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Sant Just tindrà nous contenidors 
a final d’any

Ajuts per incentivar l’ús del 
transport públic i la mobilitat 

sostenible

La infermera Elvira Zarza  
assumeix la direcció del CAP 

de Sant Just

Una policia local propera a la 
ciutadania i amb vocació de 

servei
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tEmA dEL mES

Nous contenidors: més grans, 
accessibles i amb pedal d’obertura

El ple municipal del mes d’abril va aprovar 
una modificació del contracte de recollida de 
residus i neteja viària, impulsat pel Govern 
municipal, que permetrà canviar tots els 
contenidors del municipi per uns de nous, 
amb més capacitat, més accessibles i amb 
pedal d’obertura. Els nous contenidors, que 
s’instal·laran a finals d’any, donaran resposta 
a les noves necessitats del servei, motivades per 
una sèrie de canvis en els hàbits de consum de 
la ciutadania que obliguen a redissenyar alguns 
aspectes de la recollida de residus.

Des de l’inici de la pandèmia, la generació 
de residus ha augmentat significativament 
per dos motius principals: la reducció de la 
mobilitat per motius laborals o d’oci i l’in-
crement exponencial del comerç electrònic.

Les fraccions reciclables ha incre-
mentat notablement i això s’ha traduït 
en desbordaments de contenidors.

CONTENIDORS AMB MÉS CAPACITAT, MÉS HIGIÈNICS I MÉS ACCESSIBLES

Els nous contenidors tenen una capacitat molt superior als actuals: La modificació dels contenidors impli-
carà una reducció del 17% del nombre 
de bateries, passant de les 211 actuals a 
174. Tot i això, es mantindrà el model 
de proximitat dels contenidors, que 
garanteix que tots els veïns i les veïnes 
de Sant Just disposin d’una bateria 
amb les cinc fraccions a menys de 100 
metres del seu habitatge.

+32%

+38%

+37%

+23%

PAPER
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VIDRE

ORGÀNICA

+29%
TOTAL RECICLABLE

Increment en la generació de residus domiciliaris entre el segon trimestre de 2019 i el segon 
trimestre de 2020.
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JUST FOSALVA,
Regidor de Medi ambient, Gestió 
de residus i Espai natural

EL CANVI DE CONTENIDORS 
AJUDARÀ A 

DESPLEGAR
EL NOU  MODEL
DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS"
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tEmA dEL mES

La capacitat de recollida setmanal de 
les fraccions reciclables incrementarà 
un 81%.

Els nous contenidors, de càrrega 
lateral, també inclouran millores en 
els següents aspectes:

 Higiene. Els contenidors amb tapa 
incorporen un pedal que permet l’ober-
tura sense contacte.
  Accessibilitat. Els contenidors 
disposen d’una palanca per facili-
tar-ne l’obertura accessible a tota la 
ciutadania. 

INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA I 
NOUS CAMIONS DE RECOLLIDA
El sistema de càrrega lateral dels nous 
camions de recollida requereix un se-
guit d’intervencions menors a la via 
pública que implicaran la pèrdua de 54 
places d’estacionament, generalment 
en zones amb molta disponibilitat, i 
canvis en la ubicació d’alguns cordons 
d’aparcament. L’empresa contractista 
assumirà el cost d’aquestes actuacions 
a la via pública.

D’altra banda, l’empresa contractis-
ta substituirà els camions de recollida 
posterior actuals per tres camions de 
recollida lateral i adquirirà un nou 
camió rentacontenidors. La venda dels 
camions i els contenidors actuals a 
l’empresa contractista compensarà 
parcialment la inversió necessària. La 
modificació del sistema també perme-
trà la reestructuració d’una part del 
personal destinat al servei, de manera 
que tres operaris reforçaran el ser-
vei de neteja viaria i s’assignaran tres 
operaris addicionals a la recollida de 
residus comercials.

La modificació del contracte de reco-
llida de residus representarà un increment 
del 4,9% de l’import total del contracte, a 
raó de 154.500 € + IVA anuals.

NOUS CONTENIDORS, SENSE 
RENUNCIAR AL MODEL D’OBERTURA 
AMB TARGETA
El canvi de contenidors a tot el munici-
pi no implica modificacions importants 
en el procés d’implantació del nou mo-
del de recollida de residus domiciliaris 
amb contenidors intel·ligents. Així 
doncs, els contenidors de La Miranda 
– Canigó, on ja s’ha desplegat el nou 
sistema, se seguiran obrint amb targeta 
i la resta de contenidors del municipi 
incorporaran la tecnologia necessària 
per tal que es puguin obrir amb targeta 
quan s’activi el servei a la zona.

EL VEÏNAT DE LA MIRANDA-CANIGÓ JA FA 
SERVIR LA TARGETA
A principis del mes de març es va po-
sar en funcionament el nou model de 
recollida de residus domèstics amb 
contenidors intel·ligents al barri de 
La Miranda-Canigó. Es tracta d’una 
prova pilot del nou sistema, que pro-
gressivament s’anirà implantant a la 
resta de zones del municipi.

A mitjan abril, més del 75% dels 
habitatges del barri ja disposaven de 

la targeta i, durant el primer mes 
de funcionament del servei, prop 
de 600 unitats de convivència ja 
n’havien fet ús. A més a més, les 
dades indiquen una tendència posi-
tiva, amb més persones usuàries i més 
obertures setmana rere setmana. Les 
incidències detectades han estat míni-
mes tot i que, de forma puntual, s’han 
detectat bosses de fraccions impròpies 
als contenidors de paper i envasos i 
actes de vandalisme.

CONTENIDORS MÉS UTILITZATS A LA 
MIRANDA-CANIGÓ

 Resta (primeres 5 setmanes de servei) 
C. Balmes / C. Sant Ferran  
391 obertures
C. Sant Ferran / C. Àngel Guimerà 
363 obertures
C. Muntanya / C. Àngel Guimerà  
363 obertures

Resta (primeres 3 setmanes de servei)
C. Unió – 198 obertures
Camí Can Biosca – 190 obertures 
C. Balmes / C. Sant Ferran – 182 obertures

VIDRE 

ORGÀNICA

PAPER I CARTRÓ

ENVASOS

REBUIG

INCREMENT DE 
LA CAPACITAT DE 
RECOLLIDA SETMANAL

+14%

+58%

+45% +214% +191%

El canvi de contenidors permetrà incrementar la capacitat de recollida setmana de totes les fraccions
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PROJECTE LIFE RETHINKWASTE
LIFE Rethinkwaste és un projecte europeu amb l’objectiu d’in-
crementar la recollida selectiva de residus mitjançant una millora 
del coneixement individual sobre la gestió dels propis residus. 
Per tal d’assolir aquests objectius, s’implementen sistemes d’in-
formació contínua adreçats als usuaris.

Paral·lelament a la implantació del nou model de recollida 
de residus domiciliaris amb contenidors amb xip, les perso-
nes que ho vulguin es poden donar d’alta al projecte LIFE 
Rethinkwaste, que permet rebre missatges informatius sobre 
l’ús que ha fa l’individu dels contenidors d’orgànica i resta.

COM FUNCIONA?
  Quan aneu a recollir la tar-

geta per als nous conteni-
dors, inscriviu-vos al projecte 
LIFE i seleccioneu el canal a través del qual voleu rebre 
informació (SMS, WhatsApp o Telegram).

  Dues o tres vegades a la setmana, rebreu informació sobre 
les vostres obertures dels contenidors, informació ambien-
tal, reptes per aprendre més sobre els nostres residus, etc.

  Podreu interactuar amb un xatbot i concertar una cita amb 
informadores o informadors ambientals per resoldre dubtes.

  Les persones participants entraran en un sistema d’incentius 
que els atorgarà punts en funció del seu ús dels contenidors 
i de les seves interaccions amb el xatbot i els informadors 
i les informadores de carrer.

  Totes les persones que estiguin donades d’alta al projecte 
LIFE al final de la campanya entraran en un sorteig de premis.

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL 
COMENÇA A DONAR RESULTATS
Al setembre de 2020 va començar la implantació del nou 
model de recollida comercial, basada en un sistema porta 

a porta amb identificació. El canvi 
de sistema ha afectat 184 comer-
ços del municipi, que fan ús de la 
recollida porta a porta per a les 

fraccions de les quals generen més residus.
Sis mesos després de la implantació del nou model de 

recollida comercial, ja s’han començat a detectar millores sig-
nificatives en el percentatge de residus recollits selectivament:

ELS RESIDUS COMERCIALS 
REPRESENTEN UN TERÇ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS
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52% 57%

+5%

Increment de la recollida selectiva comercial
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Des que vaig assumir l’Alcaldia m’heu transmès un cert malestar 
veïnal en relació a la mida i al sistema d’obertura dels conte-
nidors de residus. La COVID ha canviat la nostra forma de 
vida i aquests canvis han afectat també els hàbits de consum, 
la generació de residus i les mesures de seguretat i higiene 
que cadascun de nosaltres adopta en el seu dia a dia. Aquests 
canvis s’han traduït en un increment substancial de la quanti-
tat de residus i en un augment del seu volum. A més, fruit de la 
crisi sanitària ens hem tornat més reticents a tocar la tapa dels 
contenidors per a obrir-los. Aquesta combinació de factors està 
generant un nombre significatiu de desbordaments. I com que 
ja sabem que la brutícia crida la brutícia, es produeixen imatges 
al voltant dels contenidors amb les quals ni la ciutadania ni el 
govern ens trobem còmodes. 

Donada aquesta situació, des de l’Àrea de Territori i Medi 
Ambient s’ha estudiat un canvi en la tipologia dels contenidors 
per tal de fer-los més grans, amb majors obertures i amb 
pedals tant de mà com de peu per a facilitar el llançament de la 
brossa. Canvis orientats a adaptar-nos a les noves circumstàncies 
i a fer la vida més fàcil a la ciutadania. Per altra banda, el canvi 
del contracte de residus i neteja viària ens permetrà ampliar en 3 
persones la plantilla de neteja viària, de forma que intensificarem 
la neteja en els carrers i places del nostre municipi. 

El nou model de contenidors suposarà que els camions 
de recollida siguin de càrrega lateral i, per tant, tots els con-
tenidors s’hauran de col·locar en el costat dret dels carrers. 
Aquest fet provocarà algun desplaçament de bateries de 
contenidors, de cordons d’aparcament i canvis de sentit 
en dos carrers del municipis. Són canvis que, com gairebé 
sempre passa, d’entrada poden causar molèsties a alguns 
veïns i veïnes. Demano disculpes per endavant a les persones 
afectades. El canvi es planteja com a resposta a una demanda 
ciutadana i amb l’objectiu de millorar el sistema actual.

Aquests canvis no afecten els tres pilars del model de re-
collida de residus pel qual va apostar Sant Just ara fa dos 
anys: contenidors de proximitat (qualsevol persona tindrà una 
bateria a menys de 100 m de casa seva), contenidor intel·ligent 
i recollida comercial porta a porta. 

Respecte al contenidor intel·ligent, actualment en fase de prova 
al barri de La Miranda, té com a principal objectiu incrementar 
el percentatge de reciclatge. Sant Just parteix d’uns nivells 
acceptables, però encara ens trobem lluny d’assolir els 
objectius que la UE ha establert per a l’any 2030. L’experiència 
ens mostra que les campanyes de sensibilització no són suficients, 
i només podrem situar-nos en nivells superiors al 70% si 
implementem el porta a porta o el contenidor intel·ligent. 
A Sant Just, i també en molts altres municipis, hem optat pel 
contenidor intel·ligent amb tancament i obertura amb targeta 
identificativa, ja que entenem que s’adapta millor a la morfologia 
urbana del municipi i als hàbits de la nostra població. 

L’objectiu final és reduir la generació de residus i incre-
mentar el reciclatge per així millorar el medi ambient  i 
evitar patir penalitats econòmiques en el futur, ja que els costos 
d’abocament de la fracció rebuig a les plantes de tractament 
de residus s’estan incrementant notablement. Honestament, 
crec que val la pena fer aquest petit esforç. 

NOUS CONTENIDORS PER 
A UN MILLOR RECICLATGE

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Des de l’Ajuntament estem desenvolupant de forma par-
ticipada el Pla local de salut 2021-2024, un document que 
ens ha de permetre disposar d’una planificació estratègica 
per a la millora de la salut i el benestar de les persones 
del municipi. Un pla que pretén ser molt obert, fent servir un 
concepte ampli de salut, i no només el de la salut assistencial. 
Un pla elaborat de manera participada; amb persones que 
formen part del Consell de Salut i persones i professionals 
vinculats al món de la sanitat, en aquest sentit s’ha posat en 
marxa un grup motor, que està elaborant una anàlisi i farà 
tot un seguit de propostes per tal de planificar, ordenar i 
coordinar les diferents actuacions. 

LA SALUT EN LA JOVENTUT

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

S’han elaborat enquestes i dades i m’agradaria des-
tacar les enquestes de salut realitzades a adolescents. 
Destaca sobretot, de forma general i comparant-ho amb els 
adolescents de tot Catalunya, l’ús excessiu dels dispositius 
electrònics i la connexió a internet, la falta de coneixement 
i ús de mètodes anticonceptius o el maltractament i as-
setjament presencial i a xarxes. També convé destacar en 
positiu la realització d’esport i activitat física, els horaris 
nocturns o la dieta equilibrada, tot i que hi ha diferències 
importants entre els nois i les noies. 

L’enquesta també reflecteix una part de la realitat 
que hem viscut en l’any de COVID i tot el que haurem 
d’abordar a partir d’ara, en post-pandèmia: sensacions 
d’aïllament, amb més estrès, ansietat i angoixa o amb un 
major ús d’internet i xarxes. 

Com a conclusió les administracions tenim clar que un 
dels aspectes claus, i que la pandèmia ha agreujat encara 
més, és el de la salut mental, i més parlant d’adolescents. 
Cal que articulem polítiques clares, que tinguem serveis i 
programes, com el servei d’acompanyament Enllaç, que 
realitza acompanyament de forma integral a la persona jove 
i que ens coordinem amb les diferents administracions per 
tal que la generació de futur sigui una generació sana.

EQUIP dE GOVERN
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L’Elvira Zara Carretero, nascuda l’any 1961 i 
amb prop de 30 anys d’experiència com a 
infermera, és adjunta a la direcció del CAP 
de Sant Just Desvern des del gener de 2011. 

Al llarg d’aquests anys ha atès veïns 
i veïnes, establint vincles més enllà de 
la seva funció sanitària.Ara, el doctor 
Jesús V. Muniesa deixa el càrrec de 
director del centre sanitari i l’Elvira 
Zarza agafa el seu testimoni com a 
nova responsable del centre sanitari 
amb molta il·lusió i responsabilitat.

Com afrontes aquesta nova etapa com 
a directora del CAP de Sant Just? 

Amb confiança per l’experiència de més de 
15 anys de dedicació a la gestió sanitària, primer 
com a adjunta a direcció a la SAP de L’Hospitalet, després 
al Baix Llobregat Centre , i aquest últims 10 anys com a adjunta 
a direcció a Sant Just Desvern. I, sobretot, amb tranquil·litat 
perquè tinc un gran equip de professionals al costat i amb el 
qual fem pinya. 

 
Hi ha altres canvis a l’estructura organitzativa respecte 
a l’equip anterior? 

Serà una línia continuista, donats els bons resultats que ha 
tingut el Dr. Muniesa com a director del centre; no hi haurà 
gaires canvis, només els que ens obligui la situació especial 
que estem vivim.  

Fa respecte agafar les regnes d’un centre sanitari de pri-
mera línia immersos en la quarta onada de la pandèmia?  

Les regnes ja les estava compartint amb l’anterior di-
rector, el Dr. Muniesa, però, com ja he dit, la nostra for-

talesa són els professionals, tant metges 
i metgesses com a infermeres i per-

sonal administratiu, ja que formem 
un equip fort i unit per afrontar les 
noves adversitats.

En quina situació epidemiològica 
i de vacunacions es troba ara el 
municipi? 

Està prevista una arribada im-
portant de vacunes a Sant Just i als 

pobles del costat, amb punts oberts 
per vacunar a la nostra població. De 

moment, en poques setmanes tenim la 
intenció de tenir vacunada tota la població 

major de 70 anys, els grans dependents grau 
3 i els cuidadors i cuidadores d’aquests. Altres 

franges d’edat s’estan vacunant simultàniament a les 
poblacions veïnes, amb punts oberts per a aquesta finalitat, 
i els quals aviat rebran un missatge per saber dia, hora i 
lloc de vacunació. 

A banda d’intentar trampejar la situació sanitària actual, 
quins altres reptes té per endavant el CAP? 

Continuar amb les accions per impulsar el treball co-
munitari, influir en la disminució de la prevalença d’hàbits 
tòxics (tabac, alcohol obesitat..), garantir una adequada 
cobertura vacunal, i participar en las comissions de treball 
de l’Ajuntament de Sant Just. 

Com valoreu la resposta de la ciutadania en relació a la 
vostra feina diària? 

Realment positiva, i de col·laboració plena en tot el que 
s’ha sol·licitat.

Afronto aquesta nova etapa com a responsable 
del CAP amb la tranquil·litat de comptar amb un 

gran equip de professionals al costat”

Elvira Zarza Carretero, nova directora del Centre d’Atenció Primària de Sant Just 

ENtREVIStA
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Com ha afectat la 
pandèmia la salut i el 
benestar del jovent?
La Diputació de Barcelona ha dissenyat un estudi de salut 
pública mitjançant enquestes a l’alumnat de 4t d’ESO dels 
centres públics i concertats de Sant Just, amb l’objectiu d’ex-
plorar la percepció de l’estat de salut, els hàbits d’alimentació, 
la sexualitat, l’estat d’ànim i les relacions interpersonals 
d’aquest grup d’edat.

Enguany, una part important de l’estudi s’ha centrat 
en analitzar l’impacte que ha tingut la Covid-19 en joves i 
adolescents i els efectes col·laterals del confinament i les 
restriccions. Aquests són alguns dels resultats més destacats 
de l’enquesta, realitzada a 118 alumnes de l’Institut de Sant 
Just i el Col·legi Madre Sacramento:

HAS PASSAT O HAS TINGUT SÍMPTOMES
DE LA COVID-19?

COM ET SENTS ARA, EN COMPARACIÓ 
AMB ABANS DE LA PANDÈMIA?

COM T’HAS ADAPTAT ALS CANVIS QUE 
HA IMPLICAT LA PANDÈMIA?

he tingut 
problemes 

per fer deures

he patit 
tensions 
familiars

he notat una 
manca d’espai 

íntim propi

he tingut 
sensació 

d’aïllament

Si

Potser

Creu 
Que no

No

NOIA NOI

34,4%
35,8%

35,9%
39,6%

21,9%
22,6%

7,8%
1,9%

M’angoixa 
més el futur 

Tinc més 
ansietat

Em costa més 
concentrar-me

Estic més 
irritable amb la 

família

Molt malament

Bastante malament

Regular

Bastant bé

Molt bé

NsNc

NOIS NOIES

50%
66%

37,5%

34,4%
60,4%

54,7%

18,8%
35,8%

7,5%

4,7%
9,4%

31,3%
49,1%

40,6%
26,4%

21,9%
1,9%

1,6%
5,7%

NOIA NOI

La pandèmia ha accentuat l’ús de la tec-
nologia en tota la població en general, una 
tendència que també ha tingut efecte entre 
joves i adolescents.

56% 62% 31% 58,5%
h marcat 
“utilitzar 
les xarxes 

socials” com 
una de les tres 

principals 
activitats 

d’oci.

desatén 
obligacions 
sovint o a 

vegades per 
navegar per la 

xarxa.

deixa de 
practicar 
activitats 

d’oci sovint o 
a vegades per 
navegar per la 

xarxa.

sovint o a 
vegades passa 
més temps a 
internet que 

amb els amics.

DURANT ELS MESOS DE CONFINAMENT...

50% 43,2% 31,4% 48,4%

Alumnes que han marcat l’opció “sempre”, “sovint” o “de vegades”.
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A final d’abril, les persones ad-
judicatàries dels habitatges del 
carrer Teresa Claramunt, 1, 
construïts per l’empresa mu-
nicipal Promunsa, van gaudir 
d’una jornada de portes obertes 
per veure les seves futures llars. 
Són 38 habitatges de protecció 
oficial, de 2, 3 i 4 habitacions, i 
que es van adjudicar en sorteig 
públic el 9 de juliol de 2018.  

Els habitatges tenen una 
superfície d’entre els 56,5 i els 
90 m2 útils, amb àmplies ter-
rasses. També hi ha 46 places 
d’aparcament i 38 trasters. 
L’edifici disposa de certifi-
cació energètica A, amb una 
clara aposta pel medi ambient, 

amb la utilització d’aïllaments 
d’alta eficiència, producció de 
calefacció centralitzada, i fus-
teries i vidres de baixa emissió. 

Les obres s’han endarrerit 
per l’aturada provocada per 
l’Estat d’Alarma a causa de la 
COVID-19 i del conseqüent 
retard de molts processos in-
dustrials. Tot i així, està previst 
que el lliurament dels habitat-
ges es pugui iniciar el proper 
mes de juny. 
D’altra banda, l’Autoritat 
Metropolitana, a través de 
l’IMPSOL, construirà al car-
rer Carolina Catasús de Mas 
Lluí, una nova promoció de 30 
habitatges de protecció ofi-

cial i 30 places d’aparcament. 
Està previst que l’obra estigui 
acabada a l’agost de 2022. La 
promoció respon a un nou 
model d’habitatge que bus-
ca la reducció de la despesa 
energètica, la flexibilització 
dels espais, la perspectiva de 
gènere i la forta vinculació 
amb el paisatge urbà. La re-
gidora d’Habitatge, Gina 
Pol, ha destacat que “s’està 
treballant amb l’AMB perquè 
tota la promoció sigui de llo-
guer i en paral·lel, l’Ajuntament, 
PROMUNSA i l’IMPSOL estan 
avançant en la definició de la 
tipologia de persones usuàries 
i les bases d’accés.

Portes obertes a la promoció pública de Promunsa 
i nous habitatges de protecció oficial a mas Lluí

L’Ajuntament promou la contractació de 15 persones 
en situació d’atur amb nous plans d’ocupació
Fruit d’un pla d’ocupació, finançat exclusivament amb 
pressupost municipal, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha 
contractat 13 persones aturades per un període d’un any. En 
la selecció s’han tingut en compte criteris sòcio-econòmics 
com el temps inscrit/a a l’atur, la percepció de prestacions, 
estar en possessió de certificat de discapacitat de mínim 
el 33%, càrregues familiars, etc.

A banda de promoure la contractació, aquest pla d’ocupa-
ció també té el clar objectiu de formar les persones i destinar 
recursos per a projectes específics:
- Digitalització de documents de l’Arxiu Municipal: 
L’augment de les consultes en línia requereix incrementar 
i augmentar la digitalització de les sèries documentals més 
demandades (digitalització de llibres d’actes de plens, de 
padrons d’habitants, de projectes i llicències d’obres i de 
butlletins municipals, entre d’altres)
- Projecte d’informació al carrer a través d’agents cí-
vics/cíviques: engloba funcions d’informació, recollida de 
demandes de la ciutadania, detecció i transmissió d’anomalies 
de la via pública, etc. 
- Projecte d’acompanyament a la gent gran per tal de 
combatre la soledat d’aquest col·lectiu i vincular-les al 
teixit social del municipi. 
- Projecte de reforç al manteniment dels polígons in-
dustrials i dels carrers de la trama urbana del municipi en 

diferents àrees: l’eliminació de grafits, la neteja, la jardineria, el 
manteniment de les voreres, etc.

Paral·lelament, s’han contractat dues persones més, per un 
període de 8 mesos, a través d’un pla d’ocupació finançat per la 
Diputació de Barcelona, per desenvolupar tasques de suport a 
la dinamització comercial del municipi, com ara, donar suport 
en la implantació del nou market place, actualitzar les dades de 
les que disposa l’Ajuntament en vers el sector de la restauració 
i el comerç; així com la detecció de necessitats d’aquest 
sector i altres accions de dinamització comercial. 
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Incentivar i afavorir l’ús del transport públic i també 
una mobilitat segura, sostenible i accessible. Aquest 
és l’objectiu de les dues línies d’ajuts que ha impulsat 
l’Ajuntament i que consistiran, d’una banda, en l’ator-
gament de targetes de transport públic a persones 
que estiguin realitzant estudis en un altre municipi. 
I, de l’altra, subvencionar les despeses vinculades a la 
compra d’una bicicleta elèctrica o patinet elèctric que 
tingui com a finalitat la millora en la mobilitat perso-
nal sostenible i que està destinada a persones joves. 

“Amb aquesta acció donem compliment a la nostra 
prioritat de vetllar per una mobilitat segura, soste-
nible i accessible, tal i com es recull en el nostre Pla 
Estratègic i en el Pacte de Ciutat; així com promoure 
l’ús del transport públic i dels transport sostenible, 
especialment entre el jovent, i afavorir-ho amb ajuts 
econòmics”, explica el regidor de Mobilitat i Segu-
retat Viària, Josep Maria Rañé. 

Ara s’han aprovat les bases que regularan les condi-
cions per a la concessió de subvencions, i en el termini 
d’un mes -si no es presenten al·legacions-, s’aprovarà 
la convocatòria. Aquests ajuts seran compatibles amb 
els d’altres administracions, i amb bonificacions i 
exempcions fiscals.

L’Ajuntament subvencionarà targetes de transport per a 
estudiants i la compra de bicicletes o patinets elèctrics

REQUISITS GENERALS DE LES PERSONES
 BENEFICIÀRIES DELS AJUTS:
  Estar empadronat a Sant Just Desvern, 

com a mínim des del l’1 de gener de 2021.
  Ser membre d’una unitat familiar amb uns 

ingressos anuals inferiors a 45.000€ 
REQUISITS ESPECÍFICS PER A LA SUBVENCIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT:
  Estar en possessió de la matrícula per als cursos acadè-

mics 2020-2021 o 2021-2022 referida a estudis obligatoris i 
postobligatoris reglats. 

  Realitzar els estudis en un municipi diferent del de Sant 
Just Desvern. 

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES SUBVENCIONS PER LA COMPRA DE 
BICICLETES O PATINETS ELÈCTRICS: 
  Tenir una edat inferior als 30 anys en el moment de presen-

tar la sol·licitud. 
  Que la compra de la bicicleta elèctrica/patinet s’hagi fet amb 

anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de la sub-
venció i que sigui posterior a l’1 de gener de 2020. La compra 
s’ha d’haver efectuat per la persona sol·licitant d’aquestes 
subvencions en cas de ser major d’edat o per algun dels proge-
nitors en el cas de persones menors d’edat.
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L’any 1951 naixia l’Orfeó Enric Morera com 
a una secció de l’Ateneu de Sant Just Des-
vern. D’això ja fa 70 anys, una efemèride que 
l’entitat vol celebrar amb diferents actes al 
llarg d’aquest any, i que comencen amb una 
exposició històrica que es pot veure del 
6 de maig a l’11 de juny a Can Ginestar. 

Es tracta d’un reconeixement al gran 
nombre de dones i homes -més de 650- que 
han fet possible l’Orfeó al llarg d’aquests anys. 

“La vida de moltes entitats està sotmesa 
a cicles, que fan que l’associació vagi prenent 
aire i encari el futur amb nova empenta. 
Aquest és el desig de l’Orfeó, que vol que 
aquesta efemèride serveixi per rellançar-se 
coma grup coral popular, però de qualitat. 
Fem una crida especial a la munió de can-
taires, mestres i directius que han passat per 
l’Enric Morera, perquè es reconeguin en l’ex-
posició i, tal vegada, vulguin reemprendre la 
seva vinculació coral.” destaca el president 
de l’entitat, Lluís Segura. 

L’Orfeó Enric morera bufa les 
espelmes del seu 70è aniversari
amb una exposició històrica 

Informació: Ateneu de Sant Just, 
c. de l’Ateneu 3-5, Tel.933713115.
www.santjust.org/orfeoenricmorera

Davant una certa millora de les dades epide-
miològiques, des del 26 d’abril s’ha permès 
la mobilitat per tot el territori de Catalunya. 
També s’han ampliat els aforaments fins al 
50% als esports i la cultura i el comerç pot 
obrir fins a les 21 h. 

La situació a Sant Just és estable i les resi-
dències de persones grans són verdes, és a 
dir, poden rebre visites i la seva activitat està 
normalitzada. D’altra banda, el procés de 
vacunació avança poc a poc; i les perso-
nes d’entre 60 i 79 anys ja poden demanar 
hora per vacunar-se als punts de vacunació 
massiva. És una mesura complementària a 
la vacunació que s'està fent al CAP per tal 
d'accelerar el procés en aquesta franja d'edat.
Podeu demanar hora a vacunacovidsalut.cat.

Les dades, però, encara són altes, especi-
alment les referides a la pressió hospitalària 
i per tant, hem de continuar respectant les 
mesures i tenint precaució en les nostres 
interrelacions i la nostra vida quotidiana 
per evitar fer passes enrere.

S’obre el 
confinament 
comarcal i continuen 
les vacunacions
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SANt JORdI

Èxit de participació a les activitats 
programades per Sant Jordi
Sant Just ha viscut un Sant Jordi farcit d’activitats, d’entre les 
quals han destacat les presentacions de llibres d’autores i autors 
locals. També hi ha hagut espectacles, tallers i concerts. Com a 
conseqüència de la pandèmia, els actes s’han fet amb aforament 
limitat i inscripcions prèvies, però l’èxit de participació ha estat 
total, amb totes les places disponibles exhaurides. 

 La presentació del llibre “Etiquetes” del santjustenc, Joan Turu, un 
dels il·lustradors més destacat del nostre país va donar el tret de sortida 
a la programació de Sant Jordi 2021.

 Els jardins de Can Ginestar va acollir 
la presentació de “Sant Just Desapare-
gut”, de Pere Font i Juli Ochoa i editat 
per Efadós, un recull de com era el poble 
abans a través de 200 fotografies.

 Durant tres anys, la Casa de Cultura va acollir converses entre veïnes i 
veïns de reconegut prestigi nacional i internacional en diversos àmbits, un 
projecte impulsat pel Món Il·lustrat de la mà de la Teresa Farró i la Lola 
Castany. Part d’aquests diàlegs han quedat recollits en el llibre “Converses 
a Can Ginestar”, i que s’ha presentat amb la participació de moltes de les 
persones que el protagonitzen.

 Presentació de “Migrar i resistir”, 
un llibre que explica l’experiència de 
la Mònica Parra, vinculada des de fa 
més de 15 anys al servei de Cooperació i 
Solidaritat de l’Ajuntament, i en el qual 
fotografia, documenta i denuncia la 
situació dels camps de refugiats.

 El Carrau Blau va sumar a aquest 
Sant Jordi la mirada més artística, 
amb un taller de roses per a infants 
que va acabar guarnint les escales 
de l’Església. 

 Com ja és tradició, Sant Jordi va 
tornar a ser el marc del lliurament 
de premis del XXXIII Concurs de 
Poesia i Prosa en Català per a no 
professionals en el Claustre de Les 
Escoles. Enguany s’hi han presentat 
243 obres.
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La Policia Local ha consolidat un model basat en la proximitat 
amb la ciutadania i la voluntat de servei com a pilars fonamen-
tals del cos. Aquesta nova orientació s’ha posat de manifest 
especialment durant l’any 2020, marcat per la Covid-19, en què 
les actuacions de la Policia Local s’han hagut d’adaptar a la 
nova situació per tal de respondre a les necessitats canviants 
de l’entorn i de la ciutadania.

A banda del control de les restriccions propiciades per la 
Covid-19, la Policia Local ha incrementat els seus serveis assis-
tencials, especialment per l’augment dels trastorns mentals com 
a conseqüència de la pandèmia i dels conflictes intrafamiliars, 
com ara casos de violència de gènere o violència filioparental.

Les xifres comparatives dels serveis assistencials entre 2019 
i 2020 reflecteixen aquest increment dels serveis assistencials.

Una Policia Local propera a la ciutadania i amb 
vocació de servei

SERVEIS PÚBLICS

PAMIRC 

(POLICIA D’ASSISTÈNCIA, MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES)
El PAMIRC és un recurs de la Policia Municipal, a mig camí 
entre Benestar Social i la Policia Local, de mediació en conflictes 
derivats de la convivència, 
en àmbits tan diversos com 
la violència de gènere, la 
violència filioparental, els 
conflictes veïnals, conductes 
de risc, etc. Durant l’any 2020, el PAMIRC ha intervingut en 
145 ocasions: 92 intervencions assistencials i 53 de mediació 
i resolució de conflictes.

24 intervencions per 
casos de violència de 
gènere durant el 2020

App M7 – Seguretat Ciutadana
La Policia Local s’adequa a les noves realitats amb l’ús de noves 
tecnologies per millorar la comunicació amb la ciutadania. N’és 
una bona mostra l’app M7 de Seguretat Ciutadana, un servei 
que permet comunicar-se immediatament amb el cos de policia 
i que ja compta amb prop de 900 persones usuàries registrades.

Funcions de l’app M7:
 Enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades 
sense deixar rastre del número de telèfon.
 Servei de marcació ràpida dels números de telèfon dels cossos 
de seguretat i les administracions públiques
 Servei de marcació ràpida d’un número de telèfon d’informació a la dona.
 Alertes a la ciutat. Es tracta d’un canal d’enviament d’informacions 
d’actualitat i d’interès per al conjunt de la població. Durant la 
pandèmia s’han arribat a enviar fins a tres notificacions diàries a 
la ciutadania per informar sobre novetats d’última hora respecte 
la situació sanitària i les restriccions de mobilitat.

Analítica predictiva aplicada a la prevenció
de la delinqüència 
La Policia Local utilitza un sistema pioner d’anàlisi de dades que 
permet anticipar on i quan es pot produir un delicte. Gràcies 
a aquest sistema, la policia rep alertes que anticipen quines 
zones poden ser susceptibles de patir robatoris i altres tipus 
delictius o alertes sobre vehicles sospitosos de participar-hi.

NOVES TECNOLOGIES PER MILLORAR LA SEGURETAT I LA COMUNICACIÓ AMB LA CIUTADANIA
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SERVEIS PÚBLICS

EL NOMBRES DE DELICTES CAU UN 7% EN L’ÚLTIM ANY
Segons dades dels Mossos d’Esquadra el nombre de 
fets delictius ocorreguts a Sant Just i comunicats 
als cossos de seguretat s’ha reduït en un 7% en 
l’últim any. Tanmateix, cal tenir en compte que el 
confinament domiciliari dels mesos de març i abril 
va provocar una disminució dràstica dels delictes.

Gairebé 9 de cada 10 delictes penals ocorreguts 
al municipi en els darrers 12 mesos són delictes 
contra el patrimoni (estafes, furts, danys o 
robatoris).

ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT DISMINUEIXEN UN 
27% EL 2020 COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES 
RESTRICCIONS DE MOBILITAT
Durant el 2020 s’han produït 100 accidents 
de trànsit a Sant Just, 37 menys que el 2019, 
fonamentalment com a conseqüència de la reducció 
de la mobilitat per la Covid-19. En total, 43 persones 
han resultat ferides com a conseqüència d’accidents 
de trànsit al municipi.

COMUNICATS I ACTUACIONS DE LA 
POLICIA LOCAL DURANT EL 2020

COMUNICATS:
 653 per anomalies a la via pública
 167 per anomalies de l’enllumenat

ACTUACIONS:
 97 per ocupació de la via pública.
 2.123 per qüestions de seguretat 
ciutadana.
 227 per qüestions relacionades amb 
animals, tant domèstics com salvatges.

Durant el 2020, a Sant Just es van tramitar 4447 multes 
(un 32% menys que l’any 2019), de les quals:
  3509 per infraccions de trànsit. Les infraccions més 

habituals són l’estacionament en zones de càrrega i 
descàrrega i l’estacionament en zona blava o verda sense 
comprovant.

  160 infraccions de les ordenances municipals i/o de 
convivència.

 80 tràmits de recursos de denúncia.
  698 denúncies per infringir les restriccions derivades 

de la Covid-19.

698 
denúncies 

per infringir 
les restriccions

derivades de 
la COVID-19

ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT ES CONCENTREN ELS DILLUNS
I ELS DIVENDRES, ELS DIES AMB MÉS VOLUM DE DESPLAÇAMENTS

Número d’accidents per dies de la setmana durant el 2020
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NOtÍCIES BREUS

Nou regidor de 
JuntsxCat al 
consistori

Pere Bosch i Cuscó ha pres possessió 
com a regidor de JuntsxCat en el 
consistori en el Ple del mes d’abril. 
Substitueix la Pepa Gutiérrez Arjona, 
que va anunciar la seva renúncia com 
a regidora del grup municipal per 
motius personals i polítics en el ple 
del passat mes de març. Bosch té es-
tudis d’economia i va treballar durant 
40 anys com a director d’una entitat 
bancària. Està implicat en diferents 
entitats locals, i té un vincle especial 
amb l’Hoquei Sant Just com a exju-
gador i exmembre de la junta. Bosch 
ja va ser regidor de l’Ajuntament en 
l’anterior mandat 2015-2019 

Preinscripció per al curs 2021-2022 a l’Escola 
Bressol municipal marrecs
Telemàtica: del 10 al 21 de maig
Presencial amb cita prèvia: 11, 19 i 20 de maig
Publicació de les llistes provisionals baremades: 1 de juny
Sorteig públic per al número de desempat: 11 de juny
Més informació a la web de Marrecs

Per al curs 2021-2022, l’Ajuntament ofereix 57 places vacants (7 places de lac-
tants, 30 per al grup d’1 a 2 anys i 20 places per al grup de 2 a 3 anys), i en reserva 3, 
una per a cada grup d’edat, per baixar la ràtio dels grups que atenguin infants amb 
necessitats educatives específiques, si així es requereix

L’Espai de Gestió d’Entitats s'ha traslladat a la segona planta 
de Can Ginestar. Aquest espai va entrar en funcionament el 
novembre de 2020 a la sala que fins aleshores acollia el Centre 
d'Interpretació del Municipi, com a resposta de l'Ajuntament 
a les dificultats que estava suposant la pandèmia i les restric-
cions per la COVID-19 per a les entitats i els col·lectius locals.

L'objectiu és continuar oferint suport i acompanyament 
a les entitats pel que fa a la informació de convocatòries i 

vies de finançament, facilitar la presentació de sol·licituds 
i justificacions i desenvolupar els seus projectes. I també 
donar suport a la creació de noves entitats.

Cal demanar cita prèvia a la consergeria de Can Ginestar, 
o a través del personal tècnic referentde cada entitat.

El trasllat d’aquest servei suposa també que el CIM 
recuperi l’activitat. La primera és l’exposició del 70è ani-
versari de l’Orfeó Enric Morera, del 6 de maig a l’11 de juny.

L’Espai de Gestió d’Entitats passa a la segona planta de Can Ginestar
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En Bici sense edat estrena un nou tricicle 
En Bici sense edat ha incorporat al seu projecte un 
tercer tricicle, adquirit per l’Ajuntament. Ofereixen 
passejades en bicicleta a gent gran i persones 
amb mobilitat reduïda gràcies a la implicació 
de voluntariat. 

En aquests moments, estan fent passejades 
a persones usuàries particular del Centre Ocu-
pacional Asproseat, del centre sòciosanitari 
Sant Joan de Déu i a gent gran del Mil·lenari. 
Properament, també es faran passejades per 
a persones de les residències Vitàlia, Cuida’m, 
CRAL, i per a persones particulars que pugui detec-
tar l’ambulatori o els serveis socials de l’Ajuntament. 

Nova convocatòria per optar a un dels 32 horts 
municipals 

Aquest mes de maig, l’Ajuntament tornarà a obrir una 
convocatòria pública perquè les persones o col·lectius 
de Sant Just interessats puguin optar a un dels 32 
horts municipals situats al passeig de la Muntanya.

En aquesta ocasió s’ofereixen els 32 horts, repar-
tits en 6 àmbits: per a persones aturades (10), per a 
persones de més de 65 anys i/o jubilats (13), per a 
entitats (1), per a persones de 18 a 30 anys (3), per a 
persones de 31 a 64 anys (3) i per a projectes socials 
i/o educatius (2).
La vigència de l’adjudicació de l’hort serà d’un màxim 
de 4 anys. Les persones interessades podran consultar 
les bases i la resta de la informació a santjust.cat 

Sant Just es dota 
d’un instrument 
per regular 
la designació 
d’espais i carrers
L’Ajuntament, a proposta de 
tots els grups municipals, ha 
aprovat un reglament per re-
gular el procediment per a 
la denominació de carrers, 
passatges, avingudes, places, 
espais i/o equipaments del 
municipi d’acord amb uns 
criteris generals. 

El nomenclàtor necessi-
ta ser revisat i actualitzat de 
forma sostinguda en el temps 
per solucionar possibles dis-
funcions, i aquest reglament 
ha de permetre que es du-
guin a terme amb el màxim 
consens. El reglament també 
regularà la composició i el 
funcionament de la comissió 
de nomenclàtor, que serà l’òr-
gan que vetllarà perquè totes 
les iniciatives que arribin si-
guin tingudes en considera-
ció i treballades segons uns 
criteris. També analitzarà les 
denominacions actuals, i farà 
un seguiment per detectar 
possibles anomalies. Aquesta 
comissió estarà formada per 
persones de diferents entitats 
i àmbits, i atès el baix nombre 
de carrers, espais o equipa-
ments al poble amb nom de 
dona, la Comissió tindrà un 
accent especial en la recupe-
ració de noms de dones. 

El FAd concedeix la medalla
2021 a Joan margarit

L’arquitecte, poeta i veí, Joan Margarit, ha rebut a títol pòstum la Medalla del 
FAD 2021 en reconeixement al seu “doble compromís: amb la veritat a través de 
la poesia i amb la seguretat de les persones a través de l’arquitectura”. La deci-
sió va ser presa per la Junta del FAD setmanes abans de la mort de Margarit, el 
passat mes de febrer. 
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El cicle de concerts La Birce ha començat a final d’abril amb l’actuació 

de Clàudia Cabero a l’Ateneu de Sant Just, una iniciativa de la plataforma 

Activitat.cat. El cicle continuarà al maig amb els concerts de la Núria 

Graham (8 de maig) i la Judit Nedderman (29 de maig)

El Cor lo Pom de Flors ha pogut tornar a fer enguany, amb totes 

les mesures de seguretat, la tradicional cantada de caramelles 

en diferents punts de poble

EN FLAIX

Felicitem la Maria To Coma, veïna del Mil·lenari; 
la Dolores Monclús Brell, del c. Miquel Reverter, 
i la Concepción Herranz Burón, resident de Ntra. 
Sra. De Lourdes, tres veïnes que recentment 
han fet 100 anys. Sant Just celebra que a data 
d’avui, el municipi compta amb 12 persones 
centenàries, onze dones i un home. La persona 
més gran de Sant Just és Carmen Lorente 
Sánchez, que al juliol de 2021 farà 107 anys.
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La santjustenca Aina Ayuso ha estat la gran sorpresa del draft de l’WNBA 
que ha tingut lloc a l’abril. L’actual base del Casademont Saragossa ha estat 
escollida en el número 34 per Los Angeles Sparks

Carpa informativa del projecte Moment Solar, una iniciativa per promoure 

la transformació cap a l’energia solar fotovoltaica a les llars, fent d’enllaç 

entre les empreses instal·ladores locals i la clientela. També hi seran els 

dies 8 i 25 de maig a la plaça Camoapa

La veïna Miracle Serra Pladevall ha exposat  durant el mes d’abril al Celler 

de Can Ginestar. Una mostra de fusió, sensacions i pobles de colors que 

aglutina obres fetes en diferents espais i moments vitals de l’artista

Sant Just ha acollit el primer concert de la IV Temporada de Música Antiga 

amb una actuació de l’Orquestra Barroca de Barcelona al Claustre de Les 

Escoles. El proper concert serà el 9 de maig a l’Ateneu amb el Guillem 

Gironès, un virtuós nen de 13 anys
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MOURE’S 
PER SANT JUST

Josep M. Rañé Blasco
Grup Municipal 
del PSC

Moure’s per Sant Just, en general, no és un problema greu, 
però pot i ha de millorar. Per aconseguir-ho actuem sobre els 
problemes que hem detectat i els que la ciutadania ens fa arribar, 
cercant la màxima participació i consens. 

Totes les actuacions estan inspirades en el vigent Pla de Mo-
bilitat Urbana i Sostenible que inverteix les prioritats de la 
mobilitat fent que la primera prioritat sigui la mobilitat a peu, 
seguida del transport públic o compartit, en bicicleta i altres 
mitjans poc contaminants i, en darrer terme, el vehicle privat.

Tot i que les dimensions del nostre municipi ens permeten despla-
çar-nos a peu d’una banda a l’altra en uns temps raonables, hem ela-
borat una radiografia carrer a carrer per tal de continuar millorant l’ac-
cessibilitat a tot el municipi en un temps raonable. Totes les obres 
de millora dels carrers que hem fet i les que farem propera-
ment (Bonavista, Caçadors, Verge del Pilar o Bruc) busquen 
el mateix: guanyar espai i comoditat pels vianants, garantir 
la seva seguretat i eliminar les barreres i impediments a la 
mobilitat. 

Així mateix, durant els darrers mesos hem abordat dos canvis en 
la mobilitat als barris Can Candeler i la Miranda que eren necessaris. 
Soc molt conscient que tot canvi pot generar incerteses i/o molèsties 
en una part del veïnat. 

El primer s’ha produït a Can Candeler. Aquest barri no tenia cap 
parada d’autobús i el veïnat reivindicava des de fa molt temps poder 
tenir-ne una. Atesa l’amplada del Camí de Can Biosca, la única manera 
de poder garantir el pas del JT sense eliminar el cordó d’aparcament 
requeria fer una part del carrer de sentit únic.

El segon canvi important s’ha produït a la part alta del barri de la Mi-
randa. Aquest canvi té com a objectiu reduir el temps de congestió que 
es produeix a les hores d’entrada i sortida de la Institució La Miranda. 

Les mesures adoptades són essencialment dues: crear 
un anell de circulació de sentit únic als carrers Sant Josep, 
Canigó, Batista i Roca i Bruc i d’aquesta manera  a reduir el 
nombre de moviments possibles a la petita rotonda que hi 
ha a la cruïlla de carrers Nostra Sra de Lourdes, Picalqués, 
Batista Roca i Canigó (aquesta petita rotonda era el principal 
punt generador de congestió que alentia moltíssim el trànsit) 
i crear una  sortida de l’esplanada pel carrer Batista i Roca a 
fi que aquesta s’utilitzi parcialment com a zona per desencot-
xament dels vehicles de les persones que apropen o recullen 
al menors de la Miranda. L’objectiu principal d’aquestes dues 
mesures és millorar la fluïdesa del trànsit a les hores de mà-
xima afluència. 

Les dades recollides durant les primeres setmanes de funciona-
ment d’aquests canvis revelen una reducció de la congestió de 15 
minuts. Es tracta d’una dada positiva malgrat som conscients que la 
“congestió 0” no s’assolirà mai. 

Paral·lelament aquesta actuació ha comportat un increment de 32 
places d’aparcament a la via pública.

Tot i la feina feta volem continuar millorant  la forma com ens po-
dem moure per Sant Just, i a aquest objectiu destinarem el esforços el 
grup socialista des del govern municipal.

LA NOVA “NOVA” 
RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES 

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

LA PLANIFICACIÓ
EDUCATIVA,
UNA EINA DE COHESIÓ SOCIAL

Désirée Slauka 
Triler Trujillo
Grup Municipal d’ERC

Recentment s’ha anunciat un nou canvi en la recolli-
da d’escombraries: el canvi de contenidors actuals per 
uns de més capacitat i obertura amb pedal, mantenint 
el sistema de xips. Fem un breu repàs del serial de la 
recollida d’escombraries del nostre municipi: 

-  A l’agost del 2018 es fa la licitació del contracte, la qual 
cosa implicarà el canvi de model a recollida amb xip 

-  S’adjudica en data 25/10/2018, a Valoriza per 
9.437.408,36 € (5anys), però encara no entra en 
funcionament 

-  En data 25/05/2019 es fan les eleccions municipals, 
segueixen governant els mateixos 

-  En data 7/06/2019 es formalitza el contracte però es 
posposa la introducció del xip - Se’ns anuncia que 
al gener del 2020 es farà el canvi a contenidors amb 
xip. Però es posposa 

-  14/03/2020 confinament domiciliari, inici crisi Co-
vid 19. El volum de residus domèstics augmenta un 
20% 

-  Abril i maig 2020, formalització contracte per a ex-
plicar-nos com funciona la nova recollida, import 
417.360,66€ (5anys) 

-  Novembre 2020, s’aprova el pressupost municipal 
amb una ampliació de 185.000€ per a la recollida 
d’escombraries 

–  Març de 2021, finalment s’inicia la implantació del 
xip, però només al barri del Canigó-La Miranda. La 
resta de barris, per fases 

-  Abril del 2021, s’anuncia un canvi de contenidors, 
per donar solució al problema de les escombraries 
acumulades al terra 

-  Desembre 2021, potser tots els contenidors ja esta-
ran canviats i amb xip. 

L’equip de govern s’ho hauria de fer mirar. Portem un ma-
reig important amb el sistema de recollida d’escombraries. 
I això és degut a la falta de planificació de quines són les 
necessitats a cobrir, i la falta de reacció ràpida davant els 
canvis. El resultat fins ara és que les bateries de conteni-
dors donen una imatge lamentable del nostre poble, espe-
cialment en determinats barris, com Mas Lluí. 

Hem patit una greu crisi, que ens ha fet canviar els hàbits, 
però se’ns han pujat els impostos, l’IBI un 2%. Els ciutadans 
i ciutadanes, malgrat tot, hem seguit pagant i complint. 
Ens mereixem que els qui ens governen també com-
pleixin, amb la mateixa diligència que ens exigeixen, 
i tinguem un sistema de recollida d’escombraries que 
funcioni i que estigui clar.

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA

Esquerra Republicana som un partit compromès amb 
l’educació com a peça clau per a la transformació soci-
al. Aquest compromís ens ha portat a ser al costat dels 
diferents projectes educatius del poble, a lluitar per un 
sistema educatiu públic, equitatiu, inclusiu i de qualitat i 
s’ha traduït, per exemple, en la recuperació del finança-
ment per part de la Generalitat de l’etapa 0 - 3, per tal de 
permetre avançar en la gestió del temps i la conciliació 
familiar. I, també, en l’inici dels tràmits per a la cons-
trucció de la segona escola Bressol municipal perquè 
sigui una realitat al més aviat possible.

Un altre exemple és la recent aprovació, per part de la 
Generalitat, del nou decret d’admissió (decret 11/2021, 
de 16 de febrer) que introdueix diverses novetats que 
reforcen la corresponsabilitat entre administracions i 
permeten als ajuntaments, que són els que coneixen la 
realitat social del municipi, jugar un paper molt impor-
tant mitjançant la creació de taules locals de planifi-
cació educativa i donant veu a la comunitat educativa a 
través de les comissions de participació.

Aquest és un gran pas endavant que permet que 
puguem adaptar la planificació educativa a la realitat 
del nostre poble.

Trobem en aquest decret d’admissió una eina clau 
per demanar el replantejament de la zona educativa 
de Mas Lluí, i facilitar que els infants que hi visquin 
puguin anar a una escola més propera, tot i que perta-
nyi a un altre municipi. Així ho hem fet saber al Govern 
municipal i li hem reclamat que faci els passos ne-
cessaris perquè aquesta opció sigui una realitat  com 
més aviat millor. 

Una altra realitat que també cal abordar és la creació 
d’un segon institut. On? A l’illa educativa de Les Bas-
ses de Sant Pere, on actualment tenim l’escola Mont-
serrat, les gràfiques Algueró, que el proper curs deixarà 
de ser privat i tindrà una oferta 100% pública, i on prope-
rament comptarem amb la segona escola Bressol Mu-
nicipal. D’aquesta manera tindríem una illa educativa 
completa que abraçaria la franja de 0 a 22 anys.

Però cal fer-ho bé, entenent l’espai com un tot, amb 
projectes complementaris i no excloents, potenciant 
que les direccions dels centres s’entenguin, es coor-
dinin i dialoguin per oferir el millor projecte a famílies 
i alumnes.

El Govern municipal no pot deixar passar més opor-
tunitats. Ha de ser ambiciós i no conformar-se amb la 
gestió del dia a dia.
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RESIDUS

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

L’ECO

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

Grup Municipal 
de la CUP

El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treballa-
dors i Treballadores, instaurat com a tal el 1889, en ho-
menatge als coneguts com a “Màrtirs de Chicago”, els cinc 
treballadors condemnats a mort per haver participat a les 
jornades de vaga del primer de maig de 1886 a Chicago, en 
els quals es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada laboral 
de 8 hores i altres reivindicacions socials, que van desembocar 
en l’anomenada “Revolta de Haymarket”, reprimida durament.

En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempre hi són 
presents les principals demandes laborals i socials de les 
classes treballadores, representades per les organitzaci-
ons sindicals que convoquen mobilitzacions massives en 
suport d’aquestes reivindicacions.

Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica, i la-
boral provocada per la pandèmia de la COVID-19 ocupen 
el centre de les preocupacions socials i laborals, així com 
d’altres més estructurals, com la precarietat del treball, els 
problemes d’accés a l’habitatge o per pagar els lloguers, 
o la manca d’ingressos mínims d’una part important de la 
població que viu en el llindar de la pobresa. Una realitat que 
colpeja molt especialment a les persones joves. 

Ens enfrontem a una crisi social i laboral greu, amb dades 
no vistes des de la darrera gran crisi de 2008. 

En aquest context, les administracions públiques han de 
posar recursos i polítiques públiques a l’alçada dels reptes 
plantejats. El govern espanyol ha posat en marxa mesu-
res com l’Ingrés Mínim Vital o el mecanisme de cobertura 
a través dels ERTO per protegir l’ocupació, però calen més 
mesures i materialitzar alguns compromisos, com tirar 
endavant la derogació de les reformes laborals que ha 
precaritzat el mercat de treball, assolir un SMI al nivell del 
60% del salari mitjà, o la defensa d’un sistema públic de 
pensions dignes, entre altres mesures.

Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha tingut una 
actuació erràtica en l’adopció de mesures socials per pal-
liar els efectes de la pandèmia, amb errades en els ajuts 
a persones autònomes, o l’objectiu d’eixugar dèficit públic 
en un moment on calen polítiques expansives de deute per 
donar àmplies respostes a la crisi social.

Des del govern municipal també s’han posat solucions 
sobre la taula, engegant nous programes d’ocupació, d’es-
tímul a la contractació i d’autoocupació, així com de reforç 
del teixit comercial i empresarial. Polítiques que haurem 
de mantenir per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia 
sobre el món del treball.

Santjustenques i santjustencs, l’Eco és el nou canal 
que informa sobre el nostre #sanjustdesvern i que 
dona veu a la ciutadania. 

www.ecosantjust.com 
Un butlletí ecològic amb QR suport digital. 
Aquest més em quedo amb la gran notícia: llum verda 

per tirar endavant la reforma de la Sala de l’Ateneu.
2.500.000 d’euros i 15 mesos d’execució. 

INSISTIM, el Reglament Orgànic Municipal recull, 
dins dels principis que han de regir el govern, la res-
ponsabilitat de facilitar la participació veïnal en la 
vida del municipi. Una mostra, en podia haver estat el 
procés participatiu sobre els usos de la plaça de la 
Pau: una altra oportunitat perduda.

L’Ajuntament subcontracta una empresa privada per 
motius pandèmics. L’empresa externa, però, no ha fet 
cap acció que no hagués pogut organitzar l’Ajuntament: 
consulta en línia , gimcana amb dibuixos, cartolines i 
papers de colors i dues reunions amb el grup impulsor.

Una revisió dels documents de les conclusions 
ens fa veure que no hi ha hagut implicació de joves i 
adolescents; l’Ajuntament ha tirat pel dret_ en lloc de 
buscar altres formes d’aconseguir l’opinió dels més 
joves. Tampoc s’ha fet públic el cost d’aquest servei: la 
transparència altre cop absent.

Hom esperaria una darrera reunió amb el grup impul-
sor_ per posar en comú i debatre els resultats de les 
enquestes i fer una proposta sobre els canvis que volen 
els veïns, però sembla que ja s’ha pres una decisió. Ho 
sabem en veu de l’alcalde a través del programa Pano-
rama Municipal d’onze de març: un cop més, comu-
nicació o propaganda? Tampoc no queda clar quins 
són els canvis que es duran a terme, més enllà de la 
il·luminació, actualitzar els jocs infantils i fer alguns 
canvis a les pistes d’esports: accions que impliquen 
manteniment estrictament necessari.

Malgrat les queixes d’alguns dels participants 
del grup impulsor, es considera finalitzat amb èxit. 
Les xarxes anuncien la nova plaça de la Pau com «un 
espai intergeneracional, vital i dinàmic, visible i acces-
sible, polivalent i amb identitat pròpia», exactament 
com ara.

Aquest projecte l’executarà l’AMB amb un pressu-
post de 350.000 €, que farà el seu informe executiu: 
la burocràcia es posa en marxa, i això fa que les modi-
ficacions no es realitzaran fins d’aquí a dos anys: l’any 
2023, any d’eleccions.

Considerem que tot aquest procés dut a terme du-
rant 4 mesos queda molt lluny de ser participatiu. 
Més aviat, una manipulació barroera del que ha de ser 
incorporar l’opinió dels veïns en la presa de decisions. 
Decidiu vosaltres mateixos.

ELS VEÏNS OPINEN, 
L’AJUNTAMENT 
DECIDEIX
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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 mAIG 2021 
SANt JUSt dESVERN

Reivindiquem la Pau, 
sempre!...
Al mes de maig se celebra tradicionalment a Sant Just 
Desvern la Festa de la Pau en la qual les entitats donen a 
conèixer les seves activitats solidàries i es recapten diners 
que van adreçats a algun projecte solidari.

Enguany la Festa de la Pau serà diferent, però no volem 
deixar de reivindicar viure en pau per a totes les persones 
que habitem el planeta. Sí, volem la pau al món!

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

AQUEST MES DESTAQUEM...

ACTIVITATS
SOLIDÀRIES I AGERMANAMENTS

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

Homenatge i record a Francisco Casares
Dimecres 5 de maig, a les 19.30 h. Casal de Joves 
(Sala Utopia)

Amb motiu del Dia Nacional 
d’homenatge a les víctimes espanyoles 
del nazisme, es farà un acte de record 
a Francisco Casares Rodríguez que 
va sobreviure al camp d’extermini 

nazi de Mauthausen (Àustria) i que va arribar a Sant Just 
Desvern l’any 1963 on va viure fins als 91 anys.
Juli Ochoa i Teresa Cots han realitzat un treball 
d’investigació que posa al descobert la seva història, i es 
comptarà també amb el testimoni de familiars directes.
Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs i Arxiu 
Municipal

Acte de Sant Just Solidari: presentació
del llibre: “Los niños de Babel”, 
d’Álvaro Vadillo 
Dimecres 12 de maig, a les 19 h. Sala 

Cinquantenari de l’Ateneu
A més, es recordarà que enguany fa 30 anys de 

l’agermanament entre Camoapa (Nicaragua) i Sant Just Desvern.
Organitza: Sant Just Solidari i amb la col·laboració de 
l’Ateneu i Cal Llibreter

Festa de la Pau 2021
Dissabte 15 de maig, a la Pl. de la Pau.
17.30 h -   Espectacle infantil: marremangu, amb el pallasso Pep  

Callau i el grup musical Pepsicolen , de Pallassos Sense 
Fronteres

18.40 h -  Lectura del manifest a càrrec de l’Agrupament Escolta i 
Guia martin Luther King

18.50 h - Actuació de Bandandarà
19.15 h - Actuació del drac de Sant Just
19.45 h -  GRAN SOmRIURE: fotografia aèria, de final d’acte, on 

oferim els nostres millors somriures.
Cal inscripció prèvia a www.santjust.cat
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Martin Luther 
King, Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern, 
Bandandarà, Club d’Esplai Ara Mateix, Col·lectiu Plaça de 
la Pau, Comissió de Festes Barri Nord, Drac de Sant Just, 
Justícia i Pau, Sant Just Solidari i Ajuntament

SIGUEM SOLIDARIS I AJUDEM 
AL BANC DE SANG I TEIXITS
Campanya de donació de sang
Divendres 7 de maig, de 10 h a 14 h
i de 17 h a 21 h. Casal de Joves
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 A SANT JUST A SANT JUST
NO US POdEU PERdRE... 
Xerrades fotogràfiques Xè aniversari amb David Salcedo
organitzada per l’Associació Fotogràfica Sant Just
Dilluns 3 i 10 de maig, a les 19 h. Sessió virtual

Conferències: Cicle de jazz
“Standards, els temes que tothom coneix i algunes
versions memorables”, amb Pau Fuster
Cal reservar plaça.
Dies 4, 11, 18 i 25 de maig, de 19.30 h a 21 h. 
Can Ginestar

Tastets de ciència sobre Einstein, amb Javier Ávila
Cal reservar plaça.
Dimecres 5, 12 i 19 de maig, a les 19 h. Can Ginestar

Clubs de lectura virtuals de la Biblioteca Joan Margarit
Club dels dijous: 6 de maig, a les 19 h
Club de novel·la negra: 11 de maig, a les 19 h
Lectura: Out de Kirino, Natsuo
Club juvenil: 12 de maig, a les 18.30 h
Lectura: Diari del tot verídic d’un indi a mitja 
jornada, de Sherman Alexie
Club dels dimarts: 18 de maig, a les 19 h
Club en anglès: 26 de maig, a les 19.30 h
Lectura: Animal farm, de George Orwell

Itinerari de ciutat
Barris de Barcelona. La Salut, un dels cinc barris de Gràcia
Dissabte 15 de maig
Entre el mar i la ciència, un passeig per la Barceloneta
Dissabte 22 de maig
A les 11 h. Preu: 10 € 

Estones de Clàssica: El paradís i l’infern
Amb Mireia Tarragó (soprano), Miguel Gómez 
(contratenor) i Leyre Sáenz de Urturi (pianista).
Preu: 10 € (general), 8 € (socis/es Ateneu), 5 € (menors 
de 25 anys) i gratuït (alumnat de l’Escola de Música de 
l’Ateneu).
Diumenge 16 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu

Cicle Gaudí: La vampira de Barcelona,
del director Lluís Danés
Preu: 4,50 € (general) i 3 € (socis/es Ateneu, 
Òmnium Cultural, Club Vanguardia i Carnet Jove).
Dimecres 19 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu

dia de la dansa 
Divendres 7 de maig, a les 18.30 h. Parc Iulia Quieta 
(Mas Lluí)
Actuacions de les escoles de dansa: Tutuguri, Espai 
de Dansa Marta Roig, Escola de Dansa Renata 
Ramos París i Grup de Ball de l’Associació d’Amics 
del Barri Sud
També es llegirà el manifest del Dia Internacional 
de la Dansa que es commemora el 29 d’abril.
Cal cita prèvia a Entràpolis: http://entrapol.is/qcN1L

Divendres
al Parc 
Divendres 28 de maig, de 17 h a 20 h.  (2 torns)
Parc de Joan Maragall
Tallers de plàstica, d’experimentació, d’esports... 
amb la col·laboració de l’AFA Marrecs, AFA 
Montseny, Associació Patim Patam, Hoquei Club 
Sant Just, Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau i 
el Projecte d’Animació Lectora (PAL).
Cal fer cita prèvia a www.santjust.cat
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NO US POdEU PERdRE... 

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

d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.

Concert amb Núria Graham
Dissabte 8 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Dins del 1r cicle de concerts La Birce. Entrades a Entrapolis.com 
Preu: 20 € (general) 15 € (socis/es Ateneu)

Concert de l’Orquestra Barroca de Barcelona
Diumenge 9 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Preu: 10 € (general), 8 € (socis/es Ateneu), 5 € (menors de 25 anys) 
i gratuït per a l’alumnat de l’Escola de Música de l’Ateneu

Hora del Conte: Pum! Contes de la bruixa llaminera, amb Sherezade Bardají
Dissabte 15 de maig, a les 11.30 h. Als Jardins de Can Ginestar
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Joan Margarit

Documental del Mes: How to steal a country, de Rehad Desai & Mark Kaplan
Divendres 28 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Preu: 6 € (general) i 4 € (socis/es Ateneu)

Taller: Despertant els sentits tot passejant per la Vall de Sant Just, amb 
Elisa Linares
Dissabte 29 de maig, de 10.30 h a 12.30 h. A la Vall de Sant Just
En aquesta proposta descobrirem racons especials de la Vall de Sant 
Just (Collserola). Inclou exercicis suaus del cos i moviment espontani, 
musicoteràpia i bany de bosc. Activitat adreçada a persones adultes.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Joan Margarit. Places limitades.
Amb motiu de la Setmana de la Natura 2021.

Concert amb Judit Neddermann
Dissabte 29 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Dins del 1r cicle de concerts La Birce. Entrades a Entrapolis.com 
Preu: 20 € (general) 15 € (socis/es Ateneu)

Concert infantil amb el grup Atrapasons
Diumenge 30 de maig,a les 11 h i a les 12.30 h. A la Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu
Preu: 5 €

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

Activitats de l’Espai de Participació d’Infants
i Adolescents
Espai de jocs per a infants
Dissabte 29 de maig, a les 11 h. Casal de Joves
 
Pintem bancs contra l’homofòbia
Dijous 3 de juny, a les 17.30 h. Casal de Joves

Centre Social per a la Gent Gran
Fins a nou avís, la programació periòdica i presencial del 
Centre Social està restringida per les restriccions derivades 
de la pandèmia per la Covid-19.
AUGGE
Sessions virtuals. 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

6 de maig
Vida passada... i vida futura?, amb Guillem Anglada, investi-
gador d’Astrofísica i Ciències de l’Espai

13 de maig
El sol pelvià, amb Mireia Grossman, fisioterapeuta i osteòpata

20 de maig
Història i curiositats del violí (1a part), amb Pere Andreu Jariod, 
divulgador musical

27 de maig
La menopausa, amb Mireia Grossman, fisioterapeuta i os-
teòpata
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EXPOSICIONS PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

ABRIL 2021

Les tres notícies de Ràdio Desvern més 
consultades a santjust.cat durant el mes d’abril 
(5.972 clics)
1.  La santjustenca Aina Ayuso, no esperava ser 

escollida al ‘draft’ de la WNBA.
2.  El documental “Trànsit i felicitat” que explica la 

història de la santjustenca Rosa María Maristany 
s’estrena divendres al Cinebaix.

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

AGENDA JUNY 2021
Data límit per comunicar
activitats: 10 de maig, a l’email 
agenda@santjust.cat

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 

@simpalao
No us sembla increïble que els avi-
ons volin sempre pel lloc adequat 
en el moment exacte?
No és el cas d’aquesta foto perquè 
l’he afegit amb Photoshop. Però em 
va semblar que faltava alguna cosa 
en el quadrat blanc del centre i un 
avió hi encaixava a la perfecció.

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

70 anys de l’Orfeó Enric Morera
Al Celler de Can Ginestar, del 6 de maig a l’11 de juny
Obertura: 6 de maig, a les 19.30 h

Germinació, del Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau
A la Sala MercArt, del 8 de maig al 5 de juny
Obertura: 8 de maig, a les 12 h

XI Concurs Internacional de Fotografia de Sant Just Desvern 2020
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 23 de juny

AVANÇ JUNY >>>>>>>>>>>>>>>>>>

ARRIBA CHLOE DE JAUME PLENSA AL PARC 
DE LA RAMBLA DE SANT JUST!
Inauguració de l’escultura “Chloe” de Jaume Plensa 
Dissabte 12 de juny, a les 11 h, al Parc de la Rambla

Consell Esportiu del Baix Llobregat @cebllob |22h
Ioga al Parc de Torreblanca, quin privilegi! No et perdis les sessions 
gratuïtes de l’educació esportiva als Parcs @ParcsplatgesAMB, @
CCBaixLlobregat, @ajsantfeliu, @santjustcat, @AjSJDespi Places 
limitades! Info: http://cebllob.org/esport-popular/educacio-
esportiva-als-parcs/

Victor Sanz @victorsare | 26 abr.
¡Alegría al volver del trabajo! Vuelven las palmeras a la “Plaça de la 
Pau” de #SantJustDesvern. Un elemento característico de la plaza. 
La especie escogida es coco plumoso (syagrus romanzoffiana), muy 
resistentes y se pondrán preciosas. ¡Felicidades @santjustcat!

Escola Canigó @ECanigo | 22 abr.
L’alumnat de 3r ha participat a la iniciativa @kilianfound del @kilianj 
en el marc #DiaInternacionaldelaTerra fent recollida selectiva de 
brossa a l’entorn natural de #SantJust Et sumes al #ploggin? @
santjustcat

Kilian Jornet Foundation @kilianfound | 22 abr.
En respuesta a @ECanigo @kilianj y @santjustcat
Moltes gràcies!

Circula Cultura @CirculaCoop | 26 mar.
Representants de l’Espai de Participació d’Infants i Adolescents de @
santjustcat graven un programa a 
@radiodesvern 
La #radio fa d’altaveu pels infants! Altavoz con tres ondas de 
sonidocomparteixen la seva vivència durant la pandèmia i els canvis 
que han viscut!!
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