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Més de 200 punts de llum 
il·luminen el Nadal de Sant Just
El 3 de gener s'activa al barri 
Centre la zona verda i noves 

places de zona blava

Es presenta l'avantprojecte de 
remodelació de la plaça de la Pau, 

sorgit del procés participatiu

S'obre una nova convocatòria 
de subvencions adreçada a 

les entitats i col·lectius locals



NADAL

NADAL

Arriba el Nadal a Sant Just
Després d’un 2021 complicat a causa de la pandèmia, a Sant Just 

ens acostem al Nadal amb moltes ganes de recuperar la il·lusió i la 
màgia i de celebrar les festes amb les nostres amistats i família, encara 
que mantenint la prudència per la situació que continuem vivint. 

S’han preparat moltes activitats pensades per gaudir en fa-
mília: el Mercat de Nadal, campanyes de solidaritat, un concert 
de Nadales, teatre, espectacles infantils, la festa de Cap d’Any 
o la tradicional Cavalcada de Reis, entre d’altres.

COL·LABORA AMB LES CAMPANYES DE SOLIDARITAT  

BON
NADAL!

BONS
REIS!

BON
ANY!

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITES
Campanya de recollida d’aliments a 

les escoles del 20 de novembre al 20 de 
desembre de 2021 destinats al rebost 
de Càrites del municipi.

AQUEST NADAL, CAP INFANT 
SENSE JOGUINA

Des del 13 de desembre i  fins al 
2 de gener de 2022, podeu col·labo-
rar en la campanya “Cap infant sense 
joguina” i contribuir a fer que el dia 
de Reis sigui especial per a tots els 
infants del poble.  

L’objectiu d’aquesta campanya és 
garantir que arribin regals nous i ade-
quats als infants de famílies en risc 
d’exclusió social.

Hi podeu col·laborar comprant vals 
de 5 € en alguna de les botigues següents:

• Cistelleria Ballart
• Cal Llibreter
• Jeanine Patchwork
• Papereria L’Escrivà

• Papereria Neki
• La Vie en Papier
• Tutu Barcelona
• Möbel Lab
• Floreto
• Timit
• Espai Tangram/AAVV Mas Lluí
• Servei Integral de Salut
• Picoteka 
• Crumble & more
• Finques Palau
• Vapor Vapor
• Mystic Informatica

Tots els regals s’adquiriran a esta-
bliments de Sant Just. 

  VISITEU EL MERCAT DE NADAL

Amb la participació de més de 30 
comerços del municipi, el dissabte 12 de 
desembre de 10 a 20 h a la pl. Camoapa, 
podrem avançar les compres nadalenques.
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NADAL

La programació de les activitats poden estar subjectes a canvis en funció de l’evolució de la crisi sanitària. 
Aquestes i la resta d’activitats infantils i juvenils programades per Nadal es poden consultar amb més detall 

a www.santjust.cat   i a l’edició en paper que s’ha fet arribar a tot el veïnat del municipi.

   VOLS SER PATGE A LA CAVALCADA 
   DE REIS?

Si sempre has volgut ser patge de la 
Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent i tens de 7 a 12 anys, pots apuntar-te 
abans del 31 de desembre a través de 
www.santjust.cat 

Si hi hagués més sol·licituds que pla-
ces, el dia 3 de gener, es farà un sorteig 
en directe al magazín matinal de Ràdio 
Desvern, La Justa.   

   CANTADA POPULAR DE NADALES 

El 18 de desembre a les 11 del matí, 
davant del Mercat, podrem gaudir d’una 
cantada popular de Nadales, amb xocola-
tada, ball de gegants  i concert del Grup 
de Gralles.  

Organitzat per la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua (CAL) i 
la col·laboració de la Colla Gegantera i 
Grup de Gralles i Tabals de Sant Just i 
de l’Ajuntament de Sant Just.

Enguany, seguint les recomanaci-
ons COVID, l’acte de benvinguda de Ses 
Majestats els Reis d’Orient no es farà a 
la plaça de l’Ajuntament sinó que tindrà 
lloc, el dimecres 5 de gener a les 18.30 h, 
a l’esplanada del Casal de Joves. Davant 
de tots els infants que s’hi vulguin acos-
tar, l’alcalde de Sant Just Desvern, Joan 
Basagañas i Camps, lliurarà als Reis la 
clau màgica que obre totes les portes de 
les cases del municipi.

Tot seguit, les carrosses reials, carre-
gades de bons desitjos i joguines per als 
més petits, faran un recorregut pels carrers 
del poble a fi de conèixer de primera mà 
els infants de Sant Just i de recollir les 
cartes que les nenes i els nens encara no 
els hagin pogut fer arribar.    

Abans d’arribar al Casal de Joves, 
però, els Reis Mags d’Orient, entre les 
17 i les 18.30 h, passaran per alguns 
carrers del barri de Mas Lluí, on tots 
els infants que ho desitgin els podran 
saludar i lliurar la seva carta.

Aquest any, també s’han habilitat 
dos punts de recollida de cartes, amb 
cita prèvia: un al parc de Iulia Quieta 
de Mas Lluí i un altre al Casal de Joves. 
Més informació a santjust.cat  

Ràdio Desvern farà un programa 
especial des del Casal de Joves amb la 
participació de l’audiència a través de 
les xarxes socials, mentre la Comissió 
de Cavaltombs oferirà globus als infants, 
tant al Parc de Iulia Quieta com al Casal 
de Joves.

Els Reis d’Orient arribaran 
al Casal de Joves, després 
de passar per Mas Lluí

   DONEM LA BENVINGUDA AL 2022 
   AMB LA FESTA DE CAP D’ANY 

La nit del 31 de desembre a l’1 de gener, 
a partir de l’1 de la matinada, donarem la 
benvinguda al 2022 al Complex Municipal 
de La Bonaigua.

Podeu comprar entrades de venda 
anticipada a www.santjust.cat   a un preu 
de 15 € i a taquilla a partir de les 2 h, a  
17 €.  L’aforament és limitat.

   GAUDEIX UN ANY MÉS 
   DELS PASTORETS

Tornen Els Pastorets a l’Ateneu de Sant 
Just.  Els dies 17, 19, 23 i 26  de desem-
bre podrem veure aquesta representació 
teatral típica de les festes de Nadal orga-
nitzada per l'Ateneu. 

L’1 de desembre, a la plaça d’Antoni 
Malaret i Amigó, es va donar el tret de 
sortida a les festes de Nadal amb la tradi-
cional encesa de llums, una xocolatada i 
l’actuació del grup The Hanfris Quartet, 
presentat per l’actor Pepo Flores.

Enguany, s’han inclòs fins a un total 
de 200 elements amb noves figures en 
algunes places i  s’han reforçat les zones 
d’entrada i sortida de Sant Just, així com 
llocs de trobada, equipaments i parcs. 
També s’ha equilibrat la il·luminació a 
tots els barris del municipi. 

Els llums de Nadal 
ja il·luminen 
Sant Just 
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ENQUESTA

El 15 de desembre s’obre el procés participatiu de 
Mas Lluí i el Centre Cívic Soledat Sans i Serafini

Des del 15 de desembre de 2021 i 
fins al 16 de gener de 2022, els veïns 
i les veïnes de Mas Lluí podran res-
pondre una enquesta creada amb un 
doble objectiu: d’una banda, conèixer 
l’opinió del veïnat sobre els serveis que 
s’ofereixen al barri i, de l’altra, saber a 
quins usos i activitats es volen destinar 
els espais del nou Centre Cívic Soledat 

Sans i Serafini que encara estan per 
determinar.

Podran respondre l’enquesta totes 
les persones empadronades a Sant Just 
Desvern, amb domicili a Mas Lluí i nas-
cudes el 2005 o abans. La plataforma 
de participació disposa d’un sistema de 
verificació, associat al padró municipal 
mitjançant el document d’identitat (DNI 

o NIE) i la data de naixement, per tal 
de permetre l’accés només a les veïnes 
i veïns del barri. Una vegada s’hagi tan-
cat el termini de recollida de propostes, 
s’obrirà un període de retorn per donar 
a conèixer els resultats de l’enquesta.

Aquest procés serà el primer que es 
durà a terme amb la plataforma de par-
ticipació digital Participa311, un recurs 
concedit a través del Catàleg de Serveis 
de la Xarxa de Governs Locals de la Di-
putació de Barcelona. Per participar-hi, 
cal accedir al web a través de santjust.
cat/participa i registrar-se a la plataforma 
amb un correu electrònic. 

PROCÉS PARTICIPATIU 
MAS LLUÍ – CENTRE CÍVIC SOLEDAT 
SANS I SERAFINI
-  Obert a veïnat de Mas Lluí nascut  

el 2005 o abans
-  Entra al web santjust.cat/participa, 

registra’t i participa
-  Del 15 de desembre al 16 de gener
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PER NADAL, 
TOCA FER BALANÇ

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

MOLTES GRÀCIES INFANTS 
I ADOLESCENTS

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

EQUIP DE GOVERN

Aquest desembre s’acaba el mandat dels primers infants 
i adolescents que han format part de l’Espai de participació 
d’infància i adolescència de Sant Just i m’agradaria aprofitar aquest 
espai al Butlletí per donar-los les gràcies. 

El projecte de l’Espai de participació neix, precisament, d’un altre 
espai participatiu, el Projecte educatiu de ciutat. És allà on diverses 
persones, moltes d’elles vinculades al món educatiu, reflexionen sobre 
les necessitats dels infants i joves i acaben concloent que al nostre 
poble li falta un espai en el qual els infants i adolescents puguin dir 
i fer la seva com a ciutadans de ple dret. 

Des de la regidoria d’Infància, i des de tot l’Ajuntament, s’agafa la 
proposta amb molta il·lusió i es treballa intensament per convertir-la 

en realitat amb una premissa clara: es posarà l’infant o l’adolescent 
al centre. Ells, per tant, esdevenen els protagonistes i se’ls cedeix 
la capacitat de decisió. 

De fet, el mateix disseny de l’espai: qui el conforma, com s'escullen 
les persones, quan i com es reuneixen... ja es fa de manera participada 
amb els infants i adolescents, evitant que es pensi l’espai només tenint 
en compte la perspectiva adulta. 

L’espai funciona en el seu dia a dia a base de les inquietuds i 
voluntats dels infants i adolescents que el conformen: ells trien els 
temes a xerrar, com arriben a la resta d’infants del municipi, quines 
accions duen a terme... en cap moment els adults que els acompanyen 
tenen una actitud dirigista, deixant que siguin ells i elles els que 
prenguin el rumb de l’espai. 

Aquesta fórmula ha sigut una fórmula d’èxit, malgrat haver 
hagut de funcionar en plena pandèmia, les persones participants 
s’han compromès amb l’espai i han assolit els reptes que ells mateixos 
s’han proposat. 

Gràcies als infants i adolescents que s’han implicat durant 
aquests dos anys en participar de manera activa en aquest espai 
i gràcies també a les seves famílies i als centres educatius perquè 
sense la seva implicació hauria estat tot molt més difícil. Només 
voldria acabar desitjant llarga vida a l’espai de participació d’infants 
i adolescents del nostre municipi! 

S’apropen els dies més anhelats per a petits i grans. Dies de 
retrobament familiar, de dinars i sopars d’empresa, de pessebres i 
cavalcades, d’il·lusions i bons desitjos. Són dies sempre benvinguts, 
malgrat tot apunta que per a segon any consecutiu els viurem amb 
altes dosis d’incertesa. Toca demanar, novament, molta prudència 
i responsabilitat perquè, si bé és cert que estem a la recta final de la 
pandèmia, encara haurem d’esperar uns mesos per a recuperar la 
plena normalitat. En aquest sentit, voldria destacar que per a complir 
amb la normativa sanitària, enguany la rebuda dels Reis Mags de 
l’Orient no serà a la Casa de la Vila com era habitual sinó al Casal de 
Joves i la cavalcada arribarà fins al barri de Mas Lluí a fi de reduir 
les aglomeracions.

Aquests dies, però, no només han de servir per a gaudir d’àpats, 
viatges, trobades familiars i festes. També han de servir per a fer ba-
lanç de com ha anat l’any que ara deixem enrere i per a plantejar-nos 
nous reptes de cara l’any vinent. 

Fa poc més d’un any que vaig assumir l’Alcaldia de Sant Just i em 
resultaria complicat fer balanç de tot allò que ha passat durant aquest 
any només amb un article. Aquests darrers 12 mesos han estat molt 
intensos en molts sentits. La pitjor etapa de la pandèmia ja ha passat 
i durant aquest any 2021 ens ha tocat gestionar la recuperació de la 
normalitat, tant a nivell de la gestió interna de l’Ajuntament com de 
la recuperació de l’activitat pública i ciutadana.  No ha estat fàcil 
fer-ho pels constants alts i baixos que han viscut les xifres de conta-
gis, amb els conseqüents canvis normatius que aquestes alteracions 
han provocat. També està resultant complicat destriar quins canvis 
originats per la crisi sanitària han vingut per a quedar-se i quins 
desapareixeran quan recuperem la normalitat, dificultant aquesta 
incertesa el disseny de les polítiques públiques del futur.

D’aquest any de mandat voldria ressaltar que s’ha fet molt cuina 
interna per a poder implementar durant el que resta de mandat la 
majoria dels compromisos que van quedar reflectits en el Pacte de 
Govern. Alguns ja s’estan desenvolupant actualment, com la millora 
de la connexió entre els barris Sud i Mas Lluí a través d’una passera 
per a vianants i bicicletes, el nou centre cívic Sole Sans, els ajuts al 
transport o la tarifació social a l’escola bressol municipal. D’altres 
estan ben encarrilats per a poder-se iniciar durant l’any vinent: nova 
escola bressol, reforma de la Sala Gran de l’Ateneu, la construcció de 
la nova deixalleria, l’increment de la freqüència de l’E30 o la reforma 
de la Plaça de la Pau. Però durant l’any vinent, més enllà dels grans 
projectes, volem posar molt ènfasi en la millora del manteniment 
del municipi, a nivell de jardineria, de neteja viària, de pintura i as-
faltat i d’equipaments. I, com no, també volem millorar la recollida 
de residus, tant els que s’aboquen en contenidors com la recollida 
de voluminosos. Aquest darrer servei hauria de millorar amb l’ober-
tura de la nova deixalleria, però també amb una major freqüència 
de recollida, millora prevista en el nou contracte que ha d’entrar en 
funcionament l’any vinent. I respecte la recollida en contenidors, 
aquestes darreres setmanes s’estan instal·lant els nous. Tindran més 
capacitat, seran més accessibles i disposaran d’un millor aïllament 
que servirà per a reduir les males olors. Malgrat estem convençuts 
que el resultat final serà satisfactori, som també conscients que el 
procés de substitució dels contenidors ha pogut generar molèsties i 
inconvenients. Estem recollint les diferents queixes ciutadanes que 
rebem i començarem a donar-ne resposta un cop totes les bateries 
de contenidors s’hagin ja instal·lat. 

I no vull oblidar-me de la inversió en habitatge públic que es farà 
a Jocs Jovenívols i Rambla Modolell. Una aposta, aquesta, il·lusionant 
per continuar oferint habitatge públic, com ho són també la resta 
de projectes i iniciatives municipals per les quals, des del Govern, 
estem treballant activament des del Govern, i que seran una realitat 
a Sant Just Desvern.

Finalment, vull acabar aquest darrer article de l’any com he co-
mençat: desitjant que aquestes festes tothom les pugui viure a prop 
de les persones més estimades, que el maleït virus no impedeixi 
retrobaments llargament esperats, que la nostra gent gran – que 
tant ha patit amb la pandèmia – noti l’escalf dels familiars i que la 
mainada pugui gaudir dels regals i la màgia del Nadal i, en especial, 
dels Reis Mags. En definitiva, que tothom pugui gaudir molt d’aquests 
dies tant bonics. 
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MÒNICA PARRA RÀFOLS, AUTORA DEL LLIBRE MIGRAR I RESISTIR

ENTREVISTA DE

"El viatge de la dona ja és molt dur per la migració, 
però encara ho és més pel fet de ser dona"

Quin és el calvari que han de patir les 
dones quan migren?

Abans de res vull donar-vos les gràcies 
per visibilitzar les dones i encara més 
les dones migrants.  El viatge de la dona 
migrant ja és molt dur per la migració, 
però encara ho és més pel fet de ser dona.  
Passen per centres de detenció, pateixen 
violacions, esclavisme, matrimonis forçats 
o maltractaments constants, i tant se val 
que la fugida sigui per Àsia o per Àfrica, 
vinguin per on vinguin la violència és 
constant. 

Algunes de les històries que expliques 
al llibre,  tenen noms i cognoms i les 
has conegut de primera mà. Ens pots 
parlar d’alguna d’aquestes situacions?

Per exemple, la  Namja, amb 19 anys, 
la seva mare havia mort i viatjava sola 
perquè el seu pare  les havia abandonat 
feia anys.  Va intentar creuar pel Marroc, 
però no ho va aconseguir i finalment va 
entrar per Grècia i Turquia.  La  Namja 
és un exemple clar de víctima de tràfic 
d’éssers humans  encara que ella no n’era 
conscient. Durant el camí hi havia un 
home que li donava directrius, diners i 
la protegia fent-la viatjar a les furgonetes 
de les màfies davant de tot.  Ella, amb 
la seva innocència, em deia que aquell 
home l’havia ajudat a arribar a Alemanya.  
L’última vegada que vaig parlar amb ella 
em va dir que estava tancada en una 
habitació i que no la deixaven sortir i 

després, quan vaig intentar parlar amb 
ella novament, el telèfon ja no existia.  
Per tant, per tot el que em va explicar, 
vaig saber clarament que havia estat 
víctima de tràfic i que l’objectiu de la 
protecció per part d’aquell home durant 
el viatge era aquest.

Un altre cas va ser el de la Binta una 
dona lesbiana molt valenta, que va decidir 
marxar sola i  que fugia d’una violència 
dels homes que l’acusaven d’anar pel 
camí “que no havia d’anar” i que el que 
feia no era normal.

Com veus el futur d’aquestes 
situacions?

No tinc gens d’esperança en aquest 
món globalitzat, on les polítiques d’im-
migració són l’externalització de les fron-
teres i militaritzar en comptes d’huma-
nitzar. Crec que s’està fent mal a moltes 
persones, encara que sí que confio que 
hi hagi un moviment ciutadà que mogui 
tot això, que prengui consciència i que 
tingui força.

A casa nostra, continua passant amb 
la mort de dones a mans dels seus 
homes.  I aquí, tens alguna esperança?

Tenim molta a feina a fer, les actituds 
masclistes i homòfobes s’estan incremen-
tant i crec que està empitjorant, però 
també és cert que cada vegada més hi ha 
dones més empoderades.  

Falta molt per fer,  tot i que és veritat 
que les dones ara parlem més oberta-
ment del que patim i de com ens sentim. 
Els homes ens han d’acompanyar estant 
al nostre costat en aquest camí, han de 
treballar la seva masculinitat i mirar com 
ens poden ajudar per anar junts cap a 
endavant. 

Mònica Parra Ràfols va presentar a l'abril Migrar i resistir, de l'Editorial Descontrol. En el llibre aborda, entre 
d'altres, històries i vivències de dones que han migrat a Europa i que han patit violència de gènere o han estat 
víctimes de tràfic d'éssers humans.
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ZONA VERDE

Amb l’objectiu de facilitar l’estaci-
onament de vehicles en superfície al 
veïnat i incrementar la rotació de vehicles 
al voltant d’aquest sector comercial del 
municipi, el 3 de gener de 2022 entrarà en 
funcionament la zona verda al barri Centre. 

La nova senyalització amb pintura 
de zona verda,  oferirà una alternativa al 
veïnat del barri perquè puguin aparcar-hi 
amb preferència davant qualsevol altra 
persona que tingui un vehicle. La zona 
afectada és la situada entre la Rambla i el 
carrer del Mercat i des del carrer Major 
fins Antonino Tenas i Miquel Reverter.  
Amb la nova senyalització d’estaciona-
ment,  s’incrementaran en 47 places 
les de zona blava i en un centenar les 
de zona verda.

Les persones residents hi podran apar-
car els seus vehicles per una quota de  
18 € anuals. Al parquímetre s'indicaran 
les bonificacions de zona verda per als 

vehicles de residents, és a dir, els que 
estan empadronats en carrers del barri 
Centre. També s’hi mostraran les tarifes 
per als vehicles de no residents. . La gestió 
d’aquests aparcaments regulats anirà a 
càrrec de PROMUNSA. 

QR Preguntes 
freqüents:
Per a més informació:
mobilitat@santjust.cat 
93 480 48 00 

Des de fa nou anys el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola gesti-
ona les finques municipals de Can Baró, 
la Penya del Moro, Primera de la Beca i 
les finques rústiques de Can Candeler i 
Can Cortès, amb una superfície de 103 
ha, per tal de fer una gestió integrada de 
tot el parc. Aquest traspàs en la gestió és 
especialment important per garantir un 

Creix el volum de finques que l’Ajuntament cedeix 
al Parc de Collserola per fer-ne una gestió integrada

millor manteniment dels camins, de la 
massa forestal i la xarxa per a l’accés dels 
vehicles de bombers, així com el segui-
ment i activitat agrícola de les diferents 
masies al Parc. 

Ara l'Ajuntament fa el traspàs al 
Consorci de 37 ha més que provenen 
de les cessions de zones verdes i equi-
paments de la reparcel·lació de la Vall 

de Sant Just que també es troben dins 
del Parc Natural. Dins de les actuacions 
de millora de l’espai natural es preveu la 
construcció d’un centre ramader per a 
300 ovelles. Aquest ramat farà la funció 
de  mantenir les franges periurbanes de 
vegetació per evitar incendis, i al centre 
es faran formatges i es faran activitats 
per a infants.. 

El 3 de gener s’activa al barri Centre l’estacionament 
en zona verda i noves places de zona blava
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Aquest mes de desembre finalitza 
la implantació de les bateries de nous 
contenidors a la via pública. L’arranja-
ment urbanístic de l’entorn de les noves 
ubicacions s’ha dut a terme en paral·lel.

La decisió de les noves ubicacions és 
complexa i intenta complir un seguit de 
criteris com: situar la bateria de contenidors 
al costat dret del carrer segons sentit de  
circulació, mantenir la proximitat de ba-
teries al veïnat, col·locar bateries completes, 
evitar la col·locació davant portes principals, 
finestres de planta baixa i sortides d’aparca-
ments i guals, evitar la col·locació davant de 
terrasses i bars, minimitzar l’ocupació de la 
via pública (voreres), minimitzar la pèrdua 
d’aparcament i optimitzar el recorregut 
del camió de recollida. Tot i ser conscients 
que moltes de les ubicacions escollides no 
poden complir tots i cadascun d’aquests 
criteris, sí que s’ha intentat que les noves 
ubicacions complissin el nombre més gran 
possible d’aquests criteris. 

D’altra banda, també s’han tingut en 
consideració les queixes i suggeriments 
del veïnat i, quan ha estat possible, la 
ubicació dels nous contenidors ha va-
riat respecte a la ubicació inicialment 

Recta final de la instal·lació dels nous contenidors

proposada. L’Ajuntament esperarà un 
temps prudencial abans de donar les 
noves ubicacions com a definitives per 
tal d’assegurar que aquestes ofereixen 
un servei òptim al municipi. 

EN GENERAL, LES NOVES UBICACIONS 
HAN TINGUT EN CONSIDERACIÓ ELS 
SUGGERIMENTS DEL VEÏNAT
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Els pressupostos generals de 
l’Estat, aprovats a final de novembre 
al Congrés dels Diputats, inclouen una 
partida per remodelar el pont de la 
B-23, amb l’objectiu de permetre el pas 
de vianants i bicicletes per l’avinguda 
del Baix Llobregat. Aquesta inversió, 
fruit d’una esmena als pressupostos 
presentada pel PDeCAT, suposarà la 
reurbanització del pont i propiciarà la 
convivència amable de vianants, bicicle-
tes i vehicles de mobilitat personal entre 
la carretera Reial i la zona del Centre de 
Negocis Sant Just - Diagonal i l’Hospital 
Moisès Broggi.

L’acord, assolit entre el Govern 
de l’Estat i el PDeCAT, és fruit d’una 
petició acordada entre el Govern 
municipal i la regidora del grup mu-
nicipal JuntsxCAT-PAR, Laia Flotats, 
al diputat Genís Boadella. Un cop accep-

tada la petició, Boadella es va reunir amb 
Laia Flotats i l’alcalde, Joan Basagañas, 
que va expressar el suport a la iniciativa 
en nom de l’Ajuntament. El cost total 
del projecte serà de prop de 5 mili-

ons d’euros. La licitació i l’elaboració 
del projecte està prevista per al 2022, 
mentre que les obres de remodelació 
del pont es durien a terme durant l’any 
2023. 

L’Agència Catalana de Residus ha 
aprovat una proposta de resolució pro-
visional de les subvencions destinades a 
la implantació de deixalleries municipals 
per a l’any 2021. Aquest programa d’ajuts 
inclou una partida de 580.000 euros 
destinats a la construcció de la nova 
deixalleria de Sant Just Desvern, el 
que representa la meitat del cost total 
(1,15 milions d’euros).

La nova deixalleria, que s’ubicarà al 
Polígon Sud-Oest, a tocar de l’ITV, més 

enllà d’oferir el servei de recollida de 
residus, disposarà d’una aula ambiental 
on es fomentarà la recollida selectiva, la 
reutilització i la prevenció de residus, 
la sensibilització ciutadana i la inclu-
sió social, amb la creació d’itineraris 
d’inserció laboral per a persones en 
risc d’exclusió social del municipi. El 
nou concepte de deixalleria posarà el 
focus en les accions de conscienciació 
i formació dirigides a escoles i a la po-
blació en general. 

L’Agència Catalana de Residus atorga una 
subvenció de 580.000 euros per finançar la 
construcció de la nova deixalleria

Els pressupostos de l’Estat inclouen una partida 
per remodelar el pont de la B-23 i permetre-hi el 
pas de vianants i bicicletes
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PRESSUPOST

L’IPC condicionarà el pressupost de 2022 i 
pot suposar més despesa de la prevista

El pressupost per a l’any 2022 té una 
gran incògnita: quin serà l’IPC? Aquest 
mes de novembre s’ha situat en el 5,6%.

L’increment final d’IPC afectarà totes 
els contractes que l’Ajuntament té en vigor, 
ja que es traduirà en una major despesa.

La proposta de pressupost que l'Equip 
de Govern presentarà al ple municipal se 
centrarà, en gran part, en el manteniment 
de l’espai públic i els equipaments, així 
com en incrementar la neteja viària i la 
jardineria dels diferents espais que té en el 
municipi ja siguin parcs, carrers i places.

També es posarà en marxa al 100% 
el nou sistema de residus que permetrà 
ser més eficients en la recollida selectiva 
i millorar la neteja viària. 

En polítiques de gènere, es faran les 
obres de la Casa de la Dona que estarà 

ubicada a la planta baixa de la masia de 
Can Freixes. També s’iniciaran les obres 
per construir una nova escola bressol a les 
Basses de Sant Pere; i es posarà en marxa el 
nou equipament de Soledat Sans al barri del 
Mas Lluí i la nova deixalleria; i es construirà 
el nou centre social a la Plana Bellsoleig, 
que afavorirà que el veïnat d’aquest sector 
pugui fer més activitats en el barri tant en 
l’espai exterior com interior.

En Cultura s’aposta per tenir activitats 
de qualitat i donar veu a nous progra-
mes culturals de nous i noves artistes. 
En Polítiques Socials es mantindran tots 
els programes d’ajuda que la ciutadania 
necessita, i es continuarà treballant en 
la universalització dels serveis, la qual 
cosa suposarà, per exemple, incremen-
tar la partida de beques extraescolars.

En l’àmbit de la gent gran i la “vellesa 
activa” s’aposta per planificar diverses 
activitats i tallers que permetin la so-
cialització que durant aquest temps de 
pandèmia s’ha perdut. Així mateix, s’en-
gegarà la construcció d’una nova promo-
ció d’habitatge per a gent gran – com la 
del Mil·lenari – al barri de Can Modolell 
-Basses de Sant Pere. 
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MOBILITAT

L’Ajuntament ha aprovat les bases 
reguladores i la convocatòria simultània 
de concurs públic per a l’atorgament de 
subvencions i formalització de conve-
nis per a activitats d’utilitat pública o 
interès socials a desenvolupar durant 
l’any 2022. El termini per presentar les 
sol·licituds, així com les justificacions 
de subvencions rebudes l’any 2021, 
finalitza el 31 de gener de 2022.

Per a la nova edició, hi ha diferents 
novetats. Dins l’àmbit de Cultura adreçat 
a escoles de dansa s’amplia el concepte 
a persones físiques, entitats i associaci-
ons que desenvolupin les seves activitats 
formatives relacionades amb les arts es-
cèniques, dansa, l’expressió corporal, 
la música, teatre, etc. ), seguint sota el 
criteri de valorar el nombre de persones 
empadronades o que estudiïn a Sant Just 
Desvern. I quant a l’àmbit d’educació, 
joventut i solidaritat i cooperació es re-

plantegen els criteris per ajustar-los als 
principis establerts al Pla estratègic de 
subvencions 

També s’incorporen tres grans àm-
bits de lliure concurrència als que es 
pot presentar qualsevol entitat, sense 
tenir en compte l’àmbit específic de ca-
dascuna, i que volen potenciar el desen-
volupament de nous projectes o accions 
relacionats amb :

 Ciutat Educadora i treball en 
valors Projecte Educatiu de Ciutat: 
Vol fomentar el treball en xarxa entre els 
diferents actors educatius per garantir 
una educació per a tothom al llarg de la 
vida, així com promoure projectes per a 
la construcció d’una comunitat i ciutada-
nia lliure, corresponsable i democràtica; 
fomentant valors socials i de convivència. 

 Gènere i igualtat: destinat a pro-
jectes i actuacions que facin visibles les 
dones i els seus sabers, o actuacions que 

fomentin la coeducació o la igualtat efec-
tiva entre dones i homes; i projectes que 
donin suport a dones maltractades.

 Medi ambient i sostenibilitat: Pro-
jectes, accions o mesures que promoguin 
canvis culturals per reduir l’impacte humà 
sobre el planeta, així com iniciatives que 
fomentin la sostenibilitat, la reducció de 
generació de residus, el reaprofitament 
i/o bona recollida selectiva en origen

El pressupost total respecte l’any 
passat s’incrementa en 15.000 euros, 
en afegir 5.000 euros de pressupost per 
cadascun dels nous àmbits creats. I en 
tots els casos s’arrodoneixen els imports 
corresponents als percentatges de càlcul 
per a l’atorgament. 

Novetats de la propera convocatòria 
de subvencions 2022 per a les entitats 
i col·lectius

Projectes del servei de mobilitat internacional
El Servei de Mobilitat Internacional 

continua oferint al jovent de Sant Just la 
possibilitat de participar en projectes a ni-
vell europeu. Aquest mes de novembre s’ha 
dut a terme el curs de formació “She-nar-
rator: feminisme, comunicació digital i 
canvi social”. Es tracta d’una proposta per 
a professionals de l’àmbit de la joventut, 
en la qual han participat dues persones del 
Casal de Joves i que ha liderat l’ajuntament 
de Sant Just Desvern. En aquesta formació 
s’ha revisat la nostra herència narrativa 
ja que, com en molts altres aspectes de la 
societat, ha sofert molts biaixos. Un d’ells 
és el de gènere. Ser-ne conscients ha de ser 
la palanca per produir canvis i obrir nous 
camins. El projecte ha estat finançat per 
l’Agència Nacional Espanyola (INJUVE) 
en el marc del programa Erasmus+ de la 
Comissió Europea.

Una altra formació, en aquest cas, 
encara en actiu porta per títol “It’s up to 
me 7”. Es tracta d’una proposta per a en 
dues trobades internacionals a Bremen, 
Alemanya. La primera s’ha fet a principi 
de desembre i la segona del 8 al 13 d’abril 
de 2022.Aquesta formació té un enfoca-

ment holístic, al llarg procés d’un any en 
què desenvoluparan competències d’alta 
qualitat pels treballadors/es joves i els 
educadors/es que treballen en la transfe-
rència de coneixements. Aquest projecte 

contribuirà a millorar la qualitat dels 
projectes Erasmus + que s’organitzaran 
en el futur, desenvoluparà la capacitat de 
les organitzacions i millorarà la qualitat 
del treball juvenil en general. 

Informació i formularis a 
santjust.cat 
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EDUCACIÓ I INFÀNCIA

L’avantprojecte de remodelació de la plaça 
de la Pau recull prop del 90% de les propostes 
sorgides del procés participatiu

Millora de l’accés nord-oest (entre el 
Walden i la xemeneia). Construcció 
d’una rampa a tocar de l’avinguda 
Indústria.

L’accés sud disposarà d’un nou camí que connectarà la plaça 
amb la carretera Reial (entre el Walden i el Caprabo). A 
l’espai on actualment hi ha jocs infantils i jocs saludables, 
a tocar del Caprabo, s’hi ubicarà un pipicàes.

Zona nord: Espai amb una gran  
densitat d’arbrat.
   Espai de joc per a persones grans, 

amb jocs saludables i pista de pe-
tanca. La pista de petanca estarà 
situada a la zona on actualment 
hi ha la pista de bàsquet.

   Es manté el mur de grafits, situat 
actualment a tocar de la pista de 
bàsquet.

   S’elimina la zona de canyes de 
bambú, on hi haurà l’accés als tú-
nels subterranis que condueixen 
a les sitges de l’antiga fàbrica de 
ciment “Sanson”.

   La colònia de gats es trasllada a 
un nou espai, per garantir-ne la 
salubritat i el benestar dels animals.

 Nous murs per a grafits i murals a tocar del taller d’arquitectura 
i nou accés directe des de la plaça de la Pau al restaurant El 
Mirador de Sant Just. Nova vegetació en aquest espai de pas 
entre els accessos i la zona esportiva i d’esbarjo.
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UN PROJECTE FRUIT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
“REPENSEM LA PLAÇA DE LA PAU”

L’avantprojecte de remodelació de la plaça de la Pau és fruit del 
procés participatiu “Repensem la plaça de la Pau”, que va comptar 
amb la participació de prop de 200 usuàries i usuaris de l’espai.
El procés va començar amb una trobada virtual del grup impulsor, 
format per representants de tots els agents clau de la zona, que es 
va encarregar de definir els àmbits de debat. La fase central (una 
acció participativa presencial i una enquesta online) va permetre 
conèixer l’experiència de les persones que fan ús de la plaça de 
la Pau, així com les seves prioritats a l’hora de redefinir-la. En la 
tercera fase del procés participatiu, el grup impulsor va analitzar 
les característiques necessàries de la plaça, a partir de les quals 
es va elaborar un informe de resultats per encarregar l’avantpro-
jecte tècnic a l’AMB, que es va presentar al grup impulsor el 2 de 
desembre.

UN NOU CONCEPTE DE PLAÇA PER AFAVORIR 
LA RELACIÓ ENTRE ELS ESPAIS

L’avantprojecte de remodelació de la plaça de la Pau concep l’espai 
com una gran illa verda, mantenint els passos existents i creant-ne 
de nous per afavorir la relació entre els àmbits. El disseny preveu 
espais per a la pràctica esportiva, per al joc, per al descans i la 
socialització, per a l’esbarjo dels animals de companyia i per a l’or-
ganització d’actes. Tot plegat, respectant els elements simbòlics de 
la plaça i incrementant la vegetació amb arbres de fulla caduca, que 
proporcionen ombra a l’estiu i deixen passar els rajos de sol a l’hivern.

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ES FARÀ PER FASES

L'AMB i l'Ajuntament financen conjuntament l’execució del pro-
jecte de remodelació de la plaça de la Pau, que es farà per fases. 
La primera fase en executar-se serà la de la zona nord de la plaça, 
que tindrà un cost de 568.000 €. 

Remodelació de l’accés 
nord-est (des de la plaça 
Camoapa). S’amplia la 
zona verda a tocar del 
taller d’arquitectura, 
mantenint un camí amb 
una amplada superior a 
3,5 metres.

Espai de jocs esportius i actes, que inclourà:
   Circuit de cal·listènia.
   Taules de ping pong sobre una su-

perfície de formigó.
   Una esplanada pavimentada amb 

escenari i grades, pensada per ce-
lebrar-hi actes i activitats.

   Pista multiesportiva, amb porteries, 
cistelles de bàsquet i habilitada per 
col·locar-hi una xarxa de voleibol.

Espai transitori entre l’ala est de la 
plaça i la zona central. En aquest espai 
s’hi instal·laran jocs d’aigua

La zona de la pla-
ça més propera al 
carrer Salvador 
Espriu seguirà te-
nint jocs infantils, 
envoltats de vege-
tació per proporci-
onar ombra i aïllar 
els habitatge de la 
zona del soroll.

La zona central de la plaça seguirà sent 
presidida per l’escultura 5x5x5, de Carme 
Malaret, que seguirà quedant com un ele-
ment destacat. Les zona de les palmeres 
passarà a ser una zona de d’estada i descans, 
amb bancs seguint el contorn de les sitges 
i superfície de sauló.
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NOTÍCIES BREUS

El 30 de novembre es va fer públic el 
nom de la guanyadora de l’11a edició del 
Premi Delta, un certamen literari biennal 
que té com a principal objectiu fomentar la 
creació literària de les dones reivindicant la 
seva mirada i pensament com a claus per 
transformar la societat. El jurat d’aquesta, ha 
escollit com a finalista l’obra “L’abocador”, 
de l'Eva M. Garrigosa veïna de Viladecans. 

Aquesta edició està coorganitzada per 
l'ajuntament de Sant Just Desvern i el Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat i compta 

amb el suport de 15 ajuntaments més de la 
comarca i de la Diputació de Barcelona i la 
col·laboració de les biblioteques municipals. 

A més a més, el Premi Literari Delta 
contempla també la realització de tallers 
d’escriptura per a dones a tots els muni-
cipis participants, espais d’expressió, de 
socialització, de creació i d’aprenentatge, 
que contribueixen a posar en valor l’obra 
literària de les dones, i que les encoratgen 
a desenvolupar els seus potencials creatius 
a través de l’escriptura. 

Eva M. Garrigosa, guanyadora de l’11a edició del Premi Delta 
de narrativa escrita per dones amb l'obra "L'abocador"  

Jornades europees 
sobre recollida de 
residus a Sant Just 

En el marc 
del nou siste-
ma de recolli-
da de residus 
l’Ajuntament 
compta amb el finançament del pro-
jecte europeu “Life ReThinkWaste”. 
Aquest mes de desembre, s’han cele-
brat al nostres municipi dues jornades 
amb 32 ponents de diferents municipis 
d’Europa que participen en el projecte 
per tal de posar en comú les diferents 
iniciatives i compartir-ne informació. 

El servei d’intermediació laboral fomenta 
l’ocupació local amb diferents accions 

Per tal de promoure l’ocupació com 
un dels pilars de l’activitat econòmica, 
l’Ajuntament ofereix des de fa més de 
15 anys una borsa de treball local. Les 
persones que s’apunten són incorporades 
a la xarxa XALOC, impulsada per la Di-
putació de Barcelona i  que gestiona 
diàriament més d’un miler d’ofertes de 
feina. Des del servei d’ocupació municipal 
es desenvolupa una tasca d’intermedia-
ció laboral, a través de la qual, es capten 
ofertes de treball d’empreses del territori 
i es realitza una preselecció dels perfils 
professionals que poden encaixar en ca-
dascuna de les ofertes.  

 El nombre de persones aturades al 
municipi de Sant Just Desvern s’està re-
duint, tot i que la pandèmia provocada per 
la COVID-19 ha generat un augment de 
persones aturades al municipi des del seu 
inici i encara no s’han assolit els nivells 
previs d’ocupació. Per la qual cosa, l’Ajun-

tament continua fomentant l’ocupació 
local a través de diferents accions com 
són els plans d’ocupació, els programes 
d’acompanyament a la inserció laboral o 
la intermediació laboral.   

El servei d’ocupació en dades (de ge-
ner a octubre de 2021): 

 89 persones inscrites a la borsa de treball 
  92 persones han rebut orientació laboral 
o assessorament en la millora del CV 
  22 visites a empreses del territori per 
captar ofertes de treball 
 75 ofertes de feina gestionades 
  457 persones contactades en la gestió 
de les diferents ofertes de treball 
  31 llocs de treball coberts   
  76 persones inscrites a la borsa de tre-
ball local han trobat feina 

 
Inscripcions a la borsa de treball:  
ofertesfeina@santjust.cat o demanar 
cita prèvia trucant al 662 371 083  

La veïna Imma Pericas guanya el Premi FIDEM 
per la fundació Nou Xamfrà 

La santjustenca i presi-
denta de la fundació Nou 
Xamfrà, Imma  Pericas, ha 
estat guardonada a l’empre-
nedoria social per la Funda-
ció Internacional de la Dona 
Emprenedora. Els premis van 
néixer fa més de 20 anys amb 
dos objectius: el primer era 
donar visibilitat a les dones 

i el segon, trobar dones refe-
rents per a la gent jove.

Pericas ha destacat la gran 
visibilitat que aquest fet dóna a 
la fundació Nou Xamfrà, una 
entitat que va néixer fa 49 anys 
a Sant Just Desvern amb la vo-
luntat d’aconseguir el màxim 
nivell d’autonomia de les perso-
nes amb diversitat funcional.  
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NOTÍCIES BREUS

A la Cursa de Karts de 
Coixinets 2021, celebrada 
a mitjan novembre, hi han 
participat 240 persones. Els 
carrers Creu del Pedró i Frei-
xes es van omplir de gent, de 
velocitat i d’espectacle. 

La cursa es disputa en un 
circuit urbà caracteritzat pel 
pendent i els revolts pronun-
ciats. Les persones participants, inscrites 

per parelles, competeixen 
amb karts de fusta fabricats 
artesanalment i seguint uns 
criteris tècnics marcats per 
l'organització. Com cada any, 
l’entitat Club Karts de Coi-
xinets, formada íntegrament 
per voluntàries i voluntaris, 
ha organitzat la cursa amb el 
suport de comerços locals i 

de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

S’han iniciat les obres per soterrar les 
línies aèries elèctriques i de telecomunica-
cions del carrer Freixes, des del carrer de 
la Creu del Pedró fins al carrer del Mercat. 
L’objecte de les obres és la millora urbana 
d’aquest carrer del Barri Centre de Sant 
Just, mitjançant la retirada de les línies aè-
ries i l’eliminació dels postes de les voreres 
que actualment suporten aquestes línies. 

La primera fase d’aquestes obres, la 
més molesta per al veïnat, és la de l’obra 
civil que comporta talls i desviacions per 
als vehicles i que es pot allargar fins a 
final de gener. Després, en una segona 
fase, les companyies s’encarregaran de 
fer les noves connexions i la retirada 
definitiva dels postes que hi ha actual-
ment a les voreres. 

Iniciades les obres per soterrar les línies 
aèries de servei al carrer Freixes  

Stop a la pobresa 
farmacèutica 

L'ONG Associació Banc Farmacèutic 
està desplegant una Campanya solidà-
ria de sensibilització envers la pobresa 
farmacèutica, mitjançant un póster in-
formatiu que podeu trobar a les farmà-
cies col·laboradores, i amb el qual es pot 
conèixer l'activitat d'aquesta ONG i fer un 
donatiu amb el Bizum o 
altres mitjans electrònics.  

Hi participen la Far-
màcia Marta Calduch 
(carrer Miquel Reverter, 
22) i la Farmàcia Noe-
mí Morán (carrer de la 
Creu, 7). 

120 karts van participar a la 43a Cursa  

Després de 
40 anys de dicta-
dura franquista, a 
les primeres elec-
cions democràti-
ques, Isaura Mar-
tínez i Silva es va 
convertir en la 
primera dona de  
la història en ser  
regidora de l’Ajun-
tament de Sant Just Desvern. 

L’any  1979  va encapçalar  la can-
didatura de Centristes de Catalunya 
en coalició amb Unión de Centro De-
mocrático. Abans de ser regidora ja 
havia cooperat a nivell local amb la  
Creu Roja. 

Mor l’exregidora 
de l’Ajuntament, 
Isaura Martínez 
i Silva 

L’alcalde, Joan Basagañas, 
s’ha reunit amb l’empresa de 
distribució elèctrica (e-dis-
tribución, del grup Endesa), 
per fer un seguiment de 
les avaries de la xarxa elèc-
trica que han provocat micro-
talls a la zona de la carretera 
Reial, al Walden-7 i a Mas 
Lluí. Aquests microtalls són 
habituals en dies de pluja i 
humitat elevada i són con-

seqüència d’una avaria en les 
línies aèries de subministra-
ment elèctric. L’empresa està 
treballant intensament per 
localitzar l’origen concret de 
l’avaria i solucionar-la al més 
aviat possible. 

L’Ajuntament continuarà 
fent un seguiment i vetllant per 
la resolució d’aquesta incidèn-
cia, que correspon a l’empresa 
distribuïdora d’electricitat.  

L’Ajuntament aborda la problemàtica 
dels microtalls de llums amb l’empresa 
responsable 
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EN FLAIX

L’Ajuntament va fer el lliurament de claus dels horts municipals de Can 

Cardona a les 32 persones adjudicatàries. En aquesta convocatòria es van 

presentar 68 sol·licituds per als 32 horts que s’oferien. Són espais d’entre 

50 i 75 m2 destinats a sis col·lectius diferents. 

La jove santjustenca Helena Moragas ha aconseguit la 4a posició al Campionat del Món Junior de Triatló celebrat a Quarteira (Portugal). Aquesta fita s’uneix a un llarg recorregut de l’atleta aquest any: campiona d’Espanya de Duatló i Triatló en la categoria Junior, campiona de la Copa d’Europa de Silver Lake celebrada a Sèrbia, i bronze al Campionat d’Europa d’aquatló. 

Concentració davant l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista, amb la participació d’alumnat de l’Institut, dels Tallers de Música i la lectura del manifest i de missatges escrits per dones que formen part del Circuit Municipal d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere.

L’escultura del dol perinatal “Abraçada”, de l’artista santjustenc Nil Nebot, ja forma part del cementiri de Sant Just com a espai de confort per a les persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal. La peça, de forma circular, té la voluntat d’acollir i de crear proximitat entre les persones que s’hi asseguin, amb diferents simbologies com l’abraçada o l’embaràs.

L’1 de desembre es van entregar els premis del Des-Tapa Sant Just, que va 

comptar amb la participació de 18 establiments que van servir més de 4.000 

tapes. ‘La placeta del gust’ va guanyar el premi a la millor tapa, ‘Foodis’ al 

millor establiment i ‘Bar Cafeteria Muñoz’, al millor servei. Dulce Beneyto va 

ser premiada com a millor clienta.
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L'Associació de Veïns Mas Lluí ha recollit a l’entorn del Parc de Collserola 
un total de 161 kg de residus recollits, dels quals la majoria ha estat vidre, 
voluminosos i residus de la construcció. També han recollit molts plàstics i 
alguns cartrons.
En aquesta nova  jornada del Clean Up Day hi han participat una quarantena 
de persones. Aquestes activitats tenen l’objectiu de conscienciar sobre la 
quantitat de residus que es llencen a l’espai natural.

El Celler de Can Ginestar acull fins al 7 de gener l’exposició “Immaterial”, del veí de Marcel Camps. Es tracta d’una mostra amb diferents peces escultòriques que, segons l’artista, “no es pot percebre pels sentits perquè pertany a l’esperit”. 

Sant Just ha celebrat el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb diferents 
activitats. S’ha fet una marxa, una intervenció plàstica al Centre Cívic Soledat 
Sans, i un espectacle infantil amb perspectiva de gènere. Sant Just és ciutat 
educadora des de 1994, com a municipi que accepta i fa ús de les diferents 
oportunitats educadores i que entén que l’educació no es limita a l’entorn formal.

Sant Just ha celebrat el Dia Universal de la Infància amb diversos tallers 
adreçats al públic familiar a la plaça de la Pau. El municipi va ser distingit 
al juny per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància, un reconeixement que 
representa el compromís de l’Ajuntament per seguir desenvolupant polítiques 
d’infància que garanteixin els drets dels infants 

L’Ajuntament ha inaugurat l’Espai Antoni Coll i Cruells, en reconeixement de 

qui fou director de l’Orfeó Enric Morera i del Cor Lo Pom de Flors de l’Ateneu. 

Per a l’ocasió es va fer una cantada amb els dos cors i amb la presència de 

familiars d’Antoni Coll i del biògraf del músic, Miquel-Lluís Muntané. L’espai 

està situat a tocar del carrer Enric Morera. 
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MÉS APARCAMENT 
REGULAT AL 
BARRI CENTRE

Gina Pol i Borràs,
Grup Municipal 
del PSC

Queden ja poques setmanes perquè arribi unes de les 
dates més especials de l’any: el Nadal. I com tothom sap, 
a més a més del nen Jesús, la Verge Maria i Sant Josep, 
el protagonisme per als més menuts se l’enduen els Reis 
Mags d’Orient. 

La feina de repartir regals a totes les llars és molt fei-
xuga, i és responsabilitat de l’Ajuntament facilitar, en la 
mesura del possible, l’arribada dels Reis Mags d’Orient a 
les llars de Sant Just. 

I amb molta satisfacció us anunciem que hem aconse-
guit que el Govern de l’Estat construeixi un vial per a via-
nants i bicicletes paral·lel al pont de l’autopista per sobre 
de la B23. D’aquesta manera, no només els camells dels 
Reis Mags podran venir a Sant Just sense perill, sinó que 
nosaltres podem fer-ne ús per accedir a l’Hospital Moisès 
Broggi i comunicar-nos a peu i en bicicleta amb Sant Joan 
Despí, Cornellà o la part sud d’Esplugues. 

Però un cop els Reis Mags hagin creuat la B23 i entrat 
a Sant Just, encara els quedarà un bon tros fins arribar 
a un dels barris més incomunicats del poble: Mas Lluí. 
Segurament els nostres Reis hauran de fer cua una bona 
estona en un dels freqüents embussos de trànsit de la 
zona. I un cop hagin arribat a les cases, trobar una plaça 
d’aparcament serà missió impossible. Els habitatges es 
van construir amb poques places soterrades per a reduir 
costos a les promotores. I avui això ho paguen els veïns i 
veïnes del barri i els visitants amb uns carrers atapeïts de 
cotxes aparcats. 

Per si de cas, el nostre grup municipal ja s’ha anticipat 
i el en el Ple d’octubre vam presentar i es va aprovar una 
moció on recollíem totes les incidències del barri de Mas 
Lluí i arrancant el compromís de l’equip de govern de po-
sar-hi solució. 

Queda pendent tenir una bona senyalització dels eixos 
comercials del poble i una bona difusió de les campanyes 
comercials que tiren endavant els comerços de Sant Just, 
per tal de els Reis Mags es puguin proveir, sense anar  
més lluny.

 El nostre compromís, es seguir treballant perquè ses 
Majestats els Reis Mags de l’Orient ho tinguin ben fàcil per 
arribar a totes les llars de Sant Just. 

Us desitgem un molt Bon Nadal! 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!

En el moment d’escriure aquest article tot just comença 
el “Des-tapa Sant Just” i de ben segur que, quan el lle-
giu, ja haurà acabat. Tenim la sensació que s’ha organit-
zat amb massa pressa, poc detall i falta de difusió. Tot i 
això, celebrem que la pandèmia no hagi fet que aquest 
tipus d’activitats deixin d’organitzar-se i que es mantingui 
l’impuls que vam donar-hi des d’Esquerra Republicana al 
capdavant de la regidoria de Comerç entre 2015 i 2019.

La millor notícia, però, és que estem convençuts que 
la ciutadania, la gent, haurà respost com toca per donar 
suport a la restauració del poble. Que la manca de pla-
nificació de l’Ajuntament no es tradueixi en una falta de 
compromís i d’empatia per part dels santjustencs i sant-
justenques.

Si no volem que Sant Just sigui un simple apèndix de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, si no volem ser un po-
ble dormitori, si el que volem és viure en un poble dinàmic, 
viu, amb personalitat pròpia i sentiment de pertinença, és 
hora de reforçar el comerç local. Impliquem-nos de mane-
ra activa en la seva revitalització. És un pilar de la nostra 
economia on treballen al voltant de 1.200 persones. Però 
també és un element que fomenta la cohesió social.

Fa uns 20 mesos, el comerç i la restauració locals van 
haver d’afrontar una situació molt complicada, nova, des-
coneguda per a tothom. Van fer-ho amb valentia i coratge, 
adaptant-se a qualsevol situació per oferir, en cada cas, 
el millor servei.

Durant tot l’any és moment de fer costat al comerç local 
i que sigui la nostra primera opció per fer les compres. 
Però ara, en època de Nadal, encara és més important.

Perquè tenim de tot. Botigues i espais per fer qualsevol 
detall a la família i a les amistats. Al Mercat de Sant Just i 
als comerços minoristes d’alimentació, de carn, de fruita i 
verdura, hi trobarem productes de la millor qualitat perquè 
les persones a qui convidem a casa quedin enlluernades 
amb les nostres receptes nadalenques. Als bars i restau-
rants ens acolliran amb els braços oberts i amb un som-
riure sempre que vulguem fer-hi parada i fonda. Al Mercat 
de Nadal de la plaça Camoapa hi trobarem un munt de 
detalls i un ambient nadalenc irrepetible.

És hora que els tornem el favor. És hora de confiar en 
el comerç local.

I SI ELS REIS 
VINGUESSIN 
EN BICICLETA? 

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 

de JuntsxCAT-PAR

REFORCEM 
EL COMERÇ LOCAL

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC

GRUPS MUNICIPALS

Durant les darreres setmanes, les persones que heu passat 
pel barri Centre de Sant Just heu vist diferents canvis relacionats 
amb la mobilitat i l’estacionament del vehicle privat. Per primera 
vegada, el nostre municipi comptarà amb la implantació de la 
zona verda regulada a partir del 3 de gener del 2022, com ja fan 
altres ciutats com Barcelona o Sant Cugat. L’activació d’aquesta 
zona protegida d’aparcament està pensada per afavorir el veïnat 
amb el cotxe censat en aquesta àrea de Sant Just que neces-
sita més possibilitats d’aparcament, donades les mancances de 
pàrquings privats soterrats en aquesta zona. En total, s’han creat 
100 places verdes en 40 carrers del centre, com poden ser la 
plaça Campreciós, Raval de la Creu, Marquès de Monistrol, Mossèn 
Antonino Tenas, Carles Mercader o trams dels carrers Bonavista, 
Freixes o Creu. La gestió d’aquests aparcaments aniran a càrrec 
de PROMUNSA, que ja gestiona les zones blaves de tot el poble; 
la zona taronja de Sant Just Diagonal, així com el pàrquing del 
Mil·lenari amb 138 places o altres places de lloguer pel poble. Per 
al veïnat el cost de la zona verda és de 18 euros/any, i el pagament 
es fa a través del parquímetre de forma inicial, ja que ben aviat 
aquesta gestió també es podrà fer a través de l’aplicació mòbil 
“AMB aparcament”.

Des del PSC, apostem per la implantació de la zona verda 
d’aparcament regulat per facilitar l’aparcament als veïns i veï-
nes del sector centre, donades les tensions de trànsit actuals en 
aquesta zona cèntrica i comercial. La mesura també permetrà 
millorar la qualitat de l’aire del municipi, evitant que els vehicles 
donin més voltes per aparcar, es redueixi el volum de trànsit i es 
promogui un altre tipus de mobilitat a la zona centre. 

Des de la vessant comercial, el PSC també defensa l’increment 
de la zona blava al la zona centre, que creixen en unes 50 places 
en 6 carrers, situant-se el nombre total d’aparcaments de zona 
blava en més de 200. El comerç local sempre havia demanat 
més places blaves i major rotació de vehicles per garantir que 
la seva clientela pogués aparcar a la vora dels locals. 

Tota implantació genera dubtes i incerteses, i el mateix Ajun-
tament i PROMUNSA analitzaran amb cura els primers mesos 
d’aplicació per advertir possibles millores i atendre les queixes 
i demandes. És cert que hi ha persones que treballen a la zona 
centre i que no viuen al barri o a Sant Just que hauran de cercar 
nous espais d’aparcament. Aquestes persones disposen de l’apar-
cament provisional de carrer Tudona o bé carrers perifèrics a la 
zona delimitada que són zona blanca. 

En un futur, el centre disposarà d’un nou aparcament soterrat 
amb dues plantes, que gestionarà PROMUNSA. En total, seran 50 
places ubicades en el solar que antigament havien ocupat els 
Jocs Jovenívols. Una aposta per incrementar les places d’aparca-
ment en un barri molt tensionat per aquesta mancança, donada la 
tipologia d’edificis sense places construïdes. 
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LA FORÇA 
DEL COMÚ
 

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

UN POBLE HIPOTECAT

Els dies 20 i 21 de novembre pasats es va celebrar 
la III Assemblea Nacional de Catalunya en Comú i 
des de Movem Sant Just hi vam participar de manera acti-
va. Va ser una Assemblea per a acordar l’estratègia políti-
ca de l’organització, una estratègia basada en l’anàlisi del 
context actual i dels reptes urgents que tenim com a país.  

Vam abordar temes com la necessitat d’obrir-nos al 
país, als nostres municipis i la ciutadania, de créixer més, 
d’arrelar-nos al territori, de tenir presència arreu. També 
en la necessitat de donar resposta als desafiaments 
globals, com el canvi climàtic, desafiaments que impac-
ten en la vida de la gent. I donar-los resposta amb polí-
tiques concretes, pròximes, perquè som i volem seguir 
sent una força nítidament municipalista. 

En els últims dies estem veient com és la nostra força 
la que està fent que el nostre país avanci cap a una 
societat més justa, més sostenible i que es posa al 
costat de les persones en aquests moments tan difícils.

A l’Estat lluitant i pactant uns nous pressupostos 
que han de servir per a seguir avançant en polítiques so-
cials i mediambientals, una reforma de la Llei mordassa, 
una de la Llei d’habitatge, una necessària reforma laboral 
o la reforma de les pensions entre d’altres.

I a Catalunya pactant amb el govern del president 
Aragonès la tramitació dels pressupostos, perquè 
era una necessitat de país tenir pressupostos. Per tal de 
canviar el paradigma polític, tot sortint de l’austeritat i 
avançar també cap al diàleg i la negociació. Molt a pesar 
d’altres forces polítiques com la de Junts o la CUP que, fal-
tats d’empatia i sense saber llegir els moments que estem 
vivint, tenen una actitud negativa, amb molt poca voluntat 
de sumar esforços i arribar a consensos pel bé comú, ara 
més que mai cal millorar la vida de la gent. 

I a Sant Just, com a membre del govern de coa-
lició, també estem treballant per a poder aprovar 
pressupostos en el ple de desembre, uns pressupostos 
que consoliden l’acció del govern i pretenen finalit-
zar els projectes clau del mandat. Deixo alguns exem-
ples com la posada en marxa de la nova deixalleria, el nou 
sistema de recollida de residus, l’obertura del nou equipa-
ment a Mas Lluí, la construcció de la nova escola bressol 
i seguir avançant en les polítiques de transició energètica 
amb noves instal·lacions fotovoltaiques. 

Al Ple, podem parlar de tot, i fins i tot podem traslladar 
les demandes del veïnat, però cada cop tenim més poc 
marge per decidir a causa d’unes lleis i una burocràcia 
que allunyen cada cop més la població de la política. I és 
que l’administració més propera al veïnat, com és l’Ajun-
tament, enlloc de posar pals a les rodes hauria de facilitar 
les coses i obrir-se més a tothom, pensin el que pensin o 
votin el que votin. O sigui, escoltar, veure que allò que es 
proposa beneficia el conjunt del veïnat i si és així mirar 
d’implementar-ho. 

Però ens hem adonat en algunes ocasions que l’actu-
al govern municipal és reticent a les crítiques de caire 
constructiu, vinguin d’on vinguin. D’escoltar ja ho fan i de 
donar-te un copet a l’esquena també, però després fan 
allò que tenien previst, ja que es consideren legitimats 
pels vots i així ho han dit alguna vegada. Arribats a aquest 
punt, ens preguntem què se n’ha fet del Consell de Ciutat, 
aprovat per decret d’Alcaldia, ja que no comptava amb el 
suport de l’oposició?

D’altra banda, ens trobem amb una maquinària muni-
cipal, tot i que funciona per pura inèrcia, que quan troba 
un obstacle, ja sigui la crisi del totxo o ara, la pandèmia, 
només es restableix quan es retroba amb el fil trencat. O 
sigui, de reflexió i autocrítica, res de res. Aquí i al conjunt 
del país, i tal dia farà un any! 

Parlant del totxo, molt aviat el ciment ens menjarà 
com a poble, no només ens referim als habitatges dels  
garrofers, sinó a aquesta obsessió de créixer i que hem 
heretat del passats governs municipals. Unes construc-
cions que no tenen en compte la qualitat d’una societat 
integrada al territori, ja que els criteris de disseny i pla-
nificació del poble no es basen en les necessitats de les 
persones, sinó en els diners que l’operació urbanística ge-
nerarà a través d’impostos i plusvàlues per a l’Ajuntament 
i els promotors.

A tot això, el que volem expressar és que cal aprofundir 
en la radicalitat democràtica de caire republicà i des del 
municipi això és possible amb voluntat política. Obrir de 
bat a bat l’Ajuntament al veïnat amb diversos canals de 
participació i sobretot, molt important, que siguin canals 
de decisió, més enllà de dipositar el vot cada 4 anys.

Retornant al fil de l’Humanisme de l’article del mes d’oc-
tubre, la nostra amiga Eva Serra deia que “Sense rebel·lió 
no hi haurà història” 

GRUPS MUNICIPALS

MOCIONS DEL PLE 
D’OCTUBRE 2021

Moció dels grups municipals 
de Movem Sant Just - En Comú Gua-
nyem i PSC per reclamar la laboralitat 
i la millora de les condicions laborals 
dels repartidors i repartidores de 
plataformes.

Moció dels grups municipals 
de Junts per Catalunya-PAR (Partit 
Demòcrata), PSC, Movem i el regidor 
no adscrit per cobrir les necessitats 
de les veïnes i veïns de Mas Lluí.

Moció de la regidora no adscri-
ta per demanar que es designi amb 
el nom de carrer de l’1 d’octubre un 
espai a Sant Just Desvern.

APROVADA

APROVADA

APROVADA

1

1

7 33

7 33

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1 11

REGIDORA
NO ADSCRITA

 A favor Abstenció En contra

La xifra a l'interior dels punts indica el nombre 
de regidors/es del grup municipal
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres noticies més consultades del mes 
a Ràdio Desvern
1.  Properament arribarà la zona verda d’aparcament al 

Barri Centre de Sant Just Desvern
2.  La 44a Cursa de Karts de Coixinets es celebrarà amb 

normalitat, amb mascareta pel públic i a la zona  
de boxes

3.  Les santjustenques Clara Segura i Lali Ayguadé, 
guardonades a la 27a edició dels Premis Butaca

@javiysony
In the forest...

SELECCIÓ DE TUITS OCTUBRE 2021

@jaumepons
Bona tarda @santjustcat. Els veïns que viuen fora del centre 
podran fer servir les places verdes per anar al centre a 
comprar, passejar i fer ús dels comerços del poble? Mercat, 
cafeteries, tendes, comerços en general, etc… moltes gràcies

@santjustcat
Hola, @jaumepons. Sí, el veïnat d’altres zones podrà aparcar 
fins a dues hores seguides, pagant la tarifa de la zona verda 
(de 20 a 8 h serà gratuït). El veïnat del Barri Centre podrà 
aparcar de forma il·limitada pagant una tarifa anual reduïda.

@jaumepons
Gràcies per la resposta. Els vehicles amb etiqueta 0 
emissions tenen algun tipus de descompte a la zona blava/
verda com fan altres municipis (a BCN la zona blava 0€/h i 
zona verda 0,50€/h)? Moltes gràcies.

@santjustcat
A la zona blava, sí. El preu per hora és de 0,45€ per a vehicles 
ECO i 0,15€ per a vehicles amb etiqueta ZERO. A la zona 
verda no hi ha bonificacions.

@AytoAvilés
Avilés organiza el encuentro de la Red Temática “Modelos de 
Trabajo Cooperativo: Re-Acción de una Ciudad Educadora”
Participación presencial de las localidades de L’Hospitalet de 
Llobregat, Palma, Sant Just Desvern, Tarragona y Vitoria-
Gasteiz

@ECanigo
Un curs més l’alumnat de #tercer comença el #projecte 
d’aprenentatge i servei de la #biodiversitat del parc del 
Mil·lenari amb la col·laboració de l’Àrea #Metropolitana de 
#Barcelona i 
@santjustcat #santjust @LaJusta_

AMB VOLUNTAT 
LA BONA GESTIÓ 
ÉS POSSIBLE
Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

CAL QUE TORNI 
A PUJAR L’IBI?

Anna Vilanova
Regidora no adscrit

El Govern del nostre alcalde Joan Basagañas reconeix mancances de 
gestió i contracta una consultora externa (Addere consulting group) per 
auditar els diferents departaments del nostre ajuntament. Agraeixo la 
voluntat de millora de la gestió del nostre ajuntament i el servei cap a 
la nostra ciutadania, una iniciativa que vaig denunciar el mes de juny.

Felicitar la nostra cap de l’oposició Laia Flotats (PDeCAT) per aconse-
guir la inversió de 5 Milions /€ dels pressupostos del Congrés a través 
del diputat Ferran Bel (PDeCAT) per la passarel·la que unirà Sant Just 
Desvern amb Sant Joan Despí i Sant Feliu amb un vial (per creuar la 
B-23) per als vianants i per bicicletes. Podem dir que el 2024 els sant-
justencs/es podrem anar caminant fins a l’Hospital Moisès Broggi.

PER UN SANT JUST MÉS SOSTENIBLE MÉS ECO I COMUNICAT.
Gràcies al nostre alcalde per participar amb la nostra Cap d’oposi-

ció perquè sortís aquest projecte, només amb voluntat podrem fer un 
SantjustqueSomiem.

Els convergents seguim treballant per una Catalunya pròspera al 
servei dels catalans/es.

Pugen els preus de tots els serveis bàsics, pugen els preus dels 
aliments, els lloguers al nostre poble estan pels núvols, mantenir 
la feina o trobar-ne una de nova és una odissea... La pandèmia 
continua colpejant les nostres vides i la nostra economia i amb 
tot això l’equip de govern proposa una nova pujada de l’IBI d’un 
3’5%. Que perdem l’enteniment? 

Si la majoria de la població perd poder adquisitiu, ens cal 
apujar els impostos? Amb això no dic que la població no n’hagi 
de pagar, al contrari. Per gaudir d’un bon sistema públic, potent i 
que arribi a tothom és necessari que la població hi participi. Però 
ara no és el moment, moltes famílies es troben en situacions 
extremes i estem dins d’una gran crisi energètica que està fent 
miques la societat del benestar.

Ara és el moment de les polítiques d’austeritat, perquè el 
futur que es dibuixa no és gaire esperançador.

REGIDORAT NO ADSCRIT
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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 DE NADAL 2021
SANT JUST DESVERN

MoLT PER VIUREMoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

MERCAT DE NADAL
Diumenge 12 de desembre 
De 10 a 20 h – Pl. de Camoapa
Amb la participació de més de 30 comerços de Sant Just
Organitza: Ajuntament de Sant Just Desvern

ELS PASTORETS 
DE SANT JUST
Els Pastorets de Sant Just no 
són uns Pastorets clàssics...   
Basats en l’obra “És teu”, de 
Pep Albanell, són uns pas-
torets laics, però amb tots 
els ingredients per poder-los 
anomenar Pastorets: hi ha un 
naixement la nit de Nadal, un 
pare que no és ben bé el pare, 
tres personatges que traginen 
paquets que arriben fins on 
hi ha el nadó tot seguint un 
misteriós llum, uns diables 
autèntics-autèntics, uns àngels que ho acaben arreglant tot 
i... fins i tot un caganer, encara que sigui només una figura 
de pessebre. Amb música en viu i amb cançons escrites 
especialment per l'espectacle.
17, 19 i 26 de desembre, a les 20 h, i 23 de desembre, a les 19 h.
A la Sala del Cinquantenari de l’Ateneu
Venda anticipada a www.ateneudesvern.cat/entrades 
Preu: 8 € (general) i 7 € (per a socis/es de l’Ateneu, com-
prant-les anticipadament)
Organitza: Pastorets de Sant Just

CAVALCADA DE REIS, 
DIMECRES 5 DE GENER
Al Parc de Iulia Quieta 
17 h - Arribada dels Reis 
d’Orient a Mas Lluí
Recorregut: c. Rosa Leveroni, 
c. Maria Montessori, c. Comte 
Vilardaga, c. Rosa Luxemburg
18 h – Recollida de cartes per 
part de Ses Majestats Reials
Reserva el teu torn: www.santjust.cat/inscripcions

Al Casal de Joves
17 – 18.30 h - Recollida de cartes per part de Ses Majestats 
Reials
Reserva el teu torn: www.santjust.cat/inscripcions
18.30 h – Arribada de les carrosses reials i lliurament de la 
clau de la ciutat
19 h – Cavalcada pels carrers del poble
Recorregut: c. Jacinto Benavente, av. Indústria, c. Salvador 
Espriu, c .Tudona, c. Miquel Reverter, c. Verge dels Dolor, pl. 
Verdaguer, pl. Campreciós, c. Badó, c. Bonavista, c. Major, c. 
Nord, c. Creu, c. Raval de la Creu, c. Badó, c. Anselm Clavé, 
Rambla, av. Indústria, Brigada Nova

I DESPRÉS DE LES FESTES, NO 
ENS OBLIDEM DE RECICLAR 
L’ARBRE DE NADAL...
Entre el 7 i 15 de gener, pots 
portar l’arbre de Nadal a la Dei-
xalleria Municipal o en qual-
sevol dels punts especialment 
habilitats:

  Av. Generalitat amb Parc  
Basses de Sant Pere

 Av. Industria amb Cam Roig
 Salvador Espriu- Tudona
 Parc Joan Maragall- carrer Major
 Rambla amb carrer Creu  Pl. Montfalcone
 Parc Canigó amb carrer Canigó (parada bus)
 Pl. Mediterrània
 Carrer Rosa Luxemburg amb Parc Julia Quieta 
 Pl. Antoni Malaret
Amb els arbres que es recullin es farà compost.

ATENCIÓ: Canvis respecte el programa d’activitats de Nadal
-  La primera representació dels Pastorets de Sant Just tindrà lloc 

el divendres, 17 de desembre (no el 16, com s’indica al programa).
-  La Celebració de Nadal de l’Agrupació Fotogràfica tindrà lloc el 

dilluns, 20 de desembre (no el 19, com s’indica al programa).
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NO US PODEU PERDRE... 

  CURSOS DEL SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Inscripcions 2n trimestre
Inscripció preferent (persones que hagin estat alumnes durant 
l’últim any): 17 de desembre
Inscripció general: 20 i 21 de desembre
Inici del 2n trimestre: 10 i 11 de gener
Inscripcions online a cpnl.cat/inscripcions i presencials a Les 
Escoles (c. Montserrat, 2)

ACTIVITATS JUVENILS DURANT EL NADAL

Campionat del videojoc FIFA 22
Dilluns dia 27 de desembre
17 a 20 h– Casal de Joves: Sala Trobada
Torneig individual del joc de PS4 inclòs en la programació 
de les activitats de Nadal
A partir dels 12 anys
Activitat gratuïta
Organitza: Casal de Joves

Taller de màgia
28 i 30 de desembre i el 4 de gener
11 a 13 h – Casal de Joves: Sala Ovidi
Curs de 3 sessions d’introducció a l’art de la màgia, inclòs 
en la programació de les activitats de Nadal.
Per a joves de 12 a 18 anys
Preu: 5 euros per sessió
Organitza: Casal de Joves

Sortida a la pista de gel
28 i 30 de desembre i el 4 de gener
16 a 20 h – Casal de Joves: Sala Utopia
Sortida a l’ skàting del FCBarcelona inclosa en la programació 
de les activitats de Nadal
Per a joves de 12 a 18 anys
Preu: 15 euros
Organitza: Casal de Joves

Cinema Utopia
Dimecres dia 29 de desembre
18 a 20 h – Casal de Joves: Sala Utopia
Projecció d’una pel·lícula, encara a concretar, dins de la 
programació de les activitats de Nadal.
Activitat gratuïta
Organitza: Cineclub Utopia amb la col·laboració de Casal 
de Joves

Campionat de tennis taula
Dilluns dia 3 de gener
17 a 20 h – Casal de Joves: Sala Trobada
A partir de 12 anys
Activitat gratuïta
Organitza: Casal de Joves

Spiribol
Dimarts dia 4 de gener
17 a 20 h – Casal de Joves: Sala Utopia i exterior
Dins de les activitats de Nadal es realitzarà una activitat 
ludicoesportiva que consistirà en diversos partits d’Spiribol 
organitzatS per la Fundació Spiribol. Els diners que es recap-
tin amb aquestes activitats es destinaran a projectes socials.
A partir de 12 anys
Activitat gratuïta
Organitza: Casal de Joves amb la col·laboració de Fundació 
Spiribol

  CELEBRACIÓ DELS TRES TOMBS
Diumenge, 16 de gener
11 h – Pl. Verdaguer 
Organitza: Cavaltombs, Parròquia i Ajuntament

  QUINTO DE NADAL
Dijous, 27 de desembre
18 h – Casal de Joves: Sala Utopia
Primera celebració del quinto nadalenc. Cada butlleta de 
participació té un preu.
Organitza: La Sala Sant Just, amb la col·laboració del Casal 
de Joves
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EXPOSICIONS

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.

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
AGENDA FEBRER 2022
Dia límit per comunicar  
les activitats: 14 DE FEBRER

Marcel Camps: Immaterial
Al Celler de Can Ginestar, fins al 7 de gener

ALTA FIDELITAT
A l’Espai MercArt, fins a finals de desembre

Activitats emmarcades en l’exposició Alta Fidelitat

Xerrada amb Manolo García i Javier Panera
Dimecres 22 de desembre, a les 19 h, a l’Espai MercArt

Taller: Fes el teu rellotge amb vinils
Dimarts, 11 i el 18 de desembre, de 12 a 14 h, a l’Espai Sala 
Mercart
Activitat gratuïta per a infants (edat recomanada entre 
els 3 i 12 anys) a càrrec de Patim Patam.

 Biblioteca Joan Margarit

AULES D’ESTUDI 
DESEMBRE-GENER
Les aules d’estudi de la Biblioteca Joan Margarit i del Casal de 
Joves amplien els seus horaris durant els mesos de desembre i 
gener per reforçar el servei coincidint amb el període d’exàmens 
universitaris. Podeu consultar els horaris 
de l’aula d’estudi a santjust.cat.
L’aula d’estudi de la Biblioteca Joan Margarit 
no requereix reserva, mentre que per fer ús 
de l’aula d’estudi del Casal de Joves cal fer 
reserva a través del Doodle que trobareu en 
aquest codi QR.
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