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Inici del curs escolar i de les 
activitats als equipaments amb 
mesures anticovid més flexibles
Durant el mes de setembre 

s’obre el termini per sol·licitar 
els ajuts a la mobilitat

Llum verda a la remodelació dels 
carrers Caçadors, Verge del Pilar 

i un tram de Bonavista

Propera adjudicació dels 
habitatges públics de lloguer al 

carrer Cadenes, 6-8 

Diada Nacional 
de Catalunya



tema DeL mestema DeL mes

Comença un nou curs escolar amb el 
relaxament d’algunes mesures anticovid

  Distància mínima d’1,5 metres: Deixarà 
d’aplicar-se en grups de convivència.
  Intercanvi de joguines o material:   
Estarà permès.
  Mascaretes: L’ús de la mascareta  
pot variar en funció del context epi-
demiològic.

  MILLORES ALS CENTRES EDUCATIUS

Durant els mesos d’estiu s’ha apro-
fitat l’aturada de l’activitat als centres 
educatius per dur a terme treballs d’im-

permeabilització del vestíbul de l’Escola 
Montserrat i tasques de fusteria a l’Escola 
Canigó.

  CALENDARI ESCOLAR

 Inici de curs: 13 de setembre de 2021
  Vacances de Nadal: 27 de desembre 
de 2021 – 7 de gener de 2022

  Vacances de Setmana Santa: 11 d’abril 
de 2022 – 18 d’abril de 2022

  Últim dia de curs: 22 de juny de 2022
  Festius de lliure disposició: 24 de 
setembre de 2021, 11 d’octubre de 2021, 
7 de desembre de 2021 i 25 de febrer 
de 2022 

LA XARXA 0-6 INICIA EL CURS 
AMB UNA JORNADA DE TREBALL

“Projecte de Mode-
latge 0-6” és el nom de la 
jornada de treball amb 
què la Xarxa 0-6 ha ini-
ciat el curs escolar. Una 
jornada matinal a La Vagoneta per tractar 
qüestions relacionades amb l’educació de 
la franja dels 0 als 6 anys i la coordinació 
entre els dos cicles de l’etapa educativa, 
amb la participació d’expertes en l’àmbit 
de l’educació i la pedagogia.

El proper 13 de setembre prop de 
1900 alumnes de segon cicle d’infantil, 
primària i secundària començaran el curs 
escolar en centres públics i concertats de 
Sant Just, encara en un context de pan-
dèmia però amb una certa flexibilització 
d’algunes mesures. Vora 1300 alumnes 
iniciaran el curs en alguna de les escoles 
públiques o concertades de segon cicle 
d’educació infantil i d’educació primària 
del municipi (Canigó, Montserrat, Mont-
seny i Madre Sacramento), mentre que 
prop de 600 joves ho faran en centres 
públics i concertats de secundària (Ins-
titut de Sant Just i Madre Sacramento).

 MESURES COVID PER AL CURS 2021-22

El Departament d’Educació manté 
la presencialitat de cara al curs vinent 
i els protocols de ventilació, rentat de 
mans i accés als centres. També es man-
tindran els protocols de seguiment de 
casos Covid i els grups de convivència 
estable. No obstant, hi haurà canvis en 
les següents mesures:

  Presa de temperatura: S’elimina aques-
ta mesura per a l’accés als centres edu-
catius.

  Novetats al pati escolar: Podran interac-
cionar diversos grups de convivència 
estable, sempre fent ús de la mascareta. 
Es mantindran els torns d’esbarjo.
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tema DeL mes

INICI DE CURS DE LES ESCOLES DE 
DANSA I DELS CURSOS DE L’ATENEU

Aquest mes de setembre també 
inicien el curs les quatre escoles de i 
grups de ball de Sant Just: Espai de 
Dansa Marta Roig, Tutuguri, Escola 
de Dansa Renata Ramos París i el 
Grup de Ball Raquel Rubiales.

El 13 de setembre comença el curs 
de l’Escola de Música de l’Ateneu, 
que ja té obertes les inscripcions. L’Ate-
neu també ofereix cursos d’interpre-
tació a través de l’escola de teatre 
Tamboret. Podeu consultar la pro-
gramació d’aquestes i altres seccions 
de l’Ateneu a santjust.org/ateneu. 

Per a més informació sobre l’oferta de cursos i tallers municipals, 
consulteu el web santjust.net/ofertacursostallers

serveis i equipaments municipals ofereixen 
un ampli ventall d’activitats formatives

El curs comença també per als equipa-
ments municipals, que ofereixen cursos 
i tallers diversos per a tots els públics.

  LES ESCOLES

  Els Tallers de Música ofereixen clas-
ses de llenguatge musical i de tot tipus 
d’instruments, tant a infants com a 
adults. Fins al 14 de setembre està obert 
el període d’inscripcions.
  El Servei Local de Català comença 
cursos de català per a tots els nivells 
els dies 22 i 23 de setembre. Del 13 al 
15 de setembre s’obren les inscripcions 
per a nou alumnat.
  El Centre de Formació de Persones 
Adultes de Sant Just ofereix classes 
d’anglès, cursos de COMPETIC i for-
mació reglada, amb el Cicle d’educació 
secundària per a persones adultes. Per 
a més informació, consulteu el web 
agora.xtec.cat/cfasantjust.
  L’escola d’idiomes Bristol, ubicada 
a l’edifici municipal Casa Costa en la 
modalitat de concessió, també ha obert 
període d’inscripcions. Per a més in-
formació, consulteu el web bristol.cat.

  CASA DE CULTURA CAN GINESTAR

L’oferta dels Cursos municipals 
d’arts plàstiques inclou 15 cursos sobre 
diferents disciplines artístiques adreçats 
a joves i adults. Les inscripcions són pre-
sencials a Can Ginestar.

La Casa de Cultura també ofereix ci-
cles de conferències i clubs de lectura, 
xerrades i conferències organitzades 
per la Biblioteca Joan Margarit.

  LA VAGONETA

El Taller de Plàstica Carrau Blau 
ofereix cursos de formació artística en 
dos grups, per a infants de 4 a 8 i anys i 
de 8 a 15 anys, així com un espai familiar 
per a infants de 2 i 3 anys. Més informació 
a carraublau.cat.

L’Espai de joc és un servei educatiu 
i de socialització destinat a famílies amb 
infants fins els 10 anys. De dilluns a di-
vendres, de 17 a 19 h.

  CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL

El Centre Cívic Joan Maragall ofe-
reix 25 cursos de diverses disciplines com 
ara història, cuina, tecnologia, idiomes, 
creativitat o salut i creixement perso-
nal, entre d’altres. També s’hi organitzen 
itineraris de ciutat i conferències sobre 
història. L’1 de setembre s’obren les ins-
cripcions.

  COMPLEX EXPORTIU LA BONAIGUA

Es realitzen activitats esportives i 
de salut: cursets de natació i activitats 
dirigides a l’aigua, i activitats dirigides 
de ciclisme indoor, zumba, body pump, 
body combat, ioga, etc. 

Més informació a labonaigua.com.

  CENTRE CÍVIC SALVADOR ESPRIU

El Centre Cívic Salvador Espriu 
acull cursos i tallers setmanals organitzats 
per l’Associació Amics del Barri Sud i 
adreçades a diverses franges d’edat.

  CASAL DE JOVES

El Casal de Joves ofereix cursos i ta-
llers adreçats a adolescents i joves. Podeu 
consultar la seva oferta d’activitats al web 
casaldejoves.com.

  CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI

Programació d’activitats dirigides per 
a la gent gran: tai-txí, mou-te, estiraments, 
ball en línia, memòria i internet. Inscrip-
cions fins al 17 de setembre al Mil·lenari. 
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Prop de 2.000 esportistes comencen temporada a sant Just
1.939 esportistes de 16 clubs inicien aquest mes de setembre les competicions.

Club Bàsquet 
Sant Just

211 esportistes
cbsantjust.com

Club Atletisme 
Sant Just
165 atletes

clubatletismesantjust.es

Futbol Sala 
Sant Just

89 futbolistes
fssantjust.es

Club Esportiu 
Barna Sant Just

67 gimnastes
clubesportiubarna.com

Club de Futbol 
Sant Just

195 futbolistes
cfsantjust.com

Club d’Handbol 
Sant Just

15 jugadors
clubhandbol 

santjust@gmail.com

Voleibol 
Sant Just

177 jugadores
voleibolsantjust.com

Associació 
de Veterans 

Sant Just
25 futbolistes
cfsantjust.com

Hoquei Club 
Sant Just

205 jugadores 
i jugadors

hcsantjust.net

Club Taekwodo 
Sant Just

16 taekwondistes
taekwondosantjust

@gmail.com  

Club de 
Patinatge Artístic 

Sant Just
92 patinadores

pasantjust.net

Agrupació 
Ciclista Sant Just

100 ciclistes
acsantjust.com

Club de Natació 
Sant Just

82 nedadores 
i nedadors

cnsantjust.cat

Atlètic Sant 
Just F.C.

465 futbolistes
atsantjustfc.cat

Tribanda 
Triatló

10 triatletes
triatlo@hotmail.com

Sub 60
25 futbolistes

filellapau
@gmail.com
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UN NOU CURS

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

ARRENQUEM DE NOU

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

eQUIP De GOVeRN

Setembre sempre és un mes on tot es torna a posar en marxa 
després de l’aturada de l’estiu. Molts de nosaltres tornem a 
les nostres feines i als nostres horaris rutinaris i els infants 
i joves tornen als centres educatius a emprendre les classes.

Un setembre que no serà com els setembres de sempre, 
els prepandèmia, però que sí que apunta a retornar a una 
certa normalitat, això sí, sense que puguem abaixar la guàrdia. 
El 2020 ha sigut un any de molts aprenentatges que ens ha de 
permetre tornar a engegar amb més confiança l’educació, 
la cultura, les activitats juvenils i infantils, l’esport o l’oci. 

La Festa Major del passat mes d’agost n’ha sigut un 

bon exemple, a pesar de les limitacions horàries, de distanci-
ament, d’aforament i d’ús de mascareta, l’hem pogut celebrar 
i hem tingut una molt bona participació i resposta per part de 
la ciutadania i entitats. Aquest fet ens fa mirar amb espe-
rança les properes Festes de Tardor, una nova oportunitat 
per a recuperar un dels sectors més afectats, el de la cultura, 
i sobretot la cultura popular, i l’oci. 

I és que esperem poder recuperar de mica en mica 
les diferents activitats que durant aquests mesos i fins a 
finalitzar l’any esdevenen al municipi, algunes tan emblemà-
tiques com l’11 de setembre, les festes de tardor, la cursa de 
karts de coixinets, el novembre literari... així com totes les 
activitats, tallers, exposicions i cursos que s’ofereixen en els 
diferents equipaments municipals, i també totes les activitats 
organitzades per les entitats i associacions. Ens hem d’anar 
recuperant i retornant a la normalitat. 

M’agradaria acabar animant a la ciutadania i professionals 
a participar de les diferents activitats que tindran lloc aquest 
mes, especialment a la IX Jornada de treball de la Xarxa 
0-6 enguany sobre  el Projecte de Modelatge 0-6, el pròxim 3 
de setembre a la Vagoneta i a la celebració de l’11 de setem-
bre, una celebració que tindrà un nou format, més actual, que 
esperem que tingui una bona acollida. 

Quan llegiu aquest article la majoria de vosaltres ja haureu 
recuperat les rutines habituals, aquell dia a dia que ens porta 
a tornar a comprar al comerç local, a portar la mainada a les 
escoles, a participar de la vida social del poble, a recuperar 
les passejades per Collserola i a utilitzar els serveis públics i 
equipaments de Sant Just.

Enguany el retorn del curs escolar tindrà menys incerteses 
que les existents fa un any, si bé seguim sense poder recuperar 
la plena normalitat ni a les aules ni en les activitats extraesco-
lars. Però el sol fet que aquestes s’hagin recuperat ja és un gran 
pas que facilita la vida social dels més menuts i la conciliació 
familiar. Vull aprofitar aquestes línies per a agrair l’esforç de 
la comunitat educativa i dels professionals que fan pos-
sible les activitats extraescolars per adaptar-se a realitats 
canviants i molt diferents de les que havíem conegut fins ara, 
demostrant que si bé aquestes activitats no estan exemptes 
de certs riscos, són perfectament factibles i necessàries en el 
context actual.

En un altre àmbit, espero que aquesta tardor la situació 
epidemiològica hagi millorat suficientment per recuperar les 
activitats que cada any s’organitzaven des de les entitats de Sant 
Just. Tenim la sort de ser un poble amb un teixit associatiu molt 

potent que omple d’activitats els carrers, places i instal·lacions 
de la vila durant tot l’any. Per poc que puguem intentarem que 
la presència d’aquestes activitats es recuperi notablement 
durant les pròximes setmanes. Ho farem adaptant-nos a les 
normatives sanitàries, però amb el desig que cada cop ens 
puguem apropar més a la situació pre –COVID. La tardor és 
rica en activitats culturals i lúdiques al nostre poble i res ens 
faria més il·lusió que poder recuperar aquelles activitats com 
el Shopping night o les Festes de Tardor – per posar només dos 
exemples - que l’any passat es van haver d’anul·lar.

Aquesta tardor, i això sí que no depèn de la situació sanitària, 
tindrem moltes obres en marxa en equipaments i espais 
públics de la vila. Un nou itinerari per a vianants i bicicletes 
es construirà per unir el Mas Lluí i el Barri Sud, així com 
una nova deixalleria davant l’ITV. Els carrers Bonavista 
(entre Creu i Major), Verge del Pilar o Caçadors viuran 
obres de remodelació, igual que la Sala Gran de l’Ateneu. 
Són obres de notable envergadura que provocaran molèsties 
en el veïnat. Aprofito per demanar paciència i comprensió a 
les persones més afectades per aquestes. També aquesta tar-
dor arribaran els nous contenidors, de majors dimensions 
i obertura més fàcil amb palanques de peus i manuals.

Finalment, i en un terreny més polític, enguany tindrem 
una Diada diferent. En primer lloc perquè una part dels actes 
es traslladen als jardins de Can Ginestar, malgrat que l’ofrena 
es manté a la plaça Pau Casals. I, en segon lloc, perquè la Diada 
d’enguany tindrà un caràcter més cultural – amb recital de po-
esia i diferents peces musicals – i més cívic atès que aprofitarem 
la Diada per retre un homenatge a diferents santjustencs i 
santjustenques que han destacat per haver realitzat un servei 
a la comunitat o haver portat el nom de Sant Just més enllà de 
les nostres fronteres. 

Espero que us agradi!
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“Obrir-nos al poble ens ha permès 
participar en projectes i ajuts que han estat 
molt positius per als nostres infants”

Entrevista amb l’equip educatiu de la Residència Infantil Emmanuel

La Residència Infantil Emmanuel va néixer el 1967 com una 
iniciativa aprovada per una agrupació de dones cristianes 
evangèliques de Catalunya i Espanya, però no va ser fins al ge-
ner de 1969 que va passar a ser una realitat. Des d’aleshores, 

moltes persones han treballat en aquest servei d’acollida del 
qual nombrosos nens i nenes s’han beneficiat.
La residència, que ja fa més de 50 anys que funciona, es va 
establir a Sant Just Desvern l’any 1975. 

Quina és la raó de ser de la residència 
Emmanuel?
Afavorir el desenvolupament integral dels 
infants que atenem, ajudant indirectament 
les seves famílies a restablir situacions ad-
verses amb el propòsit que cada menor pu-
gui tornar a la seva llar. Per aconseguir-ho 
treballem amb tres objectius: acollir i tenir 
cura de menors procedents de famílies en 
risc social; ajudar a cada menor en tots els 
aspectes (alimentació, roba, escolarització, 
hàbits socials, resolució de conflictes, cures 
mèdiques, ajuda psicològica i espiritual...); 
i donar temps a la família a restablir la seva 
situació perquè el menor pugui tornar al 
seu nucli familiar.

Com és el dia a dia de les persones  
usuàries?
És molt semblant al de qualsevol família 
nombrosa: els nens i nenes es lleven, es 
renten, fan el llit i esmorzen. Segueix un 

breu temps de convivència amb reflexions 
sobre valors cristians, seguit d’un repàs 
de l’agenda del dia que tenim al davant. 
Després de l’escola, és l’hora de berenar, 
i tot seguit  es combinen activitats d’es-
tudi, extraescolars, dutxes i temps lliure. 
Quan ja han sopat, hi ha temps lliure fins 
que cada infant marxa a la seva habitació. 
Amb un temps de lectura i de converses 
s’acaba el dia.

Amb quants infants 
treballeu actualment?
El centre té 12 places, atès els metres qua-
drats que té l’habitatge on està el centre, 
i actualment hi resideixen 10 menors.

Quin és el perfil de l’equip educatiu?
Al centre estem la Carme Collia, l’Àlex 
Sánchez i la Mariona Cardona i som edu-
cadors socials, però també treballem en 
col·laboració amb altres professionals 
externs, segons les necessitats.

Teniu contacte estret amb altres 
entitats i col·lectius del poble?
Fa uns anys vam veure la necessitat d’obrir-
nos al poble, tant a les diferents entitats i 
recursos com a les persones individuals. 
Aquest canvi ens ha permès conèixer pro-
jectes i recursos que han estat molt positius 
per als nostres infants, com poden ser les 
activitats extraescolars o el reforç escolar. 

També treballem molt estretament amb 
l’escola Montserrat i l’Institut Sant Just, 
que sempre ens han estat d’ajut perquè 
els nostres infants poguessin estudiar en 
funció de les seves necessitats i/o dificul-
tats. Igualment ens acollim a alguns ajuts 
que dona l’ajuntament i que podem accedir 
per les nostres característiques o necessitats. 
Estem molt agraïts al veïnat de Sant Just 
per la seva estima cap a la residència i cap 
als menors que hi viuen. Passen els anys i 
canvien situacions, però continuem tenint 
relació i sempre estem contents de les seves 
visites, trucades o correus electrònics.

Compteu amb voluntariat? Com es 
pot implicar la ciutadania en aquest 
projecte?
La tasca del voluntariat és fonamental 
per dur a terme el projecte de la Resi-
dència Infantil Emmanuel. Si bé és 
cert que la pandèmia ens ha obligat a 
prescindir del voluntariat físic, con-
fiem  en el fet que  ben aviat puguem 
reprendre aquesta part del projecte. 
Pel que fa a la implicació de la ciutadania, 
ho pot fer donant part del seu temps a 
través del voluntariat en reforç escolar, 
en activitats lúdiques o servei domèstic. 
També pot implicar-se a través dels dona-
tius, ja que no sempre es té el temps. Si és 
així, podeu trobar el número del compte 
bancari a la nostra pàgina web. 
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OBRes

EL JUSTTRAM CONSOLIDA 
EL SEU RECORREGUT 
PER CAN CANDELER

A partir de mitjan setembre, tots 
els autobusos de la línia JT (JustTram) 
passaran pel barri de Can Candeler, 
fent parada al carrer Rosa Sensat, al 
camí de Can Biosca i al camí de Can 
Candeler. Des de l’1 de febrer, la línia 
combinava els trajectes pel carrer 
Sant Josep i per Can Candeler però 
ara es consolida definitivament el 
recorregut pels carrers Rosa Sensat, 
Camí de Can Biosca i Camí de Can 
Candeler. 

Durant el mes d’agost s’han realitzat 
les obres de millora del carrer Bruc, que 
està previst que finalitzin properament. 

La remodelació integral d’aquest carrer 
permetrà soterrar les línies i serveis, mi-
llorar la seguretat per als vianants amb 

una vorera diferenciada de la calçada i 
disposar de nou enllumenat, mobiliari 
urbà i arbrat. 

El ple del mes de juliol va aprovar 
definitivament, i per unanimitat, els 
projectes de reurbanització dels carrers 
Caçadors, Verge del Pilar i Bonavista, 
en el tram entre Creu i Major. L’objec-
tiu d’aquests tres projectes és millorar 
l’accessibilitat dels vianants i ampliar 
les voreres. També se soterraran les ins-
tal·lacions aèries de serveis (electricitat 
i telefonia), es renovaran els paviments 

i l’enllumenat, es plantaran nous ar-
bres i es renovarà la xarxa superficial 
de sanejament. Al carrer Caçadors, es 
mantindrà l’arbrat i s’instal·laran escos-
sells de paviment drenat per millorar 
l’accessibilitat.

El pressupost d’aquests projectes és 
de 473.000 € pel c. Caçadors, 366.000 €  
pel c. Verge del Pilar i 314.000 € pel c. 
Bonavista.

Llum verda a la remodelació dels 
carrers Caçadors, Verge del Pilar 
i un tram de Bonavista

actuacions de millora al carrer Bruc

 Projecte de remodelació del carrer Caçadors
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HaBItatGe PÚBLIC

ADQUISICIÓ D’UN SOLAR PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE PER A GENT GRAN

El Ple del mes de juny va aprovar per unanimitat l’ad-
quisició de la meitat de la finca situada a l’av. Generalitat, 8, 
propietat de l’Ajuntament d’Esplugues (l’altra meitat ja per-
tany a l’Ajuntament de Sant Just). Aquest solar, situat entre 
la Rambla Modolell i el c. Parlament Català, es destinarà a la 
construcció d’habitatges dotacionals per a gent gran. 

Promunsa publica les bases per a l’adjudicació  
dels habitatges de lloguer al carrer Cadenes, 6-8

L’empresa municipal de l’habitatge, PROMUNSA, ha publicat 
les bases per a l’adjudicació dels pisos de lloguer disponibles 
a l’edifici del carrer Cadenes, 6-8, situat a tocar del Walden-7. 
Actualment hi ha dos habitatges disponibles i està previst que 
durant el 2022 n’hi hagin 11 més de la mateixa promoció.

Les persones que vulguin optar-hi hauran d’estar inscrites 
al Registre Únic de Sol·licitants d’Habitatge Públic i complir els 
requisits que s’especifíquen a la convocatòria. Per optar a la con-
vocatòria no cal presentar cap sol·licitud addicional, ja que la llista 
de sol·licitants correspondrà a les persones que estiguin inscrites 
al registre abans del 15 de setembre i que compleixin els requisits.

MÉS INFORMACIÓ: 
Web: promunsa.cat 
Telèfon 93 470 79 30 
Correu electrònic: administracio@promunsa.cat 
i recursos@promunsa.cat.

L’adjudicació es farà per sorteig públic davant de notari, el 
dia 20 d’octubre de 2021. La llista resultant del sorteig servirà 
per adjudicar els habitatges disponibles en el moment del sor-
teig, per a possibles substitucions en cas de renúncia d’alguna 
persona adjudicatària i per les adjudicacions posteriors quan 
quedin habitatges disponibles. 
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aJUts

Durant el mes de setembre 
s’obre el termini per sol·licitar 
els ajuts a la mobilitat

COMPROMÍS I VOLUNTAT PER A LA CREACIÓ 
DE 107 PLACES DE 0 A 3 ANYS EN UNA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El ple de juliol va aprovar per unanimitat el 
compromís i la voluntat de creació de 107 places 
de 0 a 3 anys en una llar d’infants de titularitat 
municipal, així com la sol·licitud de conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Educació. 
Aquest compromís, emmarcat en la construcció 
d’una nova escola bressol municipal a les Basses de 
Sant Pere, preveu que el centre tingui 8 places per 
a lactants, 39 per a infants d’entre un i dos anys i 60 
per a infants d’entre dos i tres anys. Les 107 places 
es crearan de forma esglaonada en tres cursos: 41 
el primer, 33 el segon i 33 més el tercer.

L’AJUNTAMENT NO COBRARÀ LA TAXA DE 
TERRASSES DEL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY

El ple de juliol va aprovar per unanimitat 
prorrogar la cancel·lació del pagament de la taxa 
de terrasses per al tercer trimestre. D’aquesta 
manera, no es girarà la taxa d’ocupació de la via 
pública per a terrasses durant el període entre 
l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021.

Properament s’obrirà el termini 
per sol·licitar els ajuts per fomen-
tar l’ús del transport públic i de la 
mobilitat sostenible. El ple de juliol 
va aprovar definitivament aques-
ta línia d’ajudes, que té l’objectiu 
d’incentivar l’ús del transport pú-
blic, així com mitjans de transport 
segurs, sostenibles i accessibles.

El programa de subvencions 
inclou dues línies d’ajuts: d’una 
banda, l’atorgament de targetes 
de transport públic a joves que 
estiguin cursant estudis fora del 
municipi i, de l’altra, la subvenció 
de despeses vinculades a la compra 
de bicicletes i patinets elèctrics.

REQUISITS GENERALS
  Estar empadronat a Sant Just 
Desvern, com a mínim des del 
l’1 de gener de 2021.
  Ser membre d’una unitat fami-
liar amb uns ingressos anuals 
inferiors a 45.000€.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A  
LA SUBVENCIÓ DE TARGETES DE 
TRANSPORT

  Estar en possessió de la matrí-
cula per als cursos acadèmics 
2020-2021 o 2021-2022 referida 
a estudis obligatoris i postobli-
gatoris reglats.

  Realitzar els estudis fora 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 presentar 
la sol·licitud.

  Que la compra de la bicicleta elèc-
trica o patinet s’hagi fet abans de 
presentar la sol·licitud i després 
de l’1 de gener de 2020. La compra 
l’ha d’haver efectuat la persona sol-
licitant en cas de ser major d’edat 
o algun dels progenitors en el cas 
de menors d’edat.
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Nou tram de carril bus a la 
carretera Reial per afavorir la 
circulació del transport públic

en marxa l’elaboració del nou 
Pla Local de Joventut

Donant compliment a 
l’objectiu d’impulsar políti-
ques públiques i defensar els 
interessos del jovent, tot fo-
mentant la seva participació 
activa -tal com es recull en el 
Pla d’Actuació Municipal de 
l’Ajuntament-, el passat mes 
de juny es va iniciar l’elabo-
ració del nou Pla Local de 
Joventut, que donarà conti-
nuïtat a l’anterior. 

En aquests moments s’es-
tà fent la diagnosi, la qual 
servirà per posar les bases 
necessàries per desplegar 
futures polítiques adreça-
des a les persones joves del  
municipi. La voluntat és que 
sigui un Pla participat i que 
compti especialment amb 
l’opinió dels i les joves d’entre 
12 i 35 anys. En aquest sentit, 
l’articulació del Pla es durà 

a terme a través de diferents 
espais de participació, i la di-
agnosi inicial es completarà 
amb enquestes adreçades a 
aquest col·lectiu.   

En el marc del Consell 
Municipal de Joventut que 
es farà al setembre, es pre-
veu dissenyar activitats per 
promoure espais participa-
tius durant el mes d’octu-
bre adreçats al jovent que 
serveixin per dissenyar el 
futur Pla. A partir de les 
necessitats detectades i les 
seves propostes es concre-
tarà el  marc estratègic i les 
actuacions que s’executaran 
durant els quatre anys de 
vigència que preveu aquest  
nou Pla. 

Segueix les novetats del 
procés i de les futures accions 
al web del Casal de Joves.

Amb l’objectiu d’augmentar 
i millorar la connectivitat i el 
transport públic de Sant Just 
Desvern, aquest mes d’agost 
s’ha pintat un carril bus entre 
l’avinguda Generalitat i el car-
rer de l’Estalvi. Es tracta d’una 
acció executada per l’AMB mit-
jançant la qual aquest tram de 
la ctra. Reial que tenia dos car-
rils, passa a tenir-ne un carril de 
circulació de vehicles en sentit 
Esplugues, per tal d’afavorir 
la circulació del transport pú-
blic, millorant la seva rapidesa i  
reduir, així, la durada dels seus 
desplaçaments.

Aquesta acció s’inclou en 
el Pla d’Acció Municipal (2019-
2023), dins l’eix dedicat a fer de 
Sant Just un territori respectuós 
amb la natura, orgullós de Coll-

serola i que fomenta el transport 
públic i la mobilitat segura, sos-
tenible i accessible. Un pas més 
en la remodelació de la ctra. Reial 
per convertir-la, en un futur, en 
un bulevard amb tramvia, entre 
el passeig del Doctor Ribalta i la 
Rambla de Sant Just. 
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Festa maJOR

A les propostes més tradicionals com 
la ballada de gegants, les sardanes, el 
cinema infantil, els concerts, el laberint 
de contes i la passejada literària, s’hi han 
sumat d’altres més noves com el musical 
Mamma Mia, el monòleg feminista d’Ana 
Polo i Oye Sherman i el bingo musical, 
entre d’altres. 

La bona predisposició de les entitats 
per reinventar-se i adequar les seves pro-
postes als canvis de normatives, ha estat 
fonamentalment perquè Sant Just hagi 
tornar a gaudir de la seva Festa Major. 

A causa de la pandèmia, fins al darrer 
dia la Festa Major va haver d’anar vari-
ant el seu format per adaptar-se a les 
noves mesures i restriccions. Tot i així, 
la ciutadania ha gaudit de les diferents 
propostes amb ganes però també amb 
precaució. 

Per garantir la seguretat, totes les 
activitats tenien aforament limitat i per 
assistir-hi calia fer reserva prèvia. Del 3 
al 6 d’agost, l’oferta ha estat molt variada. 

Una Festa major adaptada, 
segura i participativa

Festa 

maJOR 
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meDI amBIeNt

El terme municipal de Sant Just Desvern compta amb 443 
hectàrees situades dins de Collserola, el que representa un 
56% del total del municipi i un 5,3% del parc natural. Però a 
banda d’aquesta proximitat amb l’espai natural, Sant Just també 
es caracteritza per la gran quantitat de zones verdes situades 
dins la trama urbana.

En total, el municipi compta amb 21 hectàrees de zona 
verda urbana repartides en 34 parcs i jardins. Les santjus-
tenques i els santjustencs disposen, de mitjana, de 10,7 metres 
quadrats de zona verda urbana per habitant.

La varietat d’espècies arbòries és un altre aspecte caracte-
rístic de la flora urbana del municipi. Els carrers i parcs de Sant 
Just compten amb 7.600 arbres de 46 espècies originàries 
de la zona, 4.000 a la via pública i 3.600 en zones verdes de 
parcs i places. 

  BON ÚS DELS PARCS   I JARDINS

El manteniment dels parcs i jardins i la bona con-
vivència entre persones usuàries són una responsabilitat 
compartida i un element clau per tal que tota la ciutadania 
pugui gaudir-ne en les millors condicions. Per això és molt 
important:

  Mantenir net l’espai
  Respectar la jardineria i el mobiliari
  Jugar a pilota únicament a les zones habilitades
  Respectar els horaris de descans del veïnat
  Passejar els animals lligats i recollir els excrements
  No alimentar els animals de carrer

  LLUITA BIOLÒGICA

Des de fa cinc anys, l’Ajuntament fa 
front a les plagues únicament amb tracta-
ments biològics. Es tracta d’una estratègia 
de control sense productes químics, que 
consisteix en l’ús d’organismes vius per 
combatre plagues i malures dels arbres, 
introduint depredadors, parasitoides o 
patògens que actuïn sobre la plaga i en 
redueixin la seva població.

  ELS ESPAIS VERDS POTENCIEN 
  LA BIODIVERSITAT

La gran varietat d’arbres, arbustos i 
plantes estimula la presència de fauna 
autòctona, ja que alimenten els ocells i els 
proporciona espais on nidificar. D’altra 
banda, les 35 caixes niu instal·lades a Sant 
Just ofereixen un espai de reproducció 
segura a diverses espècies, com les ma-
llerengues, el pardal i el raspinell comú.

Parcs i jardins de sant Just Desvern

 Morera (Morus alba) 418 exemplars  Pi (Pinus sp.) 347 exemplars

 Plàtan (Platanus x hispanica)  444 exemplars  Lledoner (Celtis australis) 888 exemplars

  LES ESPÈCIES MÉS COMUNES SÓN: 

 Tipuana (Tipuana tipu) 673 exemplars
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meDI amBIeNt

Els pipicans i correcans disposen d’una normativa que regula diversos aspectes, com l’obligatorietat de recollir les defeca-
cions dels gossos o posar morrió als animals potencialment perillosos.

  PIPICANS I CORRECANS

Sant Just Desvern disposa d’espais 
perquè els gossos s’esbargeixin i puguin 
fer les seves necessitats. Aquestes zones 
perimetrades estan dotades de bancs, pa-
pereres per dipositar les deposicions dels 
gossos i fonts canines, així com arbustos 
i zones d’ombra.

  Correcan Jardins Pere  
Dot i Martíenz

  Correcan Plana Padrosa  
(Parc Plana Padrosa)

 Pipicà Plaça de la Pau
  Pipicà Av. Generalitat 
 Pipicà Parc del Mil·lenari

  JUGATECAMBIENTAL

El Parc del Mil·lenari i el Parc de 
Torreblanca acullen setmanalment la 
Jugatecambiental, activitats guiades or-
ganitzades per l’AMB on els infants poden 
jugar i experimentar mentre coneixen els 
valors dels parcs.

ESPAIS D’APRENENTATGE I EXPERIMENTACIÓ

Els parcs i jardins de Sant Just també són un espai ideal per conèixer l’entorn 
natural de primera mà. Algunes de les activitats més destacades que s’hi duen a 
terme són:

  MANTENIMENT DELS PARCS

Els espais verds urbans i els arbres 
i plantes de la via pública requereixen 
unes tasques de manteniment, que 
s’agrupen en tres grans àrees: la neteja, 
la jardineria i les instal·lacions de reg. 

La conservació de l’arbrat, els 
arbustos, les zones de gespa, els 
parterres i jardineres, les superfí-
cies de sauló, els espais rústics, la 
neteja dels espais verds i el mante-
niment de les instal·lacions de regs 
i fonts són algunes de les tasques que 
diàriament es duen a terme. La poda 
és una altra actuació fonamental per 
tal d’afavorir la convivència entre els 
arbres i la trama urbana.

  DIVENDRES AL PARC

Propostes de joc per a infants de di-
verses edats organitzades per entitats i 
col·lectius del municipi.

  JARDÍ D’HERBES   
  REMEIERES 

Projecte en 
què usuaris i usuà-
ries del Centre So-
cial el Mil·lenari 
participen en la 
creació d’un jardí 
de plantes medi-
cinals i remeieres.
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NOtÍCIes BReUs

Després de la publicació de la llista 
provisional de persones admeses i exclo-
ses en la convocatòria per a l’adjudicació 
dels horts municipals de Can Cardona, 
i un cop resoltes les reclamacions i/o  
esmenes, són 68 les sol·licituds que  
opten a la concessió.

El 16 de setembre es farà el sorteig 
en els supòsits en què el nombre de sol-
licituds sigui superior al nombre d’horts 
disponibles. Recordem que en aquesta 

convocatòria s’ofereixen 32 horts, d’en-
tre 50 i 75 m2 de superfície, destinats a 
sis col·lectius diferents:

  13 horts per a persones de més de 65 
anys i/o jubilades

  10 horts per a persones aturades
  3 per a persones de 18 a 30 anys
  3 per a persones de 31 a 64 anys
  2 per a projectes socials o educatius
  1 per a entitats 

Oberta la convocatòria per  
les ajudes socials de l’IBI fins  
el 8 d’octubre

El termini de presentació 
de sol·licituds per a la convo-
catòria de les ajudes socials 
relatives a l’Impost sobre 
Béns Immobles, calculada 
sobre l’IBI de 2020, està 
obert fins el 8 d’octubre. 

Es poden beneficiar 
d’aquesta acció les persones 
propietàries o llogateres d’un 
habitatge a Sant Just Des-
vern, que sigui la seva resi-
dència habitual. Les persones 
interessades poden presentar 
la seva sol· licitud en línia, o 

de forma presencial dema-
nant cita prèvia al telèfon 900 
102 658 (de 9 a 14 hores).

És el novè any consecutiu 
que s’atorguen aquests ajuts 
a persones i famílies que 
compleixen uns determinats 
requisits econòmics i socials. 
La voluntat és ajudar les 
famílies amb pocs recursos 
o que tenen dificultats eco-
nòmiques al finançament 
parcial de les quotes cor-
responents a l’impost sobre 
béns immobles. 

el trambaix millora la connexió 
amb el metro 

A final juliol es va inaugurar una nova parada de la línia 
5 del metro a la carretera de Collblanc (l’Hospitalet), a 40 
metres de la parada Ernest Lluch de les línies T1, T2 i T3 
del Trambaix. D’aquesta manera, les persones usuàries del 
Trambaix disposen d’un nou punt de transbordament directe 
amb la xarxa de metro de Barcelona. El trajecte des de la parada 
Rambla de Sant Just fins a la nova connexió amb la línia 5 del 
metro és de 16 minuts.

D’altra banda, la línia de bus H8 (Camp Nou – Bon Pastor) 
també ha prolongat el seu recorregut per connectar directa-
ment amb la nova estació de metro, convertint aquest punt 
estratègic entre l’Hospitalet i Barcelona en un hub de trans-
ports intermodal. 

el 16 de setembre es farà el sorteig públic per a l’adjudicació 
dels horts de Can Cardona 
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NOtÍCIes BReUs

sant Just formarà part del nou servei 
de bicicleta metropolitana inspirat  
en el Bicing de Barcelona

El Consell Metropolità de l’AMB va 
aprovar a final juliol el seu establiment, 
que veurà la llum previsiblement a finals 
del 2022. Aquest nou servei metropolità 
recull l’experiència de l’e-Bicibox i pren 
el Bicing com a referent per fer un servei 
metropolità més potent, de més abast 
territorial i complementari al sistema de 
transport públic.

L’AMB és la creadora i titular d’aquest 
nou servei de bicicletes públiques, i co-
ordinarà la implantació del servei amb 
els municipis metropolitans.

En una primera fase, el servei comp-
tarà amb 2.000 bicicletes i 200 estaci-
ons, distribuïdes per 15 municipis de la 
metròpolis. 

A part de Sant Just Desvern, també 
serà present als municipis següents: l’Hos-
pitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà 
de Llobregat, Santa Coloma de Grame-
net, el Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Molins 
de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
Gavà i Castelldefels. 

La Policia Local vol facilitar encara 
més els tràmits per al desballestament 
de vehicles, per la qual cosa ha habi-
litat un formulari a la seu electrònica 
mitjançant el qual les persones pro-
pietàries poden renunciar a tots els 
drets que puguin tenir sobre el mateix 
en favor de l’Ajuntament. Amb aquest 
document, la Policia es fa càrrec de 
la baixa definitiva del vehicle i el seu 
posterior desballestament sense cap 
cost per a la persona propietària. 

Facilitar les baixes 
de vehicles 
per al seu 
desballestament

Festes locals  
de 2022 

El Ple de juliol va aprovar la de-
terminació de festes locals per a l’any 
2022. Les dates escollides són el 6 
d’agost (Festa Major) i el divendres 
23 de setembre.

Renúncia del regidor  
de la CUP-amUNt 

El ple ordinari del mes de juliol va prendre conei-
xement de la renúncia de Carles Garcia, regidor del 
grup municipal CUP-AMUNT. Garcia deixa l’acta 
després de dos anys formant part de la Corporació 
com a regidor de l’oposició. 
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eN FLaIX

Més de 60 establiments de comerç i restauració de Sant Just, Sant Feliu i 

Sant Joan es van tornar a donar cita en la 3a edició del Sant’s Market, una 

acció conjunta de dinamització comercial que es va fer a principi juliol al 

parc de Torreblanca.

En el marc de l’espectacle pirotècnic de la Festa Major es va presentar l’escultura LGTBIQ+, a la rotonda de l’av. Indústria i el c. Salvador Espriu, en memòria, reconeixement i reparació de les persones del col·lectiu que han lluitat i lluiten per erradicar la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere 

Durant els mesos de juny i juliol, s’han fet recepcions a l’Ajuntament per 

reconèixer la tasca i felicitar equips esportius del poble que han assolit fites  

i èxits durant la temporada 2020-2021 
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“No compris, adopta” és el nou mural que es pot veure al mur exterior del Casal de Joves i que va fer l’artista  Jaume Montserrat dins les activitats de la tarda Urban Style, organitzada per l’equipament juvenil.

El 19 de juliol, la veïna resident a la residència Vitàlia Antonia Segovia 
Briquets, va fer 100 anys. L’alcalde, Joan Basagañas, i la regidora de Gent 
Gran, Quima Giménez, van fer-li una visitar per felicitar-la. Per molts anys!

Aquest estiu l’empresa municipal Promunsa s’ha encarregat de canviar 
l’enllumenat d’alguns carrers del municipi per uns elements led més eficients. 
A més, a la Rambla Sant Just, a l’av, Indústria i a Miquel Reverter s’han 
incorporat nous fanals per il·luminar, concretament, els passos de vianants i 
millorar, així, la seguretat de les persones vianants.

Les diferents modalitats de Casals i activitats d’estiu s’han dut a terme amb 

normalitat i respectant totes les mesures de seguretat anticovid. Infants i 

joves han pogut gaudir de propostes esportives, lúdiques i artístiques

Aquesta tardor és podrà gaudir d’un nou Cicle de música La Birce. Activitats.cat i l’Ateneu de Sant Just continuen apostant per cantants de renom del panorama musical català. La primera actuació serà el 2 d’octubre amb la Gemma Humet. Tots els concerts es faran a les 19 h a la Sala del Cinquantenari de l’Ateneu 
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GARANTIR L’FP 
A SANT JUST

Josep M. Rañé Blasco
Grup Municipal 
del PSC

Finalment, la Policia Local no es trasllada a les Bas-
ses de Sant Pere. Els espais de la Fundació d’Arts 
Gràfiques Antoni Algueró continuaran destinant-se 
íntegrament a la formació professional del sector. 
El setembre de l’any passat els gestors de la Fundació van 
acudir a l’Ajuntament per comunicar que volien retornar 
anticipadament al municipi 1.000 m² dels que disposaven.

La raó esgrimida era la reiterada impossibilitat per 
aconseguir que el Departament d’Educació concertés 
amb ells el desenvolupament de mòduls professionals de 
primer i segon grau en l’especialitat d’Arts Gràfiques. Això 
els feia renunciar a una part del seu objectiu de funcionar 
com un centre integral d’FP, adreçat a formar a les perso-
nes al llarg de totes les diferents etapes de la seva vida 
laboral, quan es formen per entrar a la professió, quan han 
de millorar-la o quan estan a l’atur. Com el departament 
competent en matèria d’ocupació (diferent de l’anterior), 
sí que concerta la formació per les persones ocupades (FP 
continua) i per a les aturades (FP ocupacional) continuarí-
em oferint aquesta formació.

En aquest context i després d’analitzar la idoneïtat de 
l’espai i habilitar els recursos econòmics per recuperar-lo 
anticipadament i la seva adequació, el govern va comuni-
car la decisió de traslladar els serveis de la policia Local 
a Basses de Pere.

Posteriorment i de forma precipitada, el departament 
d’Ensenyament va anunciar que aquest mateix setembre 
gestionarà directament els mòduls professionals d’arts 
gràfiques - que fins ara no concertava amb la Fundació - i 
a més ho faria en les instal·lacions i amb la maquinària de 
la Fundació. Amb aquest inesperat i, al nostre entendre, 
una mica improvisat canvi, de nou tornaven a ser neces-
saris tots els espais per impartir la formació professional 
el curs vinent.

El conjunt de l’equip de govern, PSC i Movem, ho hem 
tingut clar. Calia garantir l’oferta formativa profes-
sional que necessiten les persones joves, o no tan 
joves, que treballen o vulguin treballar en el sector d’arts 
gràfiques. Ni podien ni volíem posar en risc aquest projec-
te pel qual vàrem apostar ja fa de temps.

És cert que això ha tancat una oportunitat per traslladar 
ràpidament la Policia Local a uns espais més amplis dels 
que utilitza a Can Ginestar, però ja estem explorant altres 
opcions. A curt termini, ampliarem les dependències 
actuals, alhora que concretarem la millor opció on ubicar-
la, a mitjà termini, cobrint en tot moment les necessitats 
de seguretat de Sant Just.

En el Ple de Juliol vam donar suport a l’aprovació 
les bases per a la subvenció de bicicletes elèctriques 
i patinets, per a gent jove, i la subvenció de targetes 
de transport per als desplaçaments a escoles i centres 
formatius ubicats fora del poble. És una bona mesura, 
que a més arriba aquest mes de setembre en el qual se 
celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Però la 
mobilitat sostenible va més enllà de practicar-la 
durant una setmana o que es faci via per a vehi-
cles unipersonals elèctrics. A Sant Just segueix sent 
un gran repte pendent de resoldre.

La gran proximitat amb Barcelona, obliga al fet que la 
mobilitat amb transport públic sigui ràpida, per tal de 
fer-la més atractiva que el vehicle privat, i això vol dir 
que necessitem més freqüències de pas de les que 
tenim actualment, i que el temps entre arribar a la pa-
rada i entrar a la ciutat no sigui superior als 15 minuts.

Internament encara no tenim resolt el transport 
públic a l’escola Canigó i a la Bonaigua, equipa-
ments municipals  als quals per accedir-hi cal fer-ho 
amb cotxe.

Per al foment de l’ús de les bicicletes i els patinets, 
sobretot per a la població més jove, és necessari que 
els carrils bici siguin segregats, per tal de garantir 
la seguretat dels usuaris i usuàries, i aquesta assigna-
tura també està pendent, sobretot en vies com la Ram-
bla que té molta intensitat d’ús. I un carril bici segregat 
al Passeig de la Muntanya facilitaria l’accés amb bici i 
patinet tant a l’Institut com a la Bonaigua, amb la tran-
quil·litat pels pares i mares de saber que així seria un 
mitjà més segur.

I la mobilitat sostenible també és anar a peu. 
Anar a peu a comprar, a l’escola, a treballar, a l’esbarjo, 
etc... Això també està pendent: cal definir eixos de 
connexió de barris amb equipaments, comerç, 
escoles, i fer que siguin fàcilment transitables a peu, 
amb voreres més amples, accessibles, bona senyalit-
zació, espais de descans, arbrat adequat, etc. I si final-
ment s’opta per l’ús del cotxe elèctric, el gran problema 
que tenim és que no disposem de cap electrolinera d›ús 
públic en tot el nostre municipi. Encara hi ha molta 
feina a fer des de l’Ajuntament per fer de Sant Just 
realment un poble més net.

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Per molts, Sant Just és allà on fem vida, on treballem, 
on tenim família i amistats, on ens relacionem i construïm 
comunitat. Fins i tot, per aquelles persones que viuen el 
seu dia a dia lluny de Sant Just, per feina, el poble és casa 
seva. A Sant Just tornem cada dia i és l’epicentre dels 
nostres projectes vitals.

Durant la pandèmia hem viscut intensament el po-
ble. Potser més que mai. Hem conegut millor als nostres 
veïns i veïnes, ens hem aproximat al comerç local, hem 
trepitjat els carrers de Sant Just i els camins de Collserola. 
Ens hem fet nostre Sant Just, fruit de la pitjor situació pos-
sible, cert, però amb tot el que la pandèmia ens ha pres, 
hem aprofitat el poc que ens ha donat.

La gent de Sant Just hem vist què ens agrada i què 
voldríem canviar, hem vist què volem ser i com vo-
lem ser-ho.

A Esquerra Republicana tenim molt clar que el Sant 
Just del futur s’ha de pensar i construir ara. I que les 
eleccions municipals del 2023 seran clau per saber 
de quina manera arribarem a aquest futur.

L’actual Govern municipal ha deixat passar massa 
oportunitats per millorar el poble. El nostre Ajuntament és 
un actor passiu de la realitat. Gestiona. I ja està. No té 
ambició. No ha fet un exercici seriós per potenciar Sant 
Just i les seves singularitats, un poble on viure-hi i no un 
únicament on dormir i fer gestions.

Cal canviar les dinàmiques. És hora de recuperar 
la iniciativa amb un Govern republicà i de progrés que 
treballi a favor del teixit comercial de proximitat; 
que cusi el territori; que entengui que ens cal deixar 
enrere una economia basada en la construcció i la 
indústria pesada i aposti per espais atractius per a 
empreses i indústries; que aposti clarament per la cul-
tura i l’educació com a espais fonamentals de creixe-
ment personal i social.

Ens agradaria molt fer aquesta transformació amb 
vosaltres, que sigueu els protagonistes del Sant Just 
del futur i fer un poble republicà. Teniu propostes que 
ens ajudin a construir-lo? Volem escoltar-les i parlar-ne.

Podeu fer-les arribar entrant al web https://fem-
santjust.cat/participa/ i també mitjançant el What-
sApp del grup municipal al 661 986 337 o les xarxes 
socials Twitter, Instagram i Facebook.

MOBILITAT SOSTENIBLE 
DIA A DIA

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

VOLEM FER 
AMB TU UN 
SANT JUST 
REPUBLICÀ

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC
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ATUREM 
L’AMPLIACIÓ 
DE L’AEROPORT

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

El Delta del Llobregat és un territori de gran valor 
per al Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, i Catalunya. Hi conviuen, en un delicat equilibri, 
infraestructures de transport, industrials, urbanes, i tam-
bé agrícoles i naturals d’un alt valor; hi trobem una gran 
infraestructura mediambiental inclosa en la Xarxa Natura 
2000 que protegeix ecosistemes i hàbitats.

L’Acord de París va establir el compromís de reduir les 
emissions dels vols nacionals. Per tant, caldria una 
acció immediata per a la reducció de les emissions 
dels vols nacionals i europeus. A més a més, la Unió 
Europea ha publicat el Green Deal i ha aprovat la Llei Eu-
ropea sobre el Clima que estableix l’objectiu i compromís 
polític de la neutralitat l’any 2050.

L’ampliació suposaria un augment en l’activitat 
aeroportuària, passant de les 52.000.000 persones 
usuàries actuals per any a 75.000.000, segons AENA, fet 
que faria del tot insostenible el desenvolupament 
econòmic i social del territori en una època d’emer-
gència climàtica, incrementant les emissions de CO₂ i la 
contaminació que pateix l’Àrea Metropolitana.

Però més enllà dels impactes ambientals irreversibles, 
la proposta d’AENA és un projecte continuista, que es fo-
namenta en les evolucions del sector en el passat. L’am-
pliació no és impulsar l’economia: és més especu-
lació, més turistificació, més precarietat, més canvi 
climàtic. El contrari del que necessita el nostre país.  Per 
impulsar l’economia és més important tenir un sistema de 
transport amb condicions dins de Catalunya.

En un país que ja té un dèficit d’infraestructures enor-
me, té molt més sentit destinar els 1.700 milions 
que AENA quantifica les obres d’ampliació per 
l’ampliació a millorar la xarxa ferroviària, que ha de 
ser l’element central de la mobilitat del futur i afavorir la 
reindustrialització i l’activitat de serveis avançats. Perquè 
això passi, es necessiten altres polítiques i inversions que 
han de formar part del marc de debat. Cal que una in-
versió d’aquesta importància en l’aeroport serveixi 
per canviar el model productiu, no per persistir amb un 
model que ja sabem ha arribat al límit viable.

Ja no es pot planificar sense considerar l’emergència 
climàtica i no considerar la pèrdua més gran de biodiver-
sitat a escala planetària.

CRÍTICA CONSTRUCTIVA 
PER UN #SANTJUST 
MÉS EFICIENT 

 

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

QUE AIXEQUI LA MÀ QUI HAGI 
ESTAT CONSULTAT!
 

Anna Vilanova
Regidora no adscrit

Denuncio una mala gestió del Govern actual heretada 
pels mandats anteriors quan el Govern estava format per 
PSC, ERC i Movem-Sant Just.

Proposo contractar una consultora externa per auditar 
tots els departaments de l’Ajuntament i donar una solució 
amb més velocitat, més productivitat, més eficiència.

M’ofereixo al Govern del #joanbasagañas per treballar 
conjuntament i buscar la forma per fer un Ajuntament més 
pròxim a la ciutadania i eficaç. Cal millorar serveis com 
la neteja, seguretat, rapidesa 
amb tràmits i permisos i re-
duir costos estructurals

I vull agrair al Carles Garcia 
de la CUP la seva dedicació 
i estima pel nostre municipi 
#santjustdesvern. Ets un 
crack Carles.

Sant Just va creixent (20.000 habitants ben aviat, en-
horabona?) amb nous barris quasi perifèrics (els Miralls, 
Mas Lluí...) i la ciutadania del carrer ens anem trobant les 
coses mastegades i ja planificades sense poder decidir 
com les volem. 

Ens han dit que el destí de Can Freixes, la remodelació 
de la plaça de la Pau, els noms de places i inclús la mobi-
litat viària d’algun barri s’han treballat participativament. 
Però, a tu t’ho han preguntat? Qui se n’ha assabentat 
d’aquests processos participatius? ¿Els militants, simpa-
titzants o entitats afins a l’equip de govern, només? 

Ens hem d’espavilar en deixar enrere la vella manera 
de fer política i prendre les decisions importants amb 
tota la ciutadania.
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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 setemBRe 2021.
saNt JUst DesVeRN

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

Per a moltes persones i 
moltes famílies, l’inici 
de l’any es produeix 

al setembre i no pas al mes 
de gener. El mes de setembre 
esdevé un mes on comença 
tot de nou: els curs escolar, 
les activitats extraescolars, la 
tornada a la feina amb forces 

renovades, les temporades es-
portives, el retrobament amb amistats i 
familiars després del període estival... 
L’activitat pública comença amb força, 
amb propostes noves i amb la il·lusió de 
les noves inscripcions a les activitats 
proposades als equipaments municipals.  
La Diada Nacional de Catalunya és una 
celebració que marca també l’inici del 
nou curs polític, i aquest any, hem volgut 
que també marqui l’inici del curs social 
i cívic, obrint l’acte amb la voluntat de 

fer-lo més inclusiu i celebrar la nostra 
festa nacional d’una manera solemne com 
cal i a la vegada obrint-la a la diversitat i 
la ciutadania. Per aquest motiu, enguany 
volem iniciar l’acte de la Diada amb un 
acte de reconeixement a diverses perso-
nes, entitats i ens que han estat cabdals 
en els darrers temps que hem viscut a 
causa de la pandèmia per la covid-19. 
La música, la poesia i per descomptat 
l’ofrena floral institucional i d’entitats 
amb la cantada del Cor Lo Pom de Flors 
davant de l’escultura Catalunya formaran 
també part d’aquesta celebració.

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.

Una Diada més CÍVICA I SOCIAL a Sant Just inicia els curs després de l’estiu

Dissabte dia 11
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

11 h a 12.30 h – Can Ginestar
Acte de reconeixement a persones, entitats i ens del municipi
Lectura literària a càrrec del poeta Gerard Vila Nebot
Cantada del Cor Lo Pom de Flors
Música mediterrània amb Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach

13 h – Parc de Pau Casals
Ofrena floral institucional i d’entitats a davant de l’escultura “Catalunya”
Cantada amb el Cor Lo Pom de Flors
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 A SANT JUST A SANT JUST

NO Us PODeU PeRDRe... 
7è Triatló infantil de L’3scola 
i Club Natació Sant Just
Més informació: 
www.triatlo.org, 
www.cnsantjust.cat 
i triatlo@cnsantjust.cat
Diumenge 19 de setembre, du-
rant el matí. Entorn CEM La 
Bonaigua

Celebració del Dia 
d’Extremadura amb l’Associació 
Cultural Casa d’Extremadura
Diumenge 19 de setembre, 
durant el matí. Pl. de la Pau

Conferències del cicle “Aquestes coses existeixen! 
Els monstres de la Universal”, amb Ludovico Longhi
Cal reservar prèvia. També els dies 28 de setembre i 5 d’octubre.
Dimarts 21 de setembre, a les 19 h. Can Ginestar

El Documental del Mes: Com jo vulgui (As I want), 
de Samaher Alqadi
Preu: 6 € (general) i 4 € (socis/es Ateneu)
Dimarts 21 de setembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Excursió a Sant Jaume de Frontanyà amb la SEAS
Inici de la temporada d’excursions.
Informació i inscripcions: www.santjust.org/seas i   
seas.santjust@gmail.com
Diumenge 26 de setembre, a les 7 h. 

Agrupació Fotogràfica Sant Just
Inici de la temporada, dilluns 27 de setembre, a les 19 h. 
La Vagoneta
Sessions informatives de cursos de fotografia, dimarts 28 
de setembre

 18 h, curs de fotografia digital
 19 h, curs de Photoshop des de zero
 20 h, curs de revelat de fotografies amb Lightroom Classic

 Sopar de motxilla de la SEAS
En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies 
guanyadores del Concurs Fotogràfic de la SEAS 2019.
Dissabte 18 de setembre, a les 21 h. Pati del Roure de 
l’Ateneu

Inici de les activitats de Jugatecambiental
A partir de les 11.30 h
Parc del Mil·lenari, els dissabtes 
Parc de Torreblanca, el diumenge

   Campanya de donació de sang amb el Banc de Sang  
i Teixits

   Reserva hora a www.donarsang.gencat.cat, xarxes  
socials o al telèfon 677071756

  Dimarts 14 de setembre, de 10 h a 14 h. Casal de Joves

Cicle Gaudí: La dona il·legal, de Ramon Térmens
Thriller amb rerefons social. 119 min.
Preu: 4,50€ (general), 3 € (socis/es Ateneu, Òmnium Cultural, Club 
Vanguardia i Carnet Jove).
Dimecres 15 de setembre, a les 19 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Dissabte 18 de setembre, de 10 h a 14 h

25è aniversari de l’Associació 
Salut Mental 
Baix Llobregat

  25 anys d’històries com-
partides 

  Homenatge a Montse Ga-
lilea, Magdalena Crespo, 
Gloria Daura, Montse 
Llop i Jaume Vidal

  Mostra artística: Art per 
la salut mental, de l’13 al 
19 de setembre.

Dissabte 18 de setembre, 
a les 12 h. Claustre de Les 
Escoles

AL CASAL DE JOVES
Xerrada antifeixista enfocada a millorar la convivència 
i evitar la radicalització i augment dels casos de violència
Dimarts 21 de setembre, a les 19 h

Biblioteca vivent, acostant realitats LGTBIQ+
Activitats intergerenacionals per apropar la realitat de les 
persones migrans i refugiades GSRDI / LGTBQAP+ i con-
nectar-nos d’una manera més humana i propera.
Dimarts 28 de setembre, a les 19 h
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CLUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament d'aquestes 

propostes pensades per a vosaltres.

INICI DELS CURSOS: 
1a SETMANA D’OCTUBRE
Inscripcions fins al 17 de setembre, de 9 h a 
13 h, al Centre Social El Mil·lenari i al telèfon 
933718987

Centre Social per a la Gent Gran
Activitats al Centre Social El Mil·lenari
Inici de les inscripcions a les activitats dirigides 
per a la gent gran.

Activitats dirigides: tai-txí, mou-te, estira-
ments, ball en línia, memòria, internet
Preu: 15€ / 30 € el trimestre

Altres activitats: jocs, mandales, manualitats, 
club ganxet...
Activitats gratuïtes.

Al gener del 2020 l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran (AUG-
GE) va celebrar el 10è aniversari en 
una gran trobada d’amistats i persones 
col·laboradores que no feia preveure 
encara el terrible any de la pandèmia.
Posteriorment, l’Aula ha continuat 
proporcionant sessions culturals de 

qualitat en una sessió setmanal que, això 
sí, s’han hagut de gravar per poder gaudir 
d’elles a través de les sessions virtuals 
que s’han posat en marxa.
I al curs vinent? Doncs, la història, l’art, el 
cinema, la música, la salut, el pensament 
contemporani... continuaran sent el plat 
fort amb la confiança que més endavant 
puguem gaudir de les trobades presen-
cials i l’enriquidora interacció amb el 
professorat.

I si tot va bé, hi ha previstes excursions 
a Vic i Sant Pere de Casserres, noves 
exposicions d’art i les conferències 
setmanals.

Per participar en les sessions virtu-
als, 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

AUGGE
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eXPOsICIONs PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

AVANÇ MES D’OCTUBRE...
SANT JUST ENS AGRADA

SELECCIÓ DE TUITS

Instagram #santjust

SETEMBRE 2021

Les tres notícies de Ràdio Desvern més 
consultades a santjust.cat durant el mes de juliol 
(5.407 clics)
1.  Divendres obre “Sushimore” un nou restaurant 

de sushi a Sant Just
2.  Sant Just Desvern tindrà toc de queda fins que 

s’acabi la Festa Major d’enguany
3.  Comencen els treballs per al futur soterrament 

de les línies elèctriques del carrer Freixes

Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat
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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 al 
santjust.cat i resoldrem la 
incidència.

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 

Mamma Mia a la Festa Major de Sant Just, 
felicitar a tot l’equip que ho ha fet possible 
i al Dani per haver fet realitat el seu 
projecte#mammamia #festamajor #santjust 
#estiu2021 #canginestar #festamajor2021

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

Policia Local 93 473 10 92

La maleta d’Agustí Centelles
A la Sala MercArt, del 4 de setembre al 16 d’octubre
Acte de presentació: divendres 10 de setembre, a les 
19.30 h. Horari Sala MercArt: dimecres a divendres, 
de 18 h a 20.30 h i dissabtes d’11 a 14.30 h
L’harmonia
Mostra dels treballs realitzat per l’alumant dels Cursos Municipals 
d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, del 9 de setembre al 15 d’octubre
Inauguració: dijous 9 de setembre, a les 19.30 h
Art per la salut mental
Al Claustre de Les Escoles, del 13 al 19 de setembre
Acte:  dissabte 18 de setembre, a les 12 h
XI Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern 2020
Fotografies guanyadores de la secció “B/N (monocrom)” 
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 20 de setembre al 8 
d’octubre

Reial 104 Sant Just
@Reial104. 3 ago.
@santjustcat @SantJustInfo
Bon dia, a la crta.Reial direcció BCN hi ha un clavegueram 
desajustat que genera molt SOROLL  quan pasen el cotxes 
per sobre. Es molt molest pels veïns degut al gran trànsit. 
Preguem actuació urgent. Gràcies
@santjustcat
Està a l’alçada de la “Volvo”, però vaja que si feu una ullada la 
sentireu molt, moltísim

santjustcat @santjustcat
En respuesta a @Reial104
Bon dia. Ahir a la tarda, el servei que s’encarrega del 
manteniment del clavegueram va passar a resoldre la 
incidència. Gràcies per l’avís.

En respuesta a @santjustcat
Moltes gràcies.

David @davengar
@santjustcat. Aquest any s’ha fet tractament contra les 
paneroles? Al carrer la Plana en veig cada dos per tres. Ens 
entren a casa i tot!

santjustcat @santjustcat
En respuesta a @davengar
Hola, @davengar. Sí, dilluns es va realitzar un tractament de 
control de plagues al barri i durant l’estiu es duran a terme 
actuacions de seguiment. Aquestes accions s’han fet d’acord 
amb l’Associació de Veïns La Plana-Bellsoleig.

David @davengar
En respuesta a @santjustcat
Moltes gràcies! La veritat, no es gaire agradable estar veient 
la tele i que et passi un bitxo d’aquests per davant

AGENDA OCTUBRE 2021
Màxim dia per comunicar les 
activitats: 10 DE SETEMBRE

Jornades Europees 
de Patrimoni
Dies 9 i 10 d’octubre, 
a les 10 h
Organitza: Centre 
d’Estudis Santjustencs

Festes de Tardor 2021
Cap de setmana del 16 i 17 d’octubre 
i del 23 i 24 d’octubre.
Sant Just al Carrer, 24 d’octubre

CORAL JUST GOSPEL COR
Si t’agrada cantar, vine a la nostra coral!
Tots els dijous de 19.45 h a 21.45 h, a La Vagoneta
Més informació: tel. 619482731
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