instal·ladores de 
proximitat, que són les que poden oferir 
el millor suport i manteniment.

Moment Solar és una iniciativa de la 
Federació de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya (FEGICAT), que integra 20 
associacions territorials de tot Catalunya, 
amb una cobertura de 5.600 empreses i 
professionals acreditats. El projecte tam-
bé compta amb el suport de l’Institut de 
l’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte de FEGICAT es pre-
senta com l’enllaç entre les empreses 
instal·ladores locals i la clientela, oferint 
un servei personalitzat d’acord amb les 
característiques de l’habitatge i dels seu 
consum elèctric, per tal d’establir un 
suport prolongat en el temps. Paral·le-
lament, ofereix a les empreses instal·la-
dores formació i preparació de qualitat 
en l’àmbit de les noves tecnologies i de 
l’energia fotovoltaica.

Cal tenir en compte que l’energia ge-
nerada per les instal·lacions fotovoltai-
ques, no només contribueix a millorar el 
medi ambient amb energia lliure d’emis-
sions de CO2, sinó que permet reduir el 

consum procedent de proveïdors externs 
i, en conseqüència, la factura elèctrica. A 
més a més, els excedents d’energia elèc-
trica generats es poden compensar en la 
factura, reduint encara més el seu cost.

Les persones interessades en instal-
lar plaques solars fotovoltaiques, poden 
obtenir un estudi de la instal·lació més 
adequada per al seu habitatge accedint 
al web de Moment Solar. 

L’Ajuntament inicia una col·laboració amb 
moment Solar per promoure la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques als habitatges

www.momentsolar.cat
93 400 36 06 

Bonificacions fiscals per a 
instal·lacions d’energia renovable 
(2021)
  Bonificació del 95 % de l’impost de construccions, ins-

tal·lacions o obres (ICIO).

  Bonificació del 50 % de l’IBI, fins a 10 anys, amb un im-
port màxim a bonificar de del 33 % del cost total de la 
instal·lació (sempre que no estiguin obligats legalment).

En edificacions que no siguin habitatges, la bonificació 
tindrà una durada màxima de 3 anys.

En instal·lacions compartides d’autoconsum col·lectiu, 
s’aplicarà la mateixa proporcionalitat que els criteris 
de repartiment de l’energia generada.

En el cas d’habitatges plurifamiliars amb una instal·la-
ció d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per 
al subministrament d’energia als elements comuns, la 
bonificació serà del 5 % per cadascun dels habitatges 
vinculats.

  Bonificació del 50 % de l’impost d’activitats econòmiques 
(IAE), durant un màxim de 3 anys (sempre que l’energia 
generada suposi com a mínim el 5 % del consum ener-
gètic anual de l’activitat, que la producció energètica es 
realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i 
es dediqui l’energia a activitats pròpies que realitzin en 
el municipi). 

SeRVeIS PÚBLICS
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Actualment, Sant Just Desvern 
disposa de nou instal·lacions 
fotovoltaiques municipals, 
set en règim de venda de 
l’energia produïda i dues en 
règim d’autoconsum al mateix 
equipament municipal (Complex 
El Mil·lenari i Magatzem de la 
Brigada Municipal). 

Continua incrementant la producció d’energia 
solar en equipaments municipals

Instal·lació
Superfície de 
captació

Potència 
instal·lada 
(kWp)

Producció 
d’energia 
estimada 
(kWh/any)

Escola Canigó 7,40 1,02 1.224

Escola Montseny  69,90 9,72 10.897

Parc Basses de Sant Pere 74,68 7,58 8.776

Escola Montserrat 539,30 71,55 93.104

C.C. J. Maragall 81,40 11,04 13.559

Ampliació Escola Montseny 269,90 53,13 63.762

Piscina Municipal La Bonaigua 366,30 49,68 57.139

Magatzem Brigada Municipal 149,2 20,68 26.667

Complex El Mil·lenari 113,85 18,29 27.153

TOTAL 1.672 243 302.281

*Projectes redactats amb el suport de l’AMB i la Diputació de Barcelona.

Contribuir a la transició energètica i caminar cap a un mo-
del de consum i producció sostenibles és un dels objectius 
del govern municipal recollits en el Pla d’Acció Municipal:

Objectiu 3.1. 
Comprometre de forma efectiva l’Ajuntament de Sant 
Just en la transició cap a les energies renovables. 

3.1.2  Augmentar en un mínim del 50% (150kW) la potència 
fotovoltaica municipal.

3.1.5  Estendre l’autoconsum fotovoltaic als equipaments 
municipals com a fórmula de reduir la dependència 
externa d’electricitat i exigir els concessionaris accions 
per reduir el seu consum energètic.

Properament, Sant Just incrementarà en més 
d’un 60% la potència total instal·lada (de 243 
kWp a 397 kWp), gràcies a cinc nous projectes 
d’instal·lacions fotovoltaiques:

•  Casa de la Vila (15 kWp). Projecte en fase 
de redacció i execució, amb el suport del 

fons FEDER de la UE i de la Diputació de 
Barcelona.

• Aparcament Can Padroseta (10 kWp)*
• Escola Bressol Marrecs (35 kWp)*
• Escola Canigó – Edifici Sant Ferran (53 kWp)*
• Escola Canigó – Edifici Canigó (41 kWp)*

el foment de l’energia sostenible,
un compromís del mandat 19-23

Objectiu 3.2. 
Fomentar el compromís de la comunitat santjustenca en 
la transició energètica.

3.2.1  Posar a disposició del teixit econòmic i de les comuni-
tats veïnals un servei d’assessorament per a la reducció 
del consum domèstic i de l’impuls de la producció 
fotovoltaica.

3.2.2  Facilitar l’augment del 200% de la producció domès-
tica i del sector productiu mantenint els incentius de 
la fiscalitat.

3.2.3  Incentivar que els projectes municipals de transició 
energètica obrin la porta al finançament per part de 
comunitats de petits participants. 

SeRVeIS PÚBLICS
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NOtÍCIeS BReUS

Fruit de les sessions participatives 
que s’han fet en el marc del procés 
participatiu per redefinir la plaça de 
la Pau, que es va iniciar el novembre 
de 2020, a la darrera reunió del grup 
impulsor s’han recollit els criteris 
principals sota els quals s’haurà de 
dissenyar el projecte de la nova plaça: 

Amb motiu del Dia Mundial de l'Exercici 
Físic, el 6 d'abril, l’Ajuntament i el CAP 
Sant Just animen la ciutadania a fer salut 
caminant  pel poble, i a compartir els 
reptes saludables amb una imatge i 
les passes (km) que s’han fet, a través 
d’Instagram o del salut@santjust.cat 
amb l’etiqueta #CaminaXsantjust21, 
durant tot el mes d’abril. 

Les persones participants rebran un 
obsequi, els fons dels quals aniran per 
a la Fundació AFANOC (Associació de 
Familiars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya) que treballa per millorar 
la qualitat de vida d’aquests infants i 
col·labora en el millor coneixement de 
la malaltia i els seus tractaments.
A partir del 10 de maig es podrà recollir 
l’obsequi a la recepció de Can Ginestar 

Criteris sorgits en el 
procés participatiu per 
redefinir la plaça de la Pau

de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i 
de 16 h a 20 h, i dissabtes de 10 h a 13 h.

El 9 d’abril també hi ha una altra 
activitat prevista de spiribol, una manera 
solidària de fer esport i apta per a totes les 
edats. Serà a les 17.30 h a l’exterior del 
Casal de Joves, i està organitzada per 
l’equip formador oficial de spiribol. Més 
info:  www.fundacionspiribol.com. 

Camina per Sant Just, fes salut i emporta’t un 
obsequi 

eSPAI
INteRGeNACIONAL: 
amb usos per satisfer 

les necessitat de 
diferents col·lectius

eSPAI VItAL 
I DINÀmIC: 

compatibilitat d’usos 
i amb la convivència 

amb el veïnat

eSPAI VISIBLe I 
ACCeSSIBLe: 

amb recorreguts 
clars, segurs i ben 

il·luminats

eSPAIS 
POLIVALeNtS: 

oberts i 
interconnectats 

eSPAI AmB 
IDeNtItAt PRÒPIA: 

mantenir 
els elements 

representatius 

els contenidors de matèria orgànica de 
La miranda-Canigó s’obren amb targeta

Els contenidors de matèria 
orgànica de La Miranda-
Canigó s’afegeixen als de la 
fracció resta i, des de final 
març, s'obren amb la targeta 
que s’ha lliurat al veïnat de la 
zona. Fins ara, 710 habitatges 
han recollit la seva targeta, 
la qual cosa representa un 76% 
del total d’habitatges de La 
Miranda-Canigó, on s'ha dut 
a terme la prova pilot del nou 
model. Les veïnes i veïns que 
encara no tinguin la targeta 
han d’adreçar-se al servei de 
residus a través del telèfon 635 
86 52 85 o del correu electrònic 

residus@santjust.cat. 
Amb la implantació dels 
contenidors de matèria 
orgànica amb obertura 
amb targeta es completa 
la primera fase del nou 
sistema de recollida de 
residus domiciliaris, que ha 
tingut lloc a La Miranda-
Canigó. Els contenidors 
amb obertura amb targeta 
s ’a n i ra n  i m p l a n t a n t 
progressivament a la resta 
de zones del municipi, amb 
campanyes informatives 
prèvies al repartiment de 
targetes. 
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publicana celebrada el dijous 18 de febrer va decidir que 
es fes el següent pas endavant i arribar a un acord 
amistós dins el grup municipal de Junts per 
Catalunya per tal que la coalició que vàrem fer 
per presentar-nos a les eleccions municipals del 
2019 es divideixi en dos grups: el del PDeCAT i 
d'Alcaldia Republicana. Han estat gairebé dos anys 
molt fructífers, però ha arribat el moment que 
cada organització segueixi el seu propi camí.

Si voleu contactar amb nosaltres ens podeu 
fer arribar un correu a: info@alcaldiarepu-
blicana.com”. 

Després de Setmana Santa, els carrers 
Canigó, Batista i Roca, Bruc i Sant Josep 
passaran a ser de sentit únic, en els 
trams que s’indiquen a la imatge. El 
canvi suposarà la creació de 33 noves 
places d’aparcament per a cotxes i 24 
per a motos. 

el santjustenc Pablo Wessling publica la seva 
primera novel·la 

Campanya en defensa 
de la cooperació 
municipal
El Fons Català de Cooperació engega una 
campanya per reforçar la importància de 
la cooperació municipalista que pretén 
donar suport als ajuntaments de tot el 
territori en la defensa dels seus progra-
mes de cooperació municipal. També 
visibilitzar el treball que es fa des dels 
municipis, donant suport a projectes que 
lluiten per la igualtat de gènere arreu 
del món, sota el lema “Pels drets de totes 
les dones, defensa la cooperació”.
Les desigualtats i la lluita pels drets 
son un repte global; i per això treballem 
per aportar respostes globals.
#DefensaLaCooperació El veí Pablo Wesling acaba de publicar 

amb Roca Editorial la seva primera 
novel·la. Els personatges de “Tres 
chicos buenos” inicien un viatge amb 
el que portaven somiant des que es 
van conèixer. Es tracta d’un roadtrip 
des de Barcelona cap al sur d’Espanya, 
on els tres amics van a la recerca de la 
veritat i la justícia, amb un transfons 
de l’especulació immobiliària i d’infi-
delitats matrimonials. 

millores de mobilitat a La miranda

En el Ple del mes de març, s’han produït can-
vis interns en el grup municipal de Juntsx-

Cat-PAR. Això ha implicat la renúncia com 
a regidora de la Pepa Gutiérrez Arjona 

-per motius personals i polítics-, i la 
sortida de l’Anna Vilanova Fernández 
de la coalició. 
Els motius de l’Anna per quedar-se 
com a regidora no adscrita han estat 
els següents: 

“A causa de l’escissió de l’espai de 
JuntsXCat, l’Assemblea d’Alcaldia Re-

Canvis al grup municipal de JuntsxCat-Alcaldia Republicana
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Després de moltes setmanes d’inactivitat a causa de la pandèmia, al març ha tornat la Jugateca mediambiental. També els dissabtes d’abril i maig al Parc del Mil·lenari. 

El mural que s’ha pintat recentment al Mercat Municipal és obra de 

l’artista i veïna Gina Harster. 

El grup Samaar Dansa i la Colla Gegantera de Sant Just van participar a 
l’activitat per donar la benvinguda a la masia de Can Freixes com a Casa de 
la Dona.

Lectura de poemes a càrrec de diferents entitats locals i acompanyament

musical per celebrar el Dia de la Poesia.

eN FLAIX

En el marc del Dia Internacional de la Dona, Impacta Teatre va presentar al Casal de Joves un 

teatre-fòrum per detectar i afrontar situacions de desigualtat. 
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La primavera irromp a Sant Just Desvern, i transforma parcs i jardins amb el 

color i l’olor de flors i arbres.

L’espai MercArt acull fins al 17 d’abril l’exposició que recull imatges que 

el fotògraf Francesc Fàbregas va captar durant el confinament per la 

COVID-19. 

Al març s’ha pogut veure al Celler de Can Ginestar, l’exposició d’Imma Boronat a través de l qual reflexiona sobre la dona com a ésser, fugint de la classificació de gèneres. 

Quatre formes d’art creat durant el confinament és el que presenten M. José 

de Molina, Isabel Nebot, Morla i Xita Camps presenten a la mostra “Impuls 

artístic. Art en confinament” al Claustre de Les Escoles. 

Fins al 18 d’abril es pot veure en diversos punts la intervenció a l’espai 

públic del projecte EXPRESSA, una iniciativa de Carme Malaret que explora 

com ens hem comunicat en el confinament.
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L’ÈTICA 
DE L’OPOSICIÓ

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

Fer oposició municipal amb mentides o informacions 
errònies no és ètic. Tothom es pot equivocar al difondre una 
informació, però si reps aclariments i segueixes igual, aquí 
hi hauria mala fe. El grup de JxC-AR va publicar l’article 
“La “generosa” concessió de La Bonaigua” en el Butlletí 
del febrer. Voldríem fer aclariments a les afirmacions que 
recull l’article:

Les empreses que presten serveis municipals tenen dret 
a sol·licitar indemnitzacions en concepte de serveis no 
prestats, i per tant, no facturats amb motiu d’un tancament 
obligatori. Aquest és el cas de l’empresa del Complex Es-
portiu de La Bonaigua, que va rebre 123.290€ per un dels 
períodes de restriccions COVID19. No es tracta de “genero-
sitat” com sosté el grup polític, sinó d’un dret recollit a la 
Llei de contractes de l’Administració  pública. 

Altres empreses que presten serveis municipals també 
han rebut indemnitzacions. És el cas del Taller Municipal 
de Plàstica Carrau Blau; els cursos d’arts plàstiques de Can 
Ginestar; el servei de les Escoles Esportives o els serveis 
de neteja i de jardineria a la via pública. A l’article, es con-
fon el lector/a fent creure que els ajuts són discrecionals 
i “generosos” envers alguna empresa, quan el dret a ser 
indemnitzat està fixat per llei. Només s’hi poden acollir 
les empreses concessionàries que presten un servei mu-
nicipal i, per tant, no és extensible a comerços o persones 
autònomes. En el seu cas, hi ha altres vies legals que el 
govern municipal ha impulsat durant diferents períodes de 
la pandèmia com el no cobrament de les taxes de residus 
comercials; les taxes per ocupació de la via pública de les 
terrasses dels bars i restaurants o bé el no cobrament dels 
cànons o lloguers de les concessions administratives de 
domini públic, com són les del bar de Can Ginestar, el bar  
del Parador o el bar del Mil·lenari. Com a exemple, es van 
deixar de cobrar en el cas de les terrasses i cànons fins a 
55.000€.

En relació a la inversió conjunta de l’Ajuntament i IGE-UTE 
per a la millora dels vestuaris de la Bonaigua, el recurs pre-
sentat per JxC-AR i la CUP es desestima en el ple de març. 
Tant la forma de finançament de l’obra com la prolongació 
de la durada de la concessió es consideren adequades i 
conforme als informes econòmics, l’informe preceptiu de 
Secretaria i la fiscalització d’Intervenció.

PROU BARRERES

Josep Maria 
Cortés Artigas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

QUÈ ENS 
ESTÀ PASSANT?

Montse Molinero
i Juncà
Grup Municipal d’ERC

El 17 de març  passat , l’Ajuntament va fer una nota infor-
mativa, en què es deia que havien iniciat el desmuntatge 
de pals que sostenen cables a l’entorn del Madre Sacra-
mento. I ho vam anar a veure (unes imatges millor que mil 
paraules):

Carrer Electricitat (nou de fa 2 anys)

Cantonada Bonavista/Catalunya

Cantonada Ateneu/Electricitat

S’han d’arreglar les barreres arquitectòniques que hi ha 
pel municipi (moltes), però no es pot permetre que al segle 
XXI, es facin obres que n’originin més. Les fotos 2 i 3 són 
pals que s’han substituït fa pocs dies. Els antics, de fusta, 
estaven al límit de la vorera, i ara, els nous, els han col·locat 
al mig. La foto 1 és del carrer que  es va fer nou fa dos 
anysi  com es veu, no hi ha espai   perquè  puguem passar 
els vianants.

Demanem un pla amb calendari per eliminar les barreres 
del municipi i exigim que no se’n facin de noves.

Comença la primavera, el dia s’allarga, i tenim la ne-
cessitat de relacionar-nos o socialitzar amb els nostres 
familiars, amistats i veïnatge. Ara com ara, sembla que 
ens permetran sortir una mica, però sempre amb grups de 
convivència i, això sí, amb mascareta, gel hidroalcohòlic, 
guardant distàncies i prenent el màxim de mesures.

Seguim estant en moments convulsos, amb molts fronts 
oberts. A l’Estat espanyol, Pablo Iglesias plega per presentar-se 
a l’Assemblea de Madrid; Ciutadans i Podemos poden tenir una 
forta davallada electoral. Els partits independentistes catalans 
encara estem negociant la formació del Govern; els presos po-
lítics amb el tercer grau revocat; el TSJC ha admès la querella 
contra Roger Torrent per desobediència. Potser ens hem de 
preguntar: què ens està passant?

Al nostre municipi també ens hem de preguntar: Què ens 
està passant? I més concretament, des d’Esquerra ens pre-
guntem: què ens està passant amb la cultura a St Just? On 
és la cultura popular, on és la cultura per a infants i joves, 
per a les dones, la gent gran, la cultura de la música, del 
teatre, de la dansa. 

És cert que en 2 mesos hem assistit a cinc inauguracions 
d’exposicions artístiques i, des d’aquí volem felicitar els 
seus autors i autores per l’excel·lent feina feta i l’altíssima 
qualitat que demostren. 

Però també pensem que hi ha certes decisions que es 
poden prendre amb més consens. 

Des d’Esquerra havíem analitzat i estudiat molt quins usos 
es podrien donar a la Sala del Mercat. Sempre hem defen-
sat que havia de ser un espai vinculat a l’activitat pròpia del 
Mercat combinat amb altres usos. Imagineu un espai diàfan 
de 300 m2, on es pogués desenvolupar la cultura del menjar 
i del beure, amb tallers de cuina i de maridatge, showcokings 
amb la participació de cuiners i sommeliers de renom. Però, i 
sobretot, que fos un espai de relació i de convivència, on orga-
nitzar esdeveniments socials, col·lectius i que, al mateix temps, 
convisqués amb exposicions artístiques, concerts, espectacles 
de dansa i altres expressions culturals.

Ara tenim una sala d’exposicions excepcional, de primera 
categoria. El Celler de Can Ginestar ha quedat com la sala 
de segona categoria? Quins criteris se segueixen per pro-
gramar l’una i l’altra? Com es pot accedir a l’una o l’altra?

Des d’Esquerra no defallirem. Fent oposició seguim tre-
ballant per al nostre poble i per a la gent de Sant Just.
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RESIDUS

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

Des de Movem Sant Just estem liderant uns dels canvis 
més importants del municipi, el repte en la millora de la 
recollida selectiva, un repte que emana d’un mandat eu-
ropeu: l’any 2035 hem d’arribar al 65% de reciclatge dels 
residus urbans. 

Un canvi que estem treballant des del mandat passat. 
Vam començar fent una anàlisi del model actual de residus, 
en què queda palès que, per tal de poder fer canvis impor-
tants en els índexs de recollida selectiva, calia fer un salt 
de model. Les campanyes de conscienciació, educatives o 
sancionadores, tenen un efecte temporal en la ciutadania, 
per tant cal fer canvis permanents, i aquests només es pro-
dueixen si canviem el model de recollida. 

Un canvi de model que avui dia es fa més necessari que 
mai. Si donem un cop d’ull a les dades veiem clarament 
l’efecte de la pandèmia en els hàbits de consum, la mo-
bilitat i el teletreball que de retruc ha afectat, i molt, la 
generació de residus. Hem tancat el 2020 amb un augment 
d’un 35,2% dels envasos, un 22,7% del paper i cartró, un 
19,7% de vidre, un 21,2% d’orgànica, i hem disminuït un 
10% la resta, totes aquestes dades respecte al 2019. Són 
unes dades molt bones, demostrant que som un municipi 
amb molta consciència respecte a la problemàtica dels 
residus i la importància del reciclatge, però no suficients 
per complir els objectius.

I quina està sent la proposta de canvi? Doncs la proposta és 
la d’un model híbrid de recollida selectiva; en el qual es porta 
a pràctica el porta a porta comercial i el contenidor intel·ligent. 

El sistema porta a porta està ja implementat per tots els 
residus comercials del municipi, que suposen 1/3 del total 
de residus generant, per tant, ara a Sant Just s’està recollint 
un 1/3 dels seus residus amb el sistema porta a porta. 

El sistema de contenidor intel·ligent és un amb d’ober-
tura amb targeta per a les fraccions de resta i orgànica. 
Actualment ja hem iniciat una prova pilot al primer barri, el 
barri de Miranda Canigó, on més del 75% del veïnat ja te-
nen la targeta i n’estan fent ús. On, a més a més, el sistema 
es complementa amb el projecte de participació voluntària 
KAYT (Know As You Throw), cosa que implica de manera 
activa la ciutadania perquè coneguin el que llencen, el seu 
comportament i els ajudi a millorar-lo. Ara ens tocarà se-
guir posant en pràctica el servei a tot el municipi. 

Ens sentim orgullosos i orgulloses de tenir un poble im-
plicat en el reciclatge i volem seguir avançant pel bé comú. 

Art i Cultura il·lumina el nostre Sant Just Desvern
Un espai nou, MercArt fa present qui som i què fem.
Una pintura, un vers, una fotografia o uns joves mú-

sics gironins, juntament amb una escriptora de contes.
Tots ens fan fer un viatge al passat. Tristor amarga, 

alegria prudent.
Tots deixen testimoni  que hem sigut aquí
El temps passa, però l’art i la cultura queda.
El projecte Apropem l’Art i la Cultura del nostre mu-

nicipi a les residències és una realitat que ja s’està 
treballant.

Agrair al nostre alcalde i al seu equip de Govern que 
tirés endavant aquesta proposta meva, juntament amb 
l’augment de pressupost per a la partida de la Cultura.

Cal posar el focus en la recollida de brossa, la millora 
no es nota. I tenim un servei poc eficient  pel cost del 
servei.

Crec que cal fer una revisió amb una auditoria exter-
na dels projectes heretats, presents i futurs per poder 
ser més eficients amb el cost real de les obres, la seva 
licitació i contractació d’aquesta.

Seguim Treballant amb el suport d’un partit nou, el 
Partit Nacionalista Catalunya (PNC).

Qüestionem l’enfocament de la nova campanya sobre el 
canvi del model de recollida de residus, que només pretén 
generar expectatives.

Volem una campanya transparent, objectiva i raonada que 
ens informi dels objectius, els terminis, els beneficis i els 
costos.

Perquè la situació climàtica global ens afecta, ens impli-
ca i ens ocupa, demanem invertir els diners que calgui en 
campanyes serioses.

CREANT EXPECTATIVES

EL BUTLLETÍ ABRIL 2021 19 



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.

AGeNDA D’ACtIVItAtS ABRIL 2021 
SANt JUSt DeSVeRN

Sant Jordi, 
aquest any sí...
I després d’un any en el qual gairebé no hem pogut celebrar 
cap de les nostres tradicions, aquest any sí que està previst 
encara que sigui amb mesures restrictives, la celebració de 
Sant Jordi a Sant Just Desvern.

És una cita important a Catalunya, és una dia especial per 
a tothom: les escoles, les llibreries, les floristeries... Un dia 
esperat que enguany sí que s’acostarà més a un Sant Jordi 
dels de sempre, dels que gaudim amb l’entrada incipient de 
la primavera. Visca Sant Jordi i visca la primavera!

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

EL COMERÇ AMB SANT JORDI!
Seguim donant suport al comerç i durant aquest 
Sant Jordi, si compreu llibres i/o roses en els 
establiments adherits, entrareu en el sorteig de 
vals de 20€.

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
Desvern Comerç i Empresa i Dona i Empresa

AQUEST MES DESTAQUEM...

PROGRAMACIÓ 
SANT JORDI 2021

Amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, cal fer 
inscripció prèvia a tots els actes a www.santjust.cat

Presentació del llibre: 
“etiquetes”, de Joan turu
Un nou llibre del santjustenc Joan 
Turu que parla d’estereotips i 
prejudicis i que convida a pensar 
a grans i petits. Organitzen: Cal 
Llibreter, Biblioteca Joan Margarit 
i l’Ajuntament.

Divendres 16 d’abril, a les 18.30 h. Jardins de Can 
Ginestar

espectacle de titelles: Un Sant Jordi desgarbat
Mercat ambulant amb llibres i roses. 
Organitzen l’AV Mas Lluí i l’Ajuntament
Dissabte 17 d’abril, d’11 h a 12.30 h. Parc Iulia Quieta

Presentació del llibre: “Sant Just Desaparegut”, 
de Pere Font i Juli Ochoa. Editat per Efadós
Dimarts 20 d’abril, a les 18.30 h. Jardins de Can 
Ginestar
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 A SANT JUST A SANT JUST
Presentació del llibre: 
“Converses a Can Ginestar”, del món 
Il·lustrat liderat per Lola Castañ i teresa Farró

El Món Il·lustrat va organitzar durant 3 anys unes con-
verses amb persones veïnes de Sant Just Desvern que 
tenen projecció nacional i internacional. En aquestes van 
participar: Susana Solano, Joan Margarit, Clara Segura, 
Àxel Pi, Àngel Casas, Francesc Fàbregas, Joan González, 
Josep M. Aragonés, Carlos Ferrater, Anna Bofill, Gabriel 
Brncic, Montse Solsona, Robert Brufau, Víctor Puertas, 
Joan Faneca, Ferran Rañé, Ramons Ivars, Lali Ayguadé, 
Clara Peya Joan Albert Amargós i Jaume Plensa.
Presenta l’acte, la periodista i veïna Pepa Fernández 
amb les persones participants d’aquests converses. 
Actuació musical de Suitcase Brothers.
Dimecres 21 d’abril, a les 18.30 h. Jardins de Can 
Ginestar

Presentació del llibre:
“migrar i resistir”, de mònica Parra
Amb la presència de l’autora i Ma José de Molina, de 
l’entitat Sant Just Solidari. Organitzen Biblioteca Joan 
Margarit, Cal Llibreter i Ajuntament
Dijous 22 d’abril, a les 18.30 h. Jardins de Can 
Ginestar

Concert del grup 
Ambauka
“De cap per 
avall” és el tercer 
disc i el nou 
concert familiar 
d’Ambauka i que 
continua amb la 
trajectòria del grup 
amb un espectacle 
altament 
participatiu, 
enèrgic i adreçat a totes les edats.
Dissabte 24 d’abril, a les 17.30 h. Parc de Joan 
Maragall

SANT JORDI 
A SANT JUST
Divendres 23 d’abril

 taller per a gent gran: 
Pinta un punt de llibre de mandala
Inscripcions del 6 al 22 d’abril al Mil·lenari
o al tel. 933718987
De 10.30 h a 12.30 h. Centre Social El Mil·lenari 
(exterior)

 taller per a infants: Roses amb el taller 
de Plàstica municipal Carrau Blau
De 17 h a 19 h. A la Pl. Verdaguer

 Lliurament dels premis del 33è Concurs de 
Prosa i Poesia en català per a no professionals
A les 17.30 h. Claustre de Les Escoles. 
Aforament limitat a les persones guanyadores dels premis que 
poden assistir acompanyades d’una persona.

 Concert amb l’Orquestra Barroca de Barcelona
Primer concert de la IV Temporada de Música 
Antiga. Organitzen Ateneu i Ajuntament.
A les 19.30 h. Claustre de Les Escoles

Presentació de la XI edició del Premi Literari Delta
Presentació de l’obra guanyadora 
de la X edició “Res no es pot 
amagar”, de Conxa Solans 
Roda, amb una representació 
teatralitzada d’alguns fragments 
de l’obra.
L’onzena edició de premi serà 
liderat per Sant Just Desvern.
Presenta l’acte: Blanca Moreno, 
sociòloga i experta en Igualtat i 
Gènere.
Dilluns 26 d’abril, a les 18 h. Parc de Torreblanca
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NO US PODeU PeRDRe... 
Clubs de lectura virtuals de la Biblioteca Joan Margarit
Club dels dijous: 8 d’abril, a les 19 h
Club de teatre: 14 d’abril, a les 19 h
Lectura: L’Emperadriu del Paral·lel, de Lluïsa Cunillé.
Club dels dimarts: 20 d’abril, a les 19 h

Estones de Clàssica: Lletres del Romanticisme, amb el Trio Wieck
Preu: 10 € (general), 8 € (socis/es Ateneu), 5 € (menors de 25 anys) 
i gratuït (alumnat de l’Escola de Música de l’Ateneu).
Diumenge 11 d’abril, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: Barris de Barcelona. Horta, aigua sota els nostres peus
Preu: 10 €
Dissabte 17 d’abril, a 11 h

Xerrades fotogràfiques Xè aniversari organitzades per l’Associació 
Fotogràfica Sant Just
Dilluns 19 i 26 d’abril, a les 19 h. Sessións virtuals

Conferències a Can Ginestar: Cicle de jazz “Standards, els temes que 
tothom coneix i algunes versions memorables”, amb Pau Fuster
Dies 20 i 27 d’abril i també 4, 11, 18 i 25 de maig, de 19.30 h a 21 h. 

Cicle Gaudí: Sentimental, del director Cesc Gay
Preu: 4,50 € (general) i 3 € (socis/es Ateneu, Òmnium Cultural, Club 
Vanguardia i Carnet Jove).
Dimecres 21 d’abril, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Tastets de ciència: Física de les explosions: des de la pólvora fins l’explosió 
nuclear, amb Javier Ávila
Dimecres 28 d’abril, a les 19 h. Can Ginestar

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

d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.

AUGGE
Sessions virtuals. Us recordem que cal ser soci/a per rebre 
les conferències. Aquella persona que estigui interessada, 
pot rebre fins a un màxim de tres conferències sol·licitant 
l’accés a aaugge@gmail.com
8 d’abril
Com podem saber si un espai és segur per la Covid-19? Ventilació i 
mesuradors de Co2, claus per al futur, amb Albert Verdaguer, 
doctor en Física i investigador del CSIC a l’Institut de 
Ciència de Materials de Barcelona
15 d’abril
Un cop d’ull al Judaisme, amb Felip Masó, professor d’Història 
Antiga i guia cultural de viatges
22 d’abril
La Patagònia, amb Xavier Moret, periodista i reporter de 
viatges
29 d’abril
La Rússia de Putin, amb José Manuel Rua, doctor en Història

22 EL BUTLLETÍ ABRIL 2021

mailto:aaugge@gmail.com


eXPOSICIONS PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

MARÇ 2021

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a 
santjust.cat durant el mes de març (6.902 clics)
1. La nova comissaria de la policia local de Sant Just 

estarà situada a l’edifici de l’Escola d’Arts Gràfiques 
Antoni Algueró

2. Disponible de manera online i gratuïta el treball d’in-
vestigació “Francisco Casares: El santjustenc que va 
sobreviure a l’infern de Mauthausen”

3.  Francesc Fàbregas inaugura aquest dissabte “Sant 
Just confinat. Imatges per al record”

Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat

Correcció: Servei Local de Català

Disseny i maquetació: 
EDITORIAL MIC

Impressió: Alfa Printing, SL

Dipòsit Legal: B-1151/81

Tiratge: 8.500 exemplars

Distribució: gratuïta

Publicitat: Publimpacte Serveis al 
Comerç, S.L. Tel. 667 56 09 33. El 
contingut dels anuncis és responsa-
bilitat de l’empresa que es publicita.

   NO REPS EL BUTLLETÍ?  
FES-NOS-HO SABER 
El butlletí municipal s’edita cada 
més i es fa arribar a totes les 
llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, ompliu el formulari 
que trobareu a santjust.cat i 
resoldrem la incidència.

AGENDA MAIG 2021
Data límit per comunicar activitats: 
9 d’abril

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 

@gonzalezrebes
Eiiiii, que yo tambien quiero salir!!!
#fotografs_ateneu_santfeliuenc
#santjustdesvern
#santjust

Fusió / Sensacions / Pobles de colors, de Miracle Serra
Al Celler de Can Ginestar, de l’1 al 30 d’abril
Presenació, dijous 8 d’abril a les 19.30 h

Sant Just Confinat. Imatges per al record, de Francesc Fàbregas
A la Sala MercArt, fins al 17 d’abril

Impuls artístic. Art en el confinament, amb Ma José de Molina, Isabel 
Nebot, Morla Rosel i Xita Camps
Al Claustre de Les Escoles, fins al 18 d’abril

Projecte Expressa, de la Carme Malaret
A l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret i altres indrets 
del municipi, fins al 18 d’abril

XI Concurs Internacional de Fotografia de Sant Just Desvern 2020
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 6 d’abril al 23 de juny

Quan parles fas màgia, del Servei Local de Català
A Les Escoles, del 6 al 15 d’abril
Vols fer de voluntari/a per la llengua? Hi ha moltes persones que 
volen participar en el programa “Voluntariat per la llengua” 
per aprendre o millorar l’ús oral del català, però manquen 
persones per ajudar en aquesta tasca. T’hi apuntes?
Servei Local de Català, tel. 93 480 48 00 / 93 473 44 76

Jugatecambientals
Activitats familiars de caire mediambiental 
Dissabtes al Parc del Mil·lenari
Diumenge al Parc de Torreblanca

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 480 48 00Horari: Dill a div, de 9 a 14 h i de dill a dij de 16 a 19 h

Atenció Ciutadana (gratuït)900 102 658
Dill a dij de 9 a 14 h
Policia Local 93 473 10 92

Lectura Facil @Lectfacil 18 mar.
L'Ajuntament de Sant Just Desvern @santjustcat adapta a 
#LecturaFàcil el protocol per prevenir, detectar i abordar 
l'assetjament sexual #accessibilitat El pots consultar a: 
https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/825

Equalsaree @equalsaree 18 mar.
#LesdonesdeSantJustjatenimcasa El procés d’acompanyament 
al grup motor de dones de Sant Just Desvern ha conclòs amb 
el pintat d’un mural artístic a Can Freixes -lloc del futur espai 
feminista- en el marc de les activitats promogudes per 
@santjustcat al voltant del #8M 💜

ALFONS RODRÍGUEZ @alfonsrodriguez 13 mar.
Visitando un año de pandemia con la mirada de @olivergas33 
#francescfabregas @santjustcat a la Sala Mercat.

Escola Canigó @ECanigo 12 mar.
Tercer ha fet un #Projecte que finalitza amb una exposició que 
l’alumnat de Primària visitarà i que vol sensibilitzar-nos 💧💧
Ens avancem i volem desitjar-vos Feliç Dia de l’#Aigua 2021! 
@santjustcat @unicef_cat @UNICEF 2/2

Irene @bioscahouston 10 mar.
@santjustcat Bon dia, heu canviat els contenidors amb xip molt 
ràpid i aquí fa temps que tenim dos grups a pocs metres de 
distancia entre ells, en can Biosca. Teniu prevista alguna gestió o 
seguirem igual?

Santjustcat @santjustcat 11 mar.
En respuesta a  @bioscahouston
Hola, @bioscahouston. Aquestes dues bateries es mantindran 
perquè les dues tenen un alt grau d’utilització i s’omplen. De totes 
maneres, canviarem la ubicació de la bateria superior, que es 
col·locarà més amunt del carrer.
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