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Ràdio Desvern obre temporada 
amb novetats tècniques  

i canvis en la programació
Del 13 al 24 d’octubre,  

tornen les Festes de Tardor 
amb protagonisme  

per a comerços i entitats

Ajuts oberts: mobilitat, 
contractació persones 

aturades, IBI i foment de la 
creació artística

Últims dies per veure 
l’exposició del fotoperiodista 

Agustí Centelles  
a l’Espai MercArt
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TEMA DEl MEsTEMA DEl MEs

les Festes de Tardor tornen 
del 13 al 24 d’octubre
Després d’una edició cancel·lada per la pandèmia, les Festes de Tardor tornen 
enguany amb les activitats més tradicionals, amb la col·laboració d’entitats 
i comerços i amb noves propostes culturals i artístiques que completen la 
programació. Del 13 al 24 d’octubre, Sant Just tornarà a sortir al carrer!

SANT JUST AL CARRER

Sant Just al carrer torna el diumenge 
24 d’octubre en una nova ubicació per tal 
de garantir el compliment de les mesures 
sanitàries. El tradicional mercat de para-
detes tindrà lloc a l’avinguda Indústria, 
entre Miquel Reverter i Hereter i oferirà 
espais per a parades d’entitats, col·lectius de 
centres educatius, infants i joves (de 6 a 18 
anys) i artesans/es. Per sol·licitar un espai, 
cal omplir un formulari publicat a l’espai 
“Novetats” del web www.santjust.cat.

La jornada també comptarà amb di-
verses actuacions i activitats a càrrec de 
diverses entitats de Sant Just: Just Gos-
pel Cor, Cor Lo Pom de Flors, Sant Just 
Solidari i Bici Sense Edat, Bandandarà, 
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just, la Casa 
d’Extremadura, la Colla Gegantera de Sant 
Just i l’Esbart Sant Just de l’Ateneu.

LA NIT DE SANT JUST AL CARRER

Un dels esdeveniments més esperats de la represa de les 
Festes de Tardor és la Nit de Sant Just al carrer. El dissabte 
23 d’octubre, les botigues del municipi ompliran els carrers 
Bonavista, Raval de la Creu, Creu, Mercat i la plaça Malaret 
a partir de les 18 h i fins ben entrada la nit (l’horari de finalit-
zació dependrà de les mesures sanitàries vigents). La Nit de 
Sant Just al carrer també comptarà amb un espai gastronòmic, 
una zona chill out i actuacions musicals i de dansa.

    EXPOSICIÓ ALTA FIDELITAT

El 22 d’octubre s’inaugura a l’Espai MercArt l’exposició 
Alta Fidelitat, una mostra que dibuixa les relacions entre l’art 
contempora ni i la música pop a través del disseny gràfic de més 
de 200 portades de discos des dels anys 60 fins a l’actualitat.

L’exposició, que anirà acompanyada de documents i pòsters 
que ajuden a il·lustrar el discurs que es mostra, comptarà amb 
una secció especial centrada en artistes espanyols i catalans.
La mostra també inclourà un programa de videoclips dirigits 
per artistes, com un altre testimoni de les relacions entre els 
arts visuals i la música.
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TEMA DEl MEs

INSCRIPCIONS A 
SANTJUST.CAT/INSCRIPCIONS

Algunes de les activitats de les Festes 
de Tardor tindran l’aforament limitat 
per tal de complir les mesures sani-
tàries i requeriran inscripció, que es 
podran formalitzar a través del web 
santjust.cat/inscripcions.

EL PROGRAMA DE FESTES 
DE TARDOR ARRIBARÀ 
A TOTES LES LLARS

En els propers dies, tots els domicilis 
de Sant Just rebran el programa de les 
Festes de Tardor 2021, en què es de-
tallaran totes les activitats i s’indicarà 
quines d’elles requereixen inscripció.

    MAMMA MIA TORNA PER FESTES DE TARDOR 

Després de l’èxit de la Festa Major, Mamma Mia tornarà a 
omplir de llum la façana de Can Ginestar el dissabte 16 d’oc-
tubre, en dues sessions: a les 19.30 i a les 21. L’espectacle de 
teatre musical formarà part de la programació després d’haver 
esgotat les entrades de les dues funcions que van tenir lloc el 
3 d’agost.

   INTERVENCIÓ AL MUR DEL CENTRE CÍVIC SOLEDAT SANS

En el marc de les Festes de Tardor es 
faran les primeres activitats a l’entorn 
del futur Centre Cívic Soledat Sans i Se-
rafini, situat al carrer Maria Montessori, 
del barri de Mas Lluí. Durant el matí del 

23 d’octubre, infants d’entre 3 i 6 anys 
podran pintar el mur del nou equipament. 
A més a més també hi haurà activitats 
per a infants i una activitat organitzada 
per Trail Barcelona – Sant Just Desvern.

CONCERT DE MASHUP PARTY BAND A L’INSTITUT

La nit del 23 d’octubre, l’Institut serà escenari 
d’un concert de la Mashup Party Band, un grup de 
versions que combina les millors parts de temes 
coneguts per convertir-les en una nova peça total-
ment nova. Amb aquesta tècnica, conegut com a 
mashup, faran ballar i gaudir d’allò més al públic 
assistent amb temes de Txarango, Manel, Gossos, 
La Pegatina, Bongo Botrako, Black Eyed Peas, 
Bruno Mars, Led Zeppelin, AC/DC, Ed Sheeran...
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PROCEssOs PARTICIPATIUs

Procés participatiu 
per destinar 15.500 euros 
a projectes de cooperació 
del Fons Català

A partir del 4 d’octubre s’obrirà un procés par-
ticipatiu per escollir els tres projectes del Fons 
Català de Cooperació als quals es destinaran 15.500 
euros del pressupost municipal. Els ciutadans i les 
ciutadanes de Sant Just podran escollir tres pro-
postes d’entre 11 projectes de suport en els àmbits 
social, educatiu, sanitari i de suport a les dones, 
entre d’altres. El procés participatiu es mantindrà 
obert fins a principis de desembre.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament, del qual l’Ajuntament de Sant Just n’és 
membre i soci fundador, està constituït per més 
de 250 ajuntaments amb l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament dels països del Tercer Món. 

sant Just disposarà 
d’una nova eina digital  
de participació ciutadana

Sant Just disposarà propera-
ment d’una nova eina de parti-
cipació ciutadana. Es tracta de 
Participa311 (abans Decidim), 
una plataforma web de software 
lliure que té l’objectiu de promou-
re la contribució de la ciutadania 
en la presa de decisions a través 
de processos participatius vir-
tuals. La ciutadania que vulgui 
fer-ne ús haurà de registrar-se 
a l’eina i, posteriorment, podrà 
presentar propostes i debatre-les 
i votar-les amb la comunitat. Prop 
d’un centenar de municipis de la 
província de Barcelona ja dispo-
sen d’aquest recurs, concedit pel 
Catàleg de Serveis de la Xarxa de 
Governs Locals de la Diputació 
de Barcelona.

Durant el mes d’octubre s’en-
gegarà el primer procés parti-

cipatiu amb aquesta nova eina. 
Serà un procés de consulta per 
conèixer les necessitats actuals 
del barri de Mas Lluí i alguns 
dels usos que es vol donar al nou 
Centre Cívic Soledat Sans i Sera-
fíni, que properament entrarà en 
funcionament. 
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BENVINGUDES FESTES 
DE TARDOR

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

ESTEM AL TEU COSTAT

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

EQUIP DE GOVERN

Des de l’Ajuntament creiem fermament a garantir a la ciuta-
dania de Sant Just Desvern els seus drets i la vida digna. Volem 
uns santjustencs i santjustenques que puguin desenvolupar 
el seu potencial humà, tot garantint un accés universal en la 
prestació els serveis. En definitiva, garantir l’equitat entre la 
ciutadania des d’una perspectiva amplia.

I per tal de poder materialitzar aquesta voluntat l’Ajun-
tament posa a disposició de la ciutadania una sèrie d’ajuts 
i subvencions. Algunes d’aquestes mesures estan tenint un 
impacte molt positiu, alguns exemples com la tarifació social a 

l’escola bressol Marrecs, on més de la meitat de les famílies s’hi 
acullen o les ajudes per activitats extraescolars, que enguany 
hem tingut més sol·licituds que mai.

I seguim treballant per obrir noves convocatòries per 
tal de donar resposta a les necessitats. Necessitats cabdals 
com l’ocupació, la mobilitat,  l’emprenedoria o la cultura 
tenen noves línies d’ajuts i finançament. Durant aquestes 
setmanes sortiran els ajuts per a la mobilitat sostenible, per 
tal de fomentar l’ús del transport públic i dels vehicles de 
mobilitat personal elèctrics. Dos ajuts per a la contractació 
de persones aturades; El POFI Empresa i el 3+6, dels quals 
podreu trobar més informació en aquest Butlletí. Els ajuts a 
l›emprenedoria, per afavorir el naixement de noves empreses 
i activitats al municipi. Els ajuts per al foment de la creació 
artística, dissenyades des d’una perspectiva molt amplia perquè 
qualsevol persona o grup creador pugui veure impulsada la 
seva trajectòria professional.

Des del govern, compromesos amb la justícia social, segui-
rem treballant per tal de garantir que tothom té les mateixes 
oportunitats i els mateixos drets. 

En l’article del mes de setembre ja avançava que de mica en 
mica anàvem recuperant la normalitat i que en aquest procés de 
recuperació de la normalitat esperàvem poder comptar, enguany 
sí i a diferència de l’any passat, amb les nostres estimades Festes 
de Tardor.

Ja han passat uns quants dies d’ençà de l’arrencada del nou 
curs escolar i les dades epidemiològiques lluny d’empitjorar cada 
dia són millors. El bon ritme de vacunació i el bon comportament 
que, en general, ha tingut la ciutadania, respectant les normatives 
decretades per les autoritats sanitàries, han facilitat que ens trobem 
en una situació que ens permet, ara sí, entreveure una propera 
recuperació de les festes populars en un format cada cop més 
proper al que estàvem acostumats.

Les Festes de Tardor d’aquest any tindran dos plats forts: el 
Shopping Night el 23 d’octubre i Sant Just el Carrer el 24. En 
ambdós casos, es modificarà l’emplaçament on es realitzaven 
habitualment aquestes activitats amb la finalitat de poder-les fer en 
espais més amplis i oberts on resultin més difícils les aglomeracions. 
L’objectiu és, però, sobretot en el cas del Shopping Night, recuperar 
l’espai original – és a dir, el mercat - tant aviat com sigui possible, 
tant debò l’any vinent. Referit al Shopping Night vull destacar la 
gran implicació que ha tingut històricament el comerç local 
per a fer-lo possible, implicació que enguany és fins i tot superior. 
Tendim a oblidar situacions viscudes en el passat i a vegades, fins i 
tot, acabava semblant que no s’han produït mai. Per aquest motiu 
convé recordar com va patir durant setmanes i mesos de l’any passat 
el nostre comerç, especialment la restauració, i per tant cal valorar 
l’esforç que van haver de fer per a sobreposar-se als moments més 

crítics de la pandèmia. Recordar-ho serveix per a posar en valor la 
implicació i la il·lusió que estan tenint en la celebració del Shopping 
Night d’enguany. Des d’aquí la meva enhorabona i agraïment.

Respecte Sant Just al Carrer, aquest any es traslladarà a 
l’Av. Indústria, entre els carrers Hereter i Reverter. Un escenari 
més ampli i que permet major distància entre les parades. Hi 
hauran les tradicionals parades d’artesans, entitats i infantils, i per 
descomptat, les parades de les escoles de Sant Just.

Les Festes de Tardor comptaran amb molts més actes. En 
voldria destacar uns quants. Per exemple, repetirem el musical 
Mamma Mia a la façana de Can Ginestar, una interpretació 
protagonitzada per diferents joves de Sant Just que hem decidit 
repetir vist l’èxit que va tenir per la Festa Major. També hi hau-
ran diferents activitats per a públic infantil. Una d’elles serà la 
intervenció artística dirigida per Carrau Blau que faran els infants 
que ho desitgin en un dels murs exterior del Centre Cívic Soledat 
Sans, un nou equipament ubicat al Mas Lluí que obrirà les portes 
el proper mes de gener. Igualment voldria destacar l’exposició 
sobre vinils musicals antics que tindrà lloc al MercArt, una nova 
aposta per les exposicions de qualitat després de l’èxit que està 
tenint La maleta de l’Agustí Centelles.

Aquestes Festes de Tardor també serviran per a recuperar el 
tradicional Correllengua, que enguany anirà dedicat a Isabel Clara 
Simó, els concerts de nit o el concert de Sant Just Solidari.

En definitiva, durant nou dies podrem gaudir de diferents 
expressions artístiques, algunes en espais interiors i d’altres a 
l’aire lliure, algunes organitzades per l’Ajuntament d’altres per en-
titats, algunes tradicionals d’altres noves. Un ventall ampli d’oferta 
lúdica i cultural que esperem que sigui del vostre gust.

Permeteu-me que acabi aquest article reclamant a la ciutada-
nia el màxim esforç per a fer possible que tinguem unes festes 
que es desenvolupin amb el màxim de civisme. Evitem que es 
repeteixin imatges viscudes en altres poblacions catalanes on la 
festa ha quedat eclipsada per l’incivisme i els actes vandàlics. Sant 
Just ha estat sempre un exemple de civisme i convivència. Fem-ho 
possible aquest cop també.

Bones Festes de Tardor!
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Jaume Vidal i Enriqueta Vidal, de l’Associació de Salut Mental del Baix Llobregat

ENTREVIsTA DE

L’Associació de Salut Mental del Baix Llobregat celebra el seu 
25è aniversari. Un quart de segle d’històries compartides, de 
voluntariat, de compromís i de feina ben feta per ajudar les 
persones amb problemàtiques mentals i acompanyament a 
les seves famílies. L’entitat es va fundar l’any 1996 i té com a 
àmbit d’acció territorial el Baix Llobregat. Aquest mes s’ha 

fet un acte de reconeixement a Les Escoles i s’ha pogut veure 
la mostra “Arts per a la salut mental”. 

Els germans Jaume Vidal, actual president, i l’Enriqueta Vidal, 
presidenta de la Federació Catalana d’Associacions de Salut 
Mental, ens expliquen els objectius i els reptes de l’entitat. 

Quina valoració en feu d’aquests 
25 anys?

Des dels inicis, el nostre objectiu 
principal ha estat ajudar les famílies de 
persones amb problemes de salut mental 
a entendre-les, a conviure amb elles... 
Però al llarg d’aquests anys hi ha un fet 
molt important que és la incorporació 
progressiva i decidida de les persones 
amb trastorns mentals com a socis i sò-
cies, formant part de les associacions i 
sent-ne protagonistes. 

“En els trastorns mentals, l’àmbit de la 
salut és molt important, però la comunitat 
té un paper decisiu en la recuperació real 
d’aquestes persones”

Compteu amb el suport i l’ajuda 
d’altres actors socials?

Les col·laboracions i complicitats 
que s’estableixen al territori, amb altres 
entitats, amb l’Ajuntament, el Consell 
Comarcal, etc. són un altre aspecte molt 
important del nostre treball. Aquesta 
coordinació és cabdal perquè les polí-
tiques públiques tinguin en compte la 
salut mental i siguin motor de canvi. 

El suport és real i es tradueix no no-
més en ajuts econòmics, sinó que també 
en un diàleg obert i una contínua col·la-
boració. Per això estem presents en tots 
els consells i taules de debat. 

S’ha fet molta feina d’informació 
i conscienciació, però considereu 
que la salut mental continua sent un 
tema tabú?

Efectivament, el tenim com molt 
amagat però hi és. I hem d’aprendre a 
identificar que una persona que té una 
problemàtica mental té uns drets i que 
s’ha de respectar, tenir-la en compte i 
escoltar-la. En els trastorns mentals, 
l’àmbit de la salut és molt important, 
però l’àmbit de la recuperació real de la 
persona està dins de la comunitat i per 

això és necessària una aproximació des 
de la societat i el treball coordinat des 
de tots els àmbits.

Quantes persones formen l’entramat 
de l’associació?

Som una vuitantena de socis i sòcies, 
però també comptem amb la complicitat 
de moltes persones que no són sòcies. De 
fet, volem destacar l’enorme compro-
mís totes aquestes persones per la seva 
disponibilitat i dedicació, i pel temps 
que comparteixen amb la gent que ho 
necessita. 

Com us ha afectat la pandèmia?
Ens vam moure molt ràpidament 

perquè cap persona que ho necessités 
quedés desatesa perquè el que estava 
passant encara podia agreujar més la 
seva situació i tothom va entendre que 
calia més esforç que mai. Quan no va 
ser possible l’atenció presencial, la 
vam fer via telefònica i van ser molt 
emocionants les iniciatives d’ajuda 
mútua que es van fer en línia, ense-
nyant inclús a alguns dels nostres socis 
i sòcies a connectar-se telemàticament 
per primera vegada. 

Dia Mundial de la Salut MentalTaula rodona “Suport 
comunitari en salut mental”
18 d’octubre, a les 19 h, a la 
sala Isidor Cònsul de Can Ginestar
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AJUDEs

Obertes línies d’ajut en els àmbits de mobilitat, 
promoció econòmica i creació artística

EL 8 D’OCTUBRE FINALITZA 
EL TERMINI PER DEMANAR 
LES AJUDES DE L’IBI

Es poden beneficiar les persones 
propietàries o llogateres d’un habi-
tatge a Sant Just Desvern, que sigui la 
seva residència habitual. Presentació 
de sol·licituds: en línia o de forma 
presencial (demanar cita prèvia al 
900 102 658. 

  AJUTS PER AL FOMENT 
  DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA

S’han fet públiques les bases per a 
l’atorgament d’ajuts per fomentar la for-
mació, la innovació o investigació artís-
tica, la creació i la producció artística, 
vinculades al municipi, en relació amb els 
camps artístics i escènics de la música, el 
teatre, la dansa, el circ, les arts plàstiques, 
visuals, els audiovisuals, els videojocs i 
multimèdia, etc. amb la voluntat d’im-
pulsar les trajectòries professionals i els 
processos creatius així com la visibilitat, 
projecció i/o difusió de projectes artístics. 

S’atorgaran un mínim de 2 ajuts anu-
als pels dos projectes que obtinguin les 
dues millors puntuacions. L’aportació 
econòmica de l’Ajuntament pels dos 
projectes és de 10.000€. El termini de 
presentació de les sol·licituds s’iniciarà 
l’endemà de la publicació de la convo-
catòria que està pendent d’aprovació 

Consulta les bases a santjust.cat 

SUBVENCIONS A L’EMPRENEDORIA

Ajuts 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. 

Les despeses que es podran subven-
cionar seran: notarials (escriptures, cons-
titució de societats…), despeses inicials 
lligades al lloguer d’espais; despeses lliga-
des a mesures per pal·liar les afectacions 

de la COVID-19, 
maquinària, mo-
biliari, equips 
informàtics, ins-
tal·lacions i obres 
i la implantació de 
comerç electrònic, 
entre d’altres. 

Bases, requisits i sol·licituds a
promocioeconomica.santjust.net

   
  SUBVENCIONS PER A CONTRACTACIÓ  
  DE PERSONES ATURADES

Dues línies de subvencions amb un 
pressupost de 156.000 euros: 

  POFI Empresa: està adreçat a empreses 
que desenvolupin la seva activitat a la 
comarca i que contractin una persona 
en atur del municipi. Els contractes 
han de ser d’un mínim de 6 mesos, a 
jornada completa i efectuats des del 
15 de març de 2020. La subvenció serà 
d’entre 1.800 i 3000 euros per persona 
segons tipus de contracte i col·lectiu. 
Termini de sol·licitud: 
  3 + 6: Adreçat a empreses que desenvo-
lupin la seva activitat a Sant Just o mu-
nicipis de la rodalia. Es farà contractació 
i formació de tres persones aturades 
durant 1 any. Els primers 9 mesos són 
subvencionables. Fins a 48.000€ per em-
presa, 7.500 dels quals són per formació. 

Bases, requisits i sol·licituds a
promocioeconomica.santjust.net

 AJUTS A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Aquest mes s’obre el termini per 
sol·licitar els ajuts per fomentar l’ús 
del transport públic i de la mobilitat 
sostenible. El programa de subvencions 
inclou dues línies d’ajuts: d’una banda, 
l’atorgament de targetes de transport 
públic a joves que estiguin cursant es-
tudis fora del municipi i, de l’altra, la 
subvenció de despeses vinculades a la 
compra de bicicletes i patinets elèctrics.

Bases, requisits i formularis a santjust.cat 
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NOVEs BATERIEs

L’arribada dels nous contenidors, 
prevista per aquest darrer trimestre 
de l’any, suposa haver de reordenar 
alguns carrers del municipi. La càrrega 
lateral (costat dret) que hauran de fer 
els nous camions obliga a canviar, en 
alguns carrers o trams, el costat on 
s’estacionen els vehicles en superfí-
cie. També es pot donar el cas que en 
alguns carrers es perdi alguna plaça 
d’estacionament i/o que les bateries 
hagin de canviar d’ubicació; per tal de 
poder donar cabuda als nous conteni-
dors que, en ser més grans, ocuparan 
més espai.

D’altra banda, hi ha dos carrers 
del centre, Ateneu i Montserrat, que 
hauran de canviar el seu sentit de cir-
culació per poder mantenir el servei de 
recollida en aquella zona, acció que es 
durà a terme per poder garantir el gir 
als carrers dels nous camions.

El canvi de contenidors per uns 
de nous, més grans i amb obertura 
amb pedal, és una proposta impulsada 

L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA VALIDA 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA DEIXALLERIA 
DAVANT LA ITV

L’Ajuntament va rebre a final d’agost un 
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) que autoritza la construcció de la 
deixalleria als terrenys confrontants a la 
ITV. El document indica que l’actuació és 
compatible perquè no té afectació en les 
zones ambientals declarades i també queda 
fora del domini públic hidràulic. L’ACA 
només demana una mesura correctora en 
el seu informe: la construcció d’un muret 
de formigó armat d’entre 0,4 i 0,7 m en la 
zona més propera a la riera de Sant Just, 
ja que es troba dins la zona inundable en 
períodes de retorn de 100 i 500 anys.   

El projecte de la deixalleria es va iniciar 
l’any 2018 amb la tramitació d’una MPGM 
per requalificar els terrenys confrontants a la 
ITV mitjançant una permuta: es va qualificar 
de zona verda una part de la peça d’equi-
paments a tocar del barri de Mas Lluí,  i a 
canvi es va qualificar de sistema de serveis 
tècnics amb ús de deixalleria el terreny que 
queda en la part baixa del sector, al principi 
del carrer Ponce de León. 

Els nous contenidors comportaran 
canvis en alguns carrers

per l’Equip de Govern a petició de la 
ciutadania, que permetrà resoldre 
el problema de desbordaments que 
pateixen algunes bateries i, de l’altra, 
facilitaran una obertura més còmoda 
i higiènica. 
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DIADA

Una Diada de reconeixement, 
d’homenatge i de compromís ciutadà

Enguany, l’acte central de la Diada 
Nacional de Catalunya a Sant Just s’ha 
celebrat als Jardins de Can Ginestar, amb 
un format i espai diferent del dels últims 
anys. Ha tingut un caire més cívic i social, 
amb un acte de reconeixement a per-
sones, entitats i col·lectius de diferents 
àmbits que han tingut un paper rellevant 
al municipi en els darrers temps. També 
s’ha volgut incrementar la presència de 
la cultura catalana en les seves diferents 
expressions, de la mà d’una actuació de 
música mediterrània amb Isabel Vinar-
dell & Isabelle Laudenbach, una lectura 
literària a càrrec del poeta santjustenc 
Gerard Vila i Nebot, i una cantada del 
Cor Lo Pom de Flors. 

  SECTORS DE LA SOCIETAT 
  HOMENATJATS

  Sector sanitari, representat per 
l’exdirector del CAP, Jesús Muniesa.
  Sector educatiu, representat per les 
exdirectores de les escoles Montseny 
i Montserrat Montse Forcadell i Pilar 
Junqué.
  Sector del voluntariat, representat 
per la farmacèutica Rosa Puig.
  Protecció Civil, representat per la 
seva presidenta Anna Sanchís.
  Sector comercial, representat pel 
president del Mercat Municipal Àlex 
Cerdà i pel paradista Just Fosalva.
  Sector cultural, representat pel 
fotògraf Francesc Fàbregas

  PERSONES QUE HAN MORT 
  DURANT EL DARRER ANY

  Diego Asensio, primera víctima 
mortal de la Covid-19 a Sant Just
  Guillem Jiménez, primer 
protagonista amb síndrome de down 
en una pel·lícula espanyola
  Emilio Schazzochio, col·laborador 
històric de Ràdio Desvern

  ENTITATS QUE CELEBREN 
  ANIVERSARIS 

   Cor Lo Pom de Flors, 140 anys
   Orfeó Enric Morera, 70 anys
  Associació de Salut Mental Baix 
Llobregat, 25 anys

Finalment, l’ofrena floral institucio-
nal, en la qual han participat també par-
tits polítics i les entitats Ateneu, Centre 
d’Estudis Santjustencs, i Casa Regional 
d’Extremadura, s’ha fet a la ubicació tra-
dicional del parc de Pau Casals, davant 
l’escultura “Catalunya”. 

DIADA
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l’exposició “la maleta d’Agustí Centelles”, 
eix central d’activitats a l’entorn de l’exili 
i la vida del fotògraf

El Espai MercArt acull fins al 16 d’octubre l’exposició 
fotogràfica «La maleta d’Agustí Centelles», una mostra que parla 
del seu exili a França i la seva posterior detenció i trasllat al 
camp de concentració de Bram, per on també van passar diverses 
persones de Sant Just Desvern. Centelles és considerat un dels 
pioners del fotoperiodisme modern a Europa. A l’exposició 
es mostren les seves càmeres de fotografia, el seu procés 
de revelatge i com se les va arreglar per muntar un estudi de 
fotografia al camp de refugiats.

A l’entorn de l’exposició s’han organitzat activitats com 
la presentació del llibre “Girona 1939: Porta de l’exili”, que 
es va fer el 22 de setembre, i la conferència “Arxiu familiar”, 
el 30 de setembre, amb el fill i el nét d’Agustí Centelles. Per 
aquest mes d’octubre hi ha programa una altra conferència 
sota el títol “Quan la fotografia no era digital”, que es 
farà el 15 d’octubre a les 19 h, a càrrec de l’Agrupació Fo-
togràfica Sant Just. En paral·lel, la Biblioteca Joan Margarit 
ofereix la mostra bibliogràfica “Visions de guerra” amb 
motiu de l’exposició. 
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Aquest estiu han finalitzat les obres 
de remodelació dels vestidors del Com-
plex Esportiu Municipal de la Bonaigua, 
una actuació prevista per l’estiu de l’any 
passat, però que per raons de la Covid19 
es va haver de posposar. Els treballs 
han permès millorar l’accessibilitat, 
la seguretat i el confort de l’espai per 
a les persones usuàries, així com obrir 
un accés directe a la zona de la piscina, 
la qual cosa converteix els vestidors 
com a zona de muda i no com a zona 
de pas. La millora s’ha finançat amb 
fons de l’empresa concessionària i de 
l’Ajuntament. 

Aquest mes de setembre s’han reac-
tivat diferents activitats esportives i de 
salut, i aquest mes d’octubre es reprenen 
la natació escolar i els cursets particu-
lar de natació. Després de molts mesos 
de restriccions a causa de la COVID-19, 
el Complex va recuperant poc a poc el 
seu ritme habitual i també el nombre de 

persones abonades. A principi de 2019 va 
arribar a les 2.100, però amb la pandèmia 
es va perdre un miler, ja que no es podien 
fer ni activitats de cursets, ni dirigides 

a la sala de fitness. Actualment, amb un 
aforament limitat al 70% aquestes xifres 
han començat a remuntar i ja hi ha prop 
de 1.500 socis i sòcies. 

Nova funció de l’APP de la Policia local 
per garantir desplaçaments segurs

L’App M7 de Seguretat Ciutadana de 
la Policia Local, que ja compta amb més 
de 900 persones usuàries registrades, 

disposa d’una nova funcionalitat per a 
desplaçaments segurs: l’alerta preventi-
va, la qual permet a les persones que en 

facin ús programar un temporitzador 
amb hores i criteris personals d’avís per 
alerta o emergència. Un cop activada, i 
finalitzat el temps marcat, si no es para 
l’alerta, s’envia de forma automàtica una 
senyal d’emergència a persones prèvia-
ment seleccionades -entre les quals pot 
estar la Policia Local- per tal d’alertar 
d’una situació de perill o risc, i oferint 
informació útil per a la seva localització. 

Qualsevol persona pot utilitzar aques-
ta funcionalitat, però està especialment 
indicada per a esportistes que actuen en 
solitari o en llocs allunyats, infants que 
necessiten desplaçar-se i persones en 
risc de violència de gènere, entre d’al-
tres. Per activar el servei totes les per-
sones interessades 
han de registrar-se 
a la app M7. 

Descarrega 
l’apliació  

al teu mòbil

Finalitzades les obres de remodelació 
dels vestidors de la Bonaigua
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Ràdio Desvern, retorn al futur
L’emissora municipal obre la temporada 2021-22 amb nous programes, el 
retorn presencial dels col·laboradors i col·laboradores als estudis i amb una 
modernització dels equips tècnics de l’estudi central

COM ESCOLTAR RÀDIO DESVERN
A les ones 98.1 fm
Al web www.radiodesvern.com
A la carta www.radiodesvern.com/
programs
App de Ràdio Desvern a Google Play 
i a App Store

RÀDIO DESVERN A LES XARXES 
 703 seguidors/es
 2054 seguidors/es
 1705 seguidors/es

LÚA LÓPEZ 
SERVEIS INFORMATIUS 
(de dilluns a divendres, de 13 a 13.30 h i 
de 19 a 19.30 h)

“Cada dia, a la 1 del migdia i a les 7 
del vespre, podeu posar-vos al dia de 
tot el que passa a Sant Just a través dels 
informatius de Ràdio Desvern. I sempre 
que ho vulgueu, al web i les xarxes socials 
de l’emissora, trobareu l’última hora de 
l’actualitat del municipi”

NÚRIA GARCIA 
LA RAMBLA 
(de dilluns a divendres, de 17 a 19 h)

“Per ‘La Rambla’ ha de passar molta 
gent del poble: entitats, clubs, escoles, as-
sociacions... Volem ser una finestra oberta 
a les coses que passin aquí, a Sant Just”

MIREIA REDONDO 
LA JUSTA 
(de dilluns a divendres, de 10 a 13 h)

“Tot el que passa a Sant Just passa per 
‘La Justa’. Amb una vintena de col·labora-
dors, tractem temes tant diversos com la 
psicologia, la cultura, les exposicions, la 
història de Sant Just, la literatura, les dites 
populars i l’actualitat esportiva, sense 
oblidar-nos de l’actualitat santjustenca”

   RETORN A LA PRESENCIALITAT  
DESPRÉS D’UN ANY I MIG

Ràdio Desvern ha seguit oferint servei 
durant tota la pandèmia, fins i tot durant 
el confinament més estricte. Els serveis 
informatius i els magazins de l’emissora 
es van convertir en un pilar fonamental 
en un moment en què la informació local 
va adquirir més importància que mai. 
No obstant, els efectes de la Covid-19 no 
han estat aliens a la ràdio, que ha estat 
un any i mig combinant les connexions 
telefòniques amb una tímida tornada dels 
col·laboradors i les col·laboradores als 
estudis. Ara, amb la situació epidemio-
lògica molt més controlada i amb l’inici 
de la temporada 2021-22, els estudis de 
Ràdio Desvern tornaran a comptar amb la 
presencia in situ de la setantena de veus 
que donen vida a l’emissora.

  CANVIS ALS MAGAZINS 
  DE LA RÀDIO

La temporada ha començat amb canvis 
substancials en la programació de Ràdio 
Desvern, especialment en el magazín 
matinal i el magazín de tarda, que inter-
canvien les seves presentadores.

Des del 13 de setembre, Mireia Redon-
do presenta ‘La Justa’, un nou magazín 
informatiu, de dilluns a divendres de 
10 a 13 h. Després de quatre anys a ‘La 
Plaça Mireia’, Redondo encapçala un 
nou projecte que substitueix el ‘Justa la 
Fusta’ en la franja de matins.

Al setembre també ha començat ‘La 
Rambla’, el nou magazín presentat per 
Núria Garcia. Després de dos anys al 
‘Justa la Fusta’, Garcia enceta una nova 
etapa en la franja de tardes, de dilluns a 
divendres de 17 a 19 h.

EMIssORA MUNICIPAl
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  PROGRAMACIÓ DE RÀDIO DESVERN 2021-22

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
10:00

LA JUSTA

L’AUDICIÓ

11:00
VEUS PARROQUIA 
/VET AQUI QUE

12:00 BENVINGUTS 
BENVOLGUTS 
BENTROBATS

13:00 SANTJUST NOTÍCIES, EDICIÓ MIGDIA

13:30 SEL·LECCIÓ MUSICAL

14:00 CONNEXIÓ NOTÍCIES CAT RADIO

15:00 SEL·LECCIÓ MUSICAL
CINEMA 
A LA GRESCA

16:00 SMOOTHJAZZ CLUB

17:00
LA RAMBLA

EMPANADA 
CULTURAL

18:00 EL RENTAPEUS

19:00 SANTJUST NOTÍCIES, EDICIÓ VESPRE

JUST BLUES
19:30 MÚSIC CLUB NEXT

VEUS DE LA 
PARROQUIA

VET AQUÍ QUE BENVINGUTS 
BENVOLGUTS 
BENTROBATS20:00 L’AUDICIÓ

CINEMA SENSE 
CONDICIONS

EMPANADA 
CULTURAL

SUNSHINE 
ISLAND RESORT

CARA B

21:00 M DE MUSICA JUST BLUES CARA B BABILONIA
CLUB 

ALTERNATIU
SUNSHINE 
ISLAND RESORT

22:00 DILLUNS AL ROCK CANT CORAL
CINEMA 

A LA GRESCA

FRANKIE 
MANNING 

RADIO SHOW
MUSIC CLUB

CLUB 
ALTERNATIU

  DIGITALITZACIÓ DELS ESTUDIS

La digitalització de l’estudi 1 de Ràdio Desvern inclou una 
renovació de tot el cablejat amb el sistema de comunicació 
DANTE, que connecta tots els equips digitalment. També s’ha 
incorporat una taula digital que es pot controlar remotament 
a través d’internet i que inclou un sistema de memòries que 
permet configurar-la al gust de cada col·laborador. Aquesta 
canvi implica una millora de la qualitat microfònica i de les 
connexions telefòniques, que també passen a ser digitals. Es 
tracta del primer pas cap a la digitalització total de l’emissora, 
que seguirà amb l’estudi 2 i l’emissió de senyal digital a través 
d’una adreça IP. 

  LES ENTREVISTES DE LA RÀDIO, EN DIRECTE A YOUTUBE

Amb l’inici de la temporada 2021-22, Ràdio Desvern ha 
començat a emetre entrevistes en directe i en vídeo a través 
de YouTube. D’aquesta manera, l’entrevista del dia (de dilluns 
a divendres, a les 11.10 h) es podrà seguir en temps real o a la 
carta, a través del canal de YouTube de l’emissora. Amb aquest 
nou servei, Ràdio Desvern amplia la seva oferta de continguts 
audiovisuals a la xarxa.

  RÀDIO DESVERN BUSCA NOUS COL·LABORADORS
  I COL·LABORADORES

L’emissora municipal té sempre obertes les portes a noves 
col·laboracions. Totes aquelles persones que estiguin estudi-
ant periodisme, vulguin aprendre ràdio i conèixer el mitjà o, 
simplement, vulguin tenir un espai a les ones, poden posar-se 
en contacte amb Ràdio Desvern a través de l’adreça de correu 
electrònic emissora@radiodesvern.com.

   NOU CONTRACTE D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS 
  MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ

Recentment, i després d’un concurs públic, s’ha adjudicat 
a l’empresa En Antena Produccions l’execució parcial i execu-
tiva dels serveis municipals de comunicació relatius a Ràdio 
Desvern, santjust.cat, santjust.org, el servei d'agenda online 
i els servidors dels webs de l’Ajuntament. L’import anual del 
contracte és de 130.556 €.
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NOTÍCIEs BREUs

Concurs perquè els infants 
imaginin el futur de les seves 
metròpolis

Des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores 
animem els infants a participar en el concurs de dibuixos: 
Metròpolis, vista amb els ulls de la infància, de l’Associació 
Metròpolis, del qual l’Àrea Metropolitana de Barcelona n’és 
membre. 

Es tracta d’una iniciativa creada per a promoure que les ge-
neracions més joves expressin creativament a través de dibuixos 
com imaginen el futur de les seves metròpolis post-pandèmia. 
Està adreçat a nens i nenes d’entre 5 i 14 anys que visquin a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El concurs estarà obert fins al 31 
d’octubre de 2021. 

Informació, bases i premmis a la pàgina 
https://imaginemetropolis.org/es 

Àmplia oferta d’activitats per 
l’alumnat a la Guia educativa

La distinció es va fer dins 
els actes de celebració del 50è 
aniversari de la Universitat. 
El santjustenc Ricardo Bofill 
Levi, és un dels urbanistes i 
arquitectes catalans més in-
fluents i reconeguts en l’àm-
bit internacional. Va formar-se 
inicialment a l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) de la UPC, 
un centre que ara ha impulsat 
la investidura de l’arquitecte 
com a doctor honoris causa, 
en reconeixement de la seva 
trajectòria en diferents estils 
arquitectònics contemporanis, 
tant d’obra urbana com d’ha-
bitatge. 

la UPC investeix doctor 
‘honoris causa’ l’arquitecte 
Ricardo Bofill levi

Nou regidor de la CUP-AMUNT 
al consistori

L’Aleix Abadia Huguet 
serà el nou regidor de la 
CUP-AMUNT a l’Ajuntament.
Substitueix el Carles García 
Salas, que va anunciar la seva 
renúncia com a regidor del 
grup municipal en el Ple del 
mes de juliol.

Abadia és graduat en Físi-
ca  i actualment estudiant del 
Màster de Física dels Sistemes 
Complexos i Biofísica.

Està vinculat a diferents 
entitats del municipi. També 
ha militat a Arran Jovent i ha 

estat delegat sindical del sindi-
cat COS a la secció d'educació 
del CosmoCaixa. 

A santjust.cat es pot consultar una nova edició de la Guia 
d'Activitats Educatives per al curs 2021-2022, que inclou projectes, 
propostes, activitats, tallers i xerrades que l’Ajuntament i altres 
entitats posen a disposició de la comunitat educativa. La guia està 
dividida en blocs temàtics, per tal de facilitar la cerca, i les propos-
tes pretenen, d'una banda, acompanyar als centres educatius i les 
famílies en la seva tasca educadora, tot posant al seu abast eines 
que ajudin a complementar la seva feina, i d'altra banda oferir una 
educació en valors, centrant-se en el coneixement del seu entorn 
i el reforç de sentit de pertinença, així com de la construcció de 
ciutadania des d’una perspectiva diversa, crítica i justa. 
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NOTÍCIEs BREUs

Formació en línia 
per a les entitats 
de sant Just

Amb la voluntat de donar eines 
i recursos a les entitats per afrontar 
aquesta nova etapa després de la pan-
dèmia, i encarar el futur amb nous 
reptes, des de l’Ajuntament s’han orga-
nitzat un seguit de formacions en línia 
adreçada a les entitats locals. El 21 de 
setembre es va fer la primera, sobre 
la regularització de les entitats sense 
ànim de lucre; i fins a final d’any s’han 
programat tres sessions sota el títol 
“Reprenem energia post-covid-19”, 
amb la intenció de posar en comú la 
situació de les entitats, com millorar 
el seu funcionament, tenir juntes més 
efectives, etc. 

Arrel de la moció aprovada de forma 
unánime en el ple del mes d’abril per al re-
coneixement públic del dol perinatal, ges-
tacional i neonatal, s’han previst diferents 
activitats, i la instal·lació d’una escultura a 
la part antiga del cementiri com a espai de 
confort per a aquelles persones que han 
patit una pèrdua perinatal, gestacional o 
neonatal. Els grups municipals van aprovar 

per unanimitat la proposta elaborada per 
l’artista santjustenc Nil Nebot, i que està 
previst que es pugui col·locar al novembre.

Les activitats es faran entorn el 15 
d’octubre, Dia Internacional del dol peri-
natal i gestacional. El mateix 15 es farà 
una xerrada a la Sala Isidor Cònsul, i els 
dies 14 i 21 uns tallers vivencials enfocats a 
parlar del dol i la gestió de les emocions.

Accions de reconeixement públic 
del dol perinatal, gestacional i neonatal

Nova web 
d’exposicions 
de sant Just

El nou web santjust.cat/exposi-
cions aglutina les exposicions que es 
fan a les sales El Celler, MercArt i el 
CIM, amb informació i imatges de 
cadascuna. 

La web també conté informació de 
les mostres que acullen altres espais 
expositius, com el Centre Cívic Joan 
Maragall, Les Escoles, l’espai Carme 
Malaret, Arteneu; així com la relació 
d’escultures i obres que hi ha als car-
rers i parcs de Sant Just, i dels tallers 
Carrau Blau i dels Cursos Municipals 
d’Arts Plàstiques. 

Nova mostra de treballs de l'alumnat del 
Cursos Municipals d'Arts Plàstiques 

L’exposició, que es pot visitar fins el 15 d’octubre, té l’harmonia com a l’eix verte-
brador dels treballs realitzats per l’alumnat al llarg del curs 2020-2021. Són mirades 
plurals de les persones que participen i que mostren les seves creacions amb diversitat 
de tècniques plàstiques.

Aquest mes d’octubre els cursos municipals reprenen l’activitat, oferint classes de 
aquarel·la, alabastre, ceràmica, pintura, les arts del retaule, historia de l’art, art i cinema, 
gravat, torn i pràctiques de torn, dibuix, experiència plàstica, escultura i investigació 
d’esmalts. Hi ha hagut una alta demanda d’inscripcions, prop de 350, i s’han hagut de 
fer llistes d’espera per algunes classes. 
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EN FlAIX

L’Associació Cultural Casa d’Extremadura ha celebrat aquest mes de 
setembre el Dia d’Extremadura amb danses i música tradicional. L’entitat 
ha distingit l’alcalde, Joan Basagañas, com a soci d’honor. 

Del 26 de juliol al 6 d’agost es va fer l’intercanvi juvenil a Croàcia “Ocean of Health” on 45 persones -dels quals 12 joves de Sant Just i 3 professionals del 
Casal de Joves i del Servei de Mobilitat Internacional-, van conviure, compartir experiències i treballar al voltant d’estils de vida saludable.

El 14 d’agost el veí de la residència Vitàlia, Eusebio Martín Díez va fer 100 anys. Aquests dies, l’alcalde, Joan Basagañas i la regidora de Gent Gran, Quima Giménez i la portaveu de JuntsXCat, Laia Flotats, van fer-li una visita per felicitar-lo.

Alta participació en el 7è Triatló l’3scola Sant Just als voltants del Complex 

Esportiu la Bonaigua amb 200 infants de diferents categories entre els 5 

i els 15 anys. Una jornada on la natació, el ciclisme i la cursa a peu són 

protagonistes.

Sant Just ha celebrat la Setmana Europea de la Mobilitat 2021 del 16 al 22 de setembre amb accions per promoure la mobilitat sostenible. Una d’elles és la Baixcicletada, on enguany la proposta ha estat localitzat lletres gegants i que la gent es fes fotos. A la plaça Malaret de Sant Just hi havia la lletra A.
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L’Associació de Salut Mental del Baix Llobregat ha celebrar a Sant Just el seu 25è aniversari. Un quart de segle reivindicant les persones que han treballat i treballen per superar estereotips, tabús i ajudant a pacients i famílies en la seva vida quotidiana.

Fins al 8  d’octubre es pot visitar al Centre Cívic Joan Maragall, l’exposició 

de les fotografies guanyadores de la secció monocrom de l’XI Concurs 

Internacional de Fotografia Sant Just Desvern, organitzat per l’Agrupació 

Fotogràfica Sant Just. 

Tarda d’handbol a la Bonaigua per celebrar el 1r Torneig Jordi Molinos i recordar el fundador del Club d’Handbol Sant Just, i que també va contribuir en la creació d’altres entitats esportives del poble. 

Aquest setembre s’ha publicat i presentar la nova revista “TransBaix Power”, el projecte més recent d’aquesta Associació. Es tracta d’una revista d’actualitat que busca mostrar com el col·lectiu LGTBIQ+ té els mateixos interessos i preocupacions que la resta de persones.
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OBERTS A DIALOGAR
I ACLARIR DUBTES

Gina Pol i Borràs,
Grup Municipal 

del PSC

Tant el grup municipal socialista com la comissió execu-
tiva del PSC estem a la vostra disposició per aclarir dubtes, 
resoldre consultes o recollir inquietuds i necessitats. El 
debat i el diàleg són claus per millorar la gestió pública 
municipal i fruit d’una conversa, podem entendre millor el 
motiu d’una determinada actuació de l’Ajuntament o bé la 
demanda d’un col·lectiu.

L’alcalde Joan Basagañas és una persona accessible 
i oberta a qualsevol consulta o necessitat, així com els 
regidors i regidores del govern municipal. És habitual 
trobar-nos a espais diversos del poble o bé participant en 
actes oberts a la ciutadania. Així mateix, el diàleg amb les 
entitats i col·lectius del poble és constant i es poden dema-
nar reunions específiques quan es consideri oportú.

Per part del nostre equip, hi ha informacions que voldríem 
aclarir:

Cal una bassa de laminació a la nova deixalleria?
La deixalleria que s’ubicarà davant de la ITV compta 

amb tots els informes favorables per a la seva construc-
ció. L’ACA, màxima autoritat a Catalunya pel que fa a  la 
planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis 
bàsics de la Directiva marc de l’aigua, ha aprovat el projecte 
presentat per l’Ajuntament sense demandar cap bassa 
de laminació.  L’única proposta de millora que fa és  la 
construcció d’un mur d’entre 0,4 i 0,7 metres per garantir 
la protecció de la instal·lació. 

Així mateix, l’ACA ha autoritzat les obres inicials per a la 
transformació de l’avinguda de la Riera en un corredor 
verd amb un passeig per a vianants i un carril bici com 
part de la connexió entre Torreblanca i el Parc de Collse-
rola al seu pas pel polígon industrial.

Qui ha participat sobre els usos de Can Freixes? 
L’any 2020 es va crear un grup de participació obert a to-

tes les dones de Sant Just. Es van votar diferents espais per 
a la futura Casa de la Dona, i Can Freixes va ser l’opció més 
votada. Actualment, el mateix grup de dones, que està tre-
ballant per comissions de treball, ha dissenyat els espais 
interiors de la planta baixa, i es treballa en la redacció del 
projecte amb la seva participació. Altres processos oberts 
de participació actualment són la reurbanització de l’entorn 
Walden o bé una enquesta d’usos per al nou centre cívic 
Soledad Sans de Mas Lluí. 

La neteja viaria i la recollida de residus no funciona?
A partir de l’octubre hi haurà contenidors més grans i més 

accessibles, amb la voluntat d’evitar els desbordaments 
que es produeixen en algunes bateries. A més, els conteni-
dors de resta i d’orgànica portaran xip, fet que pretén millo-
rar la recollida selectiva al municipi. Al barri de La Miranda, 
el veïnat ja utilitza les targetes per obrir els contenidors 
intel·ligents, amb una valoració tècnica positiva. 

Amb l’inici escolar, sempre iniciem també el curs labo-
ral, personal i el curs polític. Gràcies, un cop més, als col-
lectius docent i mèdic per la bona marxa del curs passat, 
segur que aquest fareu que surti molt bé!

Ja hem normalitzat les mascaretes i el gel, sembla 
que estem guanyant al COVID-19, i estem entrant en la 
fase de plena recuperació econòmica. Així que ja no hi 
ha excuses per afrontar els temes que tenim pendents 
a Sant Just:

- Saturació pistes esportives municipals: hi ha molts 
infants que s’han de desplaçar a municipis veïns per fer 
esport. I el Nou Pavelló de La Bonaigua no es farà, caldrà 
buscar un nou emplaçament.

- Recollida de residus i neteja viària. Seguim amb con-
tenidors desbordats. Al novembre s’inicia l’ampliació del 
contracte. Caldrà que es faci un bon seguiment per ga-
rantir que tindrem un servei eficient i una implantació fà-
cil i còmoda per als veïns i veïnes de la recollida amb xips

- Barri Mas Lluí. Ara si ja està en ple funcionament. 
Però segueix desconnectat. La passarel·la  encara no 
s’està construint, malgrat tenir-ne els diners i el projecte 
aprovats. Falta una solució de transport públic per a les 
Escoles Canigó i La Miranda que eviti el col·lapse circula-
tori i la contaminació actuals. L’estat de manteniment de 
les voreres, mobiliari urbà i jardineria és molt deficient, 
tot i que és un barri nou!

- Lentitud de l’Ajuntament amb la tramitació de llicèn-
cies, instàncies, tràmits, etc.. Seguim rebent moltes quei-
xes de retards en les tramitacions, que generen molts 
maldecaps als ciutadans afectats

- És l’any de la recuperació econòmica. Cal fer un Pla 
d’Usos Comercials que potenciï al nostre comerç local 
i l’ajudi a adaptar-se als nous hàbits de consum. Tenim 
pendent el pla d’usos i modernització del Polígon Indus-
trial Sud-oest, que ens ha de permetre aprofitar la gran 
oportunitat que són els Fons Europeus Next Generation

- Recuperació de la plena activitat social, cultural i es-
portiva per a la gent gran, que són qui més greument han 
patit els confinaments i la pandèmia i qui més necessita 
estar i sentir-se acompanyat

I tenim pendent recuperar la nostra vida social i cultu-
ral, que això sí que ho farem ben aviat: ens veiem a les 
Festes de Tardor!

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

Sant Just Desvern és un lloc per poder viure bé. Tenim 
tots els avantatges de ser a la vora d’una gran ciutat però 
mantenim la millor essència dels pobles i de la proximitat 
de la natura. I és que gairebé només ens cal obrir la porta 
de casa per ser a Collserola, on podem fer qualsevol acti-
vitat a l’aire lliure.

Al municipi podem fer-hi des de passejades urbanes 
per gaudir dels 35 parcs i jardins, de les 21 escultures als 
carrers, de l’art, l’arquitectura, les exposicions i dels bonics 
racons i edificis. També dels serveis que ofereixen la bi-
blioteca, els centres cívics i el teixit associatiu, on podem 
trobar-hi moltes activitats, per infants, joves i gent gran. 
Tot això ens permet viure d’una manera diferent. 

I ara que arriben les Festes de Tardor sembla que po-
drem recuperar certa normalitat i omplir de nou carrers 
i places, amb l’obertura d’espais i amb les activitats pro-
gramades de concerts, conferencies, exposicions, jocs... 
activitats que ens distingeixen com a poble.

Cal compartir, intercanviar i relacionar-se. D’aquesta 
manera ens enriquim com a persones i com a col·lectiu.

Per això és clau que estiguem conscienciats que cal te-
nir cura del nostre entorn, que siguem respectuosos amb 
els espais i la natura. Sortirem guanyant en qualitat de 
vida. Administració i ciutadania hem de treballar plegats 
per mantenir els camins i carrers nets, sense excrements 
d’animals ni deixalles. És ben fàcil de fer-ho i cal posar els 
recursos per aconseguir-ho. 

Perquè no podem seguir permetent-nos trobar deixalles 
llançades a terra a les zones de contenidors. Ni andrò-
mines que no volem a casa nostra. Sant Just té un siste-
ma de contenidors de proximitat que, a més, properament 
veuran ampliada la seva capacitat. I un servei excel·lent 
de deixalleria i de recollida de trastos vells. Utilitzem-los!

De la mateixa manera que demanem civisme a la ciu-
tadania hem d’exigir mesures contundents a l’Ajuntament. 
Cal fer pedagogia, si. Però també posar a l’abast de tothom 
els mitjans per fer-ho bé.

Els regidors d’ERC treballem perquè aquest tarannà se-
gueixi latent. No podem deixar perdre allò que funciona. 
Sempre oberts a renovar i millorar, a repensar, i a ser a lloc 
quan hi ha una demanda de la gent. Un dels pals de paller 
d’ERC sempre ha estat que la cultura, el comerç, l’esport, 
l’educació i la salut estiguin a l’abast de tota la ciutadania.

ERC confiem en la gent. El contacte humà és el millor 
element per fer de Sant Just un municipi de convivència.

COMENÇA EL CURS 
2021-2022 A SANT JUST

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

VOLEM UN 
MUNICIPI DE 
CONVIVÈNCIA

Montse Molinero 
i Juncà
Grup Municipal d’ERC

GRUPs MUNICIPAls
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UNES RENOVABLES 
SOSTENIBLES 

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

“RECLAMO 
L’HUMANISME… 
MÉS HUMANISME 
I MENYS TWITTER”

Des de Movem Sant Just som favorables a les energies 
renovables que han de suposar la fi de la dependència de 
les energies d’origen fòssil i són l’instrument essencial en 
una transició energètica justa. A més creiem que les ener-
gies renovables són palanques de transformació social i 
d’apoderament territorial i ciutadà.

La transició energètica és doncs inevitable, ara 
bé, cal tenir clar com es desplega per tal de no ge-
nerar injustícies. Hem vist el debat generat entorn les 
grans instal·lacions de producció d’energia renovable. 
Volem, per tant, que es despleguin les renovables en 
el territori, però no a qualsevol preu, s’han de fer amb 
criteris territorials, mediambientals i socials. 

Hem de protegir els espais naturals i la biodiver-
sitat, establint mesures per assegurar que les instal·la-
cions solars es facin sota paràmetres de sostenibilitat i 
garantint la recuperació dels espais naturals. 

Hem de protegir el patrimoni cultural i paisatgís-
tic, delimitant l’impacte acumulatiu de les instal·lacions i 
assegurant que gran part de les instal·lacions de fotovol-
taica es duguin a terme en espais urbans o periurbans.

Hem de protegir els usos agraris del sòl, preservant 
els espais agraris per tal de protegir les activitats agríco-
les i evitar el monocultiu solar. La defensa de la sobirania 
alimentària va de la mà de la lluita contra el despobla-
ment i el foment del treball en les zones rurals.

Hem de garantir la transparència i la participació 
ciutadana, per tal de crear una democràcia energèti-
ca real. Donant accés al territori als projectes previstos 
i garantint la democratització dels processos d’estudi 
i aprovació de les instal·lacions i també condicionar els 
projectes d’instal·lació d’energia a criteris de participació 
ciutadana.

Des de la regidoria de Medi Ambient estem treba-
llant per complir aquesta necessària transició energètica 
seguint precisament aquests criteris amb tres grans 
objectius: doblar l’energia produïda amb 6 noves 
instal·lacions fotovoltaiques, fer partícip a la ciutada-
nia posant en marxa les comunitats energètiques locals 
i entrant a formar part del nou operador energètic 
metropolità, que ens permetrà consumir energia 100% 
verda i 100% pública.  

La transició energètica és inevitable, però si no la fem 
nosaltres ens l’acabaran fent en contra nostra. 

Recordeu aquestes paraules? Les va pronunciar en Jo-
sep Perpinyà el 15 de juny de 2019, en el Ple de Constitu-
ció de la Corporació Municipal 2019-2023. Són paraules 
que vols escoltar d’una persona que pren la responsabi-
litat de gestionar un Ajuntament com el del nostre poble. 
Amb paraules com aquestes, el veïnat se sent més a prop 
de la persona i del polític. Et sedueix una persona que 
pensa així i ho fa públic, sobretot tenint en compte que 
vivim en un context on prima la individualitat i la compe-
tència. Però si aquestes paraules es dilueixen i s’evaporen, 
la frustració que generen entre el veïnat que albirava un 
canvi en la política és abismal.

Això ha passat en una part de la seva gestió, que no hem 
compartit com a CUP, fins el 20 de novembre de 2020, dia 
que ens va deixar, al·legant motius de salut: “Abaixar el rit-
me, com em demanen, és incompatible i impensable amb 
la responsabilitat de ser alcalde”. Ara bé, la dimissió la po-
dríem entendre si tots plegats reivindiquem l’humanisme. 
Però ens va sobtar quan no havia passat ni un mes, el 13 
de desembre, s’obria la convocatòria per la nova plaça de 
gerent del Consorci del Parc Natural de Collserola i Per-
pinyà s’hi va presentar. És legal, però no ètic. Allò que no 
és ètic no és gens humanista. Remarquem que el seu sou 
d’alcalde era de poc més de 50.000 euros i el de Gerent del 
Parc de 83.000 euros bruts anuals

A tot això, en Perpinyà va guanyar la plaça, però el seu 
nomenament va quedar aturat a principis de maig, des-
prés de destapar-se un procés irregular en el concurs. A 
més, la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola 
també va qüestionar la seva designació. Davant d’aquesta 
polèmica, en Perpinyà decideix retirar-se per facilitar el 
consens. Mentre anunciava aquesta decisió, se sabia que 
Perpinyà ja era assessor d’alcaldia a Sant Andreu de la 
Barca. En concret des de l’1 de juliol amb una retribució 
bruta de 60.000 euros.  

O sigui que, després de sis mesos ha assolit una nova 
feina amb certa responsabilitat en l’Administració local, 
mentre pensàvem que estaria un cert temps de descan-
sant. Considerem que tot plegat no es gens humanista i 
per aquest motiu li demanem que s’expliqui públicament 
al veïnat.

AGERMANAMENTS

30 ANYS DE DE 
L’AGERMANAMENT ENTRE 
SANT JUST DESVERN I EL 
MUNICIPI NICARAGÜENC 

DE CAMOAPA

20 ANYS DE 
L’AGERMANAMENT ENTRE 
SANT JUST DESVERN I EL 
MUNICIPI ALEMANY DE 

HORB AM NECKAR

GRUPs MUNICIPAls
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres notícies de Ràdio Desvern més consultades a santjust.cat 
durant el mes de setembre.
1.  Els Mossos d’Esquadra detenen un home per cinc robatoris a cases de 

Sant Just Desvern.
2.  Ja es poden consultar les bases de la convocatòria d’ajuts per fomentar 

l’ús del transport públic i de la mobilitat sostenible a Sant Just.
3.  L’Assemblea de la CUP Sant Just va triar a inicis d’aquest mes com 

a futur nou regidor a l’Aleix Abadia Huguet, que hem tingut avui als 
micròfons de Ràdio Desvern.

Si vienes a mi pueblo, lo primero que vas a ver en una de las 
rotondas es este monumento. Un corazón que abiertamente 
muestra el arco iris que hay en su interior. Aunque no haya 
nada escrito, de esta forma se dice que en Sant Just Desvern se 
quiere a todas las personas por igual, que ante todo se respeta 
a la vecina y al vecino y que en ningún caso se discriminará  
a nadie por nacer LGTBI. #santjust #lgbt @santjustcat

FORMACIÓ ONLINE PER A LES ENTITATS DE SANT JUST
27 d’octubre, de 18.30 h a 20.30 h
Amb Marc Botella i Frederic Cusí
Sessió 1: Com estem les entitats de Sant Just? Quins reptes comuns 
tenim? Com estan els nostres públics? Què esperen de nosaltres?
Apunteu-vos: incripcions@santjust.cat

SELECCIÓ DE TUITS SETEMBRE 2021

Jordi Navarro i Domènech
@navarrodj
La meva enhorabona a l’associació de Salut Mental del 
Baix Llobregat pels seus 25 anys i al seu president Jaume 
Vidal. I també a l’ajuntament de @santjustcat per treballar 
decididament per la salut mental de la seva ciutadania @
ginapol.

dolors alet
@dolorsalet
En respuesta a @santjustcat
Tot l’alumnat tindrà la mateixa agenda a part de la pròpia de 
cada centre?

En respuesta a @dolorsalet
Aquestes són les agendes que donaran els centres de 
secundària.Les aules de primària tindran calendaris sobre la 
temàtica del medi ambient i el desenvolupament.

Marina Feliu
@mfeliu1
En respuesta a @santjustcat
@cccanginestar y @GaudimCreanart
Una gran plaer formar part activament de la família d’Arts 
Plàstiques. Enhorabona a tothom que hi participa… alumnat 
i professorat!

#SANT JUST 
ETS TU
 

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

4 ANYS DE 
L’1 D’OCTUBRE

 

Anna Vilanova
Regidora no adscrit

Primer de tot desitjo unes bones Festes de Tardor a tots els santjus-
tencs i santjustenques i un bon inici de curs escolar.

Seguim amb una mala gestió del Govern .
1/ NO sap prioritzar projectes i inversions necessàries i vitals per la 

seguretat de la ciutadania i la responsabilitat del mateix govern i Ajun-
tament.

2/Actualment tenim uns vestuaris nous a la Bonaigua, però no tenim 
la llicència d’activitat perquè no complim les mesures de contraincendis.

3/El mes de setembre presento al ple una moció per promoure una 
subvenció per reformar habitatge existent a Sant Just i destinar-lo als 
joves d’entre 18-35 anys.

El govern no vol fer-ho amb fons propis sinó amb públic... 
4/ Cal tenir un #sanjust +eficient +serveis +segur +net +plural =  

kikoferrer candidat a  l’Alcaldia #santjust

Al ple de setembre presento una moció per anomenar l’espai de 
davant del Casal de Joves “Plaça de l’1 d’octubre”, a proposta del 
ConsellxRepública. Estic segura que s’aprovarà, no s’entendria 
d’una altra manera. Aquest dia ha passat a ser un dels actes de mo-
bilització ciutadana més gran escrit a la història del poble, milers de 
ciutadans vam sortir al carrer a defensar el dret a l’autodeterminació 
dels pobles. I ja sabem que a l’equip de govern li agrada posar en 
valor la ciutadania. 

Aprofito per comunicar-vos que, a petició dels antics companys 
de coalició (ara PdeCAT), no podré parlar al butlletí municipal 
en nom d’Alcaldia Republicana, amb qui em vaig presentar a les 
eleccions municipals. 

REGIDORAT NO ADsCRIT

CURSA DE KARTS 2021
Dies 13 i 14 de novembre. El Club de Karts de Coixinets i l'Ajun-
tament treballen per adaptar la cursa de karts a la normativa 
del PROCICAT i que es pugui seguir la cursa via streaming.Us 
mantindrem informarts/ades.
Les inscripcions seran en format digital, per tant, seguiu amb 
atenció les notícies ja que estan previstes per a mitjans d'octubre.
Informació: www.kartsdecoixinets.org
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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 OCTUBRE 2021.
sANT JUsT DEsVERN

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

Anoteu-vos a la vostra agenda: 
del 13 al 24 d’octubre. Sant Just al Carrer, diumenge 24 d’octubre. Rebreu programa d’activitats a casa vostra i també podeu consultar-lo , 

a santjust.cat. *Cal inscripció prèvia a www.santjust.cat
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Sí. Ganes de tardor i il·lusió per recuperar les 
tradicions i l’activitat al carrer després d’aquest 
llarg temps que la Covid-19 ens ha mantingut 
allunyats de l’activitat pública.  

El relaxament de la normativa Covid-19 per-
metrà viure amb més intensitat unes recuperades 
Festes de Tardor encara que amb escenaris nous, 
amb un Sant Just al Carrer que s’ubicarà a l’av. 
Indústria i una nit de tapes també amb novetats.

Recordeu, però, que encara hem de tenir cura. 
La distància social i la mascareta continuen sent 
les nostres armes de defensa davant del virus i per 
tant s’han de tenir en compte a l’hora de gaudir 
de tota l’oferta d’activitats que tindrem durant 
aquest mes d’octubre.

la Tardor
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NO Us PODEU PERDRE... 
Inici de les activitats de Jugatecambiental
A partir de les 12 h
Parc del Mil·lenari, els dissabtes 
Parc de Torreblanca, el diumenge

Concerts del cicle musical La Birce 
A les 19 h, a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Dissabte 23 d’octubre: concert amb Alba Armengou
Dissabte 6 de novembre: concert de la Suu
Entrades anticipades a Entrapolis.com

Sant Just Solidari presenta el llibre “Los niños de Babel”, 
d’Àlvaro Vadillo
Commemoració del 30è aniversari de l’agermanament entre 
Camoapa (Nicaragua) i Sant Just Desvern
Dimecres 6 d’octubre, a les 19 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Sortida Trail Running de lluna nova 
Vine a córrer sota la lluna nova amb l’única il·luminació 
del frontal.
Nivell bàsic. 7 km, 1 h 30m. Material obligatori: frontal i mòbil.
Més informació: https://trailbarcelona.com/ca/Sortides/
lluna-nova
Dijous 7 d’octubre, a les 20.30 h. Des de l’aparcament 
de l’Institut Sant Just

Cinefòrum: Vivir dos veces, de la directora Maria Ripoll
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer
Divendres 8 d’octubre, a les 17.30 h. Casal de Joves

Cinema Utopia:  
Especial Nit de Difunts
Projecció de la pel·lícula “Este cuerpo 
me sienta de muerte”, del director 
Christopher Landon. Una comèdia de terror 
per gaudir de la nit de difunts.
Dissabte 30 d’octubre, a les 19 h. Casal de Joves

Jazz On Air Series
Preu: 10 € (general) , 8 € (socis/es Ateneu) i 6 € ( menors de 30 anys )
Divendres 8 d’octubre, a les 22 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Jornades Europees de Patrimoni
1r itinerari històric pel Patrimoni de Sant Just Desvern 
amb el Centre d’Estudis Santjustencs
Places limitades. Reserves al correu:  
centredestudis@santjust.org
Dies 9 i 10 d’octubre, a les 10 h. Des de la Font de La 
Bonaigua (sota l’Institut)

El dol perinatal
Amb motiu del Dia del Dol Perinatal que es commemora 
el 15 d’octubre.
Tallers i xerrada els dies 14, 15 i 21 d’octubre.
Informació i inscripcions: b.st.just@diba.cat

Xerrada: Quan la fotografia no era digital
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just i l’Agrupació Revela’t ex-
plicaran com s’havien de revelar les fotografies amb motiu 
de l’exposició fotogràfica “La maleta d’Agustí Centelles”.
A partir de les 18 h podeu observar un “fotògraf minuter” 
i la seva càmera primitiva. Estarà instal·lat a la placeta del 
Mercat
Divendres 15 d’octubre, a les 19 h, Sala MercArt

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Diumenge 17 d’octubre, de 10 h a 14 h

El Documental del Mes: El retorn, la vida després de 
l’ISIS, d’Alba Sotorra
Preu: 6 € (general) i 4 € (socis/es Ateneu)
Divendres 22 d’octubre, a les 20 h. Sala Cinquantenari 
de l’Ateneu

Tertúlia amb Irene Pujadas, sobre el seu llibre “Els Des-
perfectes”, obra guanyadora del premi Documenta 2020
Condueix l’acte, Carme Verdoy, periodista.
Inscripcions a la Biblioteca Joan Margarit
Dijous 28 d’octubre, a les 19 h. Sala Isidor Cònsul de 
Can Ginestar

 Alba Armengou

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

 d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.

EXPOsICIONs

Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat
Correcció: Servei Local de Català
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Distribució: gratuïta
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responsabilitat 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.

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 

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

Policia Local 93 473 10 92

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

L’harmonia
Mostra dels treballs realitzat per l’alumant dels Cursos 
Municipals d’Arts Plàstiques
Al Celler de Can Ginestar, fins al 17 d’octubre

La maleta d’Agustí Centelles
A la Sala MercArt, fins al 16 d’octubre
Horari Sala MercArt: dimecres a divendres, de 18 h 
a 20.30 h i dissabtes d’11 a 14.30 h

Néstor Rives: Amén
Al Celler de Can Ginestar, del 21 d’octubre al 26 
de novembre. Inauguració, dijous 21 d’octubre, a les 19.30 h

Descobreix Sant Just i el seu patrimoni
Al CIM de Can Ginestar, del 21 d’octubre al 21 de desembre

Alta fidelitat
Mostra de vinils antics
A la Sala MercArt
Inauguració el 22 d’octubre, a les 19 h

Selecció de fotos de la Lliga Social de l’AFSJ: retoc lliure
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 13 d’octubre al 5 
de novembre 

AGENDA NOVEMBRE 2021
Màxim dia per comunicar  
les activitats: 8 D’OCTUBRE

CRIDA ADREÇADA A LA GENT GRAN DE SANT JUST DESVERN

Vols que l’Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern 
continuï?
Dons, us necessiten a la Junta. Poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a:  gent.gran.santjust@gmail.com abans del 19 
de novembre.
Si vols representar el col·lectiu de la gent gran al Consell 
Comarcal, podeu trucar al telèfon 934804800 o enviar un 
correu a benestarsocial@santjust.cat  

INICI D’ACTIVITATS AL CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI

A més, apunteu-vos a la visita guiada a l’exposició “La maleta 
d’Agustí Centelles” prevista pel dijous 7 d’octubre, a les 17 h
Informació: Centre Social El Mil·lenari
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