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Arriben les targetes per obrir 
els contenidors de Mas Lluí, La 
Plana-Bellsoleig i Torreblanca

Properament es publicaran 
les bases dels habitatges 

d'HPO a Mas Lluí

25 anys del Casal de Joves: 
un quart de segle al costat 

del jovent de Sant Just

184 veïnes i veïns de Mas 
Lluí responen l’enquesta del 

procés participatiu



TeMA deL MeS

Canviem el xip... Ara a Mas Lluí, La Plana-Bellsoleig 
i Torreblanca

Els barris de Mas Lluí, La Pla-
na-Bellsoleig i Torreblanca seran els 
propers en disposar de contenidors 
intel·ligents amb obertura amb tar-
geta. Es tracta de la segona fase del 
procés esglaonat d’implantació del 
nou model de recollida de residus, que 
va començar el març de l’any passat 
a La Miranda-Canigó, on més de 800 
veïnes i veïns ja en fan ús.

COM FUNCIONA EL NOU MODEL?

Els contenidors de les fraccions or-
gànica i resta estaran tancats i només es 
podran obrir amb les targetes identifi-
catives que s’hauran subministrat a tots 
els domicilis de la zona. Per dipositar 
els residus, caldrà apropar la targeta al 
lector i obrir el contenidor. Cada domicili 
disposarà de dues targetes, que estaran 
vinculades a l’habitatge (no a les persones 
que hi resideixen). Les dades enregis-
trades a través de les targetes seguiran 
una estricta política de privacitat i seran 
utilitzades exclusivament per optimitzar 
el funcionament del sistema.

COM EM PUC INFORMAR SOBRE LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL A MAS LLUÍ, 
LA PLANA-BELLSOLEIG I TORREBLANCA?

Mas Lluí, La Plana-Bellsoleig i Torreblanca comptaran amb punts informatius, 
en els següents horaris i ubicacions:

Davant de l’edifici Els Miralls (Torreblanca)
- Dilluns 7 de març, de 16 a 20 h
- Dimarts 8 de març, de 16 a 20 h

Parc de la Plana Padrosa (La Plana-Bellsoleig)
- Dimecres 9 de març, de 16 a 20 h
- Dijous 10 de març, de 16 a 20 h

Parc de Iulia Quieta (Mas Lluí)
- Divendres 11 de març, de 16 a 20 h
- Dissabte 12 de març, de 10 a 14 h

LA PLANA-BELLSOLEIG

MAS LLUÍ

TORREBLANCA

EL TANCAMENT DELS 
CONTENIDORS ES DURÀ A 

TERME A PRINCIPIS D'ABRIL

2 EL BUTLLETÍ MARÇ 2022



TeMA deL MeS

COM PUC OBTENIR LES TARGETES PER 
OBRIR ELS CONTENIDORS?

Durant tres setmanes, un equip 
d’informadores i informadors ambi-
entals passarà per tots els domicilis 
de les zones on s’implantarà la targeta 
per explicar en què consisteix el nou 
model i entregar:

- Dues targetes per habitatge.
-  Material per facilitar la separació 

en origen.

En cas que no hi hagi ningú al do-
micili, l’equip d’informadores i infor-
madors tornarà a passar un altre dia i 
en un horari diferent.

Punt alternatiu d’entrega de 
targetes

Les persones que no estiguin al 
domicili en cap de les dues visites 
realitzades per l’equip d’informado-
res i informadors ambientals, podran 
recollir les targetes en els punts que 
s’habilitaran a cada barri després del 
període de visites.

UN NOU MODEL PER TAL DE FER UN SALT ENDAVANT EN LA RECOLLIDA SELECTIVA

L’objectiu del nou model de recollida de residus domiciliaris amb contenidors 
intel·ligents és superar el 65% de recollida selectiva (actualment, a Sant Just, 
és del 58%) per tal d’assolir els percentatges requerits per la Unió Europea. En 
aquest sentit, amb el nou model es pretén:

- Reciclar més i millor, especialment la matèria orgànica
-  Millorar la separació de residus a casa i generar menys resta
- Disminuir la quantitat d’impropis en la fracció orgànica.
-  Millorar la detecció d'incidències i l'eficiència del sistema de recollida 

i gestió de residus.

Diversos municipis del nord d’Itàlia, el País Basc i Catalunya ja han imple-
mentat amb èxit el model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents, 
assolint percentatges de recollida selectiva de més del 80%.

A més a més...

Si fem una bona recollida selectiva podem obtenir un descompte en la Taxa 
Metropolitana de Tractament de Residus, que es recapta a través de la factura 
de l’aigua i s’ajusta en funció de la generació de residus i del nivell de recollida 
selectiva del municipi.

El canvi de model de recollida de residus compta amb el suport econòmic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l’Agència Catalana de Residus (ARC)

El sistema de missatgeria #Coneixel-
quellences del projecte Rethinkwaste ja 
està disponible per a tots els veïns i veïnes 
de Sant Just Desvern, independentment 
que el seu barri disposi o no de contenidors 
amb xip. Qualsevol ciutadà o ciutadana del 
municipi s’hi pot inscriure i optar a guanyar 
una de les 12 bicicletes elèctriques que 
se sortejaran al juny.

Què és #Coneixelquellences?
És un sistema d’informació al mòbil, 

en què les persones que s’hi inscriuen 
reben missatges personalitzats amb dades, 
reptes i qüestionaris. L’objectiu de #Co-
neixelquellences és millorar la quantitat 
i qualitat de la separació dels residus en 
origen mitjançant un sistema de reptes i 
incentius.

Com puc donar-m’hi d’alta?
Per poder participar-hi cal que:
1.  Deseu el número +34 937 372 962 

a l’agenda del vostre telèfon mòbil 

#CONEIXELQUELLENCES S’AMPLIA A 
TOT EL MUNICIPI AMB OBSEQUIS I UN 
SORTEIG DE 12 BICICLETES ELÈCTRIQUES 
PER A LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN 

amb el nom “coneixelquellences”.
2.  Us doneu d’alta a través de:  

o WhatsApp o SMS, enviant la pa-
raula ALTA. o Telegram, buscant 
el canal Coneixelquellences i fent 
clic a INICIA.

3.  Participeu i responeu els missatges 
que us arribaran. Si us manteniu 
inscrits/es fins al final, accedireu 
al sorteig de #Coneixelquellences.

Quins premis puc guanyar?
Al juny es sortejaran 12 bicicletes elèc-

triques entre totes les persones partici-
pants i que hagin respost els missatges 
i reptes proposats. A més a més, tothom 
que s’inscrigui rebrà una bossa de cotó 
del projecte per contribuir a reduir el 
consum de bosses de plàstic a l’hora de 
fer la compra, que es podrà recollir durant 
tot el mes de març en els següents punts 
informatius*:

-  Plaça Camoapa (dimecres, de 10 
a 14 h)

-  El Parador (dijous, de 10 a 14 h)
-  Mercat municipal (dissabtes, de 

10 a 14 h)
*Fins a esgotar existències, no tardis 

en apuntar-te i recollir la teva!

El projecte REthinkWaste compta amb 
finançament del Programa LIFE de la Unió 
Europea amb acord de subvenció LIFE18 
GIE/IT/000156. Hi participen tres municipis 
italians (Varese, Bitetto i Bassano del Grap-
pa) i quatre municipis catalans (Cardedeu, 
Santa Eulàlia de Ronçana, El Brull i Sant 
Just Desvern).
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La Generalitat haurà de 
pagar a l’Ajuntament els deu-
tes relatius al finançament de 
l’Escola Bressol, de forma im-
mediata i no fraccionada. Així 
ho ha dictaminat la Sala Con-
tenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en la sentència 
64/2022, del 17 de gener, que 
fixa la quantitat a abonar en 
425 euros per alumne de l’Es-
cola Bressol Municipal Mar-

L’Ajuntament de Sant Just 
Desvern i la Generalitat de 
Catalunya han començat a es-
tudiar la possibilitat de cons-
truir un nou centre educatiu 
al municipi. Es tractaria d’un 

PORTES OBERTES ALS CENTRES I 
PREINSCRIPCIÓ PER AL NOU CURS ESCOLAR

Durant el mes de febrer i principi de març, 
les escoles públiques i concertades de Sant 
Just estan oferint sessions de portes obertes 
virtuals i presencials prèvies als períodes de 
preinscripció escolar. 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 
22/2023 :

- 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)

L’Ajuntament i la Generalitat estudien l’obertura 
d’un Institut-escola a Sant Just

Institut-Escola, per primà-
ria i secundària, la ubicació 
del qual es definirà en funció 
de la disponibilitat de solars i 
d’altres aspectes urbanístics i 
demogràfics.

Amb el projecte d’obertura 
d’un Institut-Escola al munici-
pi i la construcció ja acordada 
d’una nova escola bressol mu-
nicipal al barri de Les Basses de 
Sant Pere, al costat de l’Escola 

Montserrat, Sant Just augmen-
tarà notablement la seva oferta 
educativa per donar cobertura 
a les necessitats futures de la 
població. 

La justícia obliga la Generalitat a pagar a 
l’Ajuntament els deutes pel finançament de 
l’escola Bressol

recs entre els cursos 2014-15 i 2017-18.
La Generalitat disposa d’un termini 

de 3 mesos per complir i executar la 
sentència. 
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ELS GARROFERS I EL PLA 
PARCIAL DE LA BONAIGUA
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

SEGUIM CANVIANT EL XIP

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

eQUIP de GOVeRN

En el pròxim mes i mig implementarem als barris de Mas Lluí, la 
Plana Bellsoleig i Torreblanca el contenidor intel·ligent. El sistema 
de contenidor intel·ligent no és res més que un sistema d’obertura amb 
targeta per als contenidors de resta i orgànica. 

Molts de vosaltres recordareu que a principis de l’any passat ja vam 
iniciar una prova pilot al primer barri, el barri de Miranda Canigó. Des-
prés d’un any d’implementació, i amb el canvi de contenidors, hem pogut 
comprovar que és un model que funciona. Si bé, és cert, encara hi ha petits 
actes d’incivisme. Cal seguir explicant el model i les bondats d'aquest. 

Perquè el canvi de model és més necessari que mai per complir 
els objectius d’augmentar la recollida selectiva tal com ens marca 
Europa  i, alhora, disminuir la quantitat d’impropis, els impropis són 
aquells residus que estan en el contenidor equivocat, en la fracció orgànica.

I aquest desplegament el farem al costat de la ciutadania, perquè 
volem facilitar al màxim aquesta transició, donant tota la informa-
ció disponible, resolent dubtes i atenent queixes. És per això que en 
aquest butlletí ocupa el tema principal. Però no s’acaba aquí: els veïns i 
veïnes rebran una carta explicant el sistema, tindran punts informatius 
per a resoldre dubtes, es passarà porta per porta a entregar les targetes 
per obrir els contenidors i hi haurà punts informatius a posteriori per, a 
qui no se li ha pogut entregar la targeta, la pugui recollir. 

Estem convençuts que amb tot aquest desplegament de mitjans 
podrem acompanyar a les famílies de Mas Lluí, la Plana Bellsoleig i 
Torreblanca en aquest nou hàbit. Perquè només amb la implicació de 
tots i totes aconseguirem augmentar la recollida selectiva i avançar 
cap a un model pioner, d’èxit i capaç de complir els objectius plantejats.

A questes darreres setmanes s’ha generat un cert rebombori de re-
sultes del desenvolupament urbanístic que s’està produint a la zona del 
Garrofers, espai comprès entre l’antic Can Mèlic i el pavelló de la Bonaigua.

Com que s’han fet molts comentaris respecte a aquesta urbanització 
i respecte  al Pla Parcial de la Bonaigua, voldria fer alguns aclariments  a 
fi que tothom pugui disposar de la millor informació.

Respecte al Pla Parcial Bonaigua, aquest àmbit d’actuació queda recollit 
en el Pla General Metropolità de l’any 1976 i s’aprova  amb detall l’any 
2003. El PGM de l’any 1976 preveia que el creixement de Sant Just i de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona es produís cap a Collserola. No només  
en l’àmbit  residencial sinó també  de grans equipaments metropolitans. 
En aquest sentit, així com Can Ruti i Sant Joan de Déu es varen construir 
a les faldes de Collserola, en la zona compresa entre el Mas Lluí i Bell-
soleig estava previst ubicar-hi un gran hospital metropolità. En l’àmbit 
residencial convé  recordar que la zona compresa entre Bellsoleig i el 
Club de Tennis Sant Gervasi tenia una edificabilitat de 126.000m2. Per 
tant, el PP de la Bonaigua s’ha d’entendre en aquest context.

Els criteris respecte  als  creixements urbanístics varen començar 
a canviar a inicis de l’actual segle. El moviment veïnal SALVEM LA 
VALL  va arrencar el compromís del consistori de preservar l’entorn 
natural que envolta Sant Just. Fruit d’aquest compromís, el sostre 
residencial previst a la Vall està en procés de trasllat a altres punts del 
municipi, un cop la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha fet inviable la reubicació de bona part d’aquesta edificabilitat 
a l’àmbit de les xemeneies de Sant Adrià de Besós. En paral·lel a aquest 
esforç, l’Ajuntament va treballar amb l’AMB amb l’objectiu de preservar 
l’espai natural comprès entre Bellsoleig i el Mas Lluí, objectiu que s’assolí 
definitivament l’abril de 2021 quan fou definitivament aprovat el nou 
Pla  especial de  protecció de la  serra de Collserola. 

Assolit aquest doble objectiu quedava una tercera peça, el PP de la 
Bonaigua. Aquest es  compon de 3 unitats d’actuació: Garrofers, Escales  
i Bòbila. La primera, els Garrofers, és un àmbit molt allunyat del 
Parc i la propietat ja havia realitzat la gestió urbanística: la  Junta 
de  Compensació estava creada i els projectes de reparcel·lació i urbanit-
zació aprovats. Per tant, era altament complex decretar una suspensió 

de llicències, pas que sí que s’ha fet a la Bòbila i les Escales. En ambdós 
casos cap dels  tràmits de gestió urbanística anteriorment descrits havien 
estat realitzats i, a més a més, en el cas de la Bòbila existia un argument 
de pes per a decretar la suspensió de llicències: el  recentment aprovat 
Pla  especial de Collserola recomana protegir els espais de transició que 
hi ha entre el nucli urbà i el parc natural. Per aquest motiu el setembre 
de l’any passat el Ple Municipal va aprovar la suspensió de llicències 
d’aquests dos àmbits. I actualment Ajuntament i AMB estan estudiant la 
reordenació  dels dos àmbits i eventualment el trasllat del sostre previst a 
l’esplanada de la Bòbila, que a diferència del de les Escales, és de titularitat 
majoritàriament privada. Es tractaria, doncs, de repetir l’operació que 
va permetre en el  moment oportú salvar la Vall. 

L’objectiu és assolir una actuació integrada en l’entorn de la Riera 
que posi en valor el projecte del corredor verd i el parc de la Bonaigua, 
endreçant l’espai al voltant del complex esportiu i permetent completar 
l’adequació del  col·lector de la riera de Sant Just, tot donant continuïtat 
a l’actuació del camí de la Muntanya per tal de connectar-lo amb el nucli 
urbà i que així esdevingui una veritable porta de Collserola.

D’aquesta forma, de tots els potencials creixements urbanístics que  
preveia el PGM de l’any 1976, només un s’acabarà desenvolupant en el 
mateix indret on estava projectat: els Garrofers. En aquest emplaçament, 
s’hi construiran 20 edificis de planta baixa i  dues  plantes pis (amb un 
total de 60 habitatges) i un gran parc de 20.000m2, el Parc de la Bonaigua, 
que permetrà, entre d’altres, recuperar la font de la Bonaigua i prolongar 
el corredor verd que en un futur no  gaire llunyà ha d’unir el Parc de Tor-
reblanca i Collserola. Per tant, es tracta d’un desenvolupament suau, 
poc dens i amb una  ràtio de zones verdes per metre quadrat molt 
superior al que requereix la normativa urbanística. 

Amb la propietat estem treballant per tal d’incorporar en el projecte 
d’urbanització algunes peticions que ens han traslladat des de l’AAVV de 
Bellsoleig amb l’objectiu d’evitar futurs problemes de mobilitat.

Finalment vull deixar clara una cosa:  l’Ajuntament de Sant Just 
no té cap interès  a forçar creixements a Sant Just. La gran majoria 
dels creixements que s’hi han produït o bé estaven recollits en el PGM 
de l’any 1976 (conveni de la Vall inclòs) o bé han estat de programació 
obligatòria per part de la Generalitat (cas del Mas Lluí). Quan el PGM 
atorga edificabilitat a terrenys de titularitat privada, com a administració 
tens dues possibilitats: o acordes desenvolupaments en aquest o un altre 
lloc amb la propietat o l’indemnitzes. D’haver seguit la segona opció, molt 
probablement l’Ajuntament de Sant Just en comptes de ser un dels més 
sanejats del país viuria una situació financera extremadament complicada. 
Val la pena tenir-ho en compte. 
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JOANA CERVERA, SANTJUSTENCA

"L'Ànnia té tanta màgia i tanta energia que ens està 
donant una lliçó de vida”

Ens hem de situar en un moment en què 
et diuen que l’endemà, la teva filla  entrarà 
en una operació de 9 hores, en què les pos-
sibilitats de supervivència són limitades.  La 
doctora es va agenollar al seu costat amb 
tendresa, amb naturalitat i amb molt d’amor 
li va explicar que el motiu pel qual li costava 
caminar o dibuixar era que tenia un petit 
bony al cap, que havia de confiar en ella i 
que l’hi trauria en l’operació.
A partir d’aquí, entenc que la relació 
amb la doctora ha estat igual de natu-
ral?

Hem tingut un acompanyament excel-
lent per part de tot l’equip sanitari del Servei 
d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron.  
A l’hospital, t’ensenyen a parlar amb ells 
amb naturalitat i això ajuda molt i va obrir 
una porta perquè l’Ànnia parlés de les seves 
pors, de les seves inseguretats o de la seva 
simptomatologia. 
L’Ànnia en l’àmbit de l’escola, de com-
panys i de classes ha tingut un suport 
enorme.  Va ser aquí quan va néixer el 
projecte dels estels? 

Quan va començar a fer quimioteràpia, la 
sala on la feia  tenia les parets blanques. En 
aquell moment vam començar a fer decora-
cions com una teràpia per a ella, amb treballs 
de Nadal  i de Sant Valentí amb els  quals 
vam emplenar la sala d’oncologia.  Quan 
l’Ànnia va saber que hi havia sales infantils 
de l’hospital que no tenien decoracions es 
va oferir per fer-les.

Vaig trucar a l’escola de l’Ànnia,  l’escola 
Frederic Mistral, i els  vaig dir que tenia un 
repte per a ells:  Què els  semblava si ens 
ajudaven a decorar l’Hospital Vall d’Hebron?  
La resposta va ser: Ho farem i ho farem de 
primera.

La màgia de l’escola de l’Ànnia va ser que 
van convertir una simple decoració de Nadal 
en un projecte educatiu.  Va ser increïble, 
els infants es barallaven per veure qui feia 
més estels.  També es va obrir una porta per 
parlar de malalties, es van treballar temes 
d’empatia, d’emocions, de diversitat i fi-
nalment vam omplir l’hospital amb 8.000 
estels que els infants de l’escola van fer 
en dos dies.
Què va significar això per a l’Ànnia?

Un dia que vam anar a l’escola amb 
l’Ànnia, cinc nenes es van acostar a ella i 
li van donar les gràcies per haver- los fet 
aquest regal, per haver explicat la seva 
història i per ser tan valenta.  

L’Annia té tanta màgia i tanta energia 
que ens està donant una lliçó de vida.  
Cada dia es desperta amb un somriure, 
cada dia vol jugar i aprendre, cada dia ens 
regala alguna cosa i ens ha ensenyat al seu 
pare i a mi a saber com mirar la vida i ser 
feliços dins d’un moment terriblement 
dur com el que estem vivint.
Teniu projectes per ajudar a la re-
cerca del càncer infantil?
Estem immersos en la iniciativa “Encén 
un Estel”, que consisteix en una pàgina 
web que veurà la llum en les setmanes 
vinents, on penjarem els 8.000 estels 
que van crear els infants de l’escola 
Frederic Mistral i on donarem a conèi-
xer la història de superació, de lluita, 
d’energia, de positivisme i de força 
de l’Ànnia. Tothom que vulgui podrà 
comprar un estel o constel·lacions i 
amb aquestes aportacions contribuiran 
a una nova línia de recerca pionera a 
l’Estat sobre l’estudi dels tumors cere-
brals.

Quan va comen-
çar la malaltia de 
l’Ànnia?

El juny del 2020, 
vam detectar que a 
l’hora de baixar les 
escales la nostra fi-
lla no coordinava bé 
els seus moviments.    
Poc després, a l’hora 

de fer un dibuix per a l’escola, vam veure 
que li tremolava la mà i aquest símptoma va 
ser el que ens va fer pensar que alguna cosa 
estava passant i que al final es va convertir 
en una llarga cursa de dinou mesos contra 
el càncer infantil. 
En el cas de l’Ànnia,  li van detectar un 
tumor al cap?

Ella té un tumor cerebral que està cen-
trat a la part del cerebel i tronc central, és 
a dir, la part de les emocions, de l’equilibri 
i la coordinació.  La van operar de seguida, 
i va sortir de l’operació sense parlar, sense 
caminar i no podia fer molts moviments.

Éreu una família molt esportista i 
acostumàveu a pujar muntanyes de 2.000 
m, veritat?

Quan estàvem a l’UCI, li vaig agafar la mà 
i li vaig dir: Ànnia, el que tenim per davant 
és pujar un 8.000, el teu pare i jo serem els 
teus xerpes i ho farem junts.  Hem anat fent 
campaments  base i a poc a poc ens hem anat 
apropant al cim. Ho hem aconseguit gràcies 
al seu esperit de lluita, de superació, de resi-
liència i de com ha estat capaç d’enfrontar 
tot aquest procés amb un somriure i amb 
una capacitat innata de voluntat.
Va ser la mateixa doctora la que li va 
comunicar a l’Ànnia que tenia un petit 
bony i que li havia de treure?

eNTReVISTA de

La Joana Cervera és la mare de l’Ànnia, una nena de set anys que el juny de 2020 li van detectar 
un tumor cerebral.
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el Pla d’Acció Municipal assoleix 
un 86,50 % de compliment

La Junta General de Promun-
sa ha nomenat com a nova gerent  
Hilda González Méndez, diplo-
mada en empresarials i Màster en 
direcció financera. Té experiència 
laboral a l’Empresa GAVANENCA 
DE TERRENYS I IMMOBLES, SA, 
l’Empresa Municipal de l’Ajunta-
ment de Gavà.  

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 
2019-2013 va ser aprovat el desembre de 
2019 i planifica les prioritats de l’acció 
del Govern Municipal en 8 eixos estra-
tègics, que es concreten en 82 objectius 
i 274 accions, dirigits a definir el model 
de municipi i les polítiques municipals 
a desenvolupar en aquest període.

En el mes de febrer de 2022, quan 
pràcticament han transcorregut tres 
quartes parts de l’actual mandat mu-
nicipal, el grau d’execució del PAM és 
del 86,50 %, xifra que pot considerar-se 
satisfactòria, tenint en compte que 

l’any 2020 i gairebé tot el 2021 una 
part important de l’actuació municipal 
es va alentir a causa de la pandèmia 
sanitària.

L’eix estratègic que presenta un 
menor grau d’execució és el 2, amb un 
73,68 %, que agrupa el conjunt d’ac-
tuacions d’obres a la via pública i als 
equipaments de titularitat municipal, 
atès que s’han produït restriccions tant 
en la circulació com en la utilització 
de l’espai públic i els equipaments pú-
blics, com a conseqüència de la situació 
sanitària,  la qual cosa ha dificultat 

NOVA GERENT
DE PROMUNSA

molt l’execució de les obres munici-
pals. Tot i això, encara queda mandat 
per augmentar el grau d’acompliment 
d’aquest eix. 

El pressupost municipal per a 2022, 
aprovat al Ple del mes de desembre de 
2021, contempla la dotació econòmica 
necessària per continuar avançant en 
l’assoliment dels objectius que plan-
teja el PAM durant aquest any i, en 
tot cas, es preveu el seu compliment 
en la pràctica totalitat dels objectius 
pretesos abans de la finalització del 
mandat, el maig de 2023.

Properament es publicaran les 
bases per accedir als pisos de lloguer 
públic de l'IMPSOL a Mas Lluí

UN PROJECTE ENFOCAT A L’ESTALVI 
ENERGÈTIC

El disseny de l’edifici respon a un nou 
model d’habitatge que busca la reducció de 
la despesa energètica, la flexibilització dels 
espais, la perspectiva de gènere i la forta 

La promoció de protecció oficial que 
l’IMPSOL està construint al carrer Ca-
talina Catasús de Mas Lluí comprèn 30 
pisos en règim de lloguer i 35 places 
d’aparcament soterrat. 12 pisos estaran 
reservats a joves menors de 35 anys.

Es preveu que els pisos estiguin cons-
truïts entre finals de 2022 i principis de 
2023 i que les persones adjudicatàries 
puguin entrar-hi a viure durant el primer 
trimestre de l’any vinent.

vinculació amb el paisatge urbà. Algunes de 
les característiques principals de l’edifici, 
que ha obtingut una qualificació energètica 
A, són l’atri central, que actua com a meca-
nisme de regulació tèrmica, i el sistema de 
ventilació creuada, que permetrà reduir la 
demanda energètica.

Les bases per accedir a aquesta pro-
moció d’habitatge protegit es faran pú-
bliques durant el segon trimestre del 
2022. Les persones que vulguin optar-hi, 
hauran d’estar inscrites al registre de 
sol·licitants d’HPO de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, un tràmit que pot 
trigar diverses setmanes i, per tant, cal 
iniciar amb antelació. 

La visita d’obres ha comptat amb la 
participació de la Corporació Municipal i les 
conselleres i consellers de PROMUNSA. 

Visita d'obres a la promoció d'habiatges de lloguer públic a Mas Lluí
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El ple del mes de 
setembre va aprovar la 
suspensió, durant un any, 
de les tramitacions urba-
nístiques en les Unitats 
d’Actuació 1, 3 i 4 de la 
zona de la Bonaigua (La 
Bòbila-Can Padrosa, Les 

Sobre les obres d’urbanització del sector Garrofers 
(al costat de la masia de Can Mèlich)

Render de la futura urbanització del sector Garrofers

A finals de l’any passat, la propi-
etat del sector de Garrofers va inici-
ar les obres d’urbanització d’aquest 
àmbit. Els projectes d’urbanització 
i de reparcel·lació del sector UA2 
Garrofers es van aprovar l’any 2009, 
però les obres no es van arribar 
a iniciar,  quedant tot aturat per 
part de la propietat privada amb 
l’arribada de la crisi econòmica. 
L’Ajuntament està treballant amb 
els promotors i el veïnat per tal de 
millorar el projecte d’urbanització, 
especialment en aquells aspectes 
relacionats amb la mobilitat.

Aquest àmbit queda fora del 
Parc de Collserola i té una superfí-
cie de 36.000 m2, dels quals més de 
la meitat (prop de 20.000 m2) estan 
qualificats de parc urbà. L’edifica-
bilitat màxima és de 105 habitatges 
i 12.006 m2 de sostre edificable, 
tot i que les propostes presenta-
des a l’Ajuntament preveuen una 
construcció de 60 habitatges, amb 
blocs petits de planta baixa + dues 
plantes.

SUSPESES, DURANT UN ANY, LES TRAMITACIONS A L’ÀMBIT DE LA BONAIGUA PER 
REPENSAR L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA

Escales i c. de la Riera) per tal 
de revisar les condicions d’or-
denació urbanística d’aquests 
àmbits.

Les UA 1, 3 i 4 es troben 
dins de l’espai funcional del 
PEPNat, que les determina 
com una zona de transició en-

tre el Parc Natural i la trama 
urbana, amb l’objectiu de pro-
tegir la biodiversitat del Parc.

Aquests tres sectors for-
men part del Pla parcial de 
la Bonaigua, aprovat el 1976 i 
que fou revisat els anys 2002 
– 2003.
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184 veïnes i veïns de Mas Lluí responen l’enquesta 
del procés participatiu del barri

RESUM DE RESULTATS DE L’ENQUESTA

El 16 de febrer es van fer públics els resultats de l’enquesta 
del procés participatiu Mas Lluí – Centre Cívic Soledat Sans i 
Serafini, en què el veïnat ha pogut expressar la seva opinió sobre 
diversos aspectes que afecten el barri i fer propostes sobre els 
usos dels espais del nou equipaments que estan per definir.

Les 2080 veïnes i veïns del barri de Mas Lluí nascudes el 

Edat de les persones que han respost l’enquesta

Quin any et vas instal·lar a Mas Lluí?

Consulteu els resultats complets 
a santjust.cat/participa o a través 
d’aquest codi QR

On vivies abans d'instal·lar-te a Mas Lluí?

Sant Just Desvern: 49 persones

 Àrea metropolitana de Barcelona: 129 persones

Resta de Catalunya: 4 persones

Fora de Catalunya: 2 persones

Aspectes més ben valorats del barri. ELS 5 MÉS VOTATS
1. Proximitat amb Collserola – 110  
2. Tranquil·litat – 97 
3. Zones verdes, infantils i esportives – 70  
4. Urbanisme – 60 
5. Ambient al barri – 48

Quines de les activitats que es fan al barri valores més 
positivament? LES 3 MÉS VOTADES
1. Mercat ambulant – 161 
2. Festes tradicionals – 122 
3. Espectacles infantils – 72

Aspectes a millorar al barri. ELS 5 MÉS VOTATS
1. Accessos al barri – 79  
2. Residus, neteja i manteniment de l'espai públic – 69  
3. Oferta de transport públic – 67  
4. Oferta de comerç – 60  
5. Mobilitat al barri i aparcament – 56

Quins serveis concrets t’agradaria que s’oferissin al Centre 
Cívic Soledat Sans? ELS 5 MÉS VOTATS 
1. Activitats esportives (zumba, ioga, pilates, aerobic) – 34 
2. Espai infant-nadó / Espai de joc – 32 
3. Aula d'estudi / Biblioteca – 24 
4. Tallers d'arts plàstiques i manualitats – 23 
5. Cursos de cuina – 22

2005 o abans han tingut accés a l’enquesta, que s’ha vehiculat 
a través de la nova plataforma de participació de l’Ajuntament. 
La consulta ha comptat amb la participació de 184 persones (un 
8,85% de les que hi tenien dret), un percentatge que supera el de 
processos participatius recents, com el de tria del nom del Parc 
de la Rambla o el de la plaça de la Pau.

Menys 
de 25 
anys

Abans 
del 

2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

30

40

50

60

70

De 26 
a 35  
anys

De 36 
a 45  
anys

De 46 
a 55  
anys

Més 
de 56  
anys

EL BUTLLETÍ FEBRER 2022 9 



VICENÇ VILLATORO, DIRECTOR DEL MEMÒRIAL DEMOCRÀTIC

“La publica-
ció de la memòria 
d’exili de Josep 
Milà i Mitjans té, 
a més d’un evident 
interès local per a 
Sant Just, un inte-
rès general, perquè 
ens ajuda d’una 

manera molt intensa a completar la me-
mòria d’alguns aspectes i moments his-
tòrics. En primer lloc, perquè la memòria 

sempre és local. En segon lloc, perquè una 
memòria explicada en primera persona, 
precisa en les dades, sincera en l’enfoca-
ment i prolixa en el desenvolupament és 
excepcional enmig dels grans silencis que 
envolten les experiències personals d’aquell 
període de guerra i immediata postguerra. 
En tercer lloc, perquè ens parla d’un sec-
tor ideològic, el que podríem anomenar 
el catalanisme radical, relativament poc 
recordat. En quart lloc, perquè el període 
que va entre la retirada de febrer del 39 i el 

Presentació de la XXV Miscel·lània, Memòries de 
l’exili del santjustenc Josep Milà i Mitjans

El Centre d’Estudis Santjustencs va pre-
sentar a l’Ateneu la Miscel·lània d’Estudis 
Santjustencs XXV, Memòries de l’exili de 
Josep Milà i Mitjans, basada en els escrits 
extrets de les seves llibretes trobades per 
sorpresa pels seus nets.

Milà va estar durant molts anys al cap-
davant d'un dels forns de pa més antics de 
Sant Just: "Cal Forner nou". Amagat a la seva 
casa del carrer Bonavista, i després d’haver 
abandonat l’exili, va dedicar bona part del 
seu lleure obligat a fer un recull memorial 

de les experiències viscudes, on descriu 
en primer lloc la dificultosa fugida cap a la 
frontera i prossegueix a explicar la narració 
detallada de les incidències que van patir els 
internats al camp de concentració d’Argelers. 

A l’acte de presentació van participar 
Joan Basagañas, alcalde de Sant Just; Maria 
Quintana, presidenta del Centre d’Estudis 
Santjustencs; Vicenç Villatoro i Lamolla, 
director del Memòrial Democràtic; i Miquel 
Almela i Francesc Blasco, coordinadors de 
la Miscel·lania.  

Les escoles 
de Sant 
Just visiten 
el projecte 
expositiu 
MONS 

A principi de febrer es va inaugurar El Món Propi, la 
primera de les tres exposicions multidisciplinàries que es 
duran a terme a l’Espai MercArt durant 2022. La primera 
planta del Mercat Municipal de Sant Just acull fins al 24 
d’abril l’obra de sis artistes dins de l’àmbit de la creació 
contemporània: Hernán Ardila, Biel Capllonch, Patricia 
Dauder, Anna Dot, Sarah Reva Mohr i Miquel Planas.

Un dels objectius de MONS és acostar a la població 
de Sant Just un planter d’artistes avantguardistes i buscar 
la complicitat i participació del món local.   

En aquesta línia diferents centres educatius del poble 
ja han participat en activitats educatives i exposen els 
seus treballs en una zona habilitada per a ells. 

D’altra banda, amb la col·laboració de Cal Llibreter, 

s’han presentat dos llibres que ens apropen a 
altres mons: El món poètic, d’Antoni Clapés 
i  El país de l’altra riba, de Maite Salord.

començament efectiu de la guerra europea 
al front francès a començaments de l’any 
1940 ha quedat una mica desdibuixat entre 
les dues guerres. I el drama dels camps 
francesos, duríssims, mig de refugiats, mig 
de presoners, ha quedat eclipsat en la me-
mòria per la barbàrie dels camps nazis. I 
sobretot perquè aquesta memòria personal 
ens ofereix una imatge viva de l’exili, amb 
tota la grandesa i tota la misèria, èpic i 
sòrdid alhora. Un llibre que ha d’interessar 
més enllà de Sant Just”
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25 anys essent espai de trobada i de relació per al 
jovent de Sant Just

1997 – 2022: I 25 ANYS DESPRÉS…

Tenyim de lila i de reivindicacions el mes de març
El compromís de 

l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern amb les 
polítiques de gènere 
i d’igualtat és ferm. 
Tot i que dia a dia es 
treballa a través de les 
polítiques i de l’acció 

de govern, durant el mes de març pren un 
protagonisme especial amb la voluntat de 
sensibilitzar la ciutadania en general. En 
aquest sentit, el programa per comme-
morar el Dia Internacional de les Dones, 
aglutina diferents propostes organitzades 
per entitats, col·lectius, equipaments i 
Ajuntament: activitats infantils, tallers, 
teatre, ioga, exposicions... Podeu consultar 
la informació a santjust.cat i a la contra-
portada del Butlletí.

L’AJUNTAMENT REPARTIRÀ 
MOCADORS LILES A TRAVÉS 
DEL TEIXIT COMERCIAL I 
D’EQUIPAMENTS PER DECORAR ELS 
BALCONS O PORTAR-LOS A SOBRE 
PER REIVINDICAR ELS DRETS DE LES 
DONES

L’Ajuntament repartirà mocadors 
liles a través del teixit comercial i 
d’equipaments per decorar els balcons 
o portar-los a sobre per reivindicar els 
drets de les dones

L’activitat central, però, serà el 12 de 
març a Can Freixes. Fa un any just que 
es va donar la benvinguda a la decisió 
que Can Freixes acollís el futur espai 
feminista de Sant Just. Enguany, es fa 

una crida a la ciutadania perquè vingui 
a conèixer els plànols de la Casa de les 
Dones, a compartir opinions disteses 
en un berenar i a “construir” un jardí 
de pedres amb missatges feministes al 
costat de la masia. 

Tot i que en l’àmbit de la igualtat de 
gènere s’ha avançat força, reivindicar els 
drets de les dones és una tasca encara 
necessària. I ho és perquè la igualtat 
d’oportunitats no està garantida en tots 
els àmbits i espais. Per això la com-
plicitat d’entitats, d’equipaments, de 
comerços i de la societat en general és 
tan important per anar guanyant majors 
quotes d’igualtat en l’esfera pública i 
en la privada, explica la regidora de 
Polítiques de Gènere i Igualtat, Alicia 
Murciano.
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El Casal de Joves porta un quart de segle oferint serveis 
i propostes adreçades al jovent. Convertir-se en espai de 
referència per ells no ha estat un camí fàcil, però amb el 
pas dels anys s’han forjat dinàmiques de treball, projectes, 
implicació i una adaptació a les noves realitats del col·lectiu 
que han estat cabdals perquè facin ús dels diferents serveis 
i se’l sentin seu. 

El regidor de Joventut, Just Fosalva, destaca que a 
banda de les persones implicades en una o altra entitat, pel 
Casal hi passen passen un gran nombre de nois i noies que, 
tot i no participar de les activitats que periòdicament s’hi fan, 
utilitzen l’equipament com a punt de trobada i de relació. 

Al Casal de Joves estem començant un any molt 
especial. Fa 25 anys que es va fer realitat la inauguració 
d’aquest espai juvenil a Sant Just Desvern, el Parador 
s’havia quedat petit…

Així que estem de celebració!!! I ens agradaria molt 
compartir-ho perquè, EL CASAL, com tothom el coneix, ha estat 
un espai de moltes persones, entitats, professionals i, sobretot, 
joves que, al llarg d’aquests anys, l’han omplert de vida i activitats. 

Per nosaltres, poder-ho recordar amb tots i totes vosaltres és 
motiu d’una gran alegria i és per això que estem preparant tot un 
seguit d’actes que esperem es puguin posar en marxa ben aviat.

Per començar, donarem la benvinguda a aquest any vestint 
de gal·la el Casal amb una pancarta commemorativa a la façana 
on lluirà el logotip guanyador del concurs del 25è aniversari que 
vam realitzar al desembre passat i que ha estat dissenyat per una 
persona jove del municipi.

I arribaran moltes coses més, ja anirem informant de tot a 
través de les nostres Xarxes Socials i els mitjans de comunicació 
habituals, però el nostre desig és organitzar diferents activitats 
i actes que ens permetin retrobar-nos amb tota la gent que ha 
omplert el Casal de Joves al llarg de la seva història i poder retre 
l’homenatge que la participació del jovent de Sant Just durant tot 
aquest temps es mereix.

Per la nostra part, 25 anys després seguim il·lusionats/des per 
continuar compartint aquest projecte, així que tan sols podem 
donar-vos les gràcies per fer-ho possible!

L’Equip d’Educadors/es del Casal de Joves



COMeRÇ SANT JUST

21 comerços i serveis han obert les 
seves portes a Sant Just durant el 2021
UREYB PHOTOGRAPHY
 Estudi de fotografia 
C. Bonavista, 1, Local 3

GINA BEAUTY CARE 
Saló de manicura 
Ctra. Reial, 51

PERFECT NAILS
Saló de manicura 
Plaça Parador, 3

CHOCOLAT BOX
Gelateria i pastisseria 
C. Rosa de Luxemburg, 4

GRANEL SANT JUST
   Productes d’alimentació a 
granel 
C. Salvador Espriu, 5B – 
Local 4

BS CHOCOLAT
Pastisseria/xocolateria 
C. Salvador Espriu, 6

BABY FOTO BARCELON
Estudi fotogràfic 
C. Cadenes, 8

ACCENT SOCIAL
Servei d’atenció 
domiciliària 
C. Creu, 9

FOODIS
Restaurant  
C. Rosa Leveroni, 10

SERVI-LLAR MAS LLUÍ
Servei per a la llar 
C. Rosa Leveroni, 10

LERUAT CONSULTING 
Servei de consultoria i 
assessorament jurídic 
C. Rosa Leveroni, 12

PSICOLOGIA INFANTIL
Psicologia  
C. Josep Padrosa, 14

OPTICALIA MAS LLUÍ
Òptica 
C. Rosa de Luxemburg, 14

PICOTEKA
Restaurant 
C. Font, 17

ESTHETIC GARDEN
Saló de bellesa 
C. Rosa de Luxemburg, 22

SERVEIS IMMOBILIARIS
C. Sadet, 23

YOGA SANT JUST
Centre de ioga 
C. Rosa de Luxemburg, 24, 
Local 4

LUNA LLENA
Centre de benestar i salut 
C. Rosa Leveroni, 26

LA BOMBONERA
Pastisseria/bombons 
Ctra. Reial, 159, Local 3

PIZZERIA CARLOS 
Restaurant 
Ctra. Reial, 159

MANPOWER
 Agència de contractació de 
personal 
C. Frederic Mompou

Ja està disponible la nova 
oferta formativa de tallers per 
a la recerca de feina, orga-
nitzats amb la col·laboració 
dels ajuntaments de Sant 
Joan Despí i Sant Feliu de 
Llobregat, i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. Els 
tallers seran prioritàriament 
presencials, tot i que es poden 
veure modificats en funció del 
context epidemiològic.

disponible l’oferta formativa 2022 per a persones 
inscrites a les borses de treball municipals

Els tallers s’adrecen a 
persones inscrites a les bor-
ses de treball municipals i 
aborden diversos aspectes, 
tant motivacionals com de 
cerca de feina, definició 
d’objectius professionals i 
noves metodologies, com 
ara el mètode Marie Kondo. 
Totes les accions formatives 
són gratuïtes i requereixen 
inscripció prèvia.

Durant el mes de març 
s’obren els períodes d’ins-
cripcions per als cursos 
“Com ser seleccionat/ada a 

El 14 de febrer va començar 
la quarta edició del Programa 
3+6. Enguany, la Fundació DKV 
Integralia ha tornat a ser la be-
neficiària d’aquest programa 
de subvencions, per valor de 
40.000 €, mitjançant el qual han 
contractat tres persones amb 
discapacitat acreditada. Com 

Comença la quarta edició del Programa 3+6
en l’edició anterior, les persones 
contractades ocuparan el lloc 
de treball d’agent d’atenció al 
client multicanal.

El Programa 3+6 és un pro-
grama de foment de l’ocupa-
ció de nou mesos de durada, a 
través dels quals s’ofereix for-
mació a mida i ocupació a tres 

persones aturades. Durant els 
primers tres mesos de contracte, 
les persones beneficiàries reben 

formació i compten amb accions 
d’orientació sociolaboral.

Per a més informació, podeu 
adreçar-vos al Servei de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
o consultar tota l’oferta forma-
tiva a través d’aquest codi QR.

Infojobs” i “Si la vida et dona 
llimones, fes llimonada! Resi-
liència motivadora”.

* Si has obert un negoci a Sant Just al 2021 i no apareixes a 
aquest llistat, posa’t en contacte amb el servei de Promoció 
Econòmica a promocioeconomica@santjust.cat.
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Fires i festes del comerç local durant el 2022

Maig OctubreJuny NovembreSetembre desembre

Fira de 
Primavera

Shopping Night i 
Sant Just al carrer

Sant’s 
Market

Encesa dels 
llums de Nadal

Nova Fira 
a Mas Lluí

Mercat de 
Nadal

L’oferta formativa per a 
empreses per al 2022 ja està 
disponible, amb un total de 38 
seminaris i accions gratuïtes 
adreçades a emprenedores i 
emprenedors, així com a em-
preses i el seu personal.

Les accions formatives, 
organitzades conjuntament 
pels ajuntaments de Sant Just 
Desvern, Sant Feliu de Llo-
bregat i Sant Joan Despí, i 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, es distribueixen 
en els següents blocs:

Oferta formativa per a empreses per 
al 2022

• Àrea TIC i digitalització: 
creació de pàgines webs, posi-
cionament SEO/SEM i xarxes 
socials d’ús empresarial

• Àrea comunicació, màr-
queting, vendes i tècniques 
comercials: copywriting di-
gital i tècniques per parlar 
en públic

• Àrea habilitats direc-
tives: mindfulness i procés 
de selecció de personal amb 
mètode DISC

• Àrea gestió empresarial: 
certificat digital per a per-

Sant Just ja 
compta amb 
tres punts 
d’informació 
turística (l’Hotel 
Hesperia, el 
Mirador de 
Sant Just i 
l’Ajuntament). 
Aquests punts 
ofereixen 
informació del 
Consorci de 
Turisme del 
Baix Llobregat, 
complementant 
la funció de 
les oficines de 
turisme.

La plataforma de comerç 
electrònic “SantJustMarket” 
deixarà d’oferir servei prope-
rament a petició de les asso-
ciacions de comerç. Malgrat 
la implicació inicial dels co-
merços i els esforços de totes 

Les associacions de comerç i l’Ajuntament 
acorden donar de baixa la plataforma 
Marketplace “SantJustMarket”

les parts, els establiments no 
han pogut mantenir actua-
litzada la pàgina amb nous 
productes, de manera que 
no s’han assolit els objectius 
de vendes que s’havien fixat 
inicialment.

“SantJustMarket” es va po-
sar en funcionament a mitjan 
2021 amb l’objectiu d’oferir un 
nou canal de venda als comer-
ços del municipi i impulsar la 
reactivació econòmica arran 
de l’impacte de la Covid-19. 

L’Ajuntament, d’acord amb les 
associacions de comerciants, 
va engegar una campanya de 
comunicació i va destinar re-
cursos econòmics i tècnics per 
implementar la plataforma .

sones autònomes, requisits 
legals de la venta online i 
altres.

• Àrea Innovació i RSE: 
criptomonedes, emprenedo-
ria social i la llei d’igualtat 
de gènere.

Per a més informació, 
podeu adreçar-vos al Ser-
vei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament o consultar 
tota l’oferta formativa a tra-
vés d’aquest codi QR.
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NOTÍCIeS BReUS

La Policia Local ha incorporat un 
nou cotxe a la seva flota, la qual cosa 
forma part de la renovació prevista 
en els pressupostos d’enguany. Es 
tracta d’un cotxe híbrid, de rèn-
ting i adquirit mitjançant un acord 
marc amb l’Associació Catalana de 
Municipis. També compta amb la 
retolació homologada que marquen 
les directrius europees

A final del mes de febrer, en el marc 
del Saló Internacional de la Seguretat 
(SICUR), l’alcalde de Sant Just Joan Ba-
sagañas,  va rebre una placa de reconeixe-
ment per la participació de l’Ajuntament 
en el projecte M7 de seguretat ciutadana 
i urbana.  A l’acte també van assistir-hi el 
regidor de Seguretat Ciutadana, Pedro 
Soria, i el cap i el sotscap de la Policia 
Local, Pedro Moreno i Sergio Ferrando, 
respectivament.

Sant Just compta amb l’aplicació M7 
de cooperació policial interterritorial des 
de 2014.  Aquesta eina, de contacte ràpid 
entre la ciutadania i les policies municipals, 
es pot fer servir mitjançant una aplicació 
mòbil gratuïta que permet l’enviament 

de missatges d’emergència i trucades ge-
olocalitzades, així com l’enviament d’in-
cidències. L’aplicació també ofereix un 
servei de marcació ràpida dels números 
de telèfon dels cossos de seguretat o de les 
administracions públiques i un número 
d’atenció a la dona que no deixa rastre 
de la trucada.

Una altra de les seves funcionalitats 
és un sistema de detecció immediata de 
vehicles d'interès policial compartit entre 
diferents municipis del Baix Llobregat.  
Gràcies a aquest sistema, el passat mes 
de gener la Policia Local de Sant Just va 
detectar l’entrada al municipi d’un vehicle 
robat i va detenir a Esplugues al conductor, 
que tenia antecedents per robatoris amb 
arma de foc.

Actualment, gràcies a l’aplicació es 
produeixen al municipi una mitjana de 
250 avisos mensuals mitjançant els quals 
la ciutadania es posa en contacte directe 
amb la Policia Local per alertar d’alguna 
incidència.  L’aplicació es pot descarregar 
a santjust.cat 

Reconeguda la participació de Sant Just desvern en el 
projecte M7 de seguretat ciutadana i urbana

Nous vestidors al Camp de Futbol

Aquest mes de març està previst 
que comencin les obres d’uns nous 
vestidors ubicats al camp gran del 
Camp de Futbol, al costat de Ramón 

y Cajal. Es tracta de la construcció 
de quatre vestidors nous, tres per 
a equips i un per a àrbitres que se 
sumaran als existents

Canvi d’ubicació 
dels aparcaments en 
superfície al c. Creu

Aquest mes de març es modifica el costat 
d’estacionament dels vehicles del carrer Creu, 
entre el tram que va des del carrer Bonavista 
a la Rambla Sant Just. El canvi es fa per tal de 
millorar el pas de vehicles de grans dimensi-
ons com els del servei de recollida de residus 
que actualment tenen dificultats per poder-hi 
circular.
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NOTÍCIeS BReUS

Obres a la Rambla 
de Sant Just

Les obres que s’estan fent a la 
Rambla de Sant Just estan relaciona-
des amb el subministrament elèctric 
i són de promoció privada.

La ciutadania de Sant Just Desvern ha 
demostrat novament el seu compromís 
ambiental dipositant 95.311 kg de roba 
en desús als nous contenidors taronges 
Solidança / Roba Amiga repartits arreu 
del municipi. Gràcies a les donacions de 
roba en desús s’ha fomentat l’economia 
circular amb valor social, s’ha evitat la 
generació de rebuig i s’han evitat 787.269 
kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

El gest de dipositar roba als conteni-
dors Solidança / Roba Amiga ha convertit 
Sant Just Desvern en un dels territoris 
referents en recollida de tèxtil, amb 5,63 

Sant Just desvern referma el seu 
compromís social i ambiental amb 
Solidança / Roba Amiga

kg per habitant i any, una dada molt per 
sobre de la mitjana catalana (2,51 kg per 
habitant i any). 

El bitllet senzill de totes les línies d’au-
tobús de Transports Metropolitans de 
Barcelona es pot pagar amb targeta a bord. 
Aquest nou sistema que ha posat en marxa 
TMB converteix Barcelona en la primera 
ciutat de l’Estat espanyol on el bitllet sen-
zill de bus es paga amb targeta bancària 

el bitllet senzill de les línies d’autobús 63 
i 157 ja es pot pagar amb targeta a bord

com a alternativa a l’efectiu. A Sant Just, 
aquest canvi afecta les línies 63 i 157.

Aquest mitjà de pagament, apte tam-
bé per a telèfons i rellotges intel·ligents, 
facilita l’accés dels usuaris esporàdics al 
transport públic, evita contactes i agilitza 
el servei.

Partit Demòcrata Endavant Sant 
Just és el nou nom del grup municipal 
format per la Laia Flotats, que n’és la 
portaveu., acompanyada del Josep M. 
Cortès i el Pere Bosch. Aquest grup 
es va presentar a les eleccions amb el 
nom de JuntsXCAT-AR, i a partir de 
la modificació del grup de l’any 2021, 
van comunicar que farien un canvi 
de nom, el qual es va formalitzar en 
el Ple del 27 de gener.  

Nova 
denominació del 
grup municipal 
encapçalat per la 
Laia Flotats

es quadruplica la instal·lació de plaques 
solars a Sant Just en el darrer any

L’any passat l’Ajuntament va posar en 
marxa una campanya per promoure la ins-
tal·lació de plaques solars fotovoltaiques al 
municipi que ha estat tot un èxit. Respecte 
d’anys anteriors, durant 2021 s’han tramitat 
quasi quatre vegades més de permisos d’obres 
per a la instal·lació de plaques solars, fet que 
ha contribuït a millorar el medi ambient a 

Sant Just amb energia lliure d’emissions de 
CO2, entre d’altres avantatges.

L’Ajuntament ofereix bonificacions fiscals 
per a particulars i empreses que instal·lin 
energies renovables i que les persones inte-
ressades puguin tramitar una vegada disposin 
del permís d’obres a l’Organisme de Gestió 
de Tributs de la Diputació de Barcelona
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eN FLAIX
La triatleta santjustenca, 
Helena Moragas, ha 
aconseguit recentment 
la quarta posició del 
Campionat Mundial Júnior 
de Triatló, el nivell màxim 
dins la seva categoria.

La veïna Irene 
Pujadas guanya 
el Premi Ciutat de 
Barcelona 2021 amb 
el seu primer llibre 
'Els desperfectes'. 
L’obra de Pujadas 
ha estat escollida en 
l’apartat de Literatura 
Catalana. 

Sant Just va recordar el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència amb una 
taula rodona organitzada per Ràdio Desvern i l’Ajuntament, en la qual 
dones del poble vinculades als àmbits científic i tecnològic van animar les 
noies a trencar estereotips i escollir carreres TEC. 

El Celler de Can Ginestar 
ha acollit durant el mes 

de febrer l’exposició 
“Mirades”, de  la Carme 

Navarra Pruna. Una mostra 
que és un petit viatge pel 

món pictòric de l’artista 
santjustenca i amb la qual 

l’Ajuntament vol reconèixer 
la seva trajectòria. 

A mitjan febrer es va 
fer una jornada escolar 
de bàsquet a Sant Just, 
organitzada per la 
Federació ACELL amb la 
col·laboració de Special 
Olympics Catalunya, 
Fundació Leo Messi, 
Fundació Johann Cruyff 
i l’Ajuntament de Sant 
Just. 

L'1 de març, un centenar de persones es van manifestar en una 
concentració per la pau i de condemna a la invasió militar a Ucraïna davant 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern
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CARNAVAL

A final febrer s’ha constituït la Taula Institucional de Salut Mental, 
amb la representació de diferents institucions i serveis que 
treballen aquest àmbit. L’objectiu d’aquest nou òrgan és donar 
suport al programa de Salut Mental “Pla adaptat a les necessitats 
municipals de Sant Just Desvern” 

Enguany no hi ha hagut 
la tradicional rua pels 
carrers de Sant Just, però 
el Carnestoltes ha continuat 
sent el protagonista 
d’aquestes dates a través 
de la festa i el concurs 
de disfresses al Parc 
Maragall. També s’ha fet un 
espectacle de xirigotes al 
Casal de Joves. 

FITXeS d´eMPReSA

Delirium Advertising

Empresa constituïda l’any : 1999

Plantilla: 28 persones

“Delirium és una agència especialitzada en 
estratègia, creativitat, producció de continguts i 

performance”

Glifing

Empresa constituïda l’any : 2012

Plantilla: 35 persones

“Som els creadors del mètode Glifing, el qual permet 
entrenar la lectura de manera lúdica i atractiva per 

no deixar cap infant enrere”
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Al novembre de 2018 vam decidir, per unanimitat, 
declarar Sant Just Desvern municipi feminista. 
Amb aquesta declaració institucional acceptem 
el compromís d’implementar progressivament les 
mesures que es proposen al “Decàleg per la cons-
trucció de ciutats feministes”, i assumim la respon-
sabilitat de proveir els recursos necessaris per fer 
efectives les polítiques feministes i d’equitat. 

El punt 2n del decàleg estableix: “Prioritzar la 
transversalitat de les polítiques feministes i avan-
çar en el pressupost municipal, des d’una perspec-
tiva de gènere, com un potent instrument per a la 
realització de polítiques públiques d’equitat.”. 

Aquesta mirada és clau perquè en els pressu-
postos tenim una eina molt important per poder 
escriure amb tinta lila, eliminant les desigualtats 
mitjançant la distribució dels recursos públics en-
tre homes i dones. Per aquesta raó, la nostra pro-
posta és la incorporació d’una consultora externa  a 
fi de revisar l’impacte de gènere en els pressupos-
tos municipals de l’any vinent, que ens acompa-
nyi en el disseny d’una metodologia que incorpori 
criteris qualitatius i quantificables, amb l’objectiu 
de confeccionar els pressupostos futurs amb 
perspectiva de gènere. 

Animem a iniciar el procés de la integració de 
gènere a les diferents àrees i regidories de l’Ajunta-
ment, incloent la formació en transversalització 
de la política i perspectiva de gènere per als 
regidors i regidores, tant de l’equip de govern com 
de  l’oposició. 

Per últim, i gràcies a la Conselleria d’Igualtat 
i Feminismes que està tirant endavant polítiques 
de conciliació de la vida laboral, personal i fa-
miliar, com per exemple el programa Temps per 
Cures,  en què el Govern es corresponsabilitza de 
les cures oferint serveis de cangur públics per a 
infants i adolescents de 0 a 14 anys, aviat podrem 
disposar d’aquest servei a Sant Just Desvern.

ENDAVANT
SANT JUST !  

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
de Endavant Sant Just

MIREM UN SANT 
JUST LILA 

Désirée Slauka 
Triler Trujillo
Grup Municipal d’ERC

GRUPS MUNICIPALS

La Vall de Sant Just està salvada, ara toca continuar prote-
gint el Parc Natural de Collserola. Es va salvar l’any 2006 quan 
l’Ajuntament, responent al sentit majoritari de la ciutadania, 
va modificar el Pla General Metropolità (MPGM) que suprimia 
les zones edificables des del nord del Parc de la Bonaigua en 
amunt, alhora que també preservava les masies i els seus 
entorns i eliminava vies de comunicació previstes a la mun-
tanya. 

No va ser fins 4 anys després, l’any 2010, que el Govern 
de la Generalitat, presidit pel molt honorable José Montilla, 
va declarar els límits Parc Natural de Collserola, coincidents 
amb aquelles marques. Al 2020 i 2021  aquella declaració 
s’ha vist reforçada per una MGPM de tot el seu àmbit i del Pla 
de Protecció del medi ambient i el paisatge del Parc Natural, 
conegut com a PEPNAT. 

El PEPNAT que no té ni un any de vigència, preveu una figura 
molt útil per a protegir el Parc Natural de Collserola, els es-
pais funcionals. Són àmbits contigus al Parc on el Pla permet 
actuar urbanísticament per defensar els objectius mediam-
bientals i paisatgístics que vol aconseguir. La importància 
dels espais funcionals  rau en el fet que tot i que no formen 
part del Parc de Collserola, ja que són espais urbans i urba-
nitzables i on no és obligatori actuar sobre ells, el Pla permet 
fer-ho si hi ha voluntat i capacitat. Una oportunitat que el 
PSC no ha volgut desaprofitar. 

Amb l’objectiu de continuar protegint Collserola i anar més 
enllà de “Salvar la Vall”, el passat setembre, l’equip de Govern 
de l’Ajuntament, va impulsar la suspensió de llicencies de 
construcció de les 3 unitats d’actuació del Planejament de la 
Bonaigua que no s’havien començat a gestionar. Aquesta ini-
ciativa va obtenir el suport de tot el Ple, excepte el del regidor 
no adscrit Kiko Ferrer.

La quarta unitat d’actuació de la Bonaigua (Garrofers), situ-
ada en trama urbana, entre l'Institut i Can Melich, es va quedar 
fora perquè a diferència de les altres ja s’havia gestionat el 
seu desenvolupament urbanístic. Incloure-hi la podria acabar 
produint greus perjudicis econòmics al Consistori. Tanmateix, 
la vigilància del seu desenvolupament fa preveure que no 
s’ubicaran més de 60 habitatges – tot i que els sostre eren 105 .

Mitjançant la suspensió de llicències, volem evitar que es 
consolidessin les actuacions previstes al planejament vigent 
des del 2003, que permet construir habitatges de fins a planta 
baixa i quatre pisos a l’espai de la Bòbila, tocant al parc.

Amb la suspesió de llicències el PSC cerquem replante-
jar-nos tot aquest espai per fer-ne una transició més respec-
tuosa, progressiva i sostenible entre el Parc Natural i la zona 
urbana de Sant Just, protegint així el Parc de Collserola.

PROTEGIR 
COLLSEROLA

Josep M, Rañé
Grup Municipal 
del PSC

Al darrer Ple Municipal del mes de gener, el-
nostre grup municipal, format pel Josep Maria Cortés 
Artigas, el Pere Bosch Cuscó i la Laia Flotats Bastar-
das, va canviar de nom , i ara s’anomena Endavant 
Sant Just. 

Endavant Sant Just  és l’eina que se centra 
en els veïns i les veïnes de Sant Just. Hem fet el 
pas per reformular el nostre espai polític i concentrar 
tota  l’energia en els temes de Sant Just que us afec-
ten a tots i totes. Aquest és l’espai on ens   trobem 
tant els de sempre, com els nous i noves a Sant Just. 
Perquè només pot anar Endavant Sant Just si nin-
gú ni cap barri es queda enrere. 

Endavant Sant Just era necessari per fugir 
de debats estèrils i confusions que últimament ens 
feien gastar energies en explicacions innecessàries, 
que no aportaven res. Per això ens hem decidit per 
aquest pas Endavant, ja que el nostre compromís 
se centra a millorar el dia a dia de tot Sant Just i 
a treballar per un projecte municipal de futur, propo-
sant una nova manera de fer Sant Just: més net, més 
segur, més culte, fiscalment més just, millors serveis, 
més comerç, més empresa, més creatiu, més natura, 
més patrimoni, més famílies, més joves, més grans, 
més infants, més habitatge, més mobilitat, més in-
novador, més participatiu, i més i més. I tot això, ho 
farem possible tirant Endavant Sant Just, amb un 
compromís social amb tots els veïns i veïnes.  Posant 
el focus en vosaltres, les persones, les entitats, 
les associacions, els comerços, les empreses, 
les escoles ... que sou els qui feu possible que 
Sant Just avanci i sigui aquest poble que tots i 
totes tant estimem. 

Endavant Sant Just és l’essència d’una pro-
posta (Convergència i Junts per Catalunya) que fa 
anys que treballa una alternativa per Sant Just. I així 
seguirem, amb la incorporació de tothom que tingui 
voluntat de servei i que vulgui centrar els esforços a 
fer el Sant Just que tots i totes somiem. 

Ens continuareu trobant pels carrers i 
entitats com sempre, i gràcies a tothom: els qui ja 
s’han sumat a aquest nou espai i els qui ho faran ben 
aviat! 

VISCA SANT JUST I VISA CATALUNYA!
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8 DE MARÇ

 

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

“COBRAR PER NO 
FALTAR A LA FEINA!!!

El 8 de març, les dones de tot el món estan convocades a 
sortir al carrer per celebrar els drets conquerits i per conti-
nuar avançant. Queda molt per fer i nosaltres continu-
em lluitant. Davant d’aquesta marea de força, pensament 
i canvi que representa el moviment feminista, i que des de 
fa anys omple les places i els carrers, les institucions han 
d'estar a l'altura. 

L'actual crisi social i sanitària està agreujant les 
desigualtats socials, laborals i de drets de moltes 
dones. La pandèmia ha intensificat una situació crítica i 
estructural de desigualtats i precarietats, expressades en el 
conjunt de les vides de les dones i que afecta de manera 
desigual diferents col·lectius com les dones migrants i ra-
cialitzades, les dones joves i grans, les persones de gènere 
dissident, les dones amb diversitat funcional, etc. 

Allò que el moviment feminista  feia temps que asse-
nyalava, s'ha fet evident, una certesa que ha estat el nucli 
d'importants reivindicacions en els últims anys: les cures 
sostenen la vida i són les dones les que tenen cura. 
Aquesta crisi  ha tensat el sistema de cures que les dones al 
nostre país sostenen, evidenciant més que mai la necessitat 
d'una profunda transformació del nostre model productiu. 

A més, els drets i les llibertats conquerides en pro de la 
igualtat de gènere es troben en risc, amenaçades per la lò-
gica de mercat, considerada com   el gran pilar de l'estructu-
ra dominant de la societat. És temps d'adoptar polítiques 
públiques que impedeixin la contínua precarització 
de la vida de les dones i la feminització de la pobresa 
amb l'objectiu d'assolir la igualtat entre homes i dones. 

Els ajuntaments tenim competències en algunes de les 
reivindicacions del moviment feminista. De fet, l'actual marc 
polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes compe-
tències del món local a través de les polítiques d'igualtat 
de gènere. El paper del món local és primordial per a 
promoure societats més igualitàries, respectuoses i 
justes i, per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens 
locals ens situem en un lloc privilegiat en la promoció de la 
igualtat de gènere. 

S'han d'incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, 
amb compromís polític i pressupostari. Cal destinar ener-
gies i recursos per generar, des del món local, políti-
ques transformadores, feministes i interseccionals.

És inversemblant, però la policia local de Sant 
Just cobra un complement de 300€ mensuals per 
no faltar a la feina. 

Aquest complement es va implantar en la passa-
da legislatura quan el regidor de seguretat ciuta-
dana era en Sergi Seguí, d'ERC. Estranyament, els 
policies de Sant Just es posaven malalts massa 
sovint, deixant desatesos els veïns en haver-hi 
constantment un dèficit d'agents que estaven de 
baixa. L'equip de govern va acabar associant les 
baixes per malaltia amb el sou dels policies, que 
és inferior al dels policies d'altres municipis del 
voltant. És a dir, van veure que, a menor sou, més 
probabilitats de caure malalt. 

Encara que costi de creure, en comptes d'aug-
mentar el sou base per tal d'equiparar-lo al sou 
dels policies d'altres municipis i evitar aquest es-
trany vincle entre salut i salari, l'equip de govern 
va concloure que era millor guarir les sovintejades 
malalties amb una injecció mensual de 300€. Ara, 
hi ha malalties que no es curen amb diners, i en 
aquest cas el policia no cobra, cosa que no passaria 
si les coses es fessin com cal i, si fos necessari,  
s'augmentés el sou base, però des del 2018, cada 
any hi ha una pròrroga de l'estrambòtica mesura.

GRUPS MUNICIPALS

MOCIONS DEL PLE DE GENER 
DE 2022

Moció del regidor no adscrit sobre 
educació ambiental a Sant Just Desvern 
i la nova deixalleria.

Moció dels grups municipals d’ERC, 
la CUP i de la regidora no adscrita per 
aclarir la veritat sobre els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d'agost, que 
va ser aprovada.

REBUTJADA

APROVADA

1

1

7

7

3

3

3

3

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

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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SANT JUST ETS TU

Kiko Ferrer Miguel

Regidor no adscrit

LA CAMPANYA DEL NOU 
ALCALDE LA PAGUEM 
ENTRE TOTS

Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Més incertesa per als vilatans/es de Sant Just Desvern a causa 
d'una mala gestió del govern PSC/Movem. Tenim les queixes del 
veïnat del barri Bellsoleig amb la nova urbanització dels Garrofers 
(cal acotar la informació i, si és precís, a la ciutadania: 60 habitat-
ges, no 120 habitatges).Seguim amb problemes de mobilitat amb 
el camió de la brossa al barri centre, al carrer Bonavista amb car-
rer Creu fins a carrer Montserrat...El Govern decideix, sense con-
sultar el comerç local i veïnat el canvi de lloc dels aparcaments 
de cotxes de zona blava. Tot un despropòsit de mala gestió tornar 
a pintar, fer més obres... i paralitzant la sortida d'aparcaments 
mitiga la visualització del comerç local del barri Centre.En fi... cal 
escoltar la ciutadania i no fer "decretazos". Quan sigui alcalde no 
es treballarà així, primer la gent de Sant Just.

60.000€… és el cost de la community manager, que el 
que farà és rellançar la imatge d’en Basagañas per a les propers 
eleccions. Ai Joan, vas en embranzida: amb una bona imatge i 
uns pressupostos també aprovats per la nova assessora a l’AMB, 
la Laia Flotats, tot et queda aplanat, com el nou camí verd de Mas 
Lluí a la ITV, que més que una drecera sembla un nyap.

CAP PERSONA D’ESQUERRES POT ESTAR A FAVOR DE LA 
MONARQUIA ESPANYOLA, I PUNT!

La monarquia és l'hereva d’en Franco, és corrupta i manté vin-
cles amb règims autoritaris, té una llarga història de suborn, blan-
queig de capitals, tràfic d’influències… per això 
presentem una moció per declarar el monarca 
espanyol persona non grata.

Si voleu seguir llegint:

ReGIdORAT NO AdSCRIT
PUBLICITAT

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.  L'Associació de veïns i veïnes de La Plana-Bellsoleig 

denuncia els plans urbanístics dels Garrofers, Les 
Escales i La Bòbila, amb l’objectiu d’aturar el seu 
desenvolupament

2.  Hem tingut als micròfons de Ràdio Desvern Helena 
Moragas, triatleta santjustenca, que va aconseguir 
recentment la quarta posició del campionat mundial 
júnior de Triatló

3.  L'Hospital Moisès Broggi ha comunicat el relleu del 
director del centre i la responsable d'infermeria

Windmill.

SELECCIÓ DE TUITS DESEMBRE 21 - GENER 22

@SOCatalunya
Finalitzada la 41a Jornada escolar de bàsquet a @santjustcat 
amb 200 nens i nenes amb discapacitat intel•lectual 
de 9 centres de tot #Catalunya. Enhorabona a tots els 
participants! Ja teníem ganes de retrobar-vos!

@isantanaaa
Qui és el pocavergonya que, tenint el contenidor de paper 
buit, prefereix deixar les caixes ben muntades fora perquè el 
conductor hagi de baixar a solucionar el que fan malament 
els altres? La segona foto és 5 minuts després amb pals de 
escombra. @ElNouMasLlui @santjustcat

@PEREBZL
Genial els nous bol·lards de Clara Campoamor, però ens en 
falta un més. @santjustcat @ElNouMasLlui

@santjustcat
Bon dia, @PEREBZL. Hem traslladat el suggeriment al servei 
de mobilitat. Aviat es duran a terme actuacions al barri 
per prevenir aquest tipus de conductes. Gràcies per l’avís i 
salutacions.

@PEREBZL
Moltes gràcies

@gpalmodovar
Hola, @santjustcat. Per què hi ha un tram al final del passeig 
camí de Can Gelabert a #masllui on s’han substituït els 
llums halògens per LED? S’estan fent proves per substituir 
la lluminària de #masllui? La veritat que a part de l’estalvi 
d’€ la llum que donen és molt millor. Gràcies

@santjustcat
La substitució a il·luminació LED és un dels compromisos 
recollits al Pla d'Acció Municipal i recentment s'han destinat 
400.000€ a aquesta finalitat. No hi ha prevista una altra 
millora d'enllumenat a la zona a curt termini, però ho 
tindrem en compte de cara a futures inversions

@enricarandesphotography
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AGeNdA d’ACTIVITATS de MARÇ 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 canvis i anul·lacions.

eN ReCORd de JOAN MARGARIT

20 DE MARÇ, 

Acte en record de Joan Margarit, amb Estel Solé i 
Josep M. Rodríguez, i l’acompanyament musical de 
Carles Margarit i Xavier Algans.

a les 12 h, al Celler de Can Ginestar

A través de les vivències compartides i dels versos, Estel Solé i 
Josep M. Rodríguez expliquen Joan Margarit. Una aproxima-
ció senzilla, íntima i emotiva a la biografia i a l’obra d’un dels 
poetes més significatius de la literatura catalana recent. Els 
músics Carles Margarit, fill del poeta, i Xavier Algans acom-
panyen i incorporen a l’acte música en viu, amb saxo i piano

15 DE MARÇ, 

Taller de Haikus: “Inspira’t en Collserola i vesteix-la 
de Haikus!”, a càrrec de Yoshi Hioki.

a les 17.30 h, a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar

Al voltant del Dia Mundial de la Poesia, la Biblioteca Joan 
Margarit proposa una activitat per unir natura i creació 
poètica, convidant-vos a descobrir racons del parc i fer 
fotografies que us serviran d’inspiració per a la creació de 
haikus. Per a públic a partir de 7 anys acompanyats d’una 
persona adulta.

Durada: 90 minuts

  Inscripcions a la biblioteca i a santjust.cat/inscripcions

  Aforament limitat.

   Organitza: Biblioteca Joan Margarit i col·laboració 
amb les biblioteques del Parc Natural de Collserola 

XXXIV CONCURS de PROSA I POeSIA eN 
CATALÀ PeR A NO PROFeSSIONALS

Les obres es poden 
presentar fins al 25 de març.
El lliurament de premis 
es farà durant els actes de 
celebració de Sant Jordi.

  Bases i inscripcions: 
santjust.cat/catala

   Organitza: 
Servei Local de Català

CURSOS de CATALÀ
   Proves de col·locació per als 

cursos de català 
Fins al 15 de març

   Inscripcions alumnes de l’últim any 
24 i 25 de març

   Inscripcions torn general 
28 i 29 de març

   Més informació i inscripcions a:  93 473 44 76 / 
634 75 73 43 / 677 66 01 75 - santjustdesvern@cpnl.cat 

  Inscripcions a santjust.cat/inscripcions
  Aforament limitat.
  Organitza: Biblioteca Joan Margarit
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NO US POdeU PeRdRe... 
JAZZ: GONZALO DEL VAL TRIO
Preu: 12 € (general), 10 € (socis/es Ateneu) i 8 € (menors de 
30 anys) Organitza: On Air Jazz Series i Ateneu.
4 de març, a les 22 h  
Sala Cinquantenari de l’Ateneu 

EL DOCUMENTAL DEL MES: KILI BIG (CURVY CREW)
D’Ida Joglar.  Estats Units, 2021. 90 minuts. VO en anglès, 
subtitulada al català.
Preu: 7 € (general) i 5 € (socis/es Ateneu)
Organitza: Ateneu i Paral·lel 40.
25 de març, a les 20 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

MUSICORAL’2022
Concert gratuït amb L’Orfeó Enric Morera i altres corals del 
Baix Llobregat.  Organitza: Ateneu
3 d’abril, a les 18 h
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Cada dijous de març a les 18 h: 

3 de març:  Hi ha algú allà fora?, amb Joan Anton Cata-
là, divulgador científic i consultor

10 de març La capella Sixtina, una mirada en profunditat, 
amb Francesc Ramos, Historiador de l’art.

17 de març:  La Soja. Llums i ombres sobre el consum, 
amb Joan Simon, Doctor en farmàcia i professor de la 
Universitat de Barcelona

24 de març: Els feliços 20 i el Crac del 29, amb José 
Manuel Rua, professor d’Història de la Universitat de 
Barcelona

31 de març: Le Nozze di Figaro. La gran òpera bufa amb 
un argument molt actual, amb Pol Avinyó, divulgador 
musical del Liceu

Auditori de l’IES La Mallola
C. Andreu Amat, 11, Esplugues de Llobregat.
Per a més informació a: 
https://augge.entitats.esplugues.cat/

TORNA LA JUGATECA AL PARC DEL MIL·LENARI

Espai de joc, tallers, i itineraris guiats per educadors
Tots els dissabtes de març d’11.30 a 13.30 h.

5 de març:  Aigua va! 
Com n’és d’important l’aigua en les nostres vides?

12 de març:  Aprofruita 
Juguem i rebem consells per evitar el malbaratament d’ali-
ments

19 de març: Mòbil d’elements naturals 
Taller creatiu utilitzant elements de la natura

26 de març: El termòmetre del soroll 
Mesurem i analitzem el soroll del parc

ACTE CENTRAL DEL 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 intercanviar 
opinions.

CONFERÈNCIES DE L’AULA UNIVERSITÀRIA DE GENT GRAN 
D’ESPLUGUES – SANT JUST

MERCAT AMBULANT A MAS LLUÍ

Dissabte 5 de març de 9 a 14 h al parc de Iulia Quieta

Amb la participació dels comerços:

Pastisseria Heidilucky
Centre d’estètica Elixir
Regals i accessoris per nadons Punapu
El Celler de Can Mata, celler de vins caves i destil·lats

Activitats infantils

A les 11 h:  “Artistes per un dia”, pintem el mural en el 
marc del Dia Internacional de la Dona
A les 12 h:  Jep Gasulla (Paisatges),  cada cançó, ball i 
conte ens portarà per paisatges musicals fantàstics
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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: 
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 ABRIL 2022
Dia límit per comunicar  
les activitats: 15 DE MARÇ

JOCS DE TAULA

Cada dimarts, de 16.30 a 18.30 h, al Cen-
tre Social El Mil·lenari
No cal inscripció

TALLER DE COIXINS PERSONALITZATS 
DE GANXET

Divendres 4, 18 i 25 de març, de 10 a 11.30 h, al Centre 
Social El Mil·lenari
Inscripcions abans del 3 de març, al Centre Social El Mil-
lenari o trucant al 93 371 89 87

TINGUEM CURA DEL JARDÍ D’HERBES REMEIERES

Divendres, 11 de març a les 10 h
Amb la col·laboració de les persones participants replantarem 
el jardí d’herbes remeieres del Mil·lenari i farem tasques de 
manteniment.

ALTRES MIRADES

Dimecres, 16 de març, de 17 a 19 h
Taller en què es convidarà la gent gran a convertir-se en agents 
actius i participatius en el procés de conscienciació social i 
col·lectiva sobre els estereotips i la diferenciació de gènere.
Inscripcions abans del 14 de març, al Centre Social El Mil-
lenari o trucant al 93 371 89 87

MONS: El Món Propi

A l’Espai MercArt, fins al 24 d’abril
Del 2 al 19 de març, “El món i les escoles”: exposició de tre-
balls d’alumnes de l’escola Montseny de Sant Just.

Emocions infantils, d’Oxana Akosta

Nens tristos, feliços i curiosos de diferents països. Les emoci-
ons es manifesten de diferents maneres, mitjançant expres-
sions facials, postures, expressions vocals no lingüístiques...
Al Celler de Can Ginestar, del 3 de març a l’1 d’abril

La capsa de les bèsties

Una exposició dinàmica sobre la figura de Josep Carner.
A la sala Infantil de la Biblioteca Joan Margarit.

“Punts de trobada”

Mostra sobre dones, feminisme i igualtat de gènere, diferents 
punts de vista i de trobada. Al vestíbul de la Biblioteca Joan 
Margarit.

Més informació a santjust.cat/exposicions

 Exposició Emocions 
infantils, al Celler de Can 
Ginestar
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