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Adeu a Ricardo Bofill Levi, 
l'arquitecte del Walden-7

L'Espai MercArt acollirà 
el projecte expositiu Mons 

durant l'any 2022

Pressupost de 34,1 milions 
d'euros amb més despesa 

social i més inversions

En funcionament la tarifa 
bonificada de la zona verda 

per a persones residents



tEMA dEL MEs

  MONS és un projecte expositiu de llarg 
recorregut, comissariat per Laura Baringo i 
Quim Deu, que tindrà lloc a l’Espai MercArt 
durant tot l’any 2022. 

Aquest mes de febrer, i fins a finals d’any, la 
primera planta del Mercat Municipal de Sant 
Just Desvern acollirà l’obra de quasi vint artis-
tes dins l’àmbit de la creació contemporània. 
L’exposició estarà dividida en tres edicions, 
d’entre dos i tres mesos de durada,  en la qual 
participaran sis artistes en cadascuna d’elles. 

  EL MÓN PROPI, la primera edició, és un 
viatge per l’univers creatiu de sis NOMS-
MONS propis, sis universos individuals 
amb narratives diverses. A la mostra, s’hi 
podran veure obres dels artistes: Hernán Ar-
dila, Biel Capllonch, Patricia Dauder, Anna 
Dot, Sarah Reva Mohr i Miquel Planas, amb 

la col·laboració d’un text de Montse Solsona. 
L’exposició s’inaugura aquest febrer i restarà 
oberta fins a finals d’abril.

  EL MÓN REFLEX i EL MÓN UTÒPIC, la 
segona i tercera edició de MONS tindran 
lloc a la primavera i a la tardor d’enguany. 
Totes tres exposicions s’han dissenyat sota 
el concepte d’àgora,  en què el diàleg i la 
relació de les diferents propostes esdevé 
un passeig on descobrir els seus múltiples 
recorreguts.

La programació també inclou activitats 
paral·leles per a tots els públics amb l’objectiu 
d’incentivar la participació local i transfor-
mar-la en una eina de coneixement i de difusió 
de l’art. Al perfil d’Instagram @2022mons 
s’aniran desvetllant les activitats i es podrà 
consultar tota la informació vinculant. 

L’Espai MercArt acollirà el projecte expositiu 
MONs durant 2022 
>  Arriba a Sant Just El Món Propi, la primera de les tres exposicions multidisciplinàries que es duran a terme  

a l’Espai MercArt

MONS, tres exposicions lligades entre si amb un fil conductor que ens mostrarà diferents 
disciplines artístiques a l’Espai MercArt.

 EL MÓN PROPI, del 5 de febrer al 24 d’abril
 EL MÓN REFLEX, a la primavera
 EL MÓN UTÒPIC, a la tardor

   MONS ens convida a fer un viatge a través de les dimensions insòlites dels mons 
múltiples que ens envolten, un món interior de cadascun de nosaltres, però obert a 
la infinitat de mons que representem tots plegats. Amb aquesta voluntat s’acosta a la 
població de Sant Just un planter de creadores i creadors avantguardistes, alhora que 
es busca la complicitat amb el món local, ja sigui a través d’escoles, entitats, comerços, 
o personatges locals que es veuran implicats en formes i iniciatives molt diferents en 
cadascuna de les tres exposicions d’aquest 2022.
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tEMA dEL MEs

HERNÁN ARDILA, 
artista multidisciplinari

Participa amb una selecció de dife-
rents peces de petit format que mostrarà 
una completa mirada a la seva narrativa 
creativa. Els seus últims treballs se cen-
tren en l’escultura objecte, la fotografia 
i els dibuixos de gran format.

BIEL CAPLLONCH, 
fotògraf 

Exposarà dues lones impreses. L’obra 
de Capllonch es mou en un àmbit estrany 
i inquietant, les seves imatges presenten 
una postproducció molt acurada.

PATRICIA DAUDER, 
artista

Els treballs de la creadora s’emmar-
quen a les fronteres de la instal·lació, 
el dibuix i els conceptes. El temps que 
transcorre és un element present en tota 
la seva obra. Dauder presenta un projecte 
ja realitzat com a referència al concepte 
de la mostra.

ANNA DOT, 
doctora en traducció i artista

Proposa una acció artística relacio-
nada amb el concepte i amb l’espai físic 
de l’exposició. Anna Dot es mou entre 
l’acció performativa, l’escriptura i la ins-
tal·lació amb una forta relació amb idees 
conceptuals.

ELS ARTISTES A EL MÓN PROPI

MIQUEL PLANAS, 
escultor 

El treball de Planas ens parla de la 
matèria i del volum, també del ritme 
i del silenci. Presenta escultures en 
ferro i imatges amb una gran potència 
gràfica. La topografia és present en la 
seva obra com a generadora simbòlica 
de paisatges.

SARAH REVA MOHR, 
escriptora, videoartista i productora    

Presenta un vídeo dut a terme es-
pecíficament per a la mostra. L’artista 
berlinesa utilitza diversos llenguatges 
creatius, l’escriptura com a base concep-
tual i la imatge (vídeo) com a expressió 
d’idees. Les projeccions s’acompanyen 
de diferents objectes relacionats.
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OBREs

Les obres de la passera que connectarà el 
barri de Mas Lluí amb el barri sud per la 
riera avancen a bon ritme

La futura passera forma part d’un itinerari per a vianants 
i bicicletes que connectarà el barri de Mas Lluí amb el barri 
Sud per Collserola i ajudarà a esquivar la riera des de la masia 
de Can Gelabert, al voltant de la cruïlla entre Maria Zambrano 
i el passeig del camí de la masia fins a l’inici del carrer Juan 
Ramón Giménez a la cruïlla amb l’avinguda de la Riera, salvant 
el desnivell i fent una connexió més amable entre els barris. La 
resta de l’itinerari serà amb camins de formigonat amb color 
terrós seguint la idea del camí de la muntanya. 

L’obra, que es preveu que  pugui estar acabada a l’estiu, es fa 
en dues fases: en primer lloc la dels camins, que va molt avançada, 
i l’altra la de la passera, que s’està fabricant a Vitòria (Euskadi). 

La meitat d’aquest itinerari està finançat per fons europeus 
FEDER, que tenen per objectiu contribuir al finançament 
d’actuacions orientades a impulsar la cohesió econòmica, 
social i territorial. 

Comencen les obres d'urbanització d'un 
altre tram del c. Bonavista

Aquest mes de febrer començaran les obres del carrer 
Bonavista, en el tram comprès entre Creu i Major. El projecte 
de remodelació inclou la millora del paviment de la calçada i 
la vorera, la renovació de les instal·lacions d’enllumenat, dre-
natge i sanejament; el soterrament de les línies elèctriques i 
de telefonia, la renovació de la xarxa d’aigua potable i l’arbrat. 

L’Ajuntament, prèviament a l’inici dels treballs, ha organit-
zat una trobada informativa amb el veïnat per explicar-los el 
projecte i per recollir propostes. 

El carrer Bruc llueix nova cara
La remodelació integral ha permès reordenar els espais i 

fer voreres més  accessibles, espai d’aparcament i diferenciar 
la zona de la vorera i la calçada per tal de garantir la seguretat 
dels vianants. També s’ha incorporat nou enllumenat, mobiliari 
i arbrat per fer els espais més agradables. 
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APOSTA PER UN SALT 
QUALITATIU EN LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

UN NOU CENTRE EDUCATIU 
AL MUNICIPI

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

EQUIP dE GOVERN

Fa pocs dies es va anunciar que el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament estem estudiant la creació d’un nou centre que 
abasti l’educació primària i secundària al municipi, un institut 
escola. Aquest nou format de centre té una vocació innovadora i des 
del govern municipal veiem molt positiu poder tenir en el nostre 
poble un centre d’aquestes característiques. 

La decisió d’estudiar la creació d’un nou centre no és una de·
cisió impulsiva i no meditada, tot al contrari, és fruit d’una anàlisi 
constant de les necessitats educatives del municipi i és causada 

per diferents factors. Un de molt clar, el creixement urbanístic i 
demogràfic present i futur del municipi. Només cal anar a passejar 
pels barris més nous i de seguida veureu com hi viu molta gent, molta 
d’ella gent jove, alguns d’ells amb canalla.

L’altre factor, també molt important, és que cada cop són més 
les famílies que, en el moment d’escolaritzar els seus fills i filles, 
trien l’escola pública. Això també és un indicador clar que s’estan 
fent bé les coses als nostres centres educatius, perquè la gent decideix 
apostar per la pública. 

I per últim, la baixada de ràtios de 25 a 20 alumnes a infantil. 
Una decisió que veiem com una molt bona oportunitat per a millorar 
l’atenció als infants i la qualitat educativa a l’aula. 

Ara mateix des de l’Ajuntament estem treballant per tal de-
terminar la ubicació d’aquest nou centre i tenim una aposta clara, 
Mas Lluí. Creiem que és el lloc idoni i necessari per a un nou centre. 

Ara bé, no podem dir blat fins que no estigui al sac i ben lligat. 
Des de l’Ajuntament farem tot el possible per accelerar la creació 
d’aquest centre per part de la Generalitat, perquè creiem que no 
podem perdre temps, perquè volem una educació pública, de proxi-
mitat i de qualitat per als nostres infants i joves. 

Sant Just Desvern té agrupats en un sol contracte els ser·
veis de neteja viària i recollida de residus. L’any passat aquest 
contracte fou modificat i poc a poc s’aniran veient les millores 
que aquest canvi suposarà. A final de 2021 es varen substituir 
tots els contenidors de brossa. El actuals són més grans, tenen 
una obertura més fàcil i neta (tant amb la mà com amb el peu) 
i són més hermètics, fet que reduirà les males olors, sobretot 
amb l’arribada de la calor. Malgrat que els contenidors doblen o 
tripliquen la capacitat dels anteriors, des de l’Ajuntament hem 
reduït molt poc el nombre total de bateries, mantenint-se el 
model de contenidors de proximitat que tan bon rendiment 
ha donat en el passat. 

Amb el nou any, s’ha començat a notar també la millora de 
la neteja viària, atès que la plantilla de personal de neteja s’ha 
incrementat amb 4 efectius més. Aquest increment ens permetrà 
augmentar la freqüència de la neteja de places i carrers de tots 
els barris del municipi. 

Cap al mes de març, s’incorporaran els xips en les bateries 
de contenidors dels barris de Mas Lluí, Torreblanca i La Plana 
Bellsoleig, ampliant la prova pilot que es va dur a terme al barri 
de la Miranda. 

Arribats a aquest punt, permeteu-me recalcar que la instal·
lació de xips en els contenidors d’orgànica i rebuig no pretén 
controlar els hàbits de consum de ningú. Això convé deixar-ho 
molt clar i la gent ha de tenir l’absoluta tranquil·litat que ni l’Ajun-
tament ni ningú podrà saber a través de la targeta què menja i què 
deixa de cadascú de vosaltres. 

L’objectiu del contenidor intel·ligent no és altre que incre·
mentar el percentatge de reciclatge a Sant Just per dos motius. 
En primer lloc, perquè reciclar millor és la política més eficaç que 
podem fer des del món local per a reduir les emissions de CO2 
i d’aquesta forma complir els objectius mediambientals que ens 
hem posat com a societat. I, en segon lloc, perquè a partir de l’any 
2025 es dispararan els cànons a pagar a les plantes de tractament 
de residus per a aquells municipis que estiguin amb percentatges 
de reciclatge per sota del 70%. D’aquesta forma, aquells municipis 
que no assoleixin aquestes xifres es veuran abocats a incrementar 
la pressió fiscal cap a la ciutadania.

A Sant Just Desvern estem en uns nivells de reciclatge lleugera-
ment inferiors al 60%. Amb campanyes de comunicació i sensibilit-
zació no aconseguirem fer aquesta salt que ens permeti superar la 
barrera del 70%. Per a assolir aquest repte només hi ha dues vies: 
implementar la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents. 
El govern municipal va optar per la segona opció per dues raons. 
La primera, és que en barris d’alta densitat – com per exemple, 
el Walden – la implementació del sistema porta a porta resultava 
complicadíssim. La segona és perquè el porta a porta funciona bé en 
municipis amb persones residents amb hàbits molt regulars i on la 
gran majoria dormen els 7 dies de la setmana a casa. En municipis 
on la gent marxa els caps de setmana, en què els horaris laborals 
de la seva població no són regulars o en què molta gent es desplaça 
fora del municipi per raons de feina durant la setmana (supòsits que 
passen a Sant Just en gran nombre) la gestió de la separació dels 
residus dins les llars per part de les famílies genera incomoditats. 
Per aquests motius, i per cap altre, s’ha optat pel contenidor intel·li-
gent. Aquest és el mateix model que molts municipis del país estan 
ja implementant o ho faran durant els propers dos anys. 

Voldria acabar l’article demanant col·laboració a la ciutadania 
per a fer junts aquest pas endavant a nivell de gestió de residus. 
L’Ajuntament ha atès les peticions que venien d’una bona part de 
la població canviant els contenidors, amb un canvi amb el qual 
hi hem guanyat tots. Ara cal que fem un pas més fent un bon ús 
dels contenidors intel·ligents i fem aquest salt endavant com a 
municipi a nivell de reciclatge. 
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EVA  M. GARRIGOSA SOLA, GUANYADORA DE L’11È PREMI DELTA DE NARRATIVA ESCRITA PER DONES

ENtREVIstA dE

“Amb el meu relat vull retre homenatge a dones que 
per a mi són un exemple de fortalesa i que trobo que 
no se’ls dona prou veu en aquesta societat”
L’Eva M. Garrigosa Sola, veïna de Viladecans, és la flamant guanyadora de l’11a edició del Premi Literari Delta. 
Un certamen biennal impulsat per 16 ajuntaments del Baix Llobregat, que té per objectiu fomentar la creació 
literària de les dones reivindicant la seva mirada i pensament com a claus per transformar la societat, donant·
los així un reconeixement públic. Aquesta edició està coorganitzada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el 
Consell Comarcal.

tercera història se centra en la necessitat 
que tenen moltes dones d’agradar, de 
quedar bé, i de com això les té en una 
situació de constant infelicitat.

�L’ abocador” de la novel·la és un 
espai metafòric o físic?

Ambdues coses. D’una banda, és una 
metàfora perquè és el lloc on les tres 
històries conflueixen per dipositar allò 
que no volen; tanmateix també és un 
espai físic. Volia que a l’obra aparegues-
sin diferents espais del Baix Llobregat i 
l’abocador de la B-210, entre Viladecans 
i Gavà, sempre ha estat un escenari que 
m’ha atret perquè és realment apocalíptic, 
i perquè enllaçava perfectament amb el 
que volia explicar.

Quina ha estat la teva motivació per 
presentar·te al Premi Delta?

“L’abocador” és un crit de desespera-
ció i amb ella vull donar veu a dones que 
per a mi són un exemple de fortalesa i 
que trobo que no se’ls dona prou veu en 
aquesta societat. També va ajudar el fet 
que coneixia aquest certamen a través 
de la Biblioteca i de veure informació 
en díptics i cartells, i em mereixia molt 
respecte pel fet que estigués impulsat 
pel Consell Comarcal i 16 ajuntaments 
més. De fet, ja em vaig presentar amb 
aquesta obra fa dues edicions, però era 
en castellà i amb personatges diferents. 
que no n'estava del tot satisfeta, la vaig 
refer i la vaig traduir al català, per allu-
nyar-me'n una mica i veure-la d’una altra 
manera. I ara em venia de gust tornar a 
provar sort.

Així és la teva primera obra?
Havia escrit contes i havia fet col-

laboracions amb editorials, això no 
obstant com a relat llarg aquest és el 
primer. Soc professora i mare de dues 
nenes, i és complicat trobar temps 
per dedicar-lo a escriure. Necessites 
constància i temps, i amb la vida que 
portem i l’estrès no és gens fàcil. Tot i 
això, em sento molt afortunada i agra-
eixo l’oportunitat que em brinda aquest 
Premi per publicar la meva novel·la i 
donar-li visibilitat. 

Garrigosa és professora de secundària 
de llengua castellana, però és amb una 
obra en català, �L’abocador”, que ha 
aconseguit seduir el jurat del Premi 
i que es presentarà públicament 
per Sant Jordi. 

De què ens parles a la teva obra?
Són tres històries que acaben confluint 

a l’abocador, aquell lloc on es dipositen 
finalment les escombraries. Cada història 
té com a protagonista una dona que està 
en una etapa de la seva vida especialment 
complicada. Tot i que no són reals, s’ins-
piren en dones que m’he anat trobant al 
llarg de la meva vida.

Quines dones es poden sentir 
reflectides en el relat?

Totes aquelles que sacrifiquen les 
seves vides i renuncien al seu propi es-
pai. Com és el cas de la meva sogra, 
que durant més de 20 anys va haver de 
cuidar el seu marit que es va quedar en 
coma. A través de la seva experiència 
parlo de tot el neguit i el patiment que 
hi ha al darrere d’aquestes persones 
que decideixen fer-se'n càrrec i es ve-
uen abocades a situacions especialment 
crues. També parlo de la maternitat, un 
concepte que es ven com a meravellós -i, 
efectivament ho és-, però del qual es poc 
de l’alt nivell de sacrifici que suposa. I, la 
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PREssUPOst

Pressupost de 34,1 milions d'euros per a 2022 
amb més despesa social i més inversions

Kiko Ferrer, 
regidor no adscrit 

“He demanat un 
Sant Just més solida-
ri amb el jovent, sense 
barreres arquitectò-
niques, amb habitat-
ge assequible, i un programa cultural 
per a tots el públics per a la nova Sala 
Gran de l’Ateneu. Soc l’únic regidor de 
l’oposició que sempre he votat a favor 
dels pressupostos PSC/Movem. Faig polí-
tica constructiva i sempre  trec coses per 
al bé de la ciutadania” 

Joaquima Giménez, 
regidora d’Hisenda 

“Els nous comptes 
municipals incorpo-
ren una visió estra-
tègica en relació als 
nous reptes que es 
plantegen en l’actual situació de “convi-
vència” amb els efectes de la pandèmia. 
D’aquí l’increment de programes de pro-
tecció social, medi ambient i mobilitat, 
entre d’altres” 

Laia Flotats 
Bastardas, 
portaveu del grup JuntsXCAT 

“Per sortir de la 
pandèmia, vam en-
tendre que calia remar 
TOTS en la mateixa di-
recció, i així ho hem fet. La Covid ha afectat 
a la salut, a l'economia i a la seguretat. En 
conseqüència hem votat a favor a canvi de 
15 punts per a millorar la seguretat i ajudar 
al comerç, a més de prioritzar diverses 
inversions.” 

El ple municipal del mes de desem-
bre va aprovar els pressupostos de 
l’Ajuntament i de l’empresa municipal 
PROMUNSA per a l’exercici 2022. Els 
comptes presentats per l’Equip de Go·
vern (PSC i Movem) van prosperar 
amb el suport de JxCAT i del regidor 
no adscrit. ERC i la regidora no adscrita 
van votar-los en contra, i la CUP es va ab-
sentar del ple durant el debat i la votació 
d’aquest punt. 

El pressupost del 2022 ascendeix 
a 31,2 milions d’euros per a l’Ajunta·
ment i 4,2 milions d’euros per a PRO·
MUNSA. El pressupost consolidat, que 
representa la suma del pressupost de 
l’Ajuntament i el de l’empresa municipal 
PROMUNSA amb l’eliminació de les 
transferències internes, és de 34,1 mili-
ons d’euros. Els comptes de l’Ajuntament 
suposen un increment del 10,56% res·
pecte de 2021, i es veuen condicionats 
per al increment de l’IPC, que suposarà 
una major despesa per a les arques mu-
nicipals.

El pressupost presentat per l’Equip 
de Govern té com a principals objectius: 

  reforçar la protecció social augmen-
tant un 5,5% respecte l’any passat la 
despesa en programes destinats a donar 
resposta a les necessitats dels sectors 
més desprotegits i vulnerables. 
  destinar un 8’7% més que el pressu·
post de 2021 al manteniment de l’espai 
públic i els equipaments per tal de fer 
front als reptes que es plantegen, fruit 
dels efectes de la pandèmia sanitària 
que encara patim. 
  major esforç inversor aprofitant les 
possibilitats que dona la suspensió de 

les regles fiscals: 1.8 milions d’euros 
més en relació a 2021.  

Els comptes també porten l’accent 
del grup JxCAT i del regidor no adscrit, 
que van donar suport al pressupost. El 
vot a favor dels comptes municipals de 
2022 per part de JxCAT està condicio-
nat al compliment dels següents acords:

-  Ampliació de la plantilla de la Policia 
Local i instal·lació de 10 noves càmeres 
de control de vigilància

-  Desenvolupar durant el 2022 una nova 
acció de dinamització comercial

-  Redactar un Pla d’usos comercials.
-  Pla de senyalització vertical indicativa  

de zones comercials i de llocs d’interès.
-  Procés participatiu per decidir les carac-

terístiques d’un element de benvinguda 
al municipi 

-  Desenvolupar una programació estable 
els caps de setmana dirigida al públic 
infantil

-  Adequació d’equipaments municipals a 
les condicions de la llicència d’activitats, 
condicionament del carrer de Santa 
Teresa, construcció d’un nou pavelló 
esportiu i reparació de la teulada de 
Can Candeler.

-  Ubicació d’un equipament de servei 
públic a Els Miralls i construcció d’una 
pista d’atletisme.

El regidor no adscrit, per la 
seva part, va posar el focus en: 
-  L’ampliació dels jocs infantils i de la 

jardineria a Mas Lluí
-  Reforçar la neteja a Mas Lluí
-  Eliminació de barreres arquitectòniques
-  Actualitzar les llicències d’activitats de 

tots els equipaments 
-  Crear les bases per a la rehabilitació 

d’habitatges 

ELS MOTIUS A FAVOR 
DELS PRESSUPOSTOS
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PREssUPOst

 Nou pavelló poliesportiu
 Sala gran Ateneu
 Millores camp de futbol
 Centre Social Bellsoleig
 Urbanització plaça de la Pau
  Urbanització carrers Santa Teresa,  
Ateneu (entre carretera Reial i 
carrer Electricitat) i Creu  
(entre carrer Verge del Pilar  
i carrerMuntanya)

  PROGRAMES 2022

  PRINCIPALS INVERSIONS PER A L’ANY 2022 

  Seguretat i mobilitat 
  ciutadana
  3.274.359 €

  Habitatge i urbanisme
  3.349.315 €

  Benestar comunitari
  3.464.039 €

  Medi Ambient
  1.366.417 €

  Serveis Socials  
  i Promoció Social
  2.659.522€

  Foment de l’Ocupació
  491.373 €

  Sanitat
  183.105 €

  Educació
  2.231.654 €

  Esport
  1.217.442 €

  Comerç, turisme  
  i empreses
  509.198 €

  Transport públic
  361.007 €

 Secció del projecte de remodelació de la Sala Municipal de l'Ateneu

8 EL BUTLLETÍ FEBRER 2022



Nascut a Barcelona l’any 1939 i for-
mat a l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona i la Universitat de 
Ginebra, on es va graduar, Bofill ha estat 
un dels arquitectes i urbanistes catalans 
més influents a nivell internacional. El 
seu llegat deixa un miler de construc-
cions sorgides del Ricardo Bofill Taller 
d’Arquitectura, ubicat des dels anys 70 a 

l’ambició de proporcionar solucions als 
problemes que plantejaven les ciutats 
del segle XX, el Walden-7 es va projectar 
amb la intenció d’estimular la vida social 
i l’activitat col·lectiva en el seu interior. 
La seva singularitat l’ha convertit en 
un edifici icònic de Sant Just Desvern i 
reconegut internacionalment.

Altres construccions destacades de 
Ricardo Bofill han estat la terminal T1 de 
l’Aeroport de Barcelona, el Teatre Nacional 
de Catalunya, l’Hotel W de Barcelona, la 
Muralla Roja de Calp, la prolongació de 
l’avinguda de la Castellana de Madrid, el 
gratacel 77 West Wacker Drive de Chicago 
o l’edifici Shisheido de Tokio.

La seva dilatada trajectòria l’ha fet 
mereixedor de diversos premis i re-
coneixements, com el FAD de disseny 
(1963), el premi ADI-FAD de disseny 
i arquitectura (1964), la Creu de Sant 
Jordi (1993) i els nomenaments com a 
membre honorari de l’Institut Americà 
d’Arquitectes (1985), Doctor Honoris 
Causa per la Universitat de Metz (1995) i 
Doctor Honoris Causa per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (2021). 

l’antiga fàbrica de ciment Sanson, a Sant 
Just Desvern, on l’arquitecte també hi 
ha tingut la seva residència.

Un dels projectes més destacats de 
Ricardo Bofill és el Walden-7, un edifici 
d’habitatges dissenyat per un grup de 
treball interdisciplinari format per pro-
fessionals de l’enginyeria, l’arquitectura, 
la psicologia i la filosofia. Concebut amb 

Adeu a l’arquitecte santjustenc Ricardo Bofill i Levi
Més de 10.000 persones s’ha apropat al Taller d’Arquitectura per retre·li homenatge

Sant Just Desvern ha perdut un dels seus veïns més il·lustres, 
l’arquitecte Ricardo Bofill i Levi. L’Ajuntament va decretar tres 
dies de dol -del 14 al 16 de gener-, durant els quals les banderes 
de la Casa de la Vila van onejar a mig pal en record seu. I els 
dies 26 i 27 de gener les portes del seu taller d’arquitectura han 
estat obertes de forma ininterrompuda, al llarg dels quals més 
de 10000 persones han pogut retre-li el darrer homenatge.

  RICARDO BOFILL DEIXA UN LLEGAT ARQUITECTÒNIC IMMENS, AMB EL WALDEN-7 COM A EMBLEMA DE SANT JUST

Des dels primers projectes, Bofill va buscar un lloc per a la 
comunitat en un món canviant. Restablint el nexe entre la funció 
i la forma, centrant el seu treball en l’harmonia i la domesticitat, 
composicions grandioses i interiors íntims. Així ho demostra 
el gran nombre de premis i reconeixements, projectes icònics 
en tot el món, projectes que resisteixen el pas del temps i que 
conformen els paisatges urbans de ciutats d’Europa, Orient 
Mitjà, Amèrica del Nord i Àsia. 
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PROCÉs PARtICIPAtIU

L’Ajuntament destinarà 5.166 euros a cadascun 
dels tres projectes del Fons Català de Cooperació 
guanyadors del procés participatiu

L’Ajuntament i la Generalitat estudien l’obertura 
d’un Institut Escola a sant Just

El 15 de desembre va finalitzar el 
procés participatiu per escollir els tres 

projectes del Fons Català de Coope·
ració al Desenvolupament als quals 
l’Ajuntament destinarà 15.500 euros del 
pressupost municipal. Aquest procés, 
obert a tota la ciutadania de Sant Just, 
ha comptat amb la participació de 50 
persones, que han emès un total de 126 
vots (cada persona podia votar fins a tres 
projectes).

D’entre els vuits projectes proposats, els 
tres més votats han estat:

  Prevenció i atenció de la mutilació ge-
nital femenina i els matrimonis infantils 
a Gàmbia. 33 vots (66%)

  Assessorament, suport legal i acompa-
nyament per la mobilització política 
per a persones refugiades en situació 

irregular atrapades a l’illa de Lesbos 
(Grècia). 19 vots (38,8%)

  Xarxa de perímetres agrícoles en base a 
la sobirania alimentària i el ple exercici 
dels drets de les dones a Casamance 
(Senegal). 17 vots (34,7%)

L’Ajuntament destinarà 5.166 euros 
per a cadascun dels tres projectes del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment guanyadors dels procés participatiu.

El  Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, del qual l’Ajunta-
ment de Sant Just n’és membre i soci 
fundador, està constituït per més de 
250 ajuntaments amb l’objectiu de con-
tribuir al desenvolupament dels països 
del Tercer Món. 

L’1 de febrer ha entrat en funciona-
ment la zona verda al barri Centre, amb 
una tarifa bonificada per a persones re-
sidents a la qual es podrà acollir el veïnat 
empadronat a la zona. El pagament de la 
tarifa bonificada es podrà efectuar només 
a través dels parquímetres i permetrà 
abonar fraccions de dia, setmana o 12 
setmanes.

El pagament anual s’ha suprimit per 
problemes tècnics de compatibilitat amb 
els parquímetres. No obstant això, es 
manté el preu anual de 18 € mitjançant 

una reducció del preu de la tarifa de 12 
setmanes (trimestral). D’aquesta manera, el 
preu per a 48 setmanes serà de 18 € i, tenint 
en compte que el mes d’agost no es paga 
la zona verda el preu anual es mantindrà.

Les persones no residents al barri 
Centre podran estacionar a la zona ver-
da pagant una tarifa per minuts amb un 
funcionament similar al de la zona blava. 
En aquest cas, el pagament es pot efectu-
ar a través dels parquímetres o a través 
de l’aplicació mòbil AMB Aparcament 
Metropolità. 

L’Ajuntament de Sant 
Just Desvern i la Generalitat 
de Catalunya han començat 
a estudiar la possibilitat de 
construir un nou centre edu·
catiu al municipi. Es tracta-
ria d’un Institut Escola, per 
a primària i secundària, la 
ubicació del qual es definirà 
en funció de la disponibilitat 

de solars i d’altres aspectes ur-
banístics i demogràfics.

La notícia es va donar a 
conèixer a la Comissió de par·
ticipació en la programació 
de l’oferta educativa, un òr-
gan constituït en el marc del 
nou decret d’admissió i pro-
gramació de l’oferta educativa 
que garanteix la participació 

dels diferents sectors de la comunitat 
educativa. 

Amb el projecte d’obertura d’un Ins-
titut Escola al municipi i la construcció 
ja acordada d’una nova escola bressol 
municipal al barri de Les Basses de Sant 
Pere, al costat de l’Escola Montserrat, 
Sant Just augmentarà notablement la seva 
oferta educativa per donar cobertura a 
les necessitats futures de la població. 

En funcionament la tarifa bonificada de la zona 
verda per a persones residents 

  Un dels projectes que rebrà finançament de 
l’Ajuntament repercutirà en les persones refu-
giades a l’illa de Lesbos (Grècia)
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NAdAL

A causa de la situació sanitària, l’Ajun-
tament va habilitar un sistema de cita 
prèvia a fi que els infants i les seves famílies 
lliuressin les cartes al seu Rei Mag preferit. 

Més de 600 infants van lliurar la carta 
als Reis al Casal de Joves i gairebé 1300 ho 
van fer a Mas Lluí. Els Reis van comptar 
amb l’ajuda de 48 patges i una vintena 
de persones voluntàries vinculades a 
l’entitat Cavaltombs i altres entitats col-
laboradores. 

   CAMPANYA SOLIDÀRIA  
DE RECOLLIDA D’ALIMENTS

Les escoles de Sant Just han participat 
en la campanya solidària de recollida 

d’aliments. Enguany se n’han recollit 
730 quilos, que s’han destinat al Rebost 
de Càrites del municipi.

Hi han participat: l ’Escola Canigó, 
l’Escola Montseny, l’Escola Montserrat, 

el Col·legi Madre Sacramento, l’Es-
cola Bressol Marrecs, l’IES Sant Just, 
l’Escola d’ Educació Especial Centre 
Pilot Sant Just i la Biblioteca Joan 
Margarit. 

Campanya de Reis “Cap Infant sense joguina” 
Les botigues de Sant Just han col-

laborat en la campanya venent vals de 
5 € amb els quals  s’han repartit regals 
a 44 infants del municipi per valor de 
1.160 €.

Enguany, els establiments participants 
han estat:  

Cal Llibreter, Papereria l’Escrivà, 
Cistelleria Ballart, Jeanine Patchwork, 
Tutu Barcelona, La Vie en Papier,  

Papereria Neki, Íntims Carbó, Raffel Pa-
ges, La Picoteka, Servei Integral de la 
Salut, 7 Dos Concept Store, Kyutt by Su, 
La Bombonera, Bambuques, Espai Tan-
gram / AAVV Mas Lluí, Floreto, Granier, 
Möbel Lab, Las Americas Market, Mystic 
Informàtica, Vapor Vapor, L’Herbolari, 
Cal Sabater, Crumble & More, Ese by 
Events, Finques Palau, Sharo’s Cake, Trail  
Barcelona, Timit i Verns. 

Un any més, sant Just ha donat suport al Nadal 
solidari i els Reis Mags ens han visitat
Els Reis Mags van recollir en persona més de 2000 cartes dels infants de Sant Just
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NEtEJA VIÀRIA

ESCOMBRADA MANUAL

El servei d’escombrada manual, realitzada per un operari o 
operària amb una escombra i un carret, comprèn la neteja 
de voreres, escocells, passejos, escales, places, etc. També 
inclou el buidatge de papereres, la neteja de l’entorn de les 
bateries de contenidors i la retirada d’excrements d’animals, 
entre d’altres.

L'escombrada manual es fa diàriament en diverses 
zones del municipi amb 3/4 operaris i operàries entre 
setmana i 1/2 operaris i operàries els caps de setmana.

L'Ajuntament reforça el servei de neteja  
viària amb més efectius

El servei de neteja viària s'ha reforçat amb tres nous efectius 
gràcies a la modificació del contracte de recollida de residus i 
neteja viària, aprovada al ple municipal de 2021. El nou contracte 
contemplava principalment el canvi de contenidors per uns de 
més grans i de recollida lateral, un sistema que requereix menys 
operàries i operaris i que ha permès restructurar la plantilla 
per tal de destinar més efectius a la neteja viària.

El nou contracte de recollida de residus i neteja viària 
permet reestructurar la plantilla i reforçar la neteja de 
la via pública

La reestructuració de la plantilla destinada al servei de 
recollida de residus ha suposat l’amortització d’una plaça i la 
reassignació de sis operaris i operàries per reforçar el servei 
de neteja viària:

S’han assignat 3 treballadores i treballadors a tasques de 
neteja viària per a reforçar el servei:

  Dues persones destinades a un servei mixt per les tardes 
amb escombradora, format per un conductor o conductora 
i un operari o operària.
  Un operari o operària amb vehicle amb caixa oberta per 
a la recollida de mobles i desbordaments al voltant de les 
bateries de contenidors.

El fet d’incrementar el servei mixt per les tardes ha com-
portat un reforç del servei de brigada de suport a Mas Lluí, que 

ara es realitza dos dies a la setmana. També s’ha pogut incre-
mentar un dia més a la setmana el servei de desbrossament.

S’han assignat 3 operàries i operaris a la recollida de residus 
comercials porta a porta en horari nocturn (abans es realitzava 
en horari diürn juntament amb la recollida domiciliària). L’ope-
rari que abans realitzava la recollida comercial amb vehicle 
amb caixa oberta en les zones no accessibles pel camió s’ha 
pogut substituir per un operari destinat a la neteja de parcs, 
augmentant així a 2 operaris destinats a la neteja de parcs. 

NETEJA DE CONTENIDORS PER DINS

Servei de neteja de contenidor per dins amb aigua i desin-
fectant, que es duu a terme amb un camió especial per a tal 
efecte i en els mateixos torns que la recollida de residus, 
immediatament després del pas dels camions recol·lectors.
Els contenidors de resta i orgànica es netegen dues 
vegades al mes (tres durant els mesos d’estiu). Els 

contenidors de vidre es netegen vuit vegades l’any, 
els d’envasos, quatre, i els de paper i cartró, dues.

SERVEI DE DESBROSSAMENT

Un operari o operària s’encarrega cada dia de desbrossar 
les males herbes i la vegetació espontània que creix a la via 

pública i als escocells dels arbres.
Dona servei de dilluns a divendres.

NETEJA AMB ESCOMBRADORA

La neteja amb escombradora consisteix en la neteja de les 
calçades i les voreres mitjançant una màquina escombra-
dora i un operari o operària amb una perxa d’aigua o un 
bufador d’aire.
El bufador o la perxa d’aigua, que allibera aigua a pressió-va-
por, arrosseguen les fulles o altres residus a la calçada, on 
són recollits i absorbits pels raspalls de l’escombradora.
La neteja amb escombradora es fa de dilluns a dissabte, 

en dos torns de matí i un torn de tarda, evitant les 
zones de més trànsit en hora punta.
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NETEJA ESPECIAL EN ACTES PÚBLICS

Servei especial que consta d’actuacions de neteja abans, 
durant i després de cadascun dels actes públics que es re-

alitzen al municipi.
Servei adaptat a les necessitats puntuals.

SERVEI DE NETEJA DE PARCS I PIPICANS

Servei de neteja dels parcs infantils del municipi i dels mercats 
ambulants i buidatge de les papereres dels parcs i pipicans.

El servei consta de dos operaris o operàries,  
de dilluns a divendres a la tarda, i un operari  
o operària els dissabtes.

SERVEI DE NETEJA AMB AIGUA D’ALTA PRESSIÓ

El servei de neteja amb mànega d’alta pressió mitjançant 
un vehicle hidronetejador consisteix en l’aplicació d’aigua 
calenta amb sabó i inclou la neteja de l’exterior dels conte-
nidors aproximadament 10 bateries diàries, les cartelleres 
municipals i la neteja intensiva de taques, incrustacions, 
pintades i grafits en el mobiliari urbà, paviments i façanes 
d’edificis municipals. També realitza tasques de neteja d’acció 
immediata com a conseqüència d’accidents o emergències 

en la via pública.
Dona servei de dilluns a divendres.

REPÀS DE VOLUMINOSOS I DESBORDAMENTS 
DE CONTENIDORS

El servei consta d’un operari o operària que recull els volumi-
nosos abandonats i possibles desbordaments de contenidors 
amb l’ajut d’un vehicle amb caixa oberta.

Actualment el servei està programat de dilluns  
a dissabte, amb un operari.

BRIGADA DE SUPORT

La brigada de suport consta d’un operari o operària amb 
una camioneta elèctrica tipus pick-up i té la missió de 
buidar les papereres, netejar els entorns de les bateries de 
contenidors de les zones on no s'ha realitzat l'escombrada 
manual i recollir possibles voluminosos abandonats (ja 
siguin estris vells, mobles o residus d’aparells elèctrics i 
electrònics). També neteja algunes zones de difícil accés 
com escales i passatges.

Actualment el servei municipal de neteja 
disposa de dues brigades de suport, que 
donen servei set dies a la setmana a tot el 

municipi i una tercera brigada de suport destinada 
a Mas Lluí, que dona servei dos dies a la setmana.
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NOtÍCIEs BREUs

L’Ajuntament adquireix el terreny de l’av. Generalitat, 8, que 
es destinarà a habitatges dotacionals per a gent gran

Els ajuntaments de Sant Just Desvern 
i d’Esplugues de Llobregat han signat 
el contracte de compravenda de la finca 
situada a l’avinguda de la Generalitat de 
Catalunya, 8. Aquest solar, situat entre la 
Rambla Modolell i el c. Parlament Català, es 

destinarà a la construcció d’habitatges 
dotacionals per a gent gran. Es preveu 
que ofereixi un servei similar al dels ha-
bitatges del Mil·lenari.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern 
adquireix la plena propietat d’aquest 

terreny, que fins ara era compartida amb 
l’Ajuntament d’Esplugues. El preu to·
tal de la compravenda és de 682.050 
euros, que es pagaran en tres quotes de 
227.350 euros entre els exercicis 2021, 
2022 i 2023. 

Les línies urbanes d’autobús EP1 i 
EP2 modifiquen el recorregut al seu pas 
per Esplugues de Llobregat, millorant la 
connexió del barri Nord de Sant Just 
amb el Trambaix, el metro i diversos 
barris d’Esplugues.

L’EP1 modifica el seu final, que ara 
serà al barri de Finestrelles, al carrer del 
Professor Barraquer. Amb aquest canvi, 

deixarà d’anar fins a la Zona Univer-
sitària, un tram que seguirà cobrint el 
JustMetro. Els canvis permeten que la 
freqüència de pas sigui de 15 minuts 
durant la major part del dia i milloren 
la connexió del barri Nord amb la 
parada de Trambaix de La Sardana 
i la parada de metro de Can Vidalet 
(L5). L’EP2, que passa pel carrer Nord 

(entre Creu i carretera Reial), passarà 
a donar un servei més directe al barri 
Centre d’Esplugues, amb final de línia 
davant de l’Ajuntament d’Esplugues. 
D’aquesta manera millora la puntuali·
tat de la línia, i la connexió del barri 
Nord amb la parada del Trambaix del 
Pont d’Esplugues, amb una freqüència 
de 30 minuts. 

L’EP1 i l’EP2 milloren la connexió del barri Nord  
amb el trambaix i el metro

La regidora de Cultura i Patrimoni, Gina Pol, i la Co-
missió de Patrimoni del Centre d’Estudis Santjustenc s’han 
reunit per tractar futures inversions en edificis catalogats 
aquest any 2022, com la rehabilitació de la masia de Can 
Freixes, la construcció d’una coberta nova a la masia 
de Can Candeler, i actuacions a la masia de Can Cortès. 
També la situació d’alguns camins públics que passen a 
prop de masies, la millora del camí a la Penya del Moro i 
l’estat de les barraques de vinya. 

D'altra banda, s’ha presentat un mapa de finals del segle 
XIX que l’Ajuntament, a través de l’Arxiu Municipal, ha 
adquirit al mercat d’antiguitats i que permet conèixer la 
xarxa de camins públics de muntanya existents entorn l’any 
1880, un moment en el qual Sant Just afrontava encara amb 
els termes de Santa Creu d’Olorda, Vallvidrera i Sarrià. 

Inversions i actuacions per preservar i posar en valor 
el patrimoni de sant Just desvern
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NOtÍCIEs BREUs

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha instal·lat 
a Sant Just tres noves marquesines a les parades d’auto-
bús del Parador, el Tanatori i l’Escola Montserrat. La del 
Parador també compta a partir d’ara amb l’operativa de 
doble parada que millorarà la velocitat comercial de totes 
les línies.

Les noves marquesines incorporen millores en diversos 
aspectes: més espai per a plànols, recorreguts i horaris, nova 
pantalla d’informació dinàmica per comunicar el temps d’espera 
amb més informació, marquesines sense obstacles per facilitar 
l’accessibilitat i millor il·luminació. 

dates de 
preinscripció 
per al curs 
2022/2023

 Infantil i primària: 7 al 21 de març
 ESO: 9 al 21 de març
 Batxillerat: 20 al 26 d’abril
  C. Formatius de grau mitjà: 20 al 26 
d’abril (continuïtat d’escolarització, 
en general)
  4t d’ESO (d’enguany) 17 al 23 de 
maig (la resta)

Per a més informació consultar les 
pàgines web dels centres 

Oberta la convocatòria per demanar 
ajuts per a instal·lacions d’autoconsum  
i emmagatzematge, amb fonts 
d’energies renovables

L’entitat amb seu a Sant Just Desvern 
engega un nou projecte de cooperació 
al desenvolupament a Hondures. I ho 
farà gràcies al suport de la Fundació 
Ordesa, que ha seleccionat el projecte 
com a beneficiari d’un ajut de 40.000€, 
com a part del programa d’Ajuts de la 
Fundació. 

Es tracta de la rehabilitació i ampli-
ació d’un centre mèdic a El Sauce, una 

comunitat rural al nord-oest d’Hon-
dures. Es tracta del centre sanitari de 
referència de 5.000 persones distribu-
ïdes en 9 comunitats. Actualment, es 
troba en unes condicions molt precàries. 
La rehabilitació i ampliació permetrà 
augmentar la capacitat d’atenció del 
centre i incorporarà nous serveis, com 
els de pediatria, ginecologia i l’atenció 
a parts d’emergència. L’objectiu del 

L’ONG Acció solidària Logística rehabilitarà i ampliarà  
un centre mèdic a Hondures

projecte és garantir el dret a la salut de 
les comunitats locals, posant especial 
èmfasi en col·lectius vulnerables, com 
la infància o les dones gestants. 

sant Just estrena marquesines d’autobús a tres parades

Ja està oberta la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts del Programa per a 
actuacions per a l’execució de diversos 
programes d’incentius lligats a l’auto·
consum i a l’emmagatzematge, amb 
fonts d’energia renovable en els quals 
s’inclou la biomassa, i a la implantació 

de sistemes tèrmics reno-
vables en el sector residen-
cial en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
Els ajuts es podran demanar fins al 31 
de desembre de 2023 o fins a esgotar el 
pressupost. 
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EN FLAIX

El molí de vent de Can Ginestar torna a estar en plena forma després del 

procés de rehabilitació que s’ha hagut de dur a terme després dels danys 

que va patir a causa del temporal Glòria. Aquest element, ubicat als jardins 

de Can Ginestar, té més de 120 anys d’història.

El jugador santjustenc del Mèlich Sportsclub, Oriol Salvia, de 13 anys, ha aconseguit la cinquena posició al prestigiós Canadian Junior Open d’esquaix en categoria menors de 15 anys

Alta participació en la 7a edició de la mostra col·lectiva “Sigues Original”, 
un projecte de l’Espai de Lliure Creació Carme Malaret que vol donar 
espai i visibilitat a artistes de proximitat que s’han vinculat en alguns dels 
projectes que s’impulsen des de l’ESPAI. Tot i la situació de pandèmia, 
fins a 41 artistes han donat resposta a la convocatòria, molts dels quals 
han participat per primera vegada.

Els Tres Tombs s’han celebrat aquest gener després que l’edició de 2021 se suspengués a causa de la pandèmia. L’entitat Cavaltombs, amb les hípiques del municipi Sol Solet i Poni Club, és l’encarregada d’impulsar aquesta festivitat vinculada a Sant Antoni Abat, patró dels animals.
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El Mercat de Nadal a la plaça Camoapa, la cantada de Nadales al davant del Mercat, les recollides solidàries de joguines i aliments o l’arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient ens han deixat boniques imatges a Sant Just Desvern

La fugida cap a l’exili del santjustenc Josep Milà i Mitjans protagonitza la nova 
miscel·lània del Centre d’Estudis Santjustencs. Es basa en les llibretes que 
aquest veí va escriure mentre estava reclòs en la seva casa i forn del carrer de 
Bonavista núm. 90, on estava amagat després d’haver abandonat l’exili. + foto

El santjustenc Jordi Celma i el seu equip s’han proclamat quarts a la categoria de 

Camions Classic dins l’edició del Dakar del 2022, que s’ha celebrat la primera als 

deserts d’Arabia Saudí. Celma amb Xavi Ribas i Jorge Toral ha tornat a competir a 

la categoria de camions, com a conductor de l’equip Pedregà. 

IMATGES DE NADAL
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A l’últim ple municipal del 2021 van aprovar-se els 
pressupostos per a l’any 2022. Aprovació que va comptar 
amb els vots negatius de regidora no adscrita i ERC, i amb 
els vots favorables de PSC, Movem, JxCAT-PAR i regidor no 
adscrit, la CUP no va participar en aquesta votació.

En aquest moment es va fer públic el que estava de pas-
sant des del trencament entre Junts i Alcaldia Republica-
na: un apropament dels primers cap al Govern municipal 
per pura supervivència política. Fins aquest moment no 
s’havia vist mai en el nostre Ajuntament una sociover-
gència. Llàstima que aquesta unitat sigui per defensar 
uns pressupostos continuistes, no transformadors i que 
no permeten encarar  nous projectes per construir el Sant 
Just del futur. .                 

Necessitem projectes revolucionaris que, sostinguts en 
el temps, provoquin una transformació real i profunda de 
la nostra societat. Com ho van ser en el seu moment els 
l’institut-escola promulgats per la Generalitat Republicana 
l’any 1931, amb caràcter “d’assaig pedagògic”.

Aquella iniciativa va tenir continuïtat el juliol del 2009, 
quan el Parlament de Catalunya aprovava la Llei d’edu-
cació de Catalunya, que va permetre de nou la creació 
d’aquesta modalitat de centre educatiu que integra en 
un únic projecte els nivells d’educació infantil, primària 
i secundària, tot recuperant la millor tradició pedagògica 
iniciada vuitanta anys abans.

Seguint aquesta voluntat el programa electoral d’Es-
querra Republicana recollia la necessitat de treballar amb 
la Generalitat la implantació d’un Institut-Escola al barri 
de Mas Lluí. Perquè és un model que fomenta la cohesió 
social, vertebra el territori i afavoreix les relacions. Si bé 
és cert que l’oportunitat d’ampliar la zona educativa de 
Sant Feliu i de crear una illa educativa molt potent a les 
Basses de Sant Pere van permetre fer un replantejament, 
les noves circumstàncies educatives del 2022, amb la bai-
xada de ràtios a 20, fa que la idea original torni a tenir tot 
el sentit del món.

Per això la notícia que vàrem saber per Ràdio Desvern 
i xarxes socials el 14 de gener  ens fa mantenir certa es-
perança. Generalitat i  Govern Municipal  estan estudiant 
la construcció d’un nou centre educatiu a Sant Just Des-
vern, un Institut-Escola, sense definir encara, però, la seva 
ubicació. 

Nosaltres un cop estudiades les diferents possibilitats i 
necessitats, seguim considerant que ha de ser a Mas Lluí 
on s’ubiqui aquest centre educatiu.

Confiem que els nostres companys de consistori tinguin 
una mirada àmplia i treballin perquè els infants i joves 
d’avui tinguin les eines més adients per ser les grans per-
sones del demà. 

COMPROMÍS 
AMB SANT JUST 

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de JuntsxCAT-PAR

LA 
SOCIOVERGÈNCIA 
ÉS UNA REALITAT

Montse Molinero 
i Juncà
Grup Municipal d’ERC

GRUPs MUNICIPALs

L’Ajuntament presta cada dia serveis de tot tipus, ja si-
guin de neteja, de seguretat ciutadania, de programació 
d’activitats ciutadanes o bé d’assessorament i de gestió 
del personal de serveis socials i de salut comunitària. 
Per garantir el seu funcionament anual, l’eina bàsica 
és el pressupost de l’Ajuntament i de l’empresa pública 
PROMUNSA. Per a l’any 2022, la xifra total prevista és de 
34,1 milions d’euros, dels quals 4,2 milions corresponen a 
PROMUNSA, dedicada principalment a la promoció d’habi-
tatge públic, la gestió de l’enllumenat, el control de les zo-
nes regulades d’aparcament i la promoció d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques. Enguany, el pressupost s’ha aprovat 
amb els vots de l’equip de govern, format per PSC i Movem, 
i també amb el suport del PdeCat i del regidor no adscrit, 
als quals agraïm el seu sí als serveis que beneficien a la 
població. 

A diferència d’altres institucions amb pressupostos pror-
rogats, l’equip de govern sempre ha aprovat els comptes 
públics dins dels terminis corresponents, perquè garantir 
el bon funcionament dels serveis és fonamental per a no-
saltres. En els darrers mesos, l’equip socialista ha treballat 
amb les noves necessitats del 2022, i sempre ha tingut 
clar que n’hi ha una que és irrenunciable: dissenyar 
programes i serveis perquè ningú quedi enrere. Això 
vol dir que qualsevol persona que necessiti acompanya-
ment ha de comptar amb un equip especialitzat d’atenció 
ja sigui per atendre un fill amb addicció a les pantalles, 
una família amb dificultats econòmiques, una jove que 
necessita suport psicològic o una persona aturada cercant 
feina. Aquest mateix objectiu persegueixen ajudes pú-
bliques previstes en el pressupost adreçades a diferents 
col·lectius: beques de fins a 500 euros perquè qualsevol 
menor pugui fer una activitat extraescolar durant el curs, 
ajudes a la mobilitat sostenible per a estudiants o bé sub-
vencions al pagament de l’IBI.

En matèria d’inversions, l’any 2022 serà clau en l’exe-
cució d’equipaments com la segona escola bressol, la 
reforma de la sala gran de l’Ateneu, la nova deixalleria, la 
Casa de la Dona, la millora del camp de futbol, així com la 
millora de carrers i equipaments existents. 

Una aposta clara pel Sant Just present i futur.

EL PRESSUPOST  
DEL 2022, AL SERVEI  
DE LES PERSONES

Gina Pol i Borràs,
Grup Municipal 
del PSC

El passat ple del mes de desembre, just abans de Na-
dal, vàrem debatre els Pressupostos Municipals per 
al 2022. 

Ja al 2020, quan va esclatar la pandèmia i vam comen-
çar a viure temps molt incerts i de tensió, vam llançar la 
proposta de constituir un govern de concentració perquè 
tots i totes féssim pinya i d'aquesta manera aportar esta-
bilitat i expertesa al govern en uns moments tan compli-
cats. Aquella proposta no va prosperar, malgrat la neces-
sitat manifestada pels veïns i veïnes que reméssim tots i 
totes a una i arribéssim a acords 

Aquest any 2021 hem seguit treballant en aquesta línia, 
i el nostre grup municipal ha estat negociant la incorpo-
ració de diferents propostes que hem fet: 

•  Reforç de la seguretat ciutadana: Ampliació de la 
policia local amb un agent més i col·locació de més 
càmeres de seguretat. 

•  Reactivació de l’economia local: afegir una nova 
acció de dinamització comercial, fer el Pla d'usos 
comercials del nostre poble i implantar senyalit-
zació vertical indicativa de les zones comercials i 
llocs d’interès 

•  Més promoció cultural del poble: fer una programa-
ció estable els caps de setmana adreçada al públic 
infantil per enriquir la vida social i d’oci del poble i així 
evitar desplaçaments i gaudir de Sant Just 

•  Participació ciutadana i la dignificació del nostre 
poble: fer un procés participatiu per escollir un ele-
ment de benvinguda al municipi que se situarà a la 
rotonda d’entrada des de l’autopista. 

•  Noves inversions: actualització de la d’activitats de 
diferents equipaments, reurbanització del carrer Santa 
Teresa i facilitar l’accés a peu a l’Escola Bressol ubica-
da allí, construcció d’un nou pavelló esportiu a deter-
minar el seu emplaçament, la reparació de la teulada 
de Can Candeler, inici de l’estudi per a implantar un 
equipament a la zona de Torreblanca 2 i impuls d’una 
pista d’atletisme a Sant Just. 

Aquestes propostes han estat acceptades pel compro-
mís que tenim amb la ciutadania I amb l’ànim de teixir 
la millor proposta a fi de poder sortir de l’actual crisi 
econòmica i social fruït de la pandèmia. Volem que les 
famílies, la gent gran, les entitats, les empreses i comerços 
i, en definitiva, que tothom qui viu i fa viure Sant Just 
se’n surti, per tot això  hem donat suport als pressupostos 
2022. Perquè volem que vagi endavant Sant Just! 

VISCA SANT JUST I VISA CATALUNYA!
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JA COMENÇA 
LA NOVA 
DEIXALLERIA!

 

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

“NO POT SER!”

En les pròximes setmanes començarà la construcció 
de la nova deixalleria municipal. Una nova deixalleria, 
objectiu nostre d’aquest mandat, que ha de millorar les 
prestacions de la deixalleria existent i alhora apropar-la al 
municipi i a la ciutadania.

La nova deixalleria anirà ubicada al polígon indus-
trial del Sud-oest, just davant de la ITV. Un espai que 
trobem convenient i molt més connectat que la ubicació 
actual. És cert que algun grup municipal ha intentat, sen-
se massa èxit, oposar-se a la nova deixalleria i a aquesta 
ubicació argumentant que era una zona amb risc d’inun-
dacions. L’única certesa és que des de l’Ajuntament hem 
demanat els permisos corresponents a les administra-
cions competents, com l’ACA o la Generalitat, i a més a 
més hem estat assessorats per l’AMB, i tothom ens ho ha 
validat. Polèmica tancada.    

Aquesta nova deixalleria, que estrenarem a partir de l’úl-
tim trimestre d’aquest mateix any, serà una deixalleria 
de nova generació. No només serà un lloc on abocar 
els residus de les nostres llars de forma selectiva, també 
serà un lloc per reaprofitar, reutilitzar i aprendre. 

Per tal de poder apropar la ciutadania a l’equipament i 
contribuir en la consciència col·lectiva i treballar per un 
canvi d’hàbits efectiu envers els residus i el medi ambi-
ent la deixalleria disposarà d’una aula ambiental. 
Perquè volem que aquest espai sigui un espai d’aprenen-
tatge, on es puguin fer des de tallers de reparació d’elec-
trodomèstics o de cuina de reaprofitament, passant per-
què l’alumnat de les escoles o les entitats del municipi hi 
facin activitats i cursos o per a fer-lo servir com un espai 
expositiu i de conferències. A més a més una aula ambi-
ental en relació directa amb el parc natural de Collserola, 
amb la voluntat que també pugui esdevenir un punt de 
sortida d’itineraris a peu o en bicicleta.

A part també hi haurà una botiga on poder comprar 
aparells reutilitzats, un servei de préstec de vaixe-
lla reutilitzable  per a entitats i també una “bibliote-
ca de les coses”, entre altres nous serveis. I tot això amb 
un millor horari respecte a l’horari actual, facilitant l’accés 
a aquest nou equipament per tal que esdevingui l’equipa-
ment referent en matèria mediambiental al municipi. 

No us parlarem de la sèrie d’en Jordi Basté, però sí 
dels plens municipals, que podrien titular-se així, per la 
quantitat de vegades que el govern utilitza la frase. Ens 
centrarem en les dues mocions del darrer ple “per millorar 
el servei d’aules d’estudi”

Una, del Casal Popular La Sala, presentada per la CUP, 
ERC i AR exposant un seguit de propostes per millorar 
els horaris de la biblioteca durant el curs escolar. Ara, la 
biblioteca tanca tres matins entre setmana i els caps de 
setmana només obre dissabte al matí. A més, els horaris 
i espais d’estudi durant l’època d’exàmens no són sufici-
ents. Així es volia anar posant fil a l’agulla al problema, 
considerant que fa anys que es demana per part del 
col·lectiu estudiantil, tanmateix el govern encara no hi 
ha donat resposta. També s’expressaven dubtes sobre la 
ubicació de l’aula d’estudi a Mas Lluí per la seva situació 
i es proposava reforçar el servei d’espais d’estudi al cen-
tre del poble. Més enllà del debat tècnic, volem ressaltar 
la resposta del govern: titllar la iniciativa impulsada per 
estudiants “com una imposició” i despatxar la proposta 
d’augment del personal de biblioteca amb el seu tradici-
onal: “No pot ser”. És aquest el tracte del govern a tothom 
que no vulgui menjar de la seva mà? Els joves del po-
ble també ho han manifestat en l’enquesta que promou 
l’Ajuntament: «les aules d’estudi són una vergonya... els 
horaris de la Biblioteca són bastant lamentables” (La Vall 
de Verç, desembre 2021). La moció va ser rebutjada pel 
PSC, PdCAT, Movem i el regidor no adscrit, és a dir, la soci-
overgència. No van més enllà del “No pot ser!”. No es tracta 
només de reconèixer el problema, sinó de posar solucions 
encara que provisionals com a gest de “voluntat política”. 
En canvi, justament aproven un text que és un brindis al 
sol, i ens remet a «Fem una comissió de treball» I és que, 
quan entrem per aquesta via, diuen els entesos que “Si no 
vols resoldre una qüestió, crea una Comissió”. Ara bé, el 
text, tampoc no diu allò que seria el més raonable: “Si vols 
solucionar un problema, nomena un responsable”.

Segur que si s’hagués solucionat fa anys, no estaríem en 
aquest escenari. Com deia l’expresident, (noti's la ironia), 
José Montilla: “Fets, no paraules”.

GRUPs MUNICIPALs

MOCIONS DELS PLENS DE 
NOVEMBRE I DESEMBRE 2021

Moció del regidor no adscrit Kiko 
Ferrer per declarar Sant Just Desvern 
“Municipi lliure de totalitarisme”.

Moció elaborada pel Casal Popular La 
Sala i presentada pels grups CUP, ERC i 
regidora no adscrita Anna Vilanova per 
millorar el servei d’aules d’estudi del poble.

Moció dels grups municipals del 
PSC, JxCAT·PAR, ERC, Movem i la 
regidora no adscrita sobre la sentència 
del 25% del TSJC i de suport al model 
d’immersió lingüística de Catalunya i 
adhesió al manifest de Somescola.

Moció del regidor no adscrit Kiko 
Ferrer per a la millora de les biblioteques 
i els espais d’estudi.

REBUTJADA

REBUTJADA

APROVADA

APROVADA

1

1

7 33

7 33

7

7

3

3

3

3

REGIDOR 
NO ADSCRIT

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

1

REGIDOR 
NO ADSCRIT

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

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 notícies més consultades del mes 
a Ràdio Desvern
1.  ERC creu que la passera que connectarà Mas Lluí  

amb el Barri Sud és una solució parcial al problema
2.  La regidora no adscrita Anna Vilanova qüestiona  

el funcionament dels processos participatius  
del nostre municipi

3.  Diumenge torna una vegada més al nostre municipi  
la festa dels Tres Tombs amb més de 80 cavalls

Matí d’hivern, 
ametllers florits al 
costat del Sanatori.

SELECCIÓ DE TUITS DESEMBRE 21 - GENER 22

@SLCsantjust
A Sant Just Desvern 128 alumnes comencen el segon 
trimestre dels cursos de català per a persones adultes, amb 
moltes activitats i il·lusió.

@ECanigo
L’alumnat de primer ha realitzat una xerrada-taller sobre 
educació viària. Gràcies al Guillem per explicar-nos com 
desplaçar-nos de manera segura pel carrer i per ensenyar-
nos el cotxe de policia. Ha estat molt emocionant! @
santjustcat #SantJust #educacioviaria

@jordis5
Gomet verd per l’ajuntament de @santjustcat per la rua dels 
Reis Mags a Mas Lluí. Però també un de vermell per l’ús de 
la pirotècnia i petards.

@camapi93
Així es com està el carrer Maria Montessori. S’està tornant el 
barri de Mas Lluí en un barri brut i incívic?

@AlcaideAmaya
Hola! Estamos muchos haciendo mudanzas, yo misma 
intenté dejar 1 pequeño cartón dentro del container y no 
cabe ni 1 alfiler. Creo que la solución sería que pasara con 
más afluencia el servicio de basuras hasta que no haya tanta 
necesidad de nuevo. Saludos

@santjustcat
Bon dia! Sentim aquesta situació i mirarem de posar-hi 
remei. Efectivament hem detectat desbordaments, fruit 
de mudances. Per això intentarem augmentar el servei 
de recollida de residus en aquesta zona. Disculpeu les 
molèsties.

ÉS L’HORA DELS 
CONVERGENTS 
MODERATS

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

TENIM UNS BONS 
PRESSUPOSTOS 
PER AL 2022?

Anna Vilanova
Regidora no adscrit

Un cop finalitzat el 2021, en aquest butlletí del nou any vull tenir 
un record especial per a tots els santjustencs i santjustenques que 
ens han deixat. D.E.P.

Agrair també a totes les associacions de Sant Just Desvern que 
han fet possible les activitats dins el marc sanitari que estem vivint. 
GRÀCIES de veritat per mantenir la cultura, els esports i la fraternitat 
entre tota la ciutadania de #santjust.

Un any més  Kiko  Ferrer tornar a donar el vot de confian-
ça  pels  pressupostos del 2022 del Govern del nostre alcalde 
Joan Basagañas. Continuem treballant per un SantjustqueSomiem.

Convergents, estem fent una molt bona feina. És l’hora del canvi... 
cal ser forts i constants.

Un servidor que gaudeix fent la seva feina.

Et felicito Joan! Has aconseguit aprovar uns pressupostos 
amb el vot favorable de 12 regidores. Potser és un nou rècord i, te-
nint en compte que vau enviar la documentació pocs dies abans, 
cal considerar-ho com un èxit.

Encara no entenc com el PDeCat et va donar suport (qui els ha 
vist i que els veu…). Però en Kiko sempre el tens ben lligat, no?

Amb el poc temps que Alcaldia Republicana vam tenir per 
estudiar els números que ens vau fer arri-
bar tard i d’aquella manera, hem trobat di-
versos aspectes que considerem greus…

Com que només em deixen 700 ca-
ràcters per explicar-vos-ho, ho podeu 
seguir llegint a: 

REGIdORAt NO AdsCRIt
PUBLICItAt

@xita_camps

20 EL BUTLLETÍ FEBRER 2022



AGENdA d’ACtIVItAts dE FEBRERE dE 2022
A sANt JUst dEsVERN

MoLT PER VIURE
 A SANT JUST A SANT JUST

Nota: Totes les activitats recollides en aquesta agenda estan condicionades a l’evolució de la pandèmia per la Covid-19 i, 
per tant, estan subjectes a anul·lació

Torna el Carnaval i torna la disbauxa
Després de dos anys sense la visita del rei Carnestoltes per la pandèmia, enguany recuperem una de les festes més esperades 
de l’any. Les millors disfresses tornaran a lluir pels carrers de Sant Just acompanyades de festa i moltes sorpreses.

DISSABTE, 26 DE FEBRER

FESTA DE CARNESTOLTES, CONCURS 
DE DISFRESSES I RUA
A partir de les 16.30 h, al Parc de Joan Maragall

Concentració i valoració de disfresses per part  
del jurat Animació, salutació i pregó del Rei Carnestoltes 
i el seu seguici

A partir de les 18.30 h...
Rua de Carnaval amb percussió a càrrec 
de Bandandarà.
Recorregut: Parc de Joan Maragall, carrer Major, carrer 
Ateneu, carrer Creu, carrer Bonavista, carrer Major i Parc 
de Joan Maragall.

  Xocolatada popular a càrrec de la comissió de festes 
del Barri Nord
   Lliurament de premis del concurs de disfresses  
del Carnaval 2022
  Ball i animació amb el grup Calet Versions

CONCURS DE DISFRESSES
El concurs de disfresses tindrà quatre 
categories:
Comparsa escolar (30 o més 
membres representant l’AMPA 
d’una escola de Sant Just 
Desvern)
Comparsa (disfresses amb 
10 o més membres).
Grup (disfresses d’entre  
3 i 9 membres)
Individual 
(disfresses amb 1  
o 2 membres)

Per a més informació sobre les 
bases del concurs i els premis per 
a cada categoria consulteu el web 
santjust.cat.

Inscripcions al concurs de disfresses: 
De l’1 al 22 de febrer a santjust.cat/
inscripcions
Les persones que es vulguin presentar 
a la categoria individual es poden 
inscriure fins al dia de la rua.

  I DIUMENGE 27, DE FEBRER...

ESPECTACLE DE �XIRIGOTES”
A partir de les 18 h, a la Sala Utopia del Casal de Joves, 
espectacle de xirigotes amb els grups Chirigota de Barcelona 
i Chirigota de Plaza Macael d’Esplugues de Llobregat

Cal inscriure’s a santjust.cat/inscripcions
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NO Us POdEU PERdRE... 
  PRESENTACIÓ DE LA XXV MISCEL·LÀNIA DEL CENTRE 
  D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XXV: MEMÒRIES L’EXILI 
  DE JOSEP MILÀ I MITJANS
Dimarts 1 de febrer, a les 19.30 h
Sala del Cinquantenari de l’Ateneu

  L’ATENEU EN LA SEVA CRUÏLLA: RENOVAR-SE O MORIR?
Segon debat del cicle “Debats de la Vall de Verç”, amb la par-
ticipació de Carme Artigas Ojeda, Agus Giralt Anales i Joan 
Morros Torné. Modera Yasmin Córdoba Schwaneberg.
Dijous 3 de febrer, a les 20 h
Sala del Cinquantenari de l’Ateneu

  ON AIR JAZZ SERIES: CONCERT D’ENRIC EZ
Preu: 12 € (general), 10 € (socis/es Ateneu) i 8 € (menors de 
30 anys)
Divendres 4 de febrer, a les 22 h
Sala del Cinquantenari de l’Ateneu

  JORNADES ANTIFEIXISTES
Acte amb xerrades, dinar popular, la projecció d’un documental 
i jocs i activitats familiars. Jornades organitzades per la Plata-
forma antifeixista de Sant Just i amb la col·laboració del Casal 
de Joves, l’AEiG MLK i l’Esplai Ara Mateix.
Dissabte 12 de febrer, de 10 a 18 h
Casal de Joves

  ESTONES DE CLÀSSICA: BLOOMING DUO. ARPA I MARIMBA
Preu: 12 € (general), 10 € (socis/es Ateneu), 7 € (menors de 
25 anys) i gratuït (alumnat de l’Escola de Música). Organitza: 
Ateneu
Diumenge 20 de febrer, a les 19 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

  “EL CANVI CLIMÀTIC AL LLARG DE LA HISTÒRIA”. 
  CONFERÈNCIA AMB NARCÍS PRAT
Organitza: Justícia i Pau de Sant Just Desvern
Divendres 25 de febrer, a les 19 h
Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

  CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Cita prèvia a www.donarsang.gencat.cat o al telèfon 677071756
Divendres 18 de febrer, de 10 h a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Sala Utopia del Casal de Joves

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Can Freixes t’espera, és la casa de totes les dones!
12 de març, a les 17 h
Activitat central a la masia de Can Freixes.
Vine a berenar, a conèixer el projecte de l’espai i a inter-
canviar opinions.

Inscripcions obertes 
Taller d’escriptura creativa per a dones del Premi Delta
Dijous 10, 17, 24 i 31 de març i 7 i 21 d’abril (de 18 a 20 h)
Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar
Més informació i inscripcions a elbaixllobregat.cat/premi-
literaridelta/tallers

MERCAT AMBULANT DE MAS LLUÍ

Amb la participació de:
Crumble&more
Fruterra Market
Electrodomésticos A. Murciano
Pepa Moda

Dissabte 5 de febrer, de 9 a 14 h
Parc de Iulia Quieta

I a les 12 h...
Activitat infantil a càrrec del grup Ai Carai: “Conta’m un 
conte cantat i dibuixat”
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CLUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament

 d'aquestes propostes pensades per a vosaltres

EXPOsICIONs

Coordinació:
Servei de Comunicació
E-mail: comunicacio@santjust.cat
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: 
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NO REPS EL BUTLLETÍ? 
FES-NOS-HO SABER
El butlletí municipal s’edita cada més i es fa arribar a totes 
les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, ompliu 
el formulari que trobareu al santjust.cat i resoldrem la 
incidència.

AQUEST BUTLLETÍ FA UNA UTILITZACIÓ NO SEXISTA 
DEL LLENGUATGE. L’AJUNTAMENT COMPTA AMB EL 
DISTINTIU PER LA IGUALTAT DE GÈNERE SG CITY 
50-50, COM A MUNICIPI COMPROMÉS AMB LA 
IGUALTAT DE GÈNERE 

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

TALLER DE CARNESTOLTES: 
DONEM-LI UNA SEGONA VIDA

Crearem el Carnestoltes del Mil·lenari a partir 
de material reciclat que tinguem per casa: 
roba, llaunes, ampolles de detergent, taps, etc.
Inscripció prèvia abans del 8 de febrer al 
Centre Social El Mil·lenari o trucant al telèfon 93 371 89 87.
Dijous, 10 i 17 de febrer, de 10 a 12 h, al Centre Social El 
Mil·lenari

IOGA PER A TOTHOM

Classe de ioga adaptada a la gent gran, adreçada a tots els 
socis i sòcies del Mil·lenari.
Cal inscripció prèvia abans de l’11 de febrer al Centre Social 
El Mil·lenari o trucant al telèfon 93 371 89 87.
Dimecres, 16 de febrer de 9.30 a 11.30 h

BINGO AMB EL CARNESTOLTES

Bingo per celebrar l’arribada del Carnestoltes.
Inscripció prèvia abans del 21 de febrer al Centre Social El 
Mil·lenari.
Divendres, 25 de febrer a les 16.30 h

“Mirades”, de Carme Navarra Pruna

Al Celler de Can Ginestar, fins al 25 de febrer

Ara i abans dels 3 Tombs a Sant Just

Al CIM de Can Ginestar, fins al 28 de febrer

MONS: El món propi.

Exposició d’Hernán Ardila, Biel Capllonch, Patricia Dauder, 
Anna Dot, Miquel Planas i Sara Reva Mohr
A l’Espai MercArt, del 5 de febrer al 24 d’abril

Càpsules del temps: viatja en el temps a través del llibres 
i participa en la creació d’una càpsula del temps

A la sala Infantil de la Biblioteca Joan Margarit, del 15 de 
gener al 20 de febrer

 Exposició “Mirades”, de Carme Navarra Pruna
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