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Chloe, de Jaume Plensa, 
ja llueix al Parc de la Rambla

80.000 € d’ajuts per al 
foment de l’emprenedoria i la 

contractació de persones en atur

Es prepara una Festa Major 
amb la música i el talent com 

a fils conductors

Terminis de sol·licitud 
oberts: ajuts socials de l’IBI 

i subvencions d’activitats 
extraescolars



TEMa dEl MEs

El Parc de la Rambla té, des d’aquest 
mes de juny, una nova inquilina. Es tracta 
de “Chloe”, una escultura cedida gra-
tuïtament per l’artista de fama inter-
nacional i veí de Sant Just, Jaume 
Plensa. D’aquesta manera, Sant Just 
passa a formar part de la llista de 
municipis que tenen el privilegi de 
comptar amb una obra de Plensa 
a la via pública.

“Chloe”, creada l’any 2014, és 
un cap de bronze negre, de grans 
dimensions (191x60x65cm) i 292 
kg. de pes, que representa una nena 
del Baix Llobregat captada per l’es-
cultor en un moment de la seva vida. 
Jaume Plensa tenia molt clar que la 
peça s’havia d’instal·lar al Parc de la 
Rambla, un espai on “l’obra donarà la 
benvinguda a la gent que arriba 
i dirà adeu a la gent que se’n 
va”. L’autor confia que “Chloe” 
convidarà a entrar al parc 
a totes les persones que 

l’art de Plensa llueix a sant Just

hi passin i conversarà amb la gent que 
segui als bancs.

EL PARC DE LA RAMBLA S’OMPLE 
PER REBRE LA CHLOE

L’escultura va ser presentada 
el 18 de juny amb un acte públic 
al Parc de la Rambla conduït per 
la periodista i veïna de Sant Just 
Pepa Fernández. Prop de 200 
persones no es van voler perdre 
la posada de llarg de “Chloe”, on 
Plensa va convidar la ciutadania 
a fer-se seva la peça i va fer una 
aproximació a l’obra.

A la inauguració, la respon-
sable del Servei Local de Català, 

Marta Mussach, va llegir el poema 
de Vicent Andrés Estellés “Assumi-

ràs la veu d’un poble” i el trio 
de corda Ressonància, for-
mat per Edurne Vila, Joan 

Ignasi Ferrer i Esther 
Vila, va interpretar 

variacions de Goldberg de J.S. Bach, a 
petició de Plensa. L’acte va comptar amb 
la presència de la consellera de Cultura de 
la Generalitat, Natalia Garriga, així com 
de l’alcalde, Joan Basagañas, la regidora 
de Cultura, Gina Pol, i una àmplia repre-
sentació de la Corporació municipal. 

TEMa dEl MEs

PLENSA, DE SANT JUST AL MÓN

Jaume Plensa va néixer a Barcelona i 
viu a Sant Just Desvern, però la seva 
obra escultòrica ha travessat fronteres 
i s’ha pogut veure en punts neuràlgics 
de les ciutats més grans del món. Al-
guns dels exemples més destacats són 
la Crown Fountain (Millenium Park 
de Chicago), Julia (plaça de Colón de 
Madrid), Carmela (davant del Palau 
de la Música de Barcelona), Behind 
the Walls (exposada el 2019 al Rocke-
feller Center de Nova York) o Soul 
(Ocean Financial Centre de Singapur). 
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TEMa dEl MEs

CONJUNT D’ESCULTURES DEL REFUGI ANTIAERI, 
DIVERSOS I DIVERSES ARTISTES (2018)

Amb l’obertura i museïtzació del 
Refugi antiaeri de Sant Just Desvern, 
l’any 2018, també es va inaugurar un 
conjunt d’escultures que evoquen 
imatges i conceptes relacionats amb 
la Guerra Civil. Diversos artistes vin-
culats a Sant Just van fer aportacions 

al projecte amb les següents obres: 
Passos (Josep Plaza), Homenatge 
a Teresa (Marcel Camps), Llibreta 
amb estilogràfica (Carme Malaret), 
Oniric (Joan Oliver), BAM_15 (Jani-
ra Romero-Girón) i Siluetes (Puri 
Martín). 

 ARBREDA, MONTSERRAT SASTRE (2020)
L’1 de març de 2020 es va presentar el conjunt escultòric 

“Arbreda”, de Montserrat Sastre, una obra realitzada l’any 
1997. “Arbreda”, que està fet amb ferra oxidat i situada a tocar 
del Walden, fa referència a la presència i el moviment dels 
arbres en el nostre entorn i a l’energia que regalen i la pau 
que desprenen. 

sant Just continua ampliant el patrimoni
d’escultures a la via pública
Sant Just Desvern ja té una vintena d’escultures repartides per diverses zones del municipi. En 
els darrers anys s’hi han afegit noves obres que aporten singularitat a parcs, carrers i places del 
poble. A continuació destaquem algunes de les més recents.

 JARDÍ DE SOMNIS, JOSEP PLAZA (2021)
El març de 2021 es va instal·lar al Parc de Can Freixes el conjunt 

escultòric “Jardí de Somnis”, de Josep Plaza. 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. 
El Jardí de Somnis engloba diverses obres que expressen idees 
presents en temps de pandèmia: “Vida i esperança”, “Records”, 
“Sentinella”, “Ma Liberté”, “Veritat”, “Humilitat” i “Respecte”.

PORTA, CADIRA, CARME MALARET (2015)

Situada en un indret a mig camí entre 
l’accés a la plaça Antoni Malaret, Les Escoles 
i els jardins de la Casa Costa, “Porta, Cadira”, 
de Carme Malaret, és una acció col·lectiva 
que ret homenatge al primer alcalde demo-
cràtic després del Franquisme. Les persones 
que van participar en la creació de l’obra van 
personalitzar petites rajoles texturitzades, 
que formen part de l’obra. 
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TEMa dEl MEs

Escultures als carrers del poble
Xarxes 
Montserrat Sastre 
Av. Indústria

  5 x 5 x 5 
Carme Malaret 
Pl. de la Pau

Estrès 
Quim Lluís 
Pl. Camoapa

Fris Ceràmic del Parador 
Josep Guinovart 
i Xavier Modolell 
Parc del Parador

Enric Morera 
Rafael Solanich 
Pl. Enric Morera

Imatge del Sagrat Cor 
Xavier Modolell 
Pl. del Sagrat Cor

Vern, Escultura al Mil·lenari 
Montserrat Sastre 
Parc del Mil·lenari

 Creu del Pedró 
C. de la Creu del Pedró

Creu de terme  
de l’Hostal Vell 
C. de la Creu

Monòlit a Montfalcone 
Pl. Montfalcone

 Catalunya, homenatge  
a l’11 de Setembre 
Concepció Gómez Bori 
Parc de Pau Casals
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Alegro 
Alfonso Mirat 
Complex Esportiu Municipal  
La Bonaigua

Monòlit a Fernando Lehutard 
Xavier Modolell i Lluch 
Complex Esportiu Municipal  
La Bonaigua

La llegenda negra 
Jordi Torras 
Jardins de Can Ginestar

Creu a les víctimes 
de la Guerra Civil 
Pl. Verdaguer

Arbreda 
Montserrat Sastre 
Ctra. Reial 
(davant del Walden 7)

Porta, cadira 
Carme Malaret 
Pl. Antoni Malaret

L’emigrant 
Josep Plaza i Dogny Abreu 
Carrer Tudona 
(davant del Centre Cívic 
Salvador Espriu)

Escultures del Refugi 
Josep Plaza, Marcel Camps, 
Carme Malaret, Joan Oliver, 
Janira Romero-Girón 
i Puri Martín 
Les Escoles

Monòlit de Cabeza 
de la Vaca 
Av. de la Indústria

Remer (obsequi del municipi 
agermanat Horb am Neckar) 
Michael Tamoszus 
Parc de Torreblanca
Actualment en rehabilitació

Jardí de Somnis
Josep Plaza
Parc de Can Freixes

aRT
22
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BENVINGUDA CHLOE

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

RETORNA LA FESTA MAJOR

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

EQUIP dE GOVERN

Sant Just recuperarà, a principis d’agost, la seva Festa 
Major. Després d’un 2020 on no vàrem poder celebrar la Festa 
per culpa de la  pandèmia, tindrem quatre dies de festa, del 3 
al 6 d’agost. Una festa que, malauradament, encara no podrà 
ser celebrada com voldríem, tindrem encara mesures de lluita 
contra la Covid que ens posaran límits, necessaris, per tal de 
fer una festa segura. 

Durant aquests quatre dies podrem gaudir d’activitats 
pensades per a tots i totes; per a infants, joves, adults i gent 
gran. Hi hauran activitats ja clàssiques com la ballada de 
gegants, espectacle infantil, guerra de titans, laberint de con-
tes, passejada literària, espectacle de foc... així com algunes  

activitats noves com la gimcana de comerços, justalent, sing 
alone, cabaret artístic o el bingo musical entre d’altres. 

Enguany, a  més a més de les activitats i de la durada de 
Festa Major, hi ha més canvis. Un d’ells és la ubicació de les 
activitats: enguany tindrem l’activitat de concerts a l’esplanada 
de la Bonaigua, darrere de l’institut, en comptes del camp de 
futbol. Aquest canvi, si l’espai funciona bé, serà permanent, 
sent una aposta per a futures Festes Majors. 

Tot això gràcies a la implicació necessària de les entitats 
i col·lectius que, de forma voluntària i amb molta empenta, 
proposen i duen a terme moltes de les activitats que trobareu 
a la programació de la Festa Major. 

Ha sigut un 2020 i 2021 difícils per l’oci i la cultura po-
pular, ha sigut un sector molt castigat per les conseqüències 
derivades de la pandèmia. Ens cal, a tots i a totes, i en la me-
sura del possible, poder recuperar aquests espais d’oci, de 
socialització i de festa, donant suport a aquest oci i cultura 
popular. Retrobar-nos als carrers, a les places, a les activi-
tats, als concerts i espectacles. Recuperar l’esperit de Festa  
Major, la competitivitat de blaus i grocs i, sobretot, les ganes 
de passar-ho bé i de celebrar la nostra festa.  

Visca la Festa Major i visca Sant Just!

De tant en tant la vida t’ofereix moments entranyables, 
d’aquells que ja no oblides mai més. Un d’aquests es va produir 
fa dos anys aproximadament, quan l’alcalde Josep Perpinyà em 
va dir que aniríem a dinar amb en Jaume Plensa. En aquells 
moments era regidor de Cultura i l’alegria de conèixer una 
personalitat com en Plensa es va veure multiplicada quan 
aquest ens va manifestar la voluntat de cedir una escultura 
a Sant Just. Vàrem parlar de diferents emplaçaments, però 
aviat vaig veure que en Plensa tenia molt clar on volia que es 

col·loqués: al Parc de la Rambla. I realment, quin millor lloc 
que aquest? Un parc per on passa molta gent cada dia i que 
dona la benvinguda a la gent quan entra al nostre municipi.

Amb la col·locació d’aquesta escultura Sant Just fa un 
pas més en la voluntat d’unir art i espai urbà. Aquesta unió 
és important per dues raons. En primer lloc, perquè obre l’art 
a persones que difícilment entraran a un museu o a una sala 
d’exposicions, però que per contra podran gaudir de l’art si se’l 
troben pel carrer. I en segon lloc, perquè l’art dona identitat a 
l’espai públic. Una prova d’això és que en el recent procés par-
ticipatiu engegat per a remodelar la plaça de la Pau – procés 
en el qual van participar veïnat i usuaris de la plaça i entitats 
vinculades a aquest espai – una de les principals peticions 
dels participants fou el manteniment de l’escultura de la 
Carme Malaret. Aquesta petició denota que els usuaris de 
la plaça consideren l’escultura com a part essencial d’aquest 
espai urbà. I aquí radica l’èxit de l’art urbà, quan es capaç de 
crear una unió indissoluble entre art, espai públic i ciutadania. 
Estic convençut que així com ja ningú no s’imagina la plaça 
de la Pau sense l’escultura de la Malaret, ningú no s’imagina la 
plaça Camoapa sense l’escultura d’en Quim Lluís o el parc del 
Mil·lenari sense l’escultura de la Montse Sastre, per a posar 
només tres exemples. I estic convençut, també, que si algun 
dia es remodela el parc de la Rambla a través d’un procés par-
ticipatiu, tothom voldrà que la Chloe en segueixi formant part. 

Voldria acabar aquest article amb un agraïment i un prec. 
Un agraïment a en Jaume Plensa per la seva generositat. No 
només per haver-nos cedit l’escultura – que ja per si sol és un 
acte d’extraordinària generositat – sinó perquè s’ha convertit 
en un excel·lent ambaixador de Sant Just allà on va, lloant el 
nostre poble a tot aquell que el vulgui escoltar. I un prec a la 
població de Sant Just. Estimem la Cloe, cuidem-la i tractem-la 
tan bé com hem tractat el seu autor. Fem-la nostra i conver-
tim-la en patrimoni de Sant Just. 
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“la meva voluntat és que Chloe 
transmeti una emoció especial i nova 
dins del Parc de la Rambla”

Jaume Plensa Suñé, escultor i veí de Sant Just Desvern

ENTREVIsTa dE

Quan vas començar a centrar-te en el 
retrat com a font d’inspiració?

Va ser arrel del projecte “Crown 
Fountain” que vam iniciar a Chicago 
l’any 2004 i per mitjà del qual vam filmar 
i retratar milers de cares de persones que 
vivien en aquesta ciutat. A partir 
d’aquí, vaig decidir continuar 
retratant rostres, un fet que 
em va fascinar. Tot i això, 
vaig decidir que només 
retrataria nenes i do-
nes joves, ja que estan 
en un moment en què 
comencen a entrar en 
la maduresa, una etapa 
indefinida en la qual no 
s’és ni gran ni petit, però en 
la qual tens una càrrega de futur 
extraordinària. I el fet que només re-
alitzi escultures de rostres femenins és 
perquè crec que són la llavor del futur.

“Chloe” és una persona concreta?
És una nena que ja no existeix, perquè 

ja fa molts anys que vaig fer aquest retrat. 
El que realment m’interessa és que quan 
retrates una persona captures un moment 
de la seva vida, que continua transfor-
mant-se i que ja no existeix. Per això, 
“Chloe” ens representa una mica a tots i 

a totes nosaltres, a totes les persones que 
mirin la peça. I penso que això és el que fa 
que les meves escultures impactin tant a 
la gent, perquè les senten més properes i, 
d’alguna manera, s’identifiquen amb ella.

Els seus trets facials també volen 
dir-nos quelcom important...

Les meves escultures 
tenen els ulls tancats i 
es miren cap endins, 
és una manera de re-
flexionar de tot el que 
hauríem de comunicar 
de veritat i intercan-

viar amb els demés, 
aquest paisatge ocult i 

personal meravellós propi 
de cada persona. Per mi, totes 

les persones tenen un món interior 
extraordinari que moltes vegades, per 
pudor i prudència, no exposen al 
món exterior. Utilitzem així fra-
ses i comentaris que hem escoltat 
i que ens semblen oportuns, però 
mai parlem del que realment 
sentim. Això provoca que 
tinguem un món interior 
extraordinari, però que ens 
costi molt compartir amb les 
persones que ens envolten.

Com et sembla que ha estat la rebuda 
la peça ?

M’emociona observar que la gent entra 
dins el parc per gaudir-la, i crec que serà 
un element d’atracció perquè el parc sigui 
més visitat. Moltes vegades, les escultures 
són excuses per redescobrir i valorar espais 
que molt sovint ens passen per alt. De fet, 
l’espai públic és un terreny extraordinari 
per dialogar amb la idea de la comunitat, de 
grup social i individu. En el cas de “Chloe”, 
la meva voluntat és que transmeti una 

emoció especial i nova 
dins del parc, ja que 

quan instal·les una 
obra a l’espai públic, 
acabes de posar-li 
humanitat, bellesa i  
ànima.  

M’emociona 
observar que la 

gent
entra dins el parc 

per gaudir de 
l’escultura

“Chloe” és la nova veïna de Sant Just Desvern, una peça que 
l’escultor de fama internacional i veí del municipi, Jaume 
Plensa Suñé, ha cedit gratuïtament al poble. L’espai on està 
ubicada al parc de la Rambla, ha estat meticulosament escollit 
pel mateix artista. 

Plensa és conegut majoritàriament per les seves grans escultu-
res formades per lletres i números, tot i que aquests darrers anys 
s’ha centrat en el retrat. “Chloe” respon a aquesta fase. Va ser 
creada l’any 2014, és un cap de grans dimensions (191x60x65cm), 
de bronze negre i representa una nena anònima.
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El ple del mes de maig ha aprovat pro-
visionalment dues línies d’ajuts. D’una 
banda es van aprovar les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions a 
les empreses que facin contractacions 
de personal amb una dotació de 60.000 
euros. L’objectiu és fomentar l’ocupació 
estable, així com millorar l’ocupació de 
les persones en situació d’atur, especi-
alment dels col·lectius més desfavorits 
per la seva inserció laboral.

El programa regula l’atorgament de 
subvencions a empreses, persones tre-
balladores autònomes i altres persones 
jurídiques que desenvolupin la seva acti-
vitat a la comarca, que tinguin menys de 
50 persones treballant i que contractin a 
persones aturades de Sant Just Desvern. 

Les subvencions seran de 1.800 €  per 
contractes amb una durada mínima de 6 
mesos i a jornada completa. Les perso-
nes contractades han de ser-ho durant 
el període comprès entre el 15 de març 
de 2020 i l’1 de novembre de 
2022. L’import de la subven-
ció s’incrementa si el con-
tracte és de 9 
o 12 mesos. 
Tanmateix, 
l’import de la 
subvenció podrà in-
crementar-se en 250€ 

per cada persona contractada que per-
tanyi a cada un dels següents col·lectius: 
persones majors de 55 anys, menors de 
35 anys, amb discapacitat acreditada del 
33% o més, i persones amb diagnòstic 
de salut mental

D’altra banda, també es van aprovar 
provisionalment les bases per afavorir 
la creació i impuls de noves empreses 
i represa d’activitat cessades a causa 
de la COVID-19 a Sant Just, amb una 
partida de 20.000 euros, fins a 2.500 € 
per projecte. 

Es poden beneficiar del programa: 
persones aturades o no aturades que s’in-
corporen al món laboral com a autònomes 
individuals o autònomes integrades en 
una societat mercantil de nova creació, i 
les persones treballadores autònomes que 
reprenguin la seva activitat després d’ha-
ver-la cessat amb motiu de la COVID-19. 

Les despeses que es podran sub-
vencionar seran: notarials (escriptures, 

constitució de societats…), despe-
ses inicials lligades al lloguer 

d’espais; despeses 
lligades a mesu-
res per pal·liar 
les afectacions 

de la COVID-19, ma-
quinària, mobiliari, 
equips informàtics, 

“ROLE MODELS”, UN PROJECTE 
SUPRAMUNICIPAL D’EMPODERAMENT 
FEMENÍ EN EL MÓN EMPRESARIAL

Role Models és 
un projecte dels 
Ajuntaments de 
Sant Just Desvern, 
Sant Joan Despí i 
Sant Feliu de Llobregat, i subvenci-
onat per la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu és crear una xarxa de dones 
entre els tres municipis que puguin 
compartir experiències, reptes i ex-
pressar les seves necessitats amb la 
finalitat de fomentar l’empoderament 
femení en el món empresarial.

En aquesta línia, s’impulsa una 
campanya de visibilització de les 
dones emprenedores i de les dones 
directives en empreses dels tres mu-
nicipis. El projecte també preveu: 
jornades de networking, sessions de 
coaching individual i grupals i sessi-
ons de formació i sensibilització a les 
empreses envers la igualtat efectiva.

Si ets una emprenedora que està 
iniciant el seu negoci o una directiva 
de l’àmbit empresarial de Sant Just 
Desvern i vols formar part de Role 
Models, pots contactar amb nosaltres 
a: empreses@santjust.cat 

80.000 € d’ajuts per al foment de l’emprenedoria 
i la contractació de persones a l’atur

instal·lacions i obres i la implantació de 
comerç electrònic, entre d’altres. 

Aquestes despeses objecte de sub-
venció s’han de donar durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2021 i el  
15 de novembre de 2021.

Un cop aprovades les bases regula-
dores de forma definitiva d’ambdues 
subvencions, s’obrirà la convocatòria.   

EMPRENEdORIa
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L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria dels ajuts extra-
escolars per al curs 2021 – 2022, amb la voluntat d’atorgar 
ajudes econòmiques per a la realització d’activitats culturals, 
lúdiques i esportives a persones menors d’edat,  empadronades 
o escolaritzades a Sant Just Desvern, per al proper curs escolar. 
L’objectiu és garantir el lleure com un dret, una oportunitat 
educativa i un element integrador i de cohesió social. 

Com a novetat, s’introdueix que el termini de presenta-
ció de sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà de 
la publicació d’aquesta convocatòria, per tant ja es poden 
presentar, i el termini finalitzarà el 15 d’octubre de 2021 per 
aquelles sol·licitud que vulguin ser valorades a la primera 
resolució; tanmateix , les sol·licituds es podran presentar al 
llarg de tot el curs.

Les sol·licituds presentades fins el 15 d’octubre, es resoldran  
en un termini màxim de 2 mesos, i les sol·licituds  presentades 
durant la resta del curs escolar, es resoldran trimestralment, 
i l’import de l’ajuda, en cas de concedir-se, correspondrà a la 
despesa generada des del mes de presentació de la sol·licitud. 
Els atorgaments dels ajuts NO tindran efectes retroactius.  

aJUTs

s’obre la convocatòria per 
sol·licitar les ajudes socials 
de l’IBI 2020

A mitjan juliol està previst obrir la convocatòria d’ajudes 
socials relatives a l’Impost sobre Béns Immobles, calculada 
sobre l’IBI de 2020. És el novè any consecutiu que s’ator-
guen aquests ajuts a persones i famílies que compleixen 
uns determinats requisits econòmics i socials. 

Les persones interessades poden presentar la seva sol-
licitud en línia, o de forma presencial demanant cita prèvia 
al telèfon 900 102 658 (de 9 a 14 hores).

Es poden beneficiar d’aquesta acció les persones propi-
etàries o llogateres d’un habitatge a Sant Just Desvern, que 
sigui la seva residència habitual. La voluntat és ajudar les 
famílies amb pocs recursos o que tenen dificultats econò-
miques al finançament parcial de les quotes corresponents 
a l’impost sobre béns immobles. 

ajuts per activitats 
extraescolars per al curs 
2021-2022
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FEsTa MaJOR

  No deixar correspondència acumulada a la bústia.
  Es recomana instal·lar un rellotge programable de serveis 
(reg, llums...).

  En cas de tenir una alarma connectada a la central, compro-
var-ne el bon funcionament, comunicar la nostra absència 
i deixar un telèfon de contacte.

  Assegurar-nos que les portes i finestres reuneixen mínimes 
condicions de seguretat i no guardar un joc de claus en 
cap indret.
  No donar informació referent a vacances a ningú que no 
sigui de confiança. 
  No fer publicitat de les nostres vacances a cap tipus de 
xarxa social, ni publicar fotos d’aquestes. 

  Deixar un telèfon de contacte a 
alguna persona de confiança perquè 
pugui revisar l’habitatge o retirar la 
correspondència. 

La Policia Local reforça aquest mesos el 
Pla Especial d’Actuació i Vigilància. 
Si detecteu qualsevol moviment 
sospitós, comuniqueu-lo trucant 
als telèfons: 
93 473 10 92 i 93 480 48 48
Urgències: 112
Mossos d’Esquadra: 088

Música i talent a dojo 
per la Festa Major 2021

L’engranatge de la Festa Major 2021 està en marxa. La 
recent flexibilització de les normatives per la COVID-19, per-
metrà ampliar aforaments, recuperar zones de ball i barres 
de restauració, entre altres coses, i a més, s’estarà amatent a 
l’evolució de la pandèmia i els nous condicionants que es puguin 
produir. En aquest sentit, per poder gaudir amb més seguretat 
de les propostes, l’escenari principal d’aquesta Festa Major es 
traslladarà a l’esplanada de la Bonaigua.

Enguany, les activitats musicals, la cerca de talent, i la 
tradicional rivalitat entre grocs i blaus, tindran una paper 
protagonista en el programa festiu del 3 al 6 d’agost. Com 
a propostes musicals, destaca el musical Mamma Mia, que 
es farà a la façana de Can Ginestar, el concurs JustTalent, 
els concerts de Miquel del Roig, Pony Pisador i Ketekalles. 
També hi haurà molt de talent en una nova edició del Ca-
baret Artístic. 

Pel que fa a les proves entre grocs i blaus, tornarà la Guerra 
de Titans i els partits de futbol i bàsquet. També hi haurà un 
lloc destacat per a les activitats d’aigua, el cinema a la fresca, 
els espectacles infantils, el laberint de contes, la passejada 
literària, la nit estelada i les gimcanes. 

S’editarà un llibret amb la programació que es farà arribar a 
totes les llars. També es podrà consultar a santjust.cat 

CONSELLS DE LA POLICIA LOCAL PER A UNES VACANCES MÉS SEGURES
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El Servei Local de Català ha fet públic el calendari 
d’inscripcions per al curs 2021-22, que es podran fer pre-
sencialment a Les Escoles o al web cpnl.cat. L’alumnat 
que hagi fet algun curs al Servei Local de Català es podrà 
inscriure de forma preferent entre el 6 i el 10 de setembre, 
mentre que la inscripció general estarà oberta entre el 13 
i el 17 de setembre. El Servei Local de Català, que depèn 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, ofereix 
cursos de tots els nivells i expedeix certificats A2, B2, C1 
i C2 equivalents als certificats de coneixements de català 
de la Generalitats i el MECR. 

Entra en funcionament la zona 
taronja d’estacionament regulat 
a sant Just - diagonal

L’estacionament 
regulat amb zona ta-
ronja s’ha posat en 
funcionament al Cen-
tre de Negocis Sant 
Just-Diagonal. L’objec-
tiu d’aquesta mesura és 
que els vehicles acredi-
tats per les empreses 
de la zona paguin una 
tarifa reduïda per tal de facilitar-los l’aparcament.

La tarifa per a vehicles acreditats serà de 0,15 € per hora 
d’estacionament, mentre que els vehicles no acreditats hauran 
de pagar 1,70 € per hora. A la zona taronja de Sant Just-Di-
agonal, així com a la resta de zones d’estacionament regulat 
de Sant Just, es podrà pagar mitjançant els parquímetres 
(introduint la matrícula del vehicle acreditat) o a través 
d’alguna de les aplicacions disponibles: AppakB (SMOU), 
Integra Parking Solutions, Bip&Drive, El parking Internet 
i Parkclik.

La sol·licitud de noves altes de vehicles acreditats es ca-
nalitzaran mitjançant un responsable de cada empresa, que 
s’haurà de posar en contacte amb PROMUNSA a través del 
correu electrònic zonataronjapromunsa@gmail.com. 

les inscripcions per als cursos 
21-22 del servei local de Català 
seran al setembre
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saNT’s MaRKET

ESTABLIMENTS DE SANT JUST 
DESVERN QUE HI PARTICIPEN

ZONA COMERÇ: 
 Electrodomèstics A. Murciano  
 Katherin Schmucker 
 Ilumina2 photo  
 Anna Art i Moda  
 Kyutt by Su  
 Pepa  
 La Vie en Papier  
 Möbel Lab  
 Tutu Barcelona  
 Sabateria Bambuques  
 Ese by Events 3  
 Las Americas Market  
 Botiga Margarita 

ZONA DEGUSTACIÓ:
 La Bombonera  
 Bs Chocolat  
 Sharo’s Cakes  
 Bar Granja Desvern 

El parc de Torreblanca tornarà a ser 
l’escenari del Sant’s Market, un mercat 
a l’aire lliure que aplegarà comerços de 
Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobre-
gat i Sant Joan Despí. En aquesta tercera 
edició participaran quatre establiments de 
degustació i una dotzena d’establiments 
comercials de Sant Just. El mercat, que 
s’ubicarà a la zona dels plataners, obri-
rà a les 18 h i tancarà a les 24 h.

Hi haurà tres espais diferenciats: 
una zona on es trobaran els diferents 
establiments comercials, un altre es-
pai de degustació i un escenari on es 
faran desfilades de moda, exhibicions, 
sortejos i concerts. 

El Sant’s Market és una iniciativa 
conjunta dels tres ajuntaments amb 
l’objectiu de promoure el comerç local 
i de proximitat. 

Tercera edició del sant’s Market 
al Parc de Torreblanca amb la 
participació d’establiments 
comercials i de degustació 
de sant Just
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 Quida’m

 CRal sant Just

Residències de sant Just: servei integral 
de qualitat per a les persones grans

C. Creu del Pedró, 17
93 372 56 04
Places: 25

Quida’m és una residència petita si-
tuada a la zona de La Miranda-Canigó, 
a tocar del Parc del Canigó. Disposa de 
25 places, 23 de les quals compten amb 
finançament públic, i ofereix un servei 
integral de residència assistida, amb pro-
fessionals de la fisioteràpia, la psicologia, 
l’educació social i el treball social, així 
com tres auxiliars per a cada torn de dia. 
El centre està situat en una casa de tres 
plantes interconnectades per ascensor 
i té 10 habitacions, quatre a la primera 
planta i sis a la planta baixa.

LA COVID-19 A QUIDA’M
La pandèmia encara es deixa notar 

a la residència Quida’m, que continua 
aplicant les mesures bàsiques de dis-
tància, mascareta i higiene de mans, 
especialment quan venen visites. Malgrat 

tot, ja ha passat el pitjor, les primeres 
setmanes de pandèmia en què van ha-
ver de deixar de fer activitats perquè el 
personal no essencial no podia anar a 
treballar. La directora de la Residència 

Quida’m, Mari Carmen Badenes, afirma 
que “s’han trobat faltar les abraçades i la 
proximitat”, una situació que a algunes 
persones residents els ha costat d’enten-
dre a nivell cognitiu.

residents, amb habitacions compartides 
i individuals, totes exteriors i dotades 
amb serveis d’intercomunicació. CRAL 
destaca per ser una residència petita, 
amb un servei molt personal i proper i 
amb una zona de jardí a l’aire lliure. Es 
tracta d’un centre privat acreditat per la 

Generalitat Catalunya per acollir persones 
amb dret a prestació vinculada. Té cuina 
pròpia i ofereix els serveis habituals de 
fisioteràpia, psicologia i animació, així 
com servei de podologia i perruqueria, 
entre d’altres.

  LA COVID-19 A CRAL SANT JUST
El servei que ofereix CRAL Sant Just 

s’ha mantingut sense canvis importants 
durant la pandèmia, tot i que les llargues 
temporades sense rebre familiars ha passat 
factura a les persones residents. L’efecte 
més important de la COVID-19 ha estat 
precisament en el protocol d’obertura del 
centre a visites, que abans es podien fer en 
qualsevol hora i amb molta llibertat, però 
que en els darrers mesos s’han hagut de li-
mitar a carpes habilitades al jardí. En aquest 
sentit, la directora de la residència, Sònia 
Masferrer, ha destacat el respecte de les 
famílies envers la normativa i la confiança 
que han dipositat en el centre. 

C. La Plana, 6
93 470 00 72
Places: 27

La Residència Geriàtrica Assistida 
CRAL Sant Just està situada a la zona de 
la Plana-Bellsoleig i té capacitat per a 27 

Prop de 400 veïnes i veïns de Sant Just viuen en alguna de les quatre residències de gent gran del municipi, un dels espais 
que han vist més alterat el seu funcionament durant la pandèmia. Un any i mig després de l'arribada de la Covid-19, repassem 
els serveis que ofereixen i com s'han adaptat a les noves mesures.
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GENT GRaN

notablement en els últims mesos, la re-
sidència segueix mantenint alguns dels 
protocols bàsics, com l’ús de mascaretes, 

la desinfecció i rentat de mans, el distan-
ciament social de seguretat i els circuits 
de zones verdes i vermelles. 

 Residència Nuestra señora de lourdes

 Vitalia

Pg. Montseny, 2
93 371 14 00
Places: 157

La Residència Nuestra Señora de 
Lourdes ofereix serveis d’allotjament i 
manutenció per a homes, dones i matri-
monis, amb 157 places, 107 per a perso-
nes autònomes i 50 per a persones que 
requereixen assistència.

El centre compta amb serveis mè-
dics, infermeria, fisioteràpia, teràpia 
ocupacional, perruqueria, podologia, 
taller i manualitats i serveis religiosos, 
entre d’altres. Les instal·lacions desta-
quen per les seves zones enjardinades, 
destinades a l’esbarjo i la realització 
d’activitats.

LA COVID-19 A NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES

La pandèmia ha intensificat i incre-
mentat les tasques d’assistència, de ma-
nera que el centre ha hagut de reforçar 
el personal d’atenció directa a l’usuari, 
així com el personal de neteja. Tot i que 
la situació epidemiològica ha millorat 

ha posat en funcionament una unitat de 
cures intensives amb atenció individual. 
No obstant, poc a poc es van recuperant 
les visites al centre després d’una eta-
pa que, segons la directora Meritxell 
Melgar, ha estat “complicada tant per 
a residents com per al personal que ha 
estat donant servei”. 

un jardí espaiós i un apartament per a visites 
de familiars que venen de lluny.

  LA COVID-19 A VITALIA
La Covid-19 ha tingut conseqüències 

en les persones usuàries, tant a nivell 
físic com a nivell cognitiu. Per fer front 
a aquests noves necessitats, la residència 

C. Parlament Català, 5
93 480 95 23. 
Places: 190 residencials 
i 40 de centre de dia

Vitalia Sant Just és un centre residen-
cial situat a les Basses de Sant Pere. Es 
tracta d’una concessió demanial de l’Ajun-
tament (concessió per a l’ús i explotació 
d’un espai municipal) amb 190 places: 
100 concertades amb la Generalitat de 
Catalunya per a persones en situació de 
dependència, cinc per cobrir necessitats 
de Benestar social de l’Ajuntament i 85 
places privades. A més a més, el centre 
ofereix 40 places de centre de dia.

Vitalia compta amb habitacions dobles 
amb bany propi i destaca pel seu ampli ven-
tall de serveis: unitat de teràpies intensives, 
tractament neuropsicològic, fisioteràpia,  
teràpia ocupacional, sala multisensorial, 
gimnàs, podologia i perruqueria, entre d’al-
tres. Disposa de bugaderia i cuina pròpies, 
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NOTÍCIEs BREUs

Aquest reconeixement 
posa en valor el compromís 
municipal amb el compliment 
dels drets dels infants i ado-
lescents en base a una sèrie 
d’accions concretes, com l’ela-
boració del Pla Local d’Infància 
i Adolescència (PLIA) o la cre-
ació de l’Espai de Participació 
d’infants i adolescents.

El reconeixement serà vi-
gent fins al 2025 i representa 
el compromís de l’Ajunta-
ment per seguir desenvolu-
pant polítiques en matèria 
d’infància que vetllin per 
protegir i garantir els drets 
dels nens i nenes i que tin-
guin un impacte tangible en 
el seu benestar. 

sant Just desvern, reconeguda 
com a Ciutat amiga 
de la Infància per UNICEF

L’Ajuntament ha contrac-
tar tres dipòsits a termini fix 
amb Banca Popolare Etica 
SCPA (Fiare), una cooperativa 
de crèdit centrada en la banca 
ètica amb una qualificació de 
rating social A atorgada per 
l’agència de qualificació MFR.

Aquests dipòsits amb 
Banca Popolare Etica SCPA, 

ofereixen millors condicions 
que els contractats fins ara 
amb altres entitats bancàri-
es, i permetran finançar pro-
jectes vinculats a la inserció 
social i laboral de persones, 
l’agroecologia, l’eficiència 
energètica, l’educació i la 
cultura i el comerç just, en-
tre altres. 

l’ajuntament aposta pel 
foment de la banca ètica 

Amb motiu del Dia de 
l’Orgull LGTBIQ+, Sant Just 
ha programat activitats de 
visibilització i suport adre-
çades a diferents perfils i 
edats. Les accions s’han 
acordat amb persones del 
col·lectiu, atenent les seves 
demandes. En aquesta lí-
nia, s’ha previst la projec-
ció d’un documental sobre 
la vida de la veïna i dona 
trans, Rosa Maria Maristany, 
així com un partit de futbol 
i una coreografia liderats pel 
grupo lgtbiq Sant Just i pel 
moviment lgtbi Sant Just. 
També es farà un espectacle 
de titelles i taller de titelles 
reciclades amb la diversitat 
sexual i familiar com a eix 
principal. 

D’altra banda, recent-
ment un grup d’adolescents 
de l'Espai de participació 

d'infants i adolescents de 
Sant Just Desvern van orga-
nitzar una pintada de bancs 
contra la LGTBIfòbia. Fruit 
d’això, Sant Just compta amb 
tres bancs pintats amb els 
colors que representen el col-
lectiu: a l’esplanada del Casal 
de Joves, al parc Maragall i 
al parc de Can Freixes. És 
una de les propostes que es 
van recollir en els centres 
educatius el passat mes de 
desembre. 

activitats i accionsaccions de suport 
al col·lectiu lGTBIQ+
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NOTÍCIEs BREUs

Canvis en 
l’estructura 
organitzativa  
de l’ajuntament  
i en les regidories

S’ha fet una modificació en el 
cartipàs municipal que implica can-
vis en l’estructura organitzativa de 
l’Ajuntament i una nova distribució 
de responsabilitats entre el regidorat. 
Desapareix la regidoria d’Acció social 
i Salut i en sorgeixen dues de noves: 
la regidoria de Salut, que assumirà 
Gina Pol Borràs (PSC) i la regidoria 
d’Acció social, que ocuparà Quima 
Giménez González (PSC). D’altra ban-
da, la regidoria d’Ocupació, que fins 
ara assumia Gina Pol Borràs, passarà 
a mans de Pedro Soria Aliaga (PSC).

I les competències relatives a la 
coordinació i gestió del Mercat Muni-
cipal, que fins ara estaven assignades 
a la regidoria d’Empresa i Innovació, 
passen a la regidoria de Comerç i Con-
sum, ocupada per Alicia Murciano i 
Zurita (PSC). 

210 sol·licituds per a les beques 
de menjador del Consell Comarcal 

Enguany s’han presentat 210 sol·lici-
tuds per a les beques de menjador pre-
sentades per a la convocatòria del Consell 
Comarcal per al curs 2021-22, una quin-
zena més que l’any passat. Ara s’està fent 
la part de valoració per part dels serveis 

socials de l’Ajuntament, i després és el 
Consell Comarcal qui fa la valoració final. 

D'altra banda, les famílies que ho ne-
cessitin poden sol·licitar a l’Ajuntament 
les beques de menjador municipal durant 
tot el curs. 

Les noves normes que s'apliquen 
des del 21 de juny, permeten recuperar  
progressivament activitats i quotidianitat 
d'abans de la pandèmia per la Covid-19, 
com va ser el ball per revetlla de Sant 
Joan a les Basses de Sant Pere, i que 
suposarà un respir en la programació 
d’activitats per la Festa Major. 

En l’àmbit esportiu, i de cara també, 
a l'organització dels casals d'estiu, les 
limitacions passen a tenir en compte 
els aforaments dels espais, i no pas, el 
nombre de persones que hi són. Per tant, 

el control és més fàcil i també menys 
restrictiu.

La recuperació de la vida prepandè-
mica poc a poc va avançant, de fet, ja s'ha 
començat a vacunar a les persones de 
la franja de 30 a 39 anys. El procés de la 
vacunació fa que el nombre de contagis 
i sobretot, la gravetat i la pressió hospi-
talària hagin anat caient, la qual cosa 
permet cert relaxament en les mesures, 
sense perdre de vista que el virus encara 
continua i hem d’actuar amb respecte i 
prevenció. 

COVId-19: relaxament de les normes  
i recuperació progressiva d’activitats 

L'11a edició del Premi Literari Delta, 
Concurs de Narrativa Escrita per Dones, 
és un guardó que coorganitzen l'Ajunta-
ment de Sant Just Desvern i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i en el 
qual participen 15 ajuntaments més de 
la comarca, amb la col·laboració de les 
biblioteques municipals i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.

El premi, dotat amb 3.000 € per a 
l'obra guanyadora, i 1.000 € per a la finalis-
ta, es convoca bianualment amb l'objectiu 
d’empoderar les dones escriptores, visibi-
litzar-les i oferir l’oportunitat a les noves 
creadores de donar a conèixer la seva 
obra. El termini de presentació d’obres 
finalitzarà el 24 de setembre de 2021. Les 
bases es poden consultar a santjust.cat 

s’obre el termini de presentació d’obres per al Premi delta, 
Concurs de Narrativa Escrita per dones

  Conxa Solans Roda (a la dreta) presentant l'obra "Res no es pot amagar", guanyadora del X Premi 
Delta de narrativa escrita per a dones.
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EN FlaIX

Laia Quilez Calvo, alumna de 4t de l’escola Montseny, ha estat la 

guanyadora de la seva categoria de la final territorial del Certamen de 

Lectura en Veu Alta, organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana. 

Felicitats! 

Taller per pintar fang, una de les darreres activitats de la Jugatecambiental que s’ha fet al parc del Mil·lenari. La finalitat és difondre valors de respecte per l’entorn i sostenibilitat i apropar els parcs a les famílies. 

Davant el degoteig de dones assassinades per violència masclista els 

primers dies de juny, desenes de veïnes i veïns de Sant Just es va sumar 

a la crida per concentrar-se davant els ajuntaments com a mostra de 

rebuig pels feminicidis. 

La peça “Anotacions al marge”, de Carme Malaret, va quedar finalista al premi d’escultura de la Fundació Vila Casas. És una instal·lació formada per 340 peces d’argila blanca i porcellana de paper cuites a temperatures diverses. Es van presentar 401 obres, de les quals es van seleccionar 40 que es poden veure al museu de Can Mario de Palafrugell fins al 4 de juliol. 

Exposició d’escultures de Dogny Abreu Viamontes al Celler de Can Ginestar 

fins al 5 d’agost. Les obres, sota el títol “Huellas del tiempo”, són resultat de la 

fascinació de l’artista santjustenc per la natura i materials que troba en el seu 

entorn i que després utilitza en les seves peces.
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Un grup de voluntaris i voluntàries de Sant Just van anar a buscar la flama 

del Canigó a Barcelona. Enguany, però, a causa de la COVID-19 i dels actes 

organitzats per la revetlla, la destinació final no ha estat el parc del Canigó, 

sinó la plaça Malaret, on es va llegir el manifest Aquest mes s’han retirat els últims pals de telefonia de l’entorn de Madre Sacramento, Electricitat i Bonavista. Al febrer ja es van treure els pals d’electricitat, amb la qual cosa aquesta zona està lliure d’instal·lacions aèries. 

S’han actualitzat els continguts de la Ruta ambiental per les fonts, un dels dos itineraris autoguiats per conèixer la Vall de Sant Just publicats a la plataforma Natura Local, un  web i una app que ofereixen informació sobre rutes de senderisme i BTT del territori català i una funció que permet descarregar els itineraris als dispositius mòbils. 

La piscina exterior de la Bonaigua estarà oberta fins al 13 de setembre: 

de 10 a 20 h, de dilluns a dissabte, de 10 a 18 h els diumenges, i de 10 a 14 h 

els dies festius.

La Salseta del Poble Sec va amenitzar la revetlla de Sant Joan a les Basses de Sant Pere, un dels primers actes en els quals s’han pogut flexibilitzar les normes per la COVID-19 i el veïnat ha pogut ballar en espais delimitats 
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LA POTENCIA 
CULTURAL 
DE SANT JUST

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

La “Chloe” ens dona la benvinguda cada dia des del parc 
de la Rambla, gràcies a la generositat de l’artista més in-
ternacional que tenim a Sant Just, en Jaume Plensa. Ell 
és el màxim exponent d’una fortalesa cultural que ha 
arrelat a Sant Just amb força. 

Entre el nostre veïnat, hi ha una gran riquesa artís-
tica i creadora que defensa la cultura des de moltes 
vessants. Des de l’àmbit de la formació, trobem els tallers 
municipals del Carrau Blau dirigits a la població infantil o 
bé els tallers d’Arts Plàstiques per a la població adulta. Si 
entrem en el camp expositiu, el Celler de Can Ginestar és 
l’espai més consolidat del poble. S’hi poden veure cada 
any nombroses exposicions d’artistes locals de les disci-
plines més diverses i les seves obres ens fan reflexionar i 
créixer com a persones, com és el cas de la darrera expo-
sició d’en Dogny Abreu. 

Sant Just compta actualment amb altres espais expo-
sitius municipals com la sala MercArt, que s’ha estrenat 
aquest any 2021 amb una brillant exposició col·lectiva, 
una mostra fotogràfica de l’impacte de la COVID19 a Sant 
Just o bé amb la commemoració dels 40 anys del Carrau 
Blau. Altres equipaments com Les Escoles també tenen 
espai expositiu obert a les entitats, col·lectius o persones 
creadores durant tot l’any. 

I mereix una menció especial, des de l’àmbit privat, l’Es-
pai de Lliure Creació Carme Malaret, creat l’any 2013, i que 
fomenta la creativitat i la participació d’artistes d’arreu 
amb unes propostes artístiques molt innovadores.

L’art també te un espai destacat a la via pública sant-
justenca, com evidencia l’escultura d’en Jaume Plensa 
a la Rambla de Sant Just. Hi ha prop de 30 propostes 
artístiques als nostres carrers i acosten la cultura 
al conjunt de la població d’una forma directa i oberta.

Per seguir creixent culturalment, el PSC aposta 
clarament per la recuperació de la Sala Gran de 
l’Ateneu com a espai de programació cultural, espai 
expositiu i punt d’acollida per a entitats, col·lectius i 
persones impulsores de la creació i la innovació cultural. 
El projecte de rehabilitació de la Sala, amb una inversió 
de 2,5 milions d’euros, és urgent perquè hi ha importants 
mancances a la coberta, d’accessibilitat, climàtiques, tèc-
niques i de manteniment que fan necessària una l’actua-
ció integral a l’edifici. 

Sant Just podria disposar de la Sala Gran de l’Ateneu 
l’estiu del 2023, i aquest nou espai rehabilitat reforçaria 
encara més la fortalesa cultural del nostre poble. Som-hi!

Recentment s’ha aprovat per Ple la inversió de 
2.500.000€ per rehabilitar la Sala Gran de l’Ateneu. Hi va 
haver un debat encès, doncs gastarem molt diner pú-
blic per tenir un teatre digne però pel que no hi ha pre-
vist què hi farem ni com es gestionarà un cop acabat. 

Pels qui sou usuaris i usuàries habituals de La Bonai-
gua, veureu encara que hi ha anunciat el nou pavelló, 
promesa electoral del 2019 i que ha decaigut del pla 
d’inversions d’aquest mandat, no es farà ni ara ni sem-
bla que mai... 

Si teniu petits i petites a casa i us acosteu sovint al 
Parc de Can Freixes, tenim allí la masia tancada, pen-
dent de rehabilitació, i per la que de moment tampoc 
està clar què s’hi farà, tot i que hi ha reservada dotació 
econòmica per fer-ne la rehabilitació. 

Si viviu a Mas Lluí, barri nou del poble amb més 
de 4000 habitants, allí senzillament no hi ha cap 
equipament municipal, pendent de què s’acabi de 
construir el nou centre cívic Soledat Sans. Serà l’únic 
equipament d’ús públic que hi haurà en aquest barri, 
10 anys després de què hi arribessin els primers nous 
residents. Hem denunciat moltes vegades aquesta 
greu falta de previsió. 

I el mateix passa amb el barri nou que s’ha iniciat 
amb Els Miralls i que s’ampliarà cap al polígon. No hi ha 
cap previsió sobre quins equipaments s’hi faran, i els 
veïns i veïnes ja hi són vivint. 

A pocs mesos de les eleccions del 2019, de pressa 
i corrents es va aprovar un pla d’equipaments que ja 
vam advertir que era deficient i poc realista. Dos anys 
més tard seguim amb la improvisació i la manca d’es-
tratègia. 

Urgeix que el govern municipal i els grups de l’oposi-
ció puguem seure i parlar sobre la xarxa d’equipaments, 
l’ús que se’n fa i quines són les noves necessitats, què 
falta al nostre municipi, com estan dotats els nous bar-
ris creats, on s’han d’ubicar els nous equipaments, i es 
puguin plantejar diferents processos participatius per 
tal que finalment sigui el veïnat qui acabi configurant 
el seu propi barri. 

Això sí, mentrestant, l’IBI pujarà cada any per, tal i com 
se’ns va dir “així anirem fent coixí per poder mantenir 
els equipaments que tindrem d’aquí varis anys”... Ens 
mereixem més transparència i rigor en la gestió dels 
recursos públics, que són els recursos de tots i totes.

Des d’Esquerra Republicana treballem contínuament 
per millorar el nostre poble. Fent una mirada amb ulls de 
dona hem portat a ple, i s’han aprovat per unani mitat, dues 
mocions feministes: a l’abril la moció per al reconeixement 
públic del dol perinatal, gest a ci onal i neonatal; i al maig 
la moció per declarar Sant Just Desvern municipi amic de 
la lactància materna.

Ambdues van ser fruit d’un treball previ i d’ h aver escolta 
t a diferents dones, fam í lies i col · lectius del municipi; 
i tenen en comú la sensibilització i normalització d’unes 
necessitats de les dones quan esdevenim mares. Perquè 
defensem fer efectius els drets de les dones en igualtat de 
condicions en tots els àmbits de la vida i escometre qual-
sevol discriminació per raó de gènere o de dependència per 
raons socioeconòmiques.

Volem que les dones se sentin lliures i segures per deci-
dir ser mares i sobre el seu propi cos.

Pel que fa al dol perinatal, gest aci onal i neonatal, vam 
demanar a la Biblioteca Joan Margarit la creació d’un fons 
de llibres i filmografia específica sobre el dol i la mort peri-
natal, i la creació al cementiri municipal, d’un e spai físic 
col·lectiu específic per facilitar el dol per tal que les famí-
lies que ho desitgin puguin tenir un espai de recolliment.

Pel que fa a la lactància materna, en el cas que una dona 
hagi escollit la opció de l’alletament, cal una normalitza-
ció no només de l’alletament dels nadons (etapa fins els 
2 anys) sinó també una visibilització i normalització dels 
infants de més de 2 anys que pren en el pit matern. La 
idea principal és que les dones han de poder donar el pit 
quan sigui i on sigui.

Per aquest motiu vam demanar una campanya de sen-
sibilització en espais públics i privats que convidi a les 
mares que alleten a fer ne i vam instar al CAP de Sant Just 
per a què sigui reconegut amb la categoria IHAN. Aquestes 
sigles són la Iniciativa per la Humanització de l’Assistència 
al Naixement i Lactància impulsada per la OMS i UNICEF, 
per tal d’animar a hospitals i centres de salut a promoure 
i donar suport des del coneixement i l’acompanyament a 
la lactància materna, tot oferint formacions específiques.

Amb això, i una associació de suport a la lactància ma-
terna i criança, que ens consta que s’està gestant a Sant 
Just, avancem a cobrir una necessitat de les dones al nostr 
e municipi. Esquerra Republicana continuarem escoltant, 
estenent la mà, acompanyant i treballant per a donar veu 
i solució a les preocupacions i necessitats de santjustencs 
i santjustenques.

EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS SENSE 
ESTRATÈGIA

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

EL SANTJUST 
REPUBLICÀ: 
FEMINISTA I AMB 
IGUALTAT EFECTIVA

Désirée Slauka 
Triler Trujillo
Grup Municipal d’ERC
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MILLORANT 
CARRERS

Pedro Soria Aliaga
Grup Municipal 
del PSC

SOM CIUTAT 
AMIGA DE LA 
INFÀNCIA

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Grup Municipal 
de la CUP

LA MILLOR 
“SALA GRAN” 
POSSIBLE

La millora contínua dels carrers és un dels reptes de la regi-
doria de Via Pública que dirigeixo. Es pretén promoure l’accessi-
bilitat, millorar la connexió entre barris i actuar en els diferents 
barris del poble. 

La reurbanització del c/Bruc és la primera obra que s’inicia 
aquest juliol. La millora està inclosa en el Pla d’Inversions, de-
finit per l’Equip de Govern (PSC i Movem), i aprovat en el Ple. La 
següent actuació es farà al c/Caçadors en el darrer trimestre 
d’aquest any, una vegada analitzades les al·legacions i els 
suggeriments del veïnat. Altres millores de carrers (Bonavista 
entre Creu i Major i Verge del Pilar) es troben en fase de projecte.

Acabo mencionant la remodelació de l’entorn l’Illa Walden. 
Recollides les propostes del procés de participació ciutadana, 
s’estan introduint en un avantprojecte que aviat finalitzarà.

PRIMER PAS, 
REPRENDRE 
L’ACTIVITAT CULTURAL

Montse Molinero 
i Juncà
Grup Municipal d’ERC

Durant la visita que la Consellera de Cultura va fer a Sant 
Just vaig poder compartir amb ella les propostes per repren-
dre l’activitat cultural, per tornar la cultura i la llengua a la 
primera línia, a tot el país en general i a Sant Just en particular, 
sobretot ara que som a les portes de la Festa Major.

Ens va explicar com s’han actualitzat els plans i protocols 
que permetran retornar la cultura a les places i carrers.

Així doncs confiem que la nostra Festa Major es desenvolupi 
en convivència i harmonia segons les indicacions sanitàries.

A això ens dediquem a ERC: a treballar per obrir portes, per 
dotar d’un rumb clar les polítiques del nostre municipi, per ser 
a primera línia en els moments més difícils.

A finals del mes de juny l’ajuntament va rebre una es-
perada notícia. La secretaria Permanent de la iniciativa 
Ciutats Amigues de la Infància ens va atorgar el Reconei-
xement com a ciutat amiga de la infància 2021-2025, 
atorgat per UNICEF.

I què representa aquest reconeixement per un muni-
cipi com el nostre? Representa que treballem per-
què els infants i adolescents del nostre municipi 
es puguin desenvolupar de manera plena, entenent 
el progrés de la infància com un progrés per a tots i 
totes. On tots els nens i nenes tenen garantits els seus 
drets, són escoltats, s’atenen les seves necessitats i 
esdevenen actors amb capacitat de transformar el mu-
nicipi, constituint la infància com a part integral 
de les polítiques públiques. 

Aquest és un camí que des de la regidoria d’infància, 
treballant conjuntament amb entitats, col·lectius i ciuta-
dania, portem treballant durant aquest mandat i el 
passat, liderant les polítiques d’infància amb la visió de 
posar l’infant al centre, fent-lo el protagonista. La creació 
de l’espai de participació d’infants i adolescents i de 
la redacció del Pla Local d’Infància i Adolescència són 
dos exemples de la materialització d’aquestes voluntats i 
visió política. 

No obstant aquests èxits, i aquest reconeixement, cal 
seguir treballant per a fer de Sant Just una ciutat 
amiga de la infància. No volem caure en l’autocomplaença 
del reconeixement extern. Obtenir el Reconeixement de 
Ciutat Amiga de la Infància és l’inici d’un procés d’aprenen-
tatge i millora contínua per desenvolupar, conjuntament 
amb els diversos actors socials, les polítiques i iniciatives 
que afavoreixin l’aplicació real de la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant. 

 Encara ens queda molt camí per a recórrer, estem treba-
llant actualment en una xarxa de ciutats sobre el desenvo-
lupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
amb la participació dels infants, i constatem que encara 
tenim molts reptes i moltes resistències a vèncer 
per a que els infants esdevinguin ciutadans de ple 
dret. I aquesta és una tasca, no només de l’administració, 
sinó de tota la societat, per sort tenim uns actors socials 
implicats i amb ganes de generar els canvis necessaris. 

Des de Movem seguirem apostant i liderant les po-
lítiques d’infància per a fer de Sant Just un municipi 
per a tots i totes.

La convocatòria d’un ple extraordinari fa pensar que 
hi ha temes que requereixen atenció per part  del con-
sistori de manera urgent. I així ha estat el passat mes 
de juny.  

Un dels punts: l’aprovació definitiva del projecte 
d’obres de millora de la Sala Gran de l’Ateneu.

És un projecte que ve de lluny (2016) i la seva inclusió 
en el ple extraordinari proposava la seva aprovació.

Coneixedors de la il·lusió de tot Sant Just en el pro-
jecte i la rellevància en el món cultural local, hem posat 
esforços en revisar i analitzar la reforma. Vam presen-
tar al·legacions alertant de les mancances detectades. 
L’absència d’un estudi acústic previ fa que no es 
pugui garantir la màxima qualitat del so intern per 
a cadascun dels actes que s’hi han de celebrar. La nova 
sala -tot i no tenir encara el seu pla d’usos– neix amb 
la voluntat de recollir molts i diversos actes de diferent 
naturalesa i tots han de tenir l’acústica adaptada a cada 
tipus d’esdeveniment per gaudir de la millor qualitat 
possible. Les al·legacions van ser desestimades.

Tot i això, vam dur al ple un vot particular dema-
nant la inclusió d’aquest estudi al projecte de ma-
nera que s’inclogués a l’aprovació definitiva. Sembla 
raonable i del tot lògic tractant-se d’un auditori.

La majoria del consistori va votar en contra: s’ha 
negat argumentant que tenen pressa, que l’estudi es 
pot fer més endavant i sense tenir en consideració 
que l’emissió de l’informe que demanem no impli-
ca l’endarreriment de les obres.

Semblaria que, un altre cop, es precipita la votació, 
al·legant una dubtosa urgència crítica i posant pressió 
als grups municipals per tal que votin favorablement 
per no perjudicar els projectes, tot i recordant que han 
estat aprovats pel ple, sense fer referència als vots en 
contra o abstencions.

En aquest, com en altres expedients als que 
hem presentat al·legacions (nova deixalleria, or-
denança de residus i PMUS) considerem que és la 
responsabilitat d’aquest grup municipals de manifestar 
les mancances perquè els recursos econòmics i els 
equipaments són de tots, perquè precipitar una decisió 
pot provocar reparacions futures i perquè seria bo que 
el govern escolti les veus de l’oposició.
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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, poden ser subjectes d’anul·lació.

aGENda d’aCTIVITaTs JUlIOl-aGOsT 2021
saNT JUsT dEsVERN

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

Més música amb 
l’Orquestra Barroca  
de Barcelona...
DIVENDRES 2 DE JULIOL, A LES 20 H
Parc de Can Freixes
Concert de l’Orquestra 
Barroca de Barcelona
Dins de la IV Temporada de 
Música Antiga de Sant Just 
Desvern i amb la col·laboració 
de l’Ateneu.
Recordeu fer la inscripció  
prèvia!

Aquest mes de juliol 
és el mes del retro-
bament, d’una recu-

peració més visible i real de 
les nostres tradicions i acti-
vitats. Ho necessitàvem. Sant 
Just Desvern està expectant 
i esperant la celebració d’ac-
tivitats adreçades a tots els 
públics. 

Per això, aquest mes de 
juliol no podem faltar a la 
celebració de les propostes 
musicals que ens fa els Ta-
llers de Música en el ci-
cle de “Nits de Música”. 
Música en escenaris únics i 
frescos, en els quals gaudir 
de diferents estils musicals 
les caloroses nits del mes 
de juliol.

I la música també serà protagonista 
de la proposta de la Festa Major d’en-
guany. Música molt variada, torna tam-
bé la sana rivalitat entre grocs i blaus, 
gegants,... Prepareu-vos perquè del 
3 al 6 d’agost, recuperarem la Festa 
Major de Sant Just Desvern.

Recordeu, però, que les activitats 
s’hauran de delimitar, fer control 
de distància i fer inscripció prèvia 
perquè tot es pugui celebrar amb la 
seguretat adequada ens els temps 
que vivim.

Els horaris de la Festa Major també 
poden canviar en funció de la nor-
mativa vigent com podria ser el cas 
dels concerts previstos a la nit. Us 
mantindrem informats/ades.

Nits de música al juliol i escalfant motors per a la Festa Major 2021

NITS DE MÚSICA
DIJOUS DEL MES DE JULIOL, A LES 22 H

1 DE JULIOL
Pl. Antoni Malaret i Amigó
Música cubana amb Echa paká

8 DE JULIOL
Parc de la Plana Padrosa
Música de jazz amb Carles 
Margarit i Jazz Collective

15 DE JULIOL
Pl. Iulia Quieta (Mas Lluí)
Grup de versions 
amb La Pink Machine

22 DE JULIOL
Parc Joan 
Maragall
Homenatge a Ismael Serrano, 
amb Atrapados 
en Azul

Cal inscripció 
prèvia a 
www.santjust.cat
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 A SANT JUST A SANT JUST

NO Us POdEU PERdRE... 

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI EN 
HOMENATGE A ANTONI COLL i CRUELLS
INTERPRETACIONS DE L´ORFEÓ ENRIC MORERA 
Diumenge 1 d’agost, a les 19 h. 
Trobada a la plaça d´Enric Morera
Enguany l’Orfeó Enric Morera celebra els 70 anys des de la 
seva fundació. Aquest dia, es retrà homenatge a qui va ser 
mestre i president de l’entitat, i també mestre del Cor Lo 
Pom de Flors, Antoni Coll.

Excursions i activitats de la SEAS
  Excursió al Capcir i Donesà (Pirineu Francès),  
el 3 i 4 de juliol.

  Sortida de veterans al Casamanya (Andorra),  
l’11 i 12 de juliol

5a edició de la Universitat 
Santjustenca d’Estiu  
de Cal Llibreter
Xerrada: Plini el Vell i el vi en temps dels romans, amb Mònica  
Miró Vinaixa, en col·laboració amb el Celler de Can Mata 
que farà una degustació d’un vi madurat en àmfora.
Dimarts 6 de juliol, a les 20 h. Davant del Celler de Can Mata

Sessió sorpresa
Dimecres 14 de juliol, a les 20 h. Davant de Cal Llibreter

Xerrada: Stefan Zweig al cafè Tortoni de Buenos Aires,  
amb Antoni Martí Monterde
Dimecres 21 de juliol, a les 20 h. Davant de Can Llibreter

Xerrada: L’art de Jan Vermeer, amb Emili Olcina, veí 
de Sant Just
Dimecres 28 de juliol, a les 20 h. Davant de Cal Llibreter

Activitats de l’Associació 
Veïnal Mas Lluí-Sant Just
Sortida nocturna a la Penya del Moro
Cal dur calçat còmode, llanterna, mascareta i aigua.
Dimecres 7 de juliol, a les 21 h. Sortida davant de l’Espai 
Mas Lluí

Cinema a la fresca: Jurassic World (2015)
Cal inscripció prèvia. No recomanada a menors de 12 anys.
Divendres 9 de juliol, a les 22 h. Parc Iulia Quieta de Mas Lluí

Tast online de cerveses artesanes
Cal inscripció prèvia a: info@maslluisantjust.org
Preu socis/es: 14 € lot per a dues persones (17€ no socis/es).
Adreçat a persones majors de 18 anys.
Dissabte 17 de juliol, a les 19 h. Sessió virtual

Punt d’informació del poblat iber 
de la Penya del Moro
Diumenge 18 de juliol, de 10 h a 14 h
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ClUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament d'aquestes 

propostes pensades per a vosaltres.

INSCRIPCIONS PER A LES 
ACTIVITATS CURS 2021-2022
Del 6 al 17 de setembre
Informació: Centre Social El Mil·lenari 
i telèfon 93 3718987, de 9 h a 13 h

Mandales
Estimula la teva creativitat i enforteix la concen-
tració pintant mandales.
Dies 1, 6, 8, 13 i 15 de juliol, de 10 h a 11.30 h
Informació: Centre Social El Mil·lenari i telèfon 
93 3718987, de 9 h a 13 h
Activitat gratuïta adreçada al veïnat i persones 
sòcies d’El Mil·lenari.

Marató d’activitats: ball, jocs de memòria i tai-txí
Informació: Centre Social El Mil·lenari i telèfon 
93 3718987, de 9 h a 13 h
Activitat adreçada a persones majors de 60 anys.
Preu per activitat (4 hores, en 2 o 4
sessions): 5 €HOMENATGE 50 ANYS CASATS/ADES

 
Si durant l’any 2020 o aquest any 2021, heu fet, feu o fareu 50 anys que 
us vau casar (noces d’or) i voleu rebre un reconeixement
a tots aquests anys de convivència en parella, podeu fer la sol·licitud 
a l’Ajuntament abans del 16 de juliol.
Durant l’acte del berenar de la gent gran previst pel 5 d’agost a la Festa 
Major 2021, es farà aquest homenatge a les parelles que així ho desitgin.

22 EL BUTLLETÍ JULIOL - AGOST 2021



EXPOsICIONs PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

JULIOL - AGOST 2021

Les tres notícies de Ràdio Desvern més 
consultades a santjust.cat durant el mes de juny 
(5.245 clics)
1.  Mor Emilio Scazzocchio, santjustenc i membre 

fundador de Ràdio Desvern.
2.  El primer equip de l’Handbol Sant Just juga demà 

la Final de la Copa Federació de 3a Catalana 
Sènior Masculina.

3.  Divendres s’inaugura l’escultura de Jaume 
Plensa “Chloe” al Parc de la Rambla.

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 al santjust.cat i 
resoldrem la incidència.

AGENDA SETEMBRE 2021
Data límit per comunicar
activitats: 11 de juliol, 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 

@tonijcasellasj
Negra nit.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 480 48 00
Atenció Ciutadana (gratuït) 900 102 658

Policia Local 93 473 10 92

Huellas del tiempo, exposició de Dogny Abreu
Al Celler de Can Ginestar, fins al 5 d’agost

Fulgenci Baños Rodríguez (1923-2005)
Al CIM de Can Ginestar, fins al 18 de juliol

Lliures i sense por, de l’Institut Català de les Dones
Al CIM de Can Ginestar, del 19 de juliol al 6 d’agost

santjustcat @santjustcat
Jaume Plensa presenta la seva escultura Chloe, que 
avui s’inaugura al Parc de la Rambla de #SantJust

Lourdes Bullich @LourdesBullich
En respuesta a @santjustcat
Espectacular!!! Hi passem cada matí per davant  
i ens encanta veure-la

Victor Sanz @victorsare
En respuesta a @santjustcat
Preciosa!

Atlètic Sant Just FC @AtleticSantJust
CADET A | La prèvia 
L’equip, molt a prop d’un ascens històric!
Forma part de la caravana que acompany  
i els de @carlos_monzonis a Tarragona!
https://tinyurl.com/y3xef268
Julio Pacheco. #ForçaAtlètic

Mari Fouz @mlfouz
Ep! He fet el cartell per a les Nits de Música d’aquest 
any, organitzades pels Tallers de Música de Sant Just  
i @santjustcat
Espero que us agradi!
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