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De nit i de dia,
Sant Just al carrer
Mas Lluí culmina el seu
desenvolupament amb més
de 2.000 habitants

Sant Just,
Ciutat Educadora
i Amiga de la Infància

El ple aprova les
Ordenances Fiscals
per al 2022

tema del mes

10 anys de Mas Lluí:
El barri culmina la seva urbanització
amb més serveis i el nou Centre Cívic Soledat Sans
L’any 2007 es van aprovar les obres d’urbanització del barri de Mas Lluí i a finals de 2011
van instal·lar-s’hi els inquilins i inquilines de les primeres promocions de pisos. Deu anys
després, Mas Lluí ja compta amb més de 2.000 habitants i una dotzena de comerços i
serveis. Amb la construcció de les darreres promocions d’habitatges del barri, es completarà properament el desenvolupament de Mas Lluí amb un total de 1.340 habitatges,
514 dels quals (38,4%) en règim de protecció, i 1.849 places d’aparcament en soterrani
(1,4 plaça/habitatge al barri).
MILLORES A LES CONNEXIONS VIÀRIES
I AL TRANSPORT PÚBLIC DEL BARRI
Comencen les obres de construcció dels camins
i la passera que uniran Mas Lluí i el Barri Sud
Durant el mes d’octubre han començat els primers treballs
de tancament i senyalització de la connexió del barri de Mas
Lluí amb el Barri Sud, que inclourà nous camins per la zona
de Can Gelabert i una passera per superar el desnivell de la
Riera fins al carrer de Juan Ramón Jiménez. La durada de les
obres és de vuit mesos i es calcula que l’estiu vinent es podran
començar a fer servir aquestes connexions.

Reurbanització de Ponce de León amb un nou carril bici
El carrer Ponce de León, que uneix Mas Lluí i el Barri
Sud (entre el vial de Mas Lluí i el Tanatori) passant pel Polígon Sud-Oest, es reurbanitzarà properament. Aquesta via,
que seguirà tenint un carril per a cada sentit de circulació,
disposarà de rotondes a cada cruïlla per tal de millorar la
seguretat dels encreuaments. A més a més, la reurbanització
del carrer Ponce de León inclourà la construcció d’un nou
carril bici, amb dos sentits de circulació i dos metres i mig
d’amplada.
Línies de transport públic al barri
Des de l’any 2013 Mas Lluí disposa d’una línia d’autobús
que connecta el barri amb el centre del municipi. A principis
de 2019, aquesta línia es va substituir per l’actual E30, que
uneix Mas Lluí amb el Parador i arriba a l’avinguda Diagonal
de Barcelona de forma exprés, passant per la B-23. Està previst
que la línia E30 augmenti la seva freqüència de pas a 15 minuts
i que properament s’allargui per Sant Feliu per arribar fins a
l’estació de RENFE. A banda de l’E30, el barri també disposa
de la L52 i de la línia local de Sant Feliu SF1, amb parada al
carrer Rosa Leveroni i a l'estació de RENFE.

EL CENTRE CÍVIC SOLEDAT SANS COMENÇARÀ A DONAR SERVEI AL 2022
Mas Lluí disposarà properament d’un nou equipament. El
Centre Cívic Soledat Sans tindrà una dotzena d’espais destinats
a diversos usos:
Tres espais destinats a aules d’estudi
D
 os despatxos per a serveis municipals
U
 na sala polivalent, destinada a actes, exposicions i mostres
fotogràfiques de la FIAP (Federació Internacional de l’Art
Fotogràfic)
Una sala gran d’activitats destinada a l’AVV Mas Lluí i perquè
hi puguin dur a terme la seva activitat.
A la segona i a la tercera planta hi haurà quatre espais els
usos dels quals encara s’han de definir.
Terrassa a l’aire lliure.
Al desembre s’engegarà un procés participatiu al barri de
Mas Lluí amb l’objectiu de decidir a què es destinaran els espais
amb usos per definir d’acord amb les preferències del veïnat.
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Intervenció artística al mur del Centre Cívic Soledat Sans

EL MERCAT AMBULANT DE MAS LLUÍ SUMA NOUS COMERÇOS
DE SANT JUST CADA PRIMER DISSABTE DE MES
El 2 d’octubre es va estrenar un nou
format de mercat a Mas Lluí. El primer
dissabte de cada mes, el mercat ambulant
comptarà, de forma rotativa, amb tres
comerços i un negoci de restauració, a
banda de les parades habituals. L’Ajuntament i l’Associació de Veïns i Veïnes de
Mas Lluí han impulsat aquesta iniciativa
amb l’objectiu de donar visibilitat al barri
als comerços i negocis de restauració de
municipi i ampliar l’oferta del mercat

JOAN BASAGAÑAS,
Alcalde

“Mas Lluí s’ha consolidat com un
barri cohesionat i ple de gent jove gràcies
a l’aposta per l’habitatge públic. Amb la
construcció del nou Centre Cívic Soledat
Sans i el reforç de les connexions viàries
ampliem l’oferta de serveis i unifiquem el
barri amb la resta del municipi”

ambulant de Mas Lluí que, paral·lelament, també comptarà amb activitats de
dinamització.
Las Americas Market, Pepa, Bambuques i Foodis van estrenar el nou format
de mercat, el 2 d’octubre, i els propers en
sumar-se a la iniciativa seran Tutu Barcelona, L’Escrivà, Punapu i La Picoteka,
el proper 6 de novembre. L’ordre de participació dels comerços s’ha determinat
per sorteig.

HELENA VERDOY I ELENA BARAMBIO
AVV Mas Lluí Sant Just

“Davant l’arribada de noves famílies al
barri, hi ha serveis que han quedat curts
i hem d’estar en contacte amb el veïnat
i l’Ajuntament per poder solucionar-ho.
Amb el diàleg entre l’entitat i les regidories hem millorat punts conflictius i ho
seguirem fent. El veïnat ens veu com un
referent on adreçar les seves inquietuds.”

MERCAT AMBULANT DE MAS LLUÍ
C. Rosa Luxemburg, 8-14
Dissabte, de 8 a 14 h

COMERÇOS DE MAS LLUÍ
(AMB LLICÈNCIA D’ACTIVITATS)

La Botiga – Venda de queviures
C. Rosa Leveroni, 8
Chocolat Box – Cafeteria i gelateria
C. Rosa de Luxemburg, 4
Fruterra Market – Venda de queviures - C. Rosa de Luxemburg, 4
Coaliment - Venda de queviures
C. Rosa de Luxemburg, 8
Espai Tangram – Arquitectura
C. Rosa de Luxemburg, 16 Local 1
Extensió 26 – Lloguer d’espais
C. Rosa de Luxemburg, 12
Foodis – Restauració
C. Rosa Leveroni, 10
Merceria Madi i Nico – Merceria C. Rosa Leveroni, 10, oficina primera
El Petit Bichón – Perruqueria canina, venda d’accessoris i alimentació
C. Rosa Leveroni, 20
La Vermutteca – Restauració
C. Rosa Luxemburg, 22
52 Moments – Restauració i fleca C. Rosa Luxemburg, 10
Burg O’Clock – Restauració
C. Rosa Luxemburg, 10-12

ANNA POVEDA,
Gerent de Foodis

“Vam decidir instal·lar-nos en un local
davant de l’accés al Parc de la Iulia Quieta,
un entorn molt natural que la gent pot
gaudir des de Foodis. Estem molt contents
i agraïts amb la resposta de la clientela
del barri i amb la bona harmonia que hi
ha entre els comerços de la zona.”
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25 DE NOVEMBRE

Complicitat de les institucions
i la societat per erradicar
la violència de gènere
El degoteig de dones víctimes de violència masclista no s’atura, 36 des de
principi d’any i més de 1.100 des que van
començar a elaborar-se els registres l’any
2003. Aquestes xifres insuportables no fan
més que confirmar que el maltractament
i la violència contra les dones no és un
problema individual o privat, sinó fonamentalment social derivat de les relacions
de poder històricament desiguals entre
homes i dones. Per això cal que la societat
i les institucions intervinguin: als centres
educatius, als mitjans de comunicació,
a les xarxes socials, a les empreses, als
espais d’oci, amb noves lleis, amb noves
propostes d’acció.
A Sant Just Desvern, quan una dona
o una noia són víctimes de violència
masclista, s’activa el Circuit Municipal
d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes
de Violència de Gènere per tal de garantir
la seva protecció i recuperació personal.
A través del circuit es treballa en xarxa

amb els diferents serveis locals implicats i
amb personal professional de les diferents
àrees amb l’objectiu de coordinar el màxim de recursos disponibles i evitar la
doble victimització de la dona.
 urant el 2021 el Circuit Municipal
D
d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere ha atès
36 dones i a 38 dels seus fills i filles.
Dues d’elles s’han incorporat aquest
any, i amb les altres ja es treballa
des d’anys anteriors. Actualment, a
Sant Just hi ha 6 dones amb ordres
de protecció activada.
"La Xarxa Local d’Actuació en Violència
Masclista no només està formada per serveis públics i institucions, sinó que també
incorpora a entitats i col·lectius del municipi
que poden contribuir a fer un abordatge

integral. Aquest model implica afrontar
la violència vers les dones de forma multidimensional, és a dir, actuant en el camp
de la prevenció, la detecció, l’atenció i la
recuperació de la dona o nena." explica
la regidora de Polítiques de Gènere i
Igualtat, Alicia Murciano.
A banda de les accions que es fan de
forma continuada per prevenir i detectar
situacions de violència masclista als centres educatius, adreçades a la ciutadania
en general, etc., el 25 de novembre és un
dia de trobada, de denúncia, de compartir i de conscienciació. En aquest sentit,
al voltant del Dia Internacional contra
la Violència de Gènere s’han organitzat
diferents activitats -xerrades literàries,
taller de defensa personal, espectacle infantil...- que podeu consultar a la contra
del Butlletí i a santjust.cat.
Destaquem, però, l’acte institucional
del 25 de novembre davant l’Ajuntament
amb la participació d’alumnat de l’Institut i l’acompanyament musical de la coral
Coraggio, i la 8a Marxa El Baix Llobregat
contra Violència Masclista fins al parc
de Torreblanca, on es llegirà el manifest.

RECURSOS DEL CIRCUIT
Atenció especialitzada per a dones
des de Benestar Social: 93 480 48 00
Punt d’Informació i Atenció a la
Dona (PIAD): cita prèvia al telèfon
93 480 48 00 i a santjust.cat
App de seguretat ciutadana
Servei telefònic d’assessorament
jurídic per a dones: cita prèvia al
telèfon 93 480 48 00 i a santjust.cat

DONA, NO ESTÀS SOLA:
016 / 112 / 900 900 120
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EQUIP DE GOVERN

MAS LLUÍ, UN FANTÀSTIC
LLOC ON VIURE
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

L’any 2011 arribaven els primers veïns i veïnes al nou barri
de Mas Lluí. Eren temps complicats. L’explosió de la crisi
econòmica de l’any 2008 refredà completament el desenvolupament del barri, fins al punt de posar-se en qüestió, fins
i tot, la seva construcció. Molts dels promotors que havien
d’urbanitzar i edificar el barri feren fallida, els bancs que es
quedaren aquells terrenys estaven sobrepassats per la crisi –
d’origen financer – i moltes de les persones que planejaven
comprar el seu habitatge al barri veieren com es tallava l’accés
als crèdits hipotecaris. En definitiva, l’escenari no semblava el
més adient per a tirar endavant aquest creixement urbanístic.
Malgrat tot, des de l’Ajuntament es decidí mantenir l’aposta, a diferència del que feren altres ajuntaments en circumstàncies molt semblants. Les ganes de posar a disposició del
veïnat nous habitatges d’HPO, tant necessaris al nostre
municipi, pesaren més que les pors al fet que tant l’Ajuntament com PROMUNSA sortissin malparats financerament
de mantenir aquella aposta. En aquest sentit, permeteu-me
tenir unes paraules de record i agraïment cap el meu antecessor a l’Alcaldia, en Josep Perpinyà i el seu govern, i cap
a l’anterior gerent de PROMUNSA, l’Enric Camats, que en
aquells difícils moments decidiren assumir molts riscos amb
el desenvolupament del Mas Lluí. I afortunadament, gràcies a
molt esforç i constància, el temps els ha donat la raó. No vull
oblidar, tampoc, l’esforç i comprensió de diferents persones
adjudicatàries dels habitatges de PROMUNSA, veïnat que es

MAS LLUÍ

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde
Enguany fa, precisament, deu anys que els primers veïns
i veïnes del barri de Mas Lluí entraven a les seves noves llars.
Durant aquests deu anys el barri s’ha anat transformant, noves
construccions, nous veïns i veïnes i, evidentment, noves necessitats.
La mobilitat ha estat sempre una de les qüestions més
reivindicades pel veïnat del barri; tenir una bona connexió
en vehicle privat i en transport públic amb el centre del poble és
clau per a la integració del barri en el teixit social i comunitari.
L’arribada de L10 i en els últims anys de l’E30 ha millorat
substancialment la connectivitat del barri. A més a més ja
han començat les obres de la passera que dotarà el barri d’una

va trobar enmig d’una situació molt complicada i, tanmateix,
decidiren fer confiança a l’Ajuntament i a l’empresa municipal.
Aquest primer veïnat es va trobar un barri completament
diferent a l’actual: solars buits, locals comercials desocupats, difícil accés amb transport públic... La situació de la propietat dels
terrenys privats continuava essent complicada i això feu que en
un primer moment l’Ajuntament hagués de carregar en solitari
tots els esforços per a dotar el barri d’uns mínims serveis. Els
primers passos foren la cessió d’un local per a l’incipient associació veïnal del barri, l’arribada de l'L-10 amb unes freqüències i
un itinerari encara insuficients o la construcció del parc de Iulia
Queta. Poc després es feu la concessió del pàdel – amb l’objectiu
de portar gent de Sant Just al barri i de dotar-lo d’un equipament
esportiu – i arribà l’E30, un bus que està tenint un gran èxit i que
l’any vinent veurà millorada la seva freqüència i el seu recorregut.
I les millores continuen actualment amb la construcció del Centre
Cívic Soledat Sans – en la seva recta final – i de la connexió per a
vianants i bicicletes entre Mas Lluí i el Barri Sud.
A nivell d’equipaments i serveis públics ja només resta
per a definir què farem a la pastilla d’equipament encara
disponible, un cop el Departament d’Ensenyament ja ens
ha informat que no tenen intenció d’acceptar l’oferiment de
l’Ajuntament per a construir-hi un centre educatiu, prioritzant
adscriure l’alumnat del Mas Lluí a l’Escola Martí i Pol de Sant
Feliu de Llobregat.
10 anys després de la seva obertura, aviat podrem dir que Mas
Lluí serà un barri complet i divers. Un barri amb una gran dotació d’habitatge protegit que ha permès a molts i santjustenques
continuar vivint al nostre poble, equipaments, infraestructures i
serveis públics de qualitat. Un barri que encara avui segueix acollint molta gent vinguda d’altres indrets, especialment de la regió
metropolitana de Barcelona. Un barri que gaudeix d’un accés ràpid
i còmode a aquest autèntic pulmó verd que és el Parc de Collserola
i que en els darrers anys ha estat capaç de tenir un potent teixit
cívic i comercial. En definitiva, s’ha convertit en un fantàstic
lloc on viure!

connexió segura a peu i en bici o patinet per a poder potenciar
aquestes dues maneres de moure’ns.
Els equipaments també són molt necessaris per donar
vida i generar comunitat al barri. Els equipaments de barri
esdevenen un espai de trobada, un espai on els veïns i veïnes
es relacionen, sigui de manera individual o col·lectiva, i se’ls
ofereix una sèrie d’activitats de caràcter i interès públic, social i
comunitari, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida.
El pàdel i, d'aquí molt poc, el nou Centre Cívic Soledat Sans en
són i seran exemples. El nou centre comptarà des d’un inici amb
un espai per a l’associació de veïns, una aula d’estudi i treball i
amb activitats per a infants i adults entre d’altres. Abans de finals
d’any es passarà una enquesta ciutadana per tal de poder definir
de manera conjunta i participada quines activitats han de succeir
al centre cívic.
Mas Lluí és un barri actiu amb una associació veïnal dinamitzadora, de població jove, amb un eix comercial atractiu,
sobretot els dissabtes amb el mercat ambulant, i, en definitiva,
ple de vida. M’agradaria acabar animant i convidant tots els
santjustencs i santjustenques que no hi viuen que s’hi apropin
per conèixer millor el barri, descobriran que és únic.
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ENTREVISTA DE
AGUSTÍ PALLARÈS, PRESIDENT D’ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

“Són 20 anys en què un grup important de gent
ha estat treballant durament en primera línia i
això ens ha permès dur a terme molts projectes”
L’ONG santjustenca Acció Solidària i Logística (ASL) ha celebrat aquest mes d’octubre el seu
20è aniversari. Vint anys de projectes de cooperació al desenvolupament en països en vies de
desenvolupament que s’han pogut dur a terme gràcies als seus prop de 300 socis i sòcies.
Com va néixer l’ONG?
L’any 1998, l’huracà Mitch va afectar
molt Hondures i els bombers d’allà van
demanar suport als Bombers de Barcelona. Vam contactar-hi, vam començar a
fer activitats a Hondures i això va derivar
en la fundació d’una ONG per continuar
aquestes tasques.
Quina valoració feu dels 20 anys
de trajectòria de l’ONG?
Valorem molt positivament que són 20
anys en què un grup important de gent ha
estat treballant durament en primera línia
i això ens ha permès dur a terme molts
projectes, com tasques de reconstrucció
de centres, assistència a persones, intervencions en diferents països, millores i rehabilitacions, etc. Tenim projectes estrella
que han incidit molt en la població local,

d’altres que no han estat tan importants i
alguns que no han sortit bé, perquè aquest
és un món complex. D’això sempre n’hem
intentat aprendre.
Com definiries ASL?
Som una ONG que fem cooperació
internacional i treballem a tres països:
Hondures, el Senegal i el Nepal. Allà hi
tenim projectes més o menys consolidats. Per les característiques de molts
dels nostres voluntaris i voluntàries
(bombers i bomberes, personal sanitari
i d’emergències) també ajudem a donar
resposta a emergències a través del Fons
Català de Cooperació. Els socis i sòcies
de l’entitat poden col·laborar econòmicament, perquè creuen en la feina que
estem fent, o fent voluntariat, en tasques
de gestió o treballant en emergències.

Teniu prou voluntariat per
als projectes que teniu preparats
per al futur?
No. Lògicament, cadascú actua en
la mesura que pot, però està clar que
podríem fer més. Ens arriben moltes
peticions i veiem molts més problemes
als quals no podem fer front perquè no
tenim ni el voluntariat necessari ni els
recursos econòmics per poder-ho pagar.
La Covid ha afectat els vostres
projectes?
Hem pogut mantenir el nostre plantejament previ a la Covid. Lògicament no
hem pogut enviar voluntariat però, per
exemple, a Hondures i al Senegal hi tenim
personal local treballant per a l’ONG que,
amb restriccions i una marxa més lenta, han pogut continuar fent les tasques
encomanades. Afortunadament, el món
local i els ajuntaments, que és on més
ens movem per rebre suport econòmic,
han optat per mantenir les subvencions
i ajudes compromeses i això ha estat fonamental per continuar la feina.
Com va anar la jornada de celebració
del 20è aniversari?
La festa va anar molt bé i vam retrobar gent que feia anys que no vèiem, tot
i que ens hauria agradat que vinguessin
més socis i sòcies. No obstant, entenem
la situació, ja que som una ONG amb
socis arreu de Catalunya i d’Espanya.
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L’alça de la inflació i la situació econòmica
general condicionen les ordenances i les taxes
Els ingressos de l’ajuntament en concepte d’impostos, taxes
i preus públics municipals tenen una gran importància quantitativa en el conjunt dels ingressos corrents de l’ajuntament ja
que representen més del 73% dels ingressos corrents liquidats
totals en la última liquidació aprovada.
L’evolució de l’índex de preus al consum (IPC), que acostuma a ser l’indicador escollit per a plantejar les variacions
de les tarifes d’impostos i taxes, ha anat a l’alça a mesura que
ha avançat l’any, en gran part a causa de la tendència alcista
dels preus de l’energia, les matèries primeres i el transport. La
dada avançada corresponent a setembre de 2021 és del 4,0%,
a l’espera que es publiqui la data definitiva.
“De cara a final d’any, els principals serveis d’estudis han
fet una important correcció a l’alça de les previsions d’inflació
interanual per l’augment dels preus de l’electricitat, mentre que
la inflació subjacent es corregeix a la baixa. També el Banco de
España està fent en aquests moments una revisió del conjunt
del quadre macroeconòmic atès que el repunt de l’activitat
econòmica no s’ha produït en la forma esperada”, explica la
regidora d’Economia, Quima Giménez.
En aquest sentit, l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals per a l’any 2022 planteja un increment del 3,5% del tipus de
gravamen de l’impost sobre béns immobles (5,0 % en el cas del
tipus de gravamen dels béns immobles de característiques especials)
i de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, i del 2,5 % de la major part de les taxes municipals.

No es modifiquen les tarifes de la taxa per concessió d’autoritzacions i llicències d’activitats i la comprovació de les
activitats comunicades, ni la taxa per llicències urbanístiques
i altres serveis urbanístics, com una mesura de promoció de
l’activitat econòmica, ni tampoc el preu públic per la prestació
del servei municipal d’escola bressol, atès que es considera que
la variació d’aquest preu ha de produir-se al començament del
curs escolar.
També es plantegen diverses adaptacions del contingut
normatiu de les diverses ordenances fiscals a modificacions
legislatives o a millores de la gestió dels respectius tributs.

Sorteig dels habitatges de protecció oficial
de lloguer del carrer Cadenes
El 20 d’octubre es va fer el sorteig
per a l’adjudicació dels habitatges de
lloguer del carrer Cadenes 6 i 8. Primer
es va sortejar l’ordre de les sol·licituds
admeses, un total de 18, per accedir als
habitatges de l’escala 8, i posteriorment
el de l’escala 6, amb un total de 29 sol·licituds admeses. Es van adjudicar els tres
habitatges disponibles, un a l’escala 8 de
tres habitacions i dos a l’escala 6, un de

quatre habitacions i un altre de tres. La
llista de persones en reserva, ordenada
segons resultat del sorteig en cada cas,
serà vigent fins a la publicació d’un nou
concurs.
La previsió és que al llarg del 2022
quedin disponibles 4 habitatges més a
l’escala 6 -habitatges de 3 i 4 habitacions- i 5 habitatges a l’escala 8 -de 2 i 3
habitacions.

EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2021

7

Actuacions
i detencions
relacionades amb
fets delictius
La Policia Local treballa de forma continuada
i coordinada per oferir el millor servei i protecció
a la ciutadania. El passat mes de setembre ha estat
especialment prolífic quant a les actuacions realitzades: una detenció per robatori a l'interior de
vehicles, una detenció per tràfic de drogues, cinc
persones detingudes per la Llei d’estrangeria en una
intervenció en una nau industrial sense llicència i
una altra detenció d’una persona amb ordre crida i
cerca. També s’han dut a terme cinc requeriments
de vehicles sostrets detectats pels lectors de matrícules -amb dues recuperacions de vehicles i la
detenció abans esmentada de persona en recerca-,
i l’inici de diverses investigacions judicials per part
dels Mossos d’Esquadra. Tanmateix s’ha fet una
inspecció en un taller sense llicència del polígon
amb diverses persones identificades per estrangeria
i la recuperació de 10 vehicles en requeriment per
apropiació indeguda, una investigació que després
s’ha traslladat al cos del Mossos; dues denúncies
i decomís d’armes blanques i 32 denúncies i decomissos de petites quantitats d’estupefaents.
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Propera urbanització d’iniciativa
privada del sector entre
Can Mèlich i l’Institut
La Junta de Compensació de la
UA2 Garrofers ha reprès el projecte
d’urbanització que va quedar aturat
l’any 2009 per les obres de l’ATLL
i la crisi económica. La propietat
d’aquest sector preveu adjudicar
i iniciar properament les obres
d’urbanització d’aquesta iniciativa
privada a la zona compresa entre
la Masia de Can Mèlich i l’Institut
de Sant Just Desvern.

Aquesta Unitat de Garrofers
té una superfície de 3,6 Ha, de les
quals quasi 2Ha están qualificades
de parc urbà, i una edificabilitat
máxima de 12.006 m², amb un total
de 102 habitatges, en règim d’habitatge lliure. La tipologia prevista
és de blocs petits, de Planta baixa
+ 2 Plantes i de PB (Soterrani) + 3
Plantes en les parts baixes de les
parcel·les.

El musical “Mamma mia!”, l’exposició
Alta Fidelitat, les activitats del Correllengua i el concert de Sant Just Solidari
són algunes de les propostes que han tret
la ciutadania a gaudir novament d’unes
festes molt reeixides.

Festes de Tardor
Els carrers i espais públics es tornen
a omplir de gent per les Festes de Tardor
Enguany s’han viscut unes Festes de
Tardor més semblants a les de sempre,
després de d’un any marcat per la pandèmia, els confinaments i les restriccions.

Les mesures de seguretat han estat presents, però la flexibilitat de la normativa
ha permès ampliar aforaments i recuperar
la Nit de Sant Just al Carrer, i la fira de
Sant Just al Carrer en el nou emplaçament
de l’avinguda de la Indústria.

TARDOR
EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2021
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Sant Just Desvern, ciutat amiga dels animals
SOS Gats i Gossos Sant Just Desvern
és una entitat local sense ànim de lucre
que vetlla pel benestar i defensa dels
animals. Entre d’altres tasques, porta el
control de les colònies de gats de carrer del municipi amb la col·laboració de
persones voluntàries, autoritzades per
l’Ajuntament, que alimenten i cuiden
aquests felins. Gràcies a la feina que s’ha
fet durant anys, s’ha aconseguit que tots
els gats de carrer estiguin esterilitzats
i controlats sanitàriament al municipi.
Com pot ajudar la ciutadania? els
gats que pertanyen a una colònia/punt
d’alimentació tenen una petita marca a
l’orella que indica que estan esterilitzats
i controlats. Per evitar la proliferació i
descontrol d’aquests, és molt important
informar a l’Ajuntament quan aparegui
un gat sense marca a l’orella en algun jardí
particular o al carrer. L’Ajuntament en
coordinació amb SOS Gats i Gossos i la
Fundació Daina-Spam activarà el protocol
d’actuació ja sigui un gat perdut, abandonat
o un gat feral que requereix ser esterilitzat.

Entre d’altres funcions, la fundació Daina-Spam porta a terme el servei de recollida
d’animals de companyia perduts i abandonats. Quan un gos o gat es troba a la via
pública i no es pot localitzar a la persona
propietària (d’aquí la importància i obligatorietat de xipar-los), es porta la Fundació, que
té un contracte de servei amb l’Ajuntament
de Sant Just. Aquesta fa un control veterinari
previ per avaluar l’estat de salut de l’animal i
inicia els protocol de devolució o d’adopció
en cas d’abandonament.
Entitat, Fundació i Ajuntament treballen coordinadament pel benestar i
defensa dels animals. Per a qualsevol tema
relacionat amb animals,
poseu-vos en contacte
amb l’Ajuntament (Servei de Salut Pública i/o
Policia Local).
Més informació: santjust.net,
sosggsantjust@gmail.com,
www.protectoramataro.org

Renovació de membres dels consells
escolars de centres educatius
Durant el mes de novembre tindrà
lloc el procés de renovació dels consells
escolars de centres, de tots els sectors
(pares i mares, professorat...).

CALENDARI PREVIST:

I nici del procés: a partir del dia 2 de
novembre de 2021.
Constitució de les meses electorals:
abans del dia 11 de novembre de 2021.
Votacions: entre els dies 22 i 26 de
novembre de 2021, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa
de possessió dels seus membres: no més
tard del dia 20 de desembre de 2021
Podeu consultar les dates concretes i
la composició dels consells a les pàgines
webs de les eccoles Canigó, Montserrat,
Montseny , Institut Madre Sacramento,
Centre pilot.
El consell escolar de centre és l’òrgan
col·legiat de participació de la comunitat
educativa en el govern del centre. En els
centres públics la seva funció principal

SI EL GOS ÉS TEU, LA CACA
D’ELL TAMBÉ!
A SANT JUST VETLLEM
PEL CIVISME!
L’Ajuntament vol posar fre a la presència de defecacions canines a la via
pública que generen brutícia i olors, i
comporten riscs per a la salut i el medi
ambient. Per això, mitjançant patrulles
amb agents de paisà, la Policia intensificarà el control per al compliment de
l’Ordenança reguladora de la protecció
i tinença d’animals, posant multes a les
persones que condueixen els gossos i
que no recullen les deposicions.
Els orins també són un problema!
Porta una ampolla d’aigua i neteja’l!.
L’Ajuntament ofereix gratuïtament,
fins acabar existències, ampolles de doble funció (abeurador i neteja d’orins)
per a les persones propietàries que
tenen el seus gossos censats.

és participar en la presa de decisions en
relació a aquells temes importants per al
funcionament i l’organització del centre.
La LOMCE (Llei Orgànica per la millora de la qualitat educativa) va comportar modificacions parcials de les lleis
educatives anteriors de l’estat. Aquesta
Llei atribuïa menys funcions directives
als consell escolars de centre.
La LOMLOE (Llei Orgànica 3/2020,
per la qual es modifica la Llei orgànica
2/2006, d’educació, ) representa una actualització i modernització de la LOE i una
recuperació de les funcions de participació
de la comunitat educativa en els òrgans de
govern dels centres escolars.

Participar és un dret i una oportunitat per a la millora educativa. Exerceix aquest dret!!
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NOU MODEL DE CONTENIDORS

Arrenca la implantació dels nous contenidors
Durant el mes de novembre aniran arribant els nous contenidors que s’ubicaran
a la via pública. El canvi o substitució de
contenidors es farà per fraccions, a raó

d’una fracció per setmana. Així, es preveu
que a final d’any estiguin en funcionament
totes les bateries amb els nous contenidors,
de més capacitat i amb obertura amb pedal.

Es deixarà un temps prudencial per
tal d’ assegurar que les noves ubicacions
donen solució als problemes de desbordaments, que comporten les mínimes o
inevitables molèsties al veïnat i que són
adequades per realitzar la seva recollida
de manera òptima i eficient. L’arranjament urbanístic de l’entorn de les noves
bateries de contenidors s’anirà fent paulatinament, una vegada s’hagin consolidat
les noves ubicacions.

FAQ’S SOBRE EL NOU MODEL
Perquè s’ha escollit
el model de contenidors
de càrrega lateral i no
el de càrrega bilateral?
El model de càrrega lateral té diferents
avantatges respecte els de càrrega bilateral:
El temps de buidatge és molt menor
que el temps de buidatge en càrrega
bilateral. La qual cosa implica menys
problemes de trànsit i menys molèsties
de soroll.
El model de càrrega lateral fa temps
que es realitza i és un model consolidat, la qual cosa assegura que funcionarà correctament amb mínimes
avaries i problemes tècnics.
El tancament dels contenidors d’orgànica i resta està integrat en els contenidors.
El cost del model és molt menor.
Quins criteris s’han
fet servir per decidir
les noves ubicacions?
La decisió de les noves ubicacions de contenidors és complexa i
s’ha intentat complir amb els següents
criteris:
Situar la bateria de contenidors al
costat dret del carrer, segons el sentit
de circulació.
Mantenir la proximitat de bateries
al veïnat (a menys de 100 metres de
distància)
Col·locar bateries complertes (és a dir
amb un contenidor de cada fracció)
per tal que la distància i l’esforç per
accedir als contenidors de recollida
selectiva sigui la mateixa que al contenidor de resta

Evitar la col·locació davant de portes
principals d’habitatges, finestres de planta baixa, sortides d’aparcaments i guals.
Evitar la col·locació de bateries de contenidors davant de terrasses i bars.
Minimitzar l’ocupació de la via pública
(voreres) prioritzant la col·locació en
calçada.
Minimitzar la pèrdua de places d’aparcament.
Evitar la tala d’arbres.
Optimitzar el recorregut del camió de
recollida.
Quins avantatges
comporta la instal·lació
dels nous contenidors
de càrrega lateral?
Increment de la capacitat de recollida
de residus.
Millora del sistema d’obertura dels
contenidors garantint l’accessibilitat.
Reducció del temps de recollida.
Millora la durabilitat dels contenidors.
Evita el desplaçament de contenidors.
Es manté el model de proximitat.
Hi haurà les mateixes bateries?
No, es passa de 212 a 166, tot i que es garanteixen bateries a menys de 100 metres
de distància.
Perquè s’han canviat
algunes bateries
d’ubicació?
El volum dels contenidors, més
gran que els actuals, i/o el fet que els nous
camions són de recollida lateral (costat
dret) han fet replantejar la ubicació d’algunes bateries.

Perquè s’ha canviat de costat
l’aparcament en superfície
d’alguns carrers?
Perquè el camió de recollida pugui carregar els contenidors totes les bateries
han d’estar col·locades al costat dret del
carrer, segons el sentit de circulació.
Quants carrers del municipi hauran
de canviar de sentit de circulació?
Segons l’estudi tècnic que es va fer en el
seu moment, i amb l’objectiu de poder
garantir les bateries a prop d’on es troben ubicades actualment, només han de
canviar el sentit de circulació dos carrers
de tot el municipi: Ateneu i Montserrat
(entre Major i Creu)
Tots els contenidors
d’orgànica i resta tenen
integrat el sistema de
tancament electrònic?
Sí. Tots els contenidors d’orgànica i resta
tenen integrat el sistema de tancament
electrònic. Ara bé, aquest tancament no
estarà activat i, per tant, els contenidors
es podran obrir lliurament, fins que
s’implanti el nou model d’obertura de
contenidors amb targeta.
La ciutadania que ja fa ús de targeta
per obrir els contenidors de resta i
orgànica haurà de canviar la targeta?
No. En el barri de la Miranda-Canigó, on
ja es va implantar el sistema de recollida
amb targeta el passat mes de març, els
contenidors de resta i orgànica sí que
tindran activat el tancament, i s’hauran
d’obrir amb la mateixa targeta que ja té
el veïnat.
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EDUCACIÓ I INFÀNCIA

Sant Just Desvern, Ciutat
Educadora i Amiga de la Infància
Sant Just és ciutat educadora des de 1994, és una ciutat que
comprèn, accepta i fa ús de les
diferents oportunitats educadores i que entén que l’educació
no es limita a l’educació formal,
la dels nostres centres educatius, sinó que s’esdevé a tot
arreu. L’educació en la ciutat
educadora es produeix al llarg
de la vida, des dels infants fins
a la gent gran, i en tots els àmbits, tant formals com no formals, tant privats com públics.
Sant Just ha estat reconeguda
per l’UNICEF com a Ciutat
Amiga de la Infància. Aquest
reconeixement posa en valor

el compromís municipal amb
el compliment dels drets dels
infants i adolescents sobre la
base d’una sèrie d’accions concretes, com l’elaboració del Pla
local d’infància i adolescència
(PLIA) o la creació de l’Espai
de participació d’infants i adolescents.
El reconeixement serà vigent fins al 2025 i representa el
compromís de l’Ajuntament per
seguir desenvolupant polítiques
en matèria d’infància que vetllin
per protegir i garantir els drets
dels nens i les nenes i que tinguin
un impacte tangible en el seu
benestar.

> Celebració de la VI edició
del Dia Internacional
de la Ciutat Educadora
El dia 30 de novembre se
celebra el Dia Internacional
de la Ciutat Educadora, que,
en aquesta edició, té per lema:
“La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere”.
Especialistes d’arreu del
món alerten sobre l’impacte
que la pandèmia tindrà al llarg
dels propers anys en l’economia global. Les previsions són
clares, s’acosta un horitzó de
recessió generalitzat que, tot i
això, no afectarà a tothom igual,
sinó que tendirà a accentuar-se
en aquells sectors de la població que ja es trobaven en situació de major vulnerabilitat
abans de la crisi sanitària.
Ara més que mai, les ciutats
educadores hem de fer costat
a la població que més suport
necessita perquè aquesta recuperació sigui inclusiva. Per això,
volem reforçar l’acció municipal
a partir dels valors de la Carta,
és a dir, de la igualtat d’oportunitats, la inclusió, el progrés
social i el creixement sostenible.
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És temps de sumar forces,
treballar de manera conjunta i
buscar sinergies per catapultar
l’educació com a eix central de
la recuperació.
Enguany aquesta celebració
s’estén en el temps, amb un programa que engloba la celebració
també del Dia Internacional
dels Drets dels Infants, el dia
20 de novembre i el Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, el dia 25 de novembre.
Es vol d’aquesta manera
fer visibles les aliances del
municipi en el treball per les
persones, pels seus drets i per
la convivència, en els valors de
la ciutat educadora.

Per tant, una Ciutat Amiga de
la Infància és aquella que, sent
conscient de les seves problemàtiques i àrees de millora, es
compromet a treballar pels drets
de la infància a través d’accions
i mesures concretes, dotades
de recursos, a curt, mitjà i llarg

termini, i posant el focus en els
més vulnerables.
És per tot això que amb
motiu del Dia Universal dels
Drets dels Infants i del Dia
Internacional de la Ciutat
Educadora s’han organitzat un
seguit d’activitats.

ACTIVITATS
Dissabte, 20 de novembre a les 11 h a la Pl. de la Pau: un
taller de percussió per a infants a partir de 4 anys i un taller
de petits grans arquitectes, dirigit a públic infantil i familiar
Diumenge 28 de novembre de les 10 a les 13 h: Recorregut
pel municipi adreçat a persones de totes les edats i condició
física fins arribar al nou equipament municipal a Mas Lluí,
on es farà una intervenció plàstica al mur el centre cívic
Soledat Sans.
Dimarts dia 30 de novembre, a partir de les 17.50 h a La
Vagoneta: Lectura de la Declaració Institucional i espectacle
infantil: Gogaritxi i els seus Vindicontes
Aquest acte s’emmarca també dins els actes de celebració del
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, dia 25 de
novembre.

>D
 ia Universal
dels Drets
dels Infants
El 20 de novembre se celebra
el Dia Universal dels Drets dels Infants, motivat pel desig social
de donar un impuls positiu al reconeixement dels drets a la
salut, a l’educació, a la protecció i a la millora de qualitat de
vida de col·lectius generalment desfavorits, independentment
del lloc on hagin nascut.
L’objectiu d’aquest dia, per tant, és recordar a la ciutadania que els infants són el col·lectiu més vulnerable i que
pateix més les crisis i els problemes del món.

> Fem Xarxa, cuidem
els Infants!
La Xarxa 06, és una
xarxa activa i oberta vinculada al PEC (Projecte
Educatiu de Ciutat), formada per persones de
diferents àmbits i sectors
de la societat civil de Sant
Just que vol potenciar el
benestar i el desenvolupament dels infants del
poble com a persones sanes, lliures, responsables
i felices, comptant amb la
seva participació activa.
A través de diferents
projectes, la Xarxa 06
queda palesa en el nostre
municipi i posa l’accent en
els infants perquè puguin
expressar-se en tot allò
que els interessa i afecta
com a persones, i s’organitza articulant formes de
trobada per potenciar el
contacte directe entre els
seus membres.
Durant el curs, es porten a terme les trobades
mensuals, on professionals
i famílies troben un espai

>A
 ccions de reconeixement públic
del dol perinatal, gestacional i neonatal

per compartir temes sobre l’educació dels infants.
Més informació: xarxa06santjust@gmail.com
A més, l’Ajuntament
de Sant Just Desvern,
va signar el passat 8 de
setembre un conveni de
col·laboració amb l’Associació Catalana per
la Infància Maltractada
(ACIM), per a la promoció
del bon tracte a la infància
i l’adolescència a través de
la prevenció de qualsevol
tipus de maltractament, la
sensibilització de la ciutadania i la formació dels/
les professionals.

Donant resposta a la moció presentada pel grup municipal d’ERC
per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal i aprovada de forma unànime pel Ple d’abril, el 15 d’octubre
s’ha celebrat el Dia Internacional del Dol Perinatal, Gestacional
i Neonatal, s’ha ampliat el fons documental de la biblioteca Joan
Margarit amb noves adquisicions relacionades amb aquesta matèria
i s’han organitzat diferents actes i esdeveniments.
Durant el mes d’octubre s’han realitzat diverses activitats. D’una
banda, una xerrada vinculada al dol perinatal i d’una altra, dos tallers vivencials enfocats a parlar del dol i la gestió de les emocions.
Coincidint amb Tots Sants, l’1 de novembre s’ha col·locat 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, una escultura de forma circular que, en paraules de l’autor, té la voluntat
d’acollir i de crear proximitat entre les persones que s’hi asseguin,
amb diferents simbologies com l’abraçada o la matriu.

Abraçada; Escultura per al dol perinatal. Nil Nebot.

RENOVACIÓ DE MEMBRES A L’ESPAI DE PARTICIPACIÓ
D’INFANTS I ADOLESCENTS
VIUS A #SANTJUST, TENS ENTRE 8 I 16 ANYS I ESTUDIES FORA DEL MUNICIPI? PRESENTA’T A FORMAR PART DE L’ESPAI
DE PARTICIPACIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS
Si vius a Sant Just, tens entre 8 i
16 anys i estudies fora del municipi,
t’animem a presentar-te a l’Espai de
participació d’infants i adolescents.

Per tal de garantir la pluralitat d’aquest
òrgan de representació, en aquesta convocatòria només s’admetran candidatures
d’infants i adolescents que visquin a Sant
Just però que estudiïn fora del municipi.
El termini de presentació de
candidatures romandrà obert
fins al 9 de novembre i els
dies 11 i 25 de novembre,
els grups actuals d’infants
i joves de l’espai de participació triaran les candidatures que millor s’ajustin
al projecte i es posaran en
contacte amb les persones
escollides.

La creació d’aquest espai de participació dona compliment a una de les línies
de treball proposades pel Projecte Educatiu de Ciutat, que té com a objectiu
garantir els drets dels infants i convertir-los en protagonistes en la presa de decisions públiques. Per a més informació,
podeu consultar https://pecsantjustblog.
wordpress.com
Per apuntar-vos-hi, ho podeu fer en
línia a través de www.santjust.cat, o
adreceu-vos a la Biblioteca Joan Margarit, al Casal de Joves, a La Vagoneta
o al mateix l’Ajuntament.
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NOTÍCIES BREUS
Instal·lació fotovoltaica a la coberta de la Casa de la Vila
S’han iniciat els treballs per posar una
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
de 15 kWp a la coberta de l’Ajuntament.
Tindrà una producció anual estimada
de 22.041 kWh d’energia elèctrica que
es consumirà íntegrament al mateix

edifici, reduint així el consum d’energia elèctrica de la xarxa, i suposarà un
estalvi d’emissions de CO2 de prop d’11
tones/any.
El projecte inclou la monitorització
de la instal·lació i la visualització de

les dades de producció d’energia a la
pantalla del vestíbul de l’edifici de la
Casa de la Vila.
Es tracta d’un projecte finançat pels
fons FEDER de la UE i la Diputació de
Barcelona.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i l’Associació Sant Just Impulsa

Campanya
Vacunació de la
Grip 2021-2022
La campanya de vacunació antigripal s’ha iniciat a final d’octubre al
Centre de Salut de Sant Just Desvern,
adreçada especialment a les persones
que tenen un alt risc de complicacions
si pateixen la grip i també a les persones
o grups que poden transmetre la grip
a persones en situació d'alt risc, com
ara l’equip de professionals de la salut.
Durant les primeres setmanes, es
prioritzaran les persones majors de
70 anys. També se’ls podrà posar la
3a. dosi de la vacuna de la Covid-19
(sempre que hagin passat 6 mesos de
la segona dosi).
Per demanar cita, cal posar-se en contacte presencialment a l’ambulatori,
telefònicament (934700689) o a través
de La Meva Salut (consulta online).

L’associació, constituïda el febrer
de 2020 agrupa empreses del Polígon
Sud-Oest, el Polígon del Pont Reixat i el
Centre de Negocis Sant Just Diagonal,
amb l’objectiu de treballar assumptes
d’interès comú de les empreses del municipi i promoure l’avançament cap a una
societat més justa amb el medi ambient
i la ciutadania.
En aquesta línia, recentment han
signat un conveni de col·laboració que
mostra el compromís de l’Ajuntament

Finalitzada l’última edició del Programa 3+6
El 29 de setembre va finalitzar la 3a
edició del Programa 3+6, impulsat per la
Fundacio DKV Integralia i que compta
amb una subvenció de l’Ajuntament, en el
qual han participat sis persones aturades
del poble. Es tracta d’un programa de
foment de l’ocupació de 9 mesos de durada, a través del qual s’ofereix formació
i ocupació.
Les persones que participen reben
una formació a mida durant els 3 primers
mesos de contracte i compten amb accions en orientació sociolaboral durant el
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amb el teixit empresarial perquè aquest
pugui treballar conjuntament amb les
administracions públiques per multiplicar
el seu impacte econòmic i social.
L’acte, dut a terme a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, ha comptat amb la presència de l’Alcalde Joan Basagañas, el
Regidor d’empresa Pedro Soria i tres
membres de la junta directiva de Sant
Just Impulsa: la presidenta Isabel Aragonès, la tresorera Silvia Albiac i el vocal
Francisco Arrabal.

transcurs d’aquest. Amb aquesta subvenció, l’Ajuntament de Sant Just Desvern
fomenta la contractació de persones de
determinats col·lectius que tenen més
dificultats per trobar feina. Aquest programa va començar el 2015 i des de llavors
són diverses les empreses o fundacions
que han rebut la subvenció per implementar-lo.
De les 6 persones que han participat
al Programa 3+6, 5 d’elles han prorrogat
el seu contracte amb la Fundació DKV
Integralia.

NOTÍCIES BREUS
Contractació de
persones a través
del programa “Joves
en Pràctiques”
L’Ajuntament implementa un any
més el programa “Joves en Pràctiques”
de contractació laboral de persones
joves en pràctiques beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, gràcies a la subvenció que
atorga el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb el cofinançament del
Fons Social Europeu i la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil.
S’han contractat tres persones
joves inscrites a la garantia juvenil i que
comptem amb algun títol universitari
o en CFGS per donar suport en diferents departaments de l’Ajuntament.
Aquest programa permet que persones
joves siguin contractades i prestin els
seus serveis, sota la modalitat contractual de pràctiques remunerades, durant
un període de 6 mesos i a jornada laboral
completa. La finalitat del programa és
que els i les joves desenvolupin una
primera experiència en el món laboral
relacionada amb els seus estudis, i per
tant, que aquests puguin millorar la seva
ocupabilitat, amb l’adquisició de les
aptituds i les competències derivades
de la pràctica laboral.

Les santjustenques Clara Segura
i Lali Ayguadé, nominades als
premis Butaca 2021
Els premis Butaca arriben a la seva 27a
edició després de dos anys complicats pel
sector de la cultura, a causa de la Covid-19.
La Gala se celebrarà el 15 de novembre al
Teatre Monumental de Mataró.
L’actriu Clara Segura, ha estat nominada com a millor actriu teatral per
“Filumena Marturano”, una peça també
nominada a millor muntatge teatral. Segura compta actualment amb cinc premis
Butaca.
Lali Ayguadé ha estat nominada com
a millor intèrpret femenina de dansa per
“Gizaki”, i també per a millor coreografia
per “Hidden”, un espectacle de la seva
companyia, que també ha estat nominat
a millor espectacle de dansa.

Crida a l’alumnat de Sant Just per
incorporar les seves propostes al
Pla Local de Joventut
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Just Desvern està duent a
terme el Pla Local de Joventut amb el suport
de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquest
nou pla dona continuïtat a l’anterior PLJ
(2017-2020) consolidant la trajectòria de la
planificació estratègica en les polítiques de
joventut i serà un document que recollirà
les polítiques de joventut a desenvolupar
en els pròxims anys al municipi.
Quin és l'objectiu? Apropar-nos a la
realitat dels i les joves de Sant Just Desvern
i recollir les seves opinions, inquietuds,
necessitats, per tal de poder dissenyar correctament les línies de treball a impulsar.

Per aquest motiu, s’ha posat en marxa un
procés de participació que permetrà incorporar les opinions dels joves de Sant
Just Desvern al nou Pla Local de Joventut.
Es fa una crida a l’alumnat dels centres
educatius perquè responguin l’enquesta
a la qual podeu accedir a través del QR.
Les respostes seran analitzades per
la Fundació Ferrer i
Guàrdia i configuraran la diagnosi del Pla
Local de Joventut i el
punt de partida del
proper Pla Local de
Joventut.

Bases per
a la nova plaça
de gerència de
PROMUNSA
El consell d’administració
de PROMUNSA, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2021,
va aprovar les noves bases per a
la provisió del lloc de treball de
gerent de PROMUNSA, l’empresa
municipal de Sant Just Desvern.
Les bases es publicaran properament en el BOPB i a la web de
Promunsa, www.promunsa.cat”
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EN FLAIX

stres que
s escolar s'ha homenatjat a me
Enguany, a l'acte d'inici del cur
vàries
de
l a l'educació i l'ensenyament
han dedicat la seva vida labora
nt.
me
t Just i que s'han jubilat recent
generacions d'infants de San

En el marc de les Jornades Europee
s del Patrimoni, enguany s’ha dut a
terme el 1r itinerari pel patrimoni hist
òric de Sant Just Desvern, organitzat
pel Centre d’Estudis Santjustencs. La
ruta va passar per set punts: la
Font de la Bonaigua, el Molí Fariner,
la Vall, Can Cortès, el pou de la min
a,
l’eucaliptus monumental i Can Candele
r.

El Celler de Can Ginestar acull fins
el 26 de novembre la mostra “Amén”,
de
l’artista Néstor Rives, amb la qual
vol transmetre la imatge constant
i repetida
del pas a una altra realitat, una preg
ària a la vida de qui ja res espera.

a l’exposició
del Centre Social El Mil·lenari
Visita d’un grup de persones
un recull
a la sala MercArt. La mostra és
“La maleta d’Agustí Centelles”
de la seva
a França del fotoperiodista, i
d’imatges que parlen de l’exili
m.
camp de concentració de Bra
posterior detenció i trasllat al

Aquest mes d’octubre s’ha celebrat
l’acte institucional pels 30 anys
d’agermanament entre Sant Just Des
vern i el municipi nicaragüenc de
Camoapa. Per a l’ocasió, Sant Just
Solidari ha organitzat la presentació
del
llibre “Los Niños de Babel” a càrrec
del seu autor, Álvaro Vadillo, un test
imoni
dels conflictes humanitaris arreu
del món.
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La mostra “Alta Fidelitat" es pot visitar fins a final d'any l’espai MercArt, una
exposició que parla de com l’art ha entrat dins el món de la música. Aquesta
simbiosi es pot veure amb portades de vinils fets per artistes, com Andy
Warhol o Miró.

i amb una
celebrat el seu 20è aniversar
Acció Solidària i Logística ha
senya i executa
espectacle infantil. L’entitat dis
xerrada, un dinar popular i un
atiu i logístic a
porcionar suport tècnic, form
projectes de cooperació per pro
, especialment
treballin per a la justícia global
organitzacions o comunitats que
pament.
en països en vies de desenvolu

El cementiri ha tornat a omplir-se de veïnat i de flors per Tots Sants.
L’equipament va habilitar un horari especial els dies abans de la festivitat, i
el mateix 1 de novembre es va fer una pregària en memòria de les persones
difuntes acompanyada amb música.

Sant Just, com a membre de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació, ha participat a la jornada “20 anys, 20 causes”, que s’ha fet
amb motiu del seu 20è aniversari. L’objectiu era compartir una reflexió
oberta amb expertes i professionals de la comunicació sobre l’evolució dels
mitjans pel que fa a la representació de les dones.

Concert solidari organitza
t per l’entitat Sant Just Sol
idari en benefici de “En
bici sense edat”, un projec
te de voluntariat per millor
ar la qualitat de vida, la
salut i el benestar de les
persones majors i person
es amb mobilitat reduïda.
EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2021
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GRUPS MUNICIPALS
CAL ACABAR AMB
LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

VOLEM UN SANT JUST
MÉS SEGUR

Alicia Murciano,

Laia Flotats Bastardas

Grup Municipal
del PSC

El 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència
de Gènere, és una jornada per a la reflexió sobre la cultura
i els valors intrínsecament masclistes que impregnen tots
els àmbits de la societat. També és un dia per reivindicar
solucions per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra
aquesta vulneració dels drets humans.
La violència envers les dones és estructural i històrica.
Es troba present en tots els països cultures, independentment del nivell educatiu i la posició social, en totes les
seves expressions (verbal, física, jurídica, psicològica,
econòmica, social.).
El compromís de Sant Just es desplega a través
de diferents serveis i recursos que treballen de forma
coordinada perquè cap persona visqui una situació d’assetjament i/o la violència de gènere i sobretot accions
preventives per no arribar a aquestes circumstàncies.
Aquest any, un total de 36 dones han estat ateses al
circuit de violència de gènere, de les quals un 70%
té càrregues familiars, perquè no ens hem d’oblidar
dels 38 infants d'aquestes dones que també en són
víctimes. Aquest any 2021 no s'ha hagut de fer cap ingrés
d'urgència, afortunadament a Sant Just no s’han donat
moltes situacions d'aquestes característiques.
Les dades només són la punta de l’iceberg, i per
això urgeix frenar l’ofensiva masclista mundial contra els atacs de les dones.
En aquest context, les i els socialistes reivindiquem
les polítiques feministes com l’eina més útil per fer
front als partits neomasclistes: coeducació, tolerància zero davant la violència masclista i aplicar la transversalitat feminista a totes les accions que es portin a terme.
Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i amb perspectiva de gènere, d’educació, salut, acompanyament a
la inserció laboral i al suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a una
convivència justa i per a alliberar les dones del cicle
de violència.
Reivindiquem la coeducació que tregui rols sexistes
i violents, perquè sense drets no hi ha igualtat i sense
igualtat no hi ha llibertat.
Ni una menys. Només el feminisme garanteix una societat lliure de masclisme.
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Grup Municipal
de JuntsxCAT-PAR

A Sant Just venim patint un problema de seguretat ciutadana que sembla que no té fi.
Els robatoris en domicilis particulars, especialment als
barris més limítrofs amb Collserola com Bellsoleig – La
Plana Padrosa, La Miranda o el recent estrenat barri de
Mas Lluí, malauradament són habituals. I la impunitat
amb la que es mouen els lladres, explicat pels mateixos
veïns i veïnes, que els veuen passejar pels jardins i carrers, és indignant.
L’equip de govern local va col·locar ara fa un parell
d’anys càmeres als carrers per tal d’identificar les matrícules de vehicles sospitosos, i donar avís quan aquests
entraven a determinats barris. Aquesta mesura de control,
si ve ajuda a prevenir, s’ha demostrat insuficient, donat
que els robatoris continuen.
Hi ha altres municipis on a més d’aquest tipus de càmeres, s’han posat càmeres d’identificació facial, que
ajuden a identificar lladres reincidents. Però la col·locació
d’aquest tipus de càmeres suscita un debat sobre el dret
a la intimitat i de protecció de dades. Si d’aquestes no en
podem posar, doncs aleshores hem de demanar que se’n
posin més de les d’identificació de matrícules, i així tenir
tot el municipi, no només pocs barris, ben escanejat de
vehicles sospitosos.
Una altra de les reivindicacions veïnals és la manca
d’efectius policials quan hi ha episodis d’incivisme, sobre
tot a altes hores de la nit: botellots, carreres de cotxes,
festes fora d’hores, etc..
Sant Just ja és avui un municipi de 20.000 habitants.
Aquesta xifra l’hem augmentat amb molt poc de temps.
No així el nombre de policies locals, que ho està fent a un
ritme molt lent. Si l’equip de govern, que porten 30 anys
governant els mateixos, van dissenyar un urbanisme que
ens portés a aquests 20.000, haurien d’haver dissenyat
també la cobertura de la seguretat ciutadana que necessitarien tots aquests ciutadans.
Això no ha estat així, i actualment tenim un dèficit de
policies locals.
Una vegada més, reclamem que els serveis que paguem
puntualment amb els impostos municipals i altres, estiguin a l’alçada del que tots esperem de Sant Just, siguin
eficients, eficaços de qualitat. En aquest cas per la tranquil·litat i seguretat de tots i totes.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

TOTS ELS DIES
SÓN 25
DE NOVEMBRE

Désirée Slauka
Grup Municipal d’ERC

La lluita per l'erradicació de la violència masclista ha de
ser constant, de tots els dies i per a totes les edats.
L’educació és un poderós instrument per treballar
les interrelacions no violentes a través d’eines educatives,
tant a casa com a l’escola, i fomentar el respecte entre els
infants i els joves.
En la parella, encara ens queda camí per recórrer per
eliminar a temps les relacions abusives que impliquen
maltractament psicològic.
Estem aprenent a identificar aquesta violència
masculina, invisible, imperceptible i subtil. Aquest descobriment és clau, perquè ens permetrà evitar que s’incapaciti a la dona, limitant i en ocasions anul·lant completament la seva voluntat, sense que ella ho percebi.
Això provoca la caiguda de la seva autoestima, de la
víctima, i afloren la por i els sentiments de culpabilitat.
Això ens durà al nostre objectiu: evitar la violència
de gènere. Com a advocada, en el meu dia a dia professional, acompanyo aquestes dones valentes en aquest
difícil camí cap a la llum, respectant la seva decisió i els
seus temps, i tinc l’honor de veure com ressorgeixen amb
més força. Amb el suport de les amistats, professionals
(juristes, psicòlogues, pediatres, llevadores) i també dels
seus infants. L’entorn i la unió és vital per la fortalesa de
la dona.
La vostra col·laboració és essencial per poder
assolir aquest renaixement. Com Administració tenim
el ferm compromís de prevenir, sensibilitzar i detectar aquest tipus de violències, amb la finalitat de dotar
d’atenció i recuperació de qualsevol dona maltractada o
persona del seu entorn que necessiti assessorament. Per
aquest motiu, la Generalitat ha establert noves mesures
per fer front a aquests problemes, entre ells cal fer esment al servei telefònic de whatsapp 601.001.122 (24
hores i completament segur), per informar i assessorar
policialment; i a l’assistència jurídica gratuïta des del primer moment, que t’ajudarà a resoldre tots els dubtes que
tinguis en relació a les passes i les mesures que es posen
en marxa amb la denúncia.
Sabem que no és un camí fàcil, però som aquí per ajudar-te. T’estenc la mà, l’agafes?

GRUPS MUNICIPALS
SORTIM DE LA
PANDÈMIA, ENTREM
EN LES CRISIS
Just Fosalva
i Sanjuan

DUBTES SENSE
ACLARIR

MOCIONS PLE
DE SETEMBRE 2021
APROVADA

Aleix Abadia Huguet

Grup Municipal
de Movem Sant Just

Grup Municipal
de la CUP

Malgrat que portem ja unes setmanes en que l’impacte
de la COVID-19 va remetent de manera clara en l’àmbit sanitari no ens hem d’oblidar d’un fet important. Parlem de
les conseqüències que la COVID i la posterior situació
d’aïllament ens han produït i produiran, tant en matèria sanitària, com econòmica, social i, també, mental.
Aquesta crisi situa la ciutadania en un escenari d’incertesa de present i de futur sense precedents, amb elevats
nivells d’estrès i por per a la salut i per a la vida, a més
del risc de situació de pobresa i d’exclusió. Una de les
conseqüències més evidents han estat els trastorns
emocionals, de depressió i ansietat, augment de l’estrès,
insomni, soledat no desitjada, patologies psicològiques i
fins i tot conductes disruptives contra la salut pròpia com
intents de suïcidi.
L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut,
a finals del mes de juliol de l’any 2020, fa més d’un any,
va presentar el resultat de l’enquesta “Salut en temps de
confinament”. Els resultats de l’enquesta confirmen que la
mesura de confinament, tot i ser molt efectiva per a
la protecció davant el contagi, ha tingut un elevat
cost per a la salut mental de les persones, a més d’un
elevat cost social. L’enquesta destaca que:
- Es triplica el percentatge de població que refereix
simptomatologia de depressió i malestar emocional durant el confinament.
-El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre vegades més gran que abans del
confinament.
-Els joves-adults i els i les estudiants, les dones, les
persones amb menys estudis i aturades són els grups més
afectats, amb gairebé el doble de risc de patir depressió,
ansietat o malestar emocional.
El context que vivim no ha fet més que fer aflorar
els dèficits en recursos, les retallades en el sistema
públic de salut i posar encara en més evidència els dèficits estructurals de molts serveis i disciplines, de forma
rellevant en l’àmbit de la salut mental.
I els governs locals tampoc podem ser aliens a les
conseqüències emocionals generades per la COVID-19 i
hem de dotar-nos d’una estratègia de municipi en l’abordatge de les diferents crisis que afecten el benestar psicològic, prestant una atenció prioritària a les persones més
vulnerables. És per això que el Pla de salut mental, els
serveis d’acompanyament com el servei Enllaç, són
més necessaris que mai per donar resposta a aquesta problemàtica que, de ben segur, anirà en augment.

Des del grup municipal CUP-Amunt i l’Assemblea local
tenim el propòsit de col·laborar en la millor gestió dels
serveis i les infraestructures públiques. La revisió i anàlisi
de les propostes de govern és una de les eines de què disposem per aportar millores i crítiques quan es presenten
projectes que no acaben de convèncer. Potser haureu vist
articles al Butlletí, parades informatives o pancartes que
denuncien alguns temes que també hem dut als plens.
Cal una bassa de laminació a la nova deixalleria?
El cert és que no tenim clars els motius pels quals es va
decidir que calia una nova deixalleria. Sí que hem escoltat
arguments: està obsoleta, era provisional, no té capacitat
per créixer... Segons el nostre parer cal consens en aquells
projectes que impliquen despeses importants i tan sensibles en un context de crisi climàtica; la gestió de residus
és especialment important.
Un cop el govern ha decidit que calia una nova i més
gran deixalleria, hem sabut que s’ubicarà tocant a la riera,
i per això vam presentar al·legacions al projecte. Resulta
que, certament l’ACA ha aprovat el projecte presentat per
l’Ajuntament, tot i que caldrà fer algunes millores al projecte inicial aixecant un muret.
Tenint en compte que NO és la màxima autoritat en gestió de riscos a causa del canvi climàtic, cal anar més enllà
i replantejar el projecte que ubica la deixalleria en terreny
inundable. Cal una bassa de laminació i millor encara, una
nova ubicació per a la deixalleria.
Qui ha participat sobre els usos de Can Freixes?
En aquest cas, hem d’explicar que NO es va plantejar
una consulta al poble sobre l’ús de Can Freixes. Es va preguntar a una seixantena de dones, el grup que participava
al projecte «les dones busquem casa», la ubicació de la
Casa de les Dones. Si s’hagués consultat tot el poble, hi
estat al costat: participació popular, sempre.
La neteja viaria i la recollida de residus no funciona?
L’argument de contenidors més grans no és sostenible.
Treballar per a reduir residus sí.
Quina millora suposa la identificació personal amb xip?
Per què identificar el veïnat de manera individual? Si no
hi ha un retorn en forma d’algun tipus de contrapartida,
en eficiència en la gestió de residus, reduint la despesa
municipal o bonificant impostos no convenç.

Moció del grup municipal d'ERC per
exigir mesures que frenin l'escalada de
preus de l'electricitat

7

3

3

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

APROVADA
Moció del grup municipal d’ERC per
promoure l’acollida i l’asil de persones
refugiades de l’Afganistan i per la defensa
dels drets humans

7

3

3

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

APROVADA
Moció del regidor no adscrit,
Kiko Ferrer, de recuperació d’habitatges
de lloguer social per a la gent jove de 18 a
35 anys i creació d’activitat econòmica

7

3

3

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

Abstenció

En contra

A favor

La xifra a l'interior dels punts indica el nombre
de regidor del grup municipal
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES
CLICS DE LA RÀDIO
Les tres notícies més consultades del mes a Ràdio Desvern
1. A
 lgunes entitats denuncien l'actuació policial del dissabte a la nit i
reivindiquen gaudir lliurement dels esdeveniments populars.
2. L
 'alcalde Joan Basagañas valora positivament el resultat de l'actuació
policial dels concerts nocturns de les Festes de Tardor.
3. E
 l tradicional mercat d'articles de segona mà i artesania. Sant Just al
Carrer, es trasllada per primera vegada a l'Avinguda Indústria.

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS DE SANT JUST
11 novembre, de 18.30 a 20.30 h. Amb Marc Botella i Frederic Cusí
Sessió 2: Quina és la missió de la nostra entitat en aquest moment?
Què ens ajuda i què ens dificulta complir amb la nostra missió?
Què podem fer per tenir una junta directiva més efectiva?
Apunteu-vos a inscripcions@santjust.cat

SANT JUST ENS AGRADA

Instagram #santjust

SELECCIÓ DE TUITS

OCTUBRE 2021

@BibJoanMargarit
Moltes gràcies a tots i totes les assistents a la xerrada d'ahir
sobre el dol perinatal! Gràcies també a M. Teresa Pi-sunyer,
psicòloga i a Ewa Sitko, pedagoga i terapeuta Gestalt per
aquest acompanyament #DiaInternacionalDolPerinatal
#DolPerinatal #DolGestacional #SantJust
@ECanigo
La nostra mestra @dolorsalet rep el reconeixement
institucional com a mestra que enguany s'han jubilat.
@santjustcat Mooltes gràcies Dolors per la professionalitat,
decicació i capacitat d’adaptar-te! Tot un #exemple per totes
les futures generacions de #mestres. Gràcies
@dolorsalet
Quina sorpresa i que ràpida la piulada. Orgullosa jo d'haver
treballat a l'escola Canigó. Endavant! Moltes gràcies
@juansamolina
Felicitats! Jo la vaig tenir ja fa més de 30 anys! Gran
professora, gaudeix del merescut descans. I gràcies
@larambla981
#PROGRAMACIÓ Els dimecres (cada 15 dies) al magazín
@larambla981, a les 18:15h, farem #tertúlia amb 3
convidades de luxe: la Rosa M (@Llobretrans), la Natàlia
(@naticlic) i la Bea. Dones del col·lectiu #LGTBIQ amb moltes
coses a dir a @radiodesvern @TransBaix @santjustcat

CLEAN UP DAY A MAS LLUÍ
Dissabte, 27 de novembre
Acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat
de residus que llencem de forma incontrolada a la natura
i promoure accions de sensibilització.
Inscripcions a netegemlentorn@gmail.com
Organitza: Ajuntament i AVV Mas Lluí

@pepfari
Com diu una dita popular:
"a Can Modolell cadascú va per ell"

REGIDORAT NO ADSCRIT

INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS

SOSTENIBILITAT
I BONS HÀBITS?

Kiko Ferrer Miguel

Anna Vilanova

Una mala gestió heretada del Govern del PSC, MOVEM Sant
Just i ERC, encapçalat per l’exalcalde Josep Perpinyà, ara posa
en el punt de mira l’actual alcalde Joan Basagañas.
Set instal·lacions municipals sense llicència ambiental, és molt
greu: Complex Esportiu La Bonaigua, Sala Gran de l’Ateneu, Can
Ginestar, Salvador Espriu, Escola Bressol Marrecs i Mercat Municipal.
Demano de manera urgent, afrontar aquesta situació, i donar-hi prioritat, sobre altres projectes nous. La seguretat i la
responsabilitat civil són prioritàries.
M’he reunit amb l’alcalde Joan Basagañas, la regidora Gina
Pol i els serveis tècnics municipals, per poder fer una mesa de
treball i afrontar aquesta situació amb una planificació pressupostària per poder resoldre les legalitzacions de les instal·lacions municipals al més aviat possible. Ens calen aproximadament 2.500.000 euros. I només hi haurà pressupostos si això
tira endavant.

En l’últim Butlletí l’equip de govern va anunciar amb bombo
i platerets que s’ha creat una partida d’ajudes per a la mobilitat de la gent jove. Quan mires atentament resulta que és
per promocionar la compra de patinets i bicicletes elèctriques. Això és sostenible realment? Es promocionen els bon
hàbits de veritat? Caldria promocionar que els joves utilitzin
el transport públic molt més del que l’utilitzen. Comprar bicicletes i patinets elèctrics sabem que no és assequible per
a qualsevol família, per tant, aquestes ajudes les faran servir
els que s’ho poden comprar i a més a més els sortirà més
econòmic. Tindrem Collserola encara més plena de pares amb
bicicletes elèctriques gràcies als seus fills i filles. Això sí que
és sostenible!

Regidor no adscrit
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VOLS POSAR UN ANUNCI
AL BUTLLETÍ? TRUCA A PUBLIMPACTE
93 473 64 11 / 667 560 933

MoLT PER VIUREA SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS NOVEMBRE 2021
SANT JUST DESVERN

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.

Tornen els Karts,
la Ciutat Educadora...
i el Novembre literari

44A CURSA DE KARTS DE COIXINETS
13 i 14 de novembre
Als carrers Creu del Padró
i Freixes
Lliurament de premis
i projecció del vídeo,
dissabte 26 de novembre, a
les 18 h, al Casal de Joves.

SANT JUST, CIUTAT EDUCADORA:
LA CIUTAT EDUCADORA NO DEIXA
NINGÚ ENRERE
DISSABTE, 20
DE NOVEMBRE

11 h – Plaça de la
Pau
Taller de percussió,
a partir de 4 anys
Taller de petits
grans arquitectes,
dirigit a públic
infantil i familiar

NOVEMBRE LITERARI

Arriba el Novembre literari amb una quinzena d’actes organitzats
per l’Ajuntament, la Biblioteca, el Casal de Joves, Centre d’Estudis
Santjustencs, Cal Llibreter i el Celler de Can Mata.

DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE

19 h – Casal de Joves
“I Àngel digué...”
Lectura de textos d’Àngel Casas a càrrec de Montse Guallar i
Ferran Rañé, amb la presència d’Àngel Casas, sobre una idea de
Ramon B. Ivars

DIMECRES, 24 DE NOVEMBRE

19 h – Espai MercArt
“Presentació del llibre Sant Just confinat de Francesc Fàbregas

DIUMENGE, 28
DE NOVEMBRE

10.30 a 13 h – Parc del
Parador i Centre
Cívic Soledat Sans
Caminada popular
i intervenció al mur del Centre Cívic Soledat Sans
Sant Just, Ciutat Educadora: La ciutat educadora no
deixa ningú enrere

DIMARTS, 30 DE NOVEMBRE

17.50 h - La Vagoneta
Dia Internacional de la Ciutat Educadora
Lectura de la Declaració institucional i espectacle
infantil: Gogaritxi i els seus Vindicontes

EL BUTLLETÍ NOVEMBRE 2021
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NO US PODEU PERDRE...
Jugatecambiental
A partir de les 11.30 h
Parc del Mil·lenari, els dissabtes
Parc de Torreblanca, el diumenge

Conferència de Justícia i Pau: Una mirada a la
Veneçuela actual, amb Mar Companys Alet,
veïna de Sant Just Desvern
Divendres 5 de novembre, a les 19.
Can Ginestar: Sala Isidor Cònsul
Onair Jazz Series: Murtra
Preu: 10 € (general) , 8 € (socis/es Ateneu)
i 6 € ( menors de 30 anys )
Divendres 12 de novembre, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Estones de Clàssica de l’Ateneu:
Trio Jakob, violí, txelo i piano
Preu: 10 € (general) , 8 € (socis/es Ateneu),
5 € (menors de 25 anys) i gratuït
(alumnat de l’Escola de Música)
Divendres 19 de novembre, a les 22 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Tarda Urban al Casal de Joves
Activitat ludicoesportiva gratuïta amb exhibicions, música,
rampes i calaixos mòbils per a la pràctica lliure de patinatge
que funcionarà com a una celebració de la cultura urbana.
Per a joves a partir de 12 anys
Dissabte 20 de novembre, a les 17 h. Casal de Joves

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Dissabte 13 d’octubre, de 10 h a 14 h

Inauguració de l’Espai Antoni Coll i Cruells amb trobada
de l’Orfeó Enric Morera i del Cor Lo Pom de Flors
Diumenge 21 de novembre, a les 12.30 h. Plaça Enric Morera
A la tarda, a les 19 h, a l’Ateneu, concert conjunt de l’Orfeó
Enric Morera i del Cor Lo Pom de Flors

Cicle Gaudí: Dónde caben dos, de Paco Caballero
Preu: 4,50€ (general), 3 € (socis/es Ateneu, Òmnium Cultural,
Club Vanguardia i Carnet Jove).
Dimecres 17 de novembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu

El Documental del Mes: Lobster soup, de Pepe Andreu
Ibarra i Rafa Molés Vilar
Preu: 6 € (general) i 4 € (socis/es Ateneu)
Divendres 26 d’octubre, a les 20 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
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EXPOSICIONS

CLUB

Néstor Rives: Amén

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d'aquestes propostes pensades per a vosaltres

Al Celler de Can Ginestar, fins al 26 de novembre

Descobreix Sant Just i el seu patrimoni
Al CIM de Can Ginestar, fins al 21 de desembre
Alta fidelitat
Mostra de vinils antics
A la Sala MercArt, fins a Nadal

Selecció de fotos de la Lliga Social de l’AFSJ: sense retoc
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 8 de novembre
al 3 de desembre

Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació:
EDITORIAL MIC
Impressió: Alfa Printing, SL
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 8.500 exemplars
Distribució: gratuïta
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L.
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
responsabilitat de l’empresa que es publicita.

Adreçat a la gent gran.
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari
o al telèfon 933718987
Dies 4, 5 i 11 de novembre, de 16.30 h a 18.30 h

TALLER: DECOREM AMB LA TARDOR

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

Exposició fotogràfica "Amén", de Néstor Rives

TORNEIG DE DOMINÓ PER PARELLES

Decoració per a casa amb els tons de la tardor i elements
que podem trobar en el dia a dia.
Inscripcions al Centre Social El Mil·lenari o al telèfon
933718987 abans del 8 de novembre.
Dies 10 i 17 de novembre, de 10 h a 12 h

MES DE LA SALUT
Xerrada-taller: “Alimentació; dietes adaptades i activitats per un envelliment saludable”, a càrrec de Funbrain
Promoció de l'envelliment actiu amb una alimentació saludable, sostenible i de proximitat adaptada a les necessitats
de la gent gran.
Al finalitzar, s’obsequiarà a les persones participants amb
un plat saludable per emportar elaborat per “Vadeplats”,
servei de menjar casolà a domicili.
Inscripcions: al Centre Social El Mil·lenari o al telèfon
933718987, abans del 23 de novembre
Divendres 26 de novembre, a les 17.30 h

TELÈFONS D’
INTERÈS
Ajuntament 93
480 48 00
Atenció Ciutad
ana (gratuït)
900 102 658
Policia Local
93 473 10 92

NO REPS EL BUTLLETÍ?
FES-NOS-HO SABER
El butlletí municipal s’edita cada més i es fa arribar a totes
les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, ompliu
el formulari que trobareu al santjust.cat i resoldrem la
incidència.
AGENDA DESEMBRE-GENER 2021
Dia límit per comunicar
les activitats: 12 DE NOVEMBRE

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
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