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9 de cada 10 persones estan  
satisfetes de viure a Sant 

Just Desvern
La Sala Municipal de l’Ateneu 

començarà les obres de 
remodelació al mes de maig

L’IFP Antoni Algueró de Sant 
Just, nova oferta formativa 

pública a la població

L’Ajuntament acompanya les 
persones refugiades d’Ucraïna 

amb el servei de primera acollida



teMA DeL MeS

Gairebé un 90% de les persones residents a Sant 
Just estan molt o bastant satisfetes de viure-hi 

Amb l’objectiu de conèixer l’opi-
nió de la ciutadania sobre la situació 
del municipi, el grau de satisfacció 
amb els serveis i equipaments mu-
nicipals i la valoració de les actua-
cions de l’Ajuntament, el passat mes 
de desembre es va encarregar una 
enquesta a una empresa especialitzada 
en estudis d’opinió, que a partir de les 
401 entrevistes aleatòries, ha permès 
obtenir uns resultats, que a grans trets, 
reproduïm en aquestes pàgines. 

GRAU DE SATISFACCIÓ DE VIURE A 
SANT JUST

En general se sent molt, bastant, poc o gens sa-
tisfet/a de viure a Sant Just Desvern?

PERFIL DE LES PERSONES ENQUESTADES

De les 401 persones enquestades empadronades a Sant Just Desvern, 
el 52,5% són dones, 47,2% són homes i el 0,3 són no binaris. Per fran-
ges d’edat, la més majoritària és la de persones de 60 o més anys (32,6%), 
seguida de la franja d’edat compresa entre els 45 i 59 anys (27%), la de 20 
a 44 anys (26%) i la de 18 a 29 anys (14,4%). Més de la meitat manifesten 
tenir un nivell d’estudis alt i estar treballant actualment. Un 30% de les 
persones són nascudes a Sant Just Desvern, un 14,8% a la resta de la 
comarca, un 42,4% a la resta de Catalunya, un 15% a la resta d’Espanya i 
un 4,8% a l’estranger.

55%

34,8%

6% 3,5% 0,7%

Gairebé un 90% de la població està molt o bastant 
satisfeta de viure a Sant Just

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Com valoraria en una escala de 0 a 10 la gestió de l’Ajun-

tament en els següents àmbits?

7,5%

43%

31,1%

9,7% 8,7%

XIFRES EN %

OFERTA DE PARCS 7,6

ATENCIÓ SOCIAL 7,1

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 6,8

SEGURETAT CIUTADANA 6,8

GESTIÓ MUNICIPAL 6,5

RECOLLIDA DE RESIDUS 6,5

TRANSPORT PÚBLIC 6,5

NETEJA DE CARRERS 6,4

ENLLUMENAT DE CARRERS 6,3

TRÀNSIT 6,3

HABITATGE PÚBLIC 6,1

APARCAMENT 5,3

NOTA MITJANA DE 6,5 

La valoració de la gestió municipal se situa prop del 
notable, amb una nota mitjana de 6,5 %. Menys del 10% 
de la població suspèn la gestió municipal.

EVOLUCIÓ RECENT DEL MUNICIPI
En els últims dos anys creu que Sant Just ha millorat 

o empitjorat?

48,8%

27,1%

19,9%

4,2%

Molt Bastant Normal Poc Gens
Excel·lent Notable Aprovat Suspés NS/NC

Ha millorat

Està igual

Ha empitjorat

NS/NC
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ELS PRINCIPALS PROBLEMES  
DE SANT JUST

Quin creieu que és el problema més greu de Sant Just 
Desvern? I el segon? I el tercer?

MOBILITAT
35,6%

ESPAI 
PÚBLIC
33,2%

SERVEIS 
I EQUIPA-

MENTS
28,5%

SEGURETAT 
CIUTADANA 

I CONVI-
VÈNCIA
12,7%

ECONO-
MIA

12,1%
GESTIÓ 

MUNICI-
PAL

4,3%

(PERCENTATGE DE PERSONES ENTREVISTADES QUE HO HAN 
MENCIONAT)

Un 18,4% de les persones entrevistades no citen cap proble-
ma i un 10% citen la recollida d’escombraries, fent referència a 
aspectes relacionals amb el nou sistema de recollida de residus.

LES PRIORITATS DEL GOVERN
Quina considerà vostè que hauria de ser la prioritat 

municipal pensant en el futur de Sant Just Desvern? 
Alguna més?
(PERCENTATGE DE PERSONES ENTREVISTADES QUE HO HAN MENCIONAT)

L’accés a l’habitatge i la seguretat ciutadana són les 
prioritats que cohesionen a un major nombre de les 
persones entrevistades.

NOTORIETAT, ÚS I VALORACIÓ D’ALGUNS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Dels següents equipaments, digui’m si els coneix o n’ha sentit a parlar, si els ha utilitzat o visitat diverses vegades, una 

vegada o mai. I si els ha utilitzat, valori’ls del 0 al 10.

FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA
Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI). Àmbit d’estudi: Sant Just Desvern. Població objec-
tiu: Població de 18 i més anys empadronada a Sant Just Desvern i amb nacionalitat espanyola. Número d’entrevistes: 401 entrevistes. 
Tipus de mostreig: Selecció aleatòria de les persones a entrevistar a partir de quotes creuades de sexe i edat. La mostra s’ha ponderat 
per equilibrar la distribució de la mostra real amb la mostra objectiu. Marge d’error: Per a un nivell de confiança del 95,0% i p=q=0,5, el 
marge d’error és de ±5,0%. Treball de camp: Del 14 al 22 de desembre de 2021

Tots els equipaments municipals són coneguts per la majoria de la població. Els més utilitzats són Can Ginestar, el Mercat 
Municipal i el Complex Esportiu la Bonaigua.

El Complex esportiu municipal La Bonaigua, un dels equipaments més utilitzats

Consulteu l’informe íntegre amb els resultats de l’enquesta al portal de transparència de santjust.cat o a través d’aquest codi QR

17,5%

16,5%

10,5%
9,4%

8,8%
8,5%

8,2%

7,8%

5,5%
4,0%

 98,5%

98,5%

96,2%

92,5%

91,9%

91,2%

88,4%

77,6%

75,1%

63,1%

51,7%

NOTORIETAT ÚS

 81,3 85,0

 88,5 90,8

 87,7 90,2

 48,3 56,3

 63,0 71,8

 48,3 55,3

 62,8 66,0

 32,8 40,3

29,7 37,0

18,0 22,0

21,6 24,9

ACCÉS A L’HABITATGE

SEGURETAT CIUTADANA

MOBILITAT DINS DEL POBLE

BENESTAR SOCIAL I 
SERVEIS SOCIALS

ESCOLTAR A LA CIUTADANIA 
I MILLORAR LA GESTIÓ

METRO I CONNEXIÓ AMB 
BARCELONA

EQUIPAMENTS I SERVEIS 
EDUCATIUS

NETEJA I RECOLLIDA DE 
BROSSA

MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA

APARCAMENT 

CEM LA BONAIGUA

MERCAT MUNICIPAL

CAN GINESTAR

CASAL DE JOVES

LA DEIXALLERIA

CEMENTIRI MUNICIPAL

BIBLIOTECA

CC SALVADOR ESPRIU

CC JOAN MARAGALL

CAN FREIXES

EQUIPAMENT LES ESCOLES

7,3

7,5

8,1

7,7

7,6

7,9

8,2

7,2

7,4

8,0

8,2

VALORACIÓ MITJANA 
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En breu, s'atorgaran els ajuts per al 
foment del transport públic i la mobi-
litat sostenible, als quals hi ha accedit 
57 estudiants i joves del municipi. 

57 persones es beneficien dels ajuts 
per fomentar el transport públic i la 
mobilitat sostenible

Aquest programa comptava amb dues 
línies: d’una banda, l’atorgament de tar-
getes de transport públic a persones que 
estiguin realitzant estudis en un altre 
municipi i, de l’altra, subvencionar les 
despeses vinculades a la compra d’una 
bicicleta elèctrica o patinet elèctric per 
a persones joves.

Dels 57 ajuts que s'atorgaran, 47 cor-
responen a targetes de transport públic 
per a persones que estudien fora del 
municipi, i 10 a subvencionar mitjans 
de transport sostenibles (9 patinets 
elèctrics i 1 bicicleta elèctrica). Pro-
perament, l'Ajuntament es posarà en 
contacte amb les persones sol·licitants 
per comunicar-los si se'ls ha concedit 
l'ajut i per indicar quan i on poden re-
collir les targetes de transport.

Incentivar i afavorir l’ús del transport 
públic així com una mobilitat segura, 
sostenible i accessible són els objectius 
d’aquestes dues línies d’ajuts que ha 
impulsat l’Ajuntament. 

Arriba la primera fotolinera a Sant Just
Aquest mes d’abril, l’Àrea Metropoli-

tana de Barcelona instal·larà a l’av. de la 
Generalitat, al costat de l’Escola Mont-
serrat, la primera fotolinera de Sant Just 
Desvern. Inclou una marquesina amb 
capacitat per a l’aparcament de 4 vehicles, 
amb dos peus que contenen els equips 
de recàrrega per a vehicles elèctrics, els 
quals tindran reservades aquestes 4 places 
d’aparcament obertes a la ciutadania.

La coberta de la marquesina és una 
instal·lació fotovoltaica (de 10,2 kWp) 
que produirà energia elèctrica (14.223 
kWh/any aprox.) i que es destinarà, 

en part, a la recàrrega dels vehicles 
elèctrics i, en part, a l’autoconsum 

d’electricitat de l’Escola Montserrat, 
reduint així el consum energètic de la 
xarxa elèctrica.
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eQUIP De GOVeRN

UNA APOSTA PER LA 
SEGURETAT CIUTADANA
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

L’any 2014, la Policia Local de Sant Just Desvern, en un projecte de 
col·laboració i pioner amb altres policies locals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, posen en marxa una App de seguretat ciutadana amb 
l’objectiu de coordinar-se i crear un canal de comunicació bidireccional 
i proper amb la ciutadania.

En els següents anys, en la línia d’avançar en la millora de les “Smart 
Cities”, aquesta App es converteix en un sistema integral de seguretat 
ciutadana anomenat “M7 Citizen Security”, capaç de connectar de forma 
operativa i eficient els diferents recursos tecnològics disponibles, amb 
l’objectiu d’aconseguir una millora de la qualitat de vida del veïnat de 
Sant Just Desvern.

És en aquest moment quan s’impulsa la creació d’un sistema de cà-
meres lectores de matrícules en xarxa capaç de detectar vehicles robats o 
d’interès policial, per tal d’avançar-nos, de forma coordinada, a la comissió 
de possibles fets delictius.

Aquest dispositiu, que recentment ha estat reconegut al Congrés de 
Seguretat Ciutadana SICUR a Madrid, ens ha permès canviar el model 
de seguretat ciutadana que havíem conegut fins ara i també la relació 
entre Policia i ciutadania.

Aquesta nova política de seguretat ciutadana pivota sobre 4 grans eixos:
El primer és la interconnexió entre policies, administracions i ciu-

tadania creant fluxos d’informació fluids i bidireccionals. Aquest és el 
mecanisme per poder dissenyar polítiques de seguretat ciutadana 
de caràcter preventiu.

El segon és que modifica el concepte de ciutadania. Amb aquest nou 
model, ciutadà o ciutadana de Sant Just ho és arreu del món, no només quan 
es troba dins el terme municipal de Sant Just. Recentment un conciutadà 
nostre que es va trobar en una situació d’emergència a Sevilla va activar 
l’alarma a través de l’App i els nostres serveis policials van poder avisar 

SEGUIREM MILLORANT

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

de forma immediata la Policia Local de Sevilla, que van poder atendre 
ràpidament aquesta situació d’urgència. 

El tercer és la component social. A través de l’App es pot actuar amb 
més eficàcia per prevenir situacions de violència masclista o sexual, per 
localitzar i fer seguiment de persones grans amb problemes de memòria 
o de soledat i aïllament... En definitiva, serveix per poder protegir millor 
aquells col·lectius socialment més vulnerables. 

I el quart, i aquesta és una línia de treball que ha arrencat recentment, 
amb tota la informació disponible que s’obté via càmeres lectores i avisos 
provinents de l’App, a través d’un algoritme la Policia Local té identificades 
les zones del municipi més susceptibles de patir incidents (robatoris, 
accidents de trànsit, incivisme...). Això permet a la Policia intensificar 
el control d’aquestes zones a l’hora de planificar els recorreguts a seguir 
per part de les patrulles. Serveix, en definitiva, per prevenir la comissió 
de possibles delictes. 

Fruit d’aquesta aposta per implementar les noves tecnologies en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana, enguany instal·larem 13 noves càmeres 
lectores de matrícules repartides per diferents punts del municipi, 
completant una malla que ens permetrà fer un seguiment detallat de tots 
aquells vehicles d’interès policial detectats en la seva entrada a Sant Just.

Però la política de seguretat ciutadana no pot recaure únicament sobre 
les espatlles de les noves tecnologies. Calen també mitjans humans. Per 
aquest motiu la plantilla de la Policia Local de Sant Just s’ampliarà 
enguany fins als 40 efectius. D’aquesta forma complirem amb la ràtio 
d’un policia local cada 500 habitants que recomanen els protocols de 
seguretat existents a Espanya. 

Per altra banda, estem millorant la flota de vehicles, amb la renova-
ció enguany de dos vehicles, adequant-los als nous estàndards europeus.

Gaudir d’una ciutat segura és un dret ciutadà. És un dels pilars 
sobre els quals es fonamenta una societat lliure i democràtica. 

Som conscients que el risc 0 en matèria de seguretat no existeix, però 
sí que depèn de les nostres accions tenir un poble més o menys segur. Per 
aquest motiu, malgrat ser un municipi molt segur, el govern municipal 
es pren molt seriosament les polítiques orientades a millorar la seguretat 
ciutadana. És una prioritat i com tal ha quedat reflectida en els projectes 
i pressupostos dels darrers anys.

Durant el mes de desembre es va realitzar una enquesta telefò-
nica per tal de saber el grau de satisfacció de la ciutadania amb el 
municipi i la gestió municipal. En aquest Butlletí trobareu infor-
mació dels resultats d’aquesta enquesta, i aprofitant l’avinentesa 
m’agradaria fer algunes reflexions sobre alguns dels resultats 
que l’enquesta assenyala. 

El primer de tots és el resultat global, veiem que de forma molt 
generalitzada, pràcticament el 90%, se sent satisfeta de viure a 
Sant Just Desvern. Aquesta és una bona notícia, moltes som les 
persones que gaudim del nostre municipi, en el qual tenim un alt 
nivell de convivència. A més a més, hi ha una visió optimista sobre 
el futur del municipi, creient que els pròxims anys Sant Just 

millorarà. Es valoren de forma positiva o molt positiva aspectes 
com l’oferta de parcs, l’atenció social i ciutadana o la pacificació 
de carrers. 

I, respecte a quins són els problemes que cal millorar, segons 
les respostes ciutadanes? Una d’elles és la mobilitat, referint-se prin-
cipalment a dos aspectes: l’oferta de transport públic i l’aparcament. 
També es fa èmfasi en la recollida de residus i neteja viària; així 
com en l’oferta cultural i la seguretat ciutadana. Així mateix, cal 
destacar que cap d’aquests conceptes suspèn quan se’ls posa una 
nota del zero al deu. A pesar d’això, des del govern tenim en compte 
tots aquests aspectes, de fet amb alguns d’ells estem fent polítiques 
molt actives per generar millores. 

I, amb relació a les prioritats, quines són? Segons la ciutadania, 
en què ha d’esmerçar esforços aquest Ajuntament en els pròxims anys? 
Doncs principalment destaquen aspectes com l’accés a l’habitatge, 
des del govern sempre ha sigut una prioritat, l’atenció a les famílies, 
les polítiques d’ocupació, de seguretat i mobilitat. 

Des del govern seguirem treballant en tots els aspectes, tant els 
positius com els que cal reforçar, amb polítiques fetes i planificades 
per tal de donar resposta a les necessitats i anhels de la ciutadana.
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MERCÈ MARTÍ, PILOT DEL PRIMER EQUIP 100% FEMENÍ DE LA HISTÒRIA DEL RAL·LI DAKAR

“ens vam embarcar a l’aventura amb l’objectiu de demostrar 
a totes les dones que somnien a ser allà que sí que es pot”

eNtReVIStA De

La Mercè Martí ha liderat un projecte únic, format íntegrament per dones que han participat 
en l’última edició del Ral·li Dakar dins la categoria de vehicles lleugers. 

En quin moment es presenta l’oportunitat de participar 
en el Dakar amb un equip format només per dones?

Tota la meva vida ha estat vinculada al món de l’esport i de 
la competició en diferents vessants, principalment en carreres 
d’aviació, i fa un any, en un sopar, va sorgir l’opció de participar 
al Dakar. Aquest ral·li sempre m’havia semblat molt atractiu, vaig 
començar a investigar i vaig descobrir que mai havia participat 
en la competició un equip format exclusivament per dones. 
Sempre m’han agradat els reptes i ens vam proposar crear 
l’equip i passar a ser així, el primer format íntegrament per 
dones en participar al Dakar a l’edició d’enguany a Aràbia Saudí.

Quantes dones formaven part de l’equip?
Volíem trobar dones amb un cert grau de professionalitat, ja 

que ens havíem d’enfrontar al ral·li més dur del món. Finalment, 
l’equip FNSpeed, el vam formar 6 dones: la copilot Margot 
Llobera; les mecàniques Jessica Nabra i Iona Hernández; la 
coordinadora Núria Gaja; la cap d’equip Anna Farré i jo com a 
pilot. Malgrat que totes érem noves a la cursa, l’experiència ha 
estat brutal, la repercussió mediàtica també ha estat molt bona i 
crec que hem aconseguit l’objectiu de donar visibilitat a projec-
tes empoderats i liderats per dones i finalment vam aconseguir 
acabar la cursa a la posició número 33, tot i que dos dies abans 
d’acabar vam tenir un accident que ens va fer perdre moltes 
hores i no vam poder arribar a la meta com ens hauria agradat. 

És difícil entrar en aquest món sent només dones?
Per a nosaltres el més important era anar ben preparades i 

amb un equip com a mínim semi professional. Vam fer tots els 

passos i entrenaments necessaris previs: vam córrer el Rally 
de Baja Aragón, la Baja de Zuera i vam estar entrenant a Dubai. 
Totes les membres de l’equip vam donar el millor de nosaltres 
per participar amb garanties. 

Un cop allà, vam buscar que tota l’estructura fos comple-
tament femenina, ja que el Dakar havia comptat amb pilots i 
copilots dones, però mai amb un equip complet. 

I dins de tota l’estructura global de la competició, us 
podíeu moure igual que els homes?

Ens semblava estrany que mai hi hagués participat un equip 
format íntegrament per dones. Per a l’organització va ser un 
incentiu que participéssim, ens van acollir molt bé, ens van 
donar cobertura mediàtica i vam aconseguir donar visibilitat a 
un projecte pel qual estic segura que l’any vinent, al Dakar, hi 
haurà més equips femenins. A banda, ho vam fer bé. No vam 
anar només a participar, sinó que volíem demostrar que som 
competitives i que un equip de dones pot ser tan vàlid com 
qualsevol equip d’homes.
Aquesta edició ha estat la primera vegada a la història 
que ha participat un equip completament femení. Po-
dem dir que a partir d’ara sou vosaltres el referent?

És veritat que com a equip completament femení sí que 
hem estat nosaltres les pioneres, però hi ha hagut diferents 
dones pilots o copilots que han participat en d’altres ocasions. 
Sempre es parla del pilot o copilot, però darrere hi ha diferents 
persones que són cabdals per al conjunt. I aquest és una mica 
el missatge: com que jo ja venia del món de la competició amb 
els meus projectes aeris, voltes al món, voltes a Amèrica... això 
va ser una mica el que em va fer pensar i per què no fer-ho?

És indiscutible que és el ral·li més dur del món, i una 
aventura al 100%. Quines sensacions tens quan estàs al 
mig del desert?

Quan competeixes estàs centrat en la competició perquè 
és molt intens. Són etapes molt llargues, has de saber gesti-
onar molt bé el temps: menjar, dormir, descansar... a fi de no 
tenir errades ni grans accidents i no penses en el paisatge. 
És molt més quan tornes quan t’adones de la dimensió del 
que has viscut. 

Fotografia dakar.com Fotografia Diario Marca
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Facilitar l’accés a l'habitatge a persones o famílies 
del poble amb especials necessitats d’atenció 

Durant els pròxims mesos 
l’Ajuntament de Sant Just portarà a 
terme diferents processos de selec-
ció amb l’objectiu de contractar 24 
persones desocupades mitjançant 
diversos plans d’ocupació. L’import 
destinat a aquestes contractacions 
superarà els 425.000 €, amb fons 
provinents de diferents administra-
cions, principalment la Diputació 
de Barcelona, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i el propi 
Ajuntament de Sant Just Desvern

Les persones seleccionades 
d’acord amb els seus perfils pro-
fessionals aniran a cobrir diverses 
àrees de l’Ajuntament, per poder 
atendre les necessitats de suport 
més immediates, com ara a la bri-
gada municipal, a la neteja forestal 
i jardineria periurbana, mante-
niment d’equipaments, acompa-
nyament a la gent gran i informar 
sobre la recollida selectiva, entre 
d’altres. 

L’Ajuntament i l’empresa muni-
cipal Promunsa han actualitzat el 
conveni per facilitar l’accés a habi-
tatges públics a persones o famílies 
del poble amb especials necessitats 
amb un seguit de millores. Com a 
novetats, els lloguers seran més 
llargs, de 7 anys i no 5 com fins ara, 
i es fa una nova distribució de les 
subvencions sense necessitat d’estar 
inscrits a l’Agència de l’Habitatge. 
També s’ha incorporat una terce-
ra tipologia a la distribució que es 
destinarà a persones amb problemes 
de salut mental. 

DIVISIÓ DELS BLOCS EN FUNCIÓ DE 
LA SEVA FINALITAT:

-Lloguer social: Destinats a per-
sones en risc d’exclusió social a tra-
vés de bases públiques d’accés. 20 
habitatges.

- Emergència: Destinats a perso-
nes en situació d’extrema urgència i 
accessibles prèvia derivació dels ser-
veis socials municipals. 2 habitatges.

-Col·lectius específics: S’acce-
dirà d’acord amb les condicions que 
s’estableixin per a cada col·lectiu al 
que va dirigit. 1 habitatge.

SELECCIÓ DE PERSONES 
PER COBRIR 24 PLACES 
DE PLANS D’OCUPACIÓ 
A DIFERENTS ÀREES DE 

L’AJUNTAMENT

Són un total de 23 habitatges, 16 dels 
quals són propietat de PROMUNSA i 7 de 
titularitat pública propietat de l’Institut 
Català del Sòl i gestionats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 

La despesa estimada per a l’Ajuntament 
en funció dels diferents graus de subvenci-
ons es calcula en més de 60.000 € anuals. 

El 4 d’abril es publicaran les bases 
per a l’adjudicació de dos d’aquests 
habitatges. La data límit de presentació 
de sol·licituds és el 9 de maig de 2022. 

Podeu consultar les condicions i re-
quisits a santjust.cat i a promunsa.cat 
(posar-ho en una pastilla) 

Inscripció obligatòria en 
el registre de l’Agència de 
l’Habitatge per optar als 
habitatges de Mas Lluí

L’Ajuntament preveu que les bases 
per accedir a la promoció d’habitatge 
protegit que l’IMPSOL está construïnt 
al carrer Catalina Catasús de Mas Lluí 
es publiquin el proper mes de juny. 
Per poder optar-hi és imprescindible 
haver-se inscrit prèviament en el 
registre de sol·licitants d’HPO de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i complir els requisits que, segons ha 
treballat l’empresa municipal Promun-
sa, seran els següents: 

-Ingressos mínims, per unitat de 
convivència, superiors a 19.368 euros; 
i uns ingressos màxims de 37.182 euros 

(1 membre), 38.332 euros (2 membres), 
39.981 (3 membres) i 41.314 euros (4 
membres). 

Dels 30 habitatges de la promoció, 
12 estaran reservats a joves me-
nors de 35 anys, 7 per a col·lectius 
específics (famílies monoparentals 
o monomarentals i persones amb dis-
capacitat i/o malaltia mental amb un 
grau igual o superior al 33% sense 
necessitat d’habitatge adaptat), i un 
altre per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

El sorteig dels habitatges serà, pre-
visiblement, cap al mes setembre. 
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A L’ABRIL, JORNADES 
DE PORTES OBERTES 
A L’ESCOLA BRESSOL 

MARRECS
L’Escola Bressol Municipal Marrecs 
organitza aquest mes d’abril tres 
jornades de portes obertes:

·  Dilluns, 25 d’abril de 2022 a 
les 17.30 h

·  Dimecres, 27 d’abril de 2022 
a les 9.30 h

·  Dijous, 28 d’abril de 2022 a 
les 17.30 h

Les famílies interessades han de 
demanar cita al telèfon de l'escola 93 
371 46 47 i l’aforament és limitat. 

L’IFP Antoni Algueró de Sant 
Just, nova oferta formativa 
pública a la població 

L’IFP Antoni Algueró és un referent en formació professional de les arts gràfi-
ques i el disseny que per primera vegada ofereix estudis públics especialitzats: 

PORTES OBERTES GENERALS PRESENCIALS A L’IFP 
ANTONI ALGUERÓ PER AL CURS 2022-2023

• Divendres 8 d’abril, de 19 a 21 hores
Per tal de participar en les sessions de portes obertes, és necessari 
realitzar la inscripció a: agora.xtec.cat/ifp-alguero/ 

GRAUS SUPERIORS
·  Gràfica publicitària
·  Disseny i edició de publicacions im-

preses i multimèdia
·  Disseny i gestió de la producció grà-

fica

GRAUS MITJANS
·  Assistència al producte gràfic in-

teractiu
·  Preimpressió digital
·  Impressió gràfica
·  Postimpressió i acabats gràfics 
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Sant Just omple Can Ginestar per 
homenatjar el gran poeta Joan Margarit

Per commemorar el Dia Mundial de la 
Poesia, Sant Just va voler homenatjar el 
gran poeta Joan Margarit, i el 20 de març 
es va organitzar l’acte “En record de Joan 
Margarit” i que va ser l’acció central al 
nostre municipi per celebrar aquest dia.

A causa de la pluja, l’acte es va cele-
brar al Celler de Can Ginestar, amb un 
aforament més reduït que si s’hagués 
pogut celebrar als jardins tal com estava 
previst. També es va habilitar la Sala Isi-
dor Cònsul i Giribet de la masia per tal de 
poder seguir l’acte en directe a través del 
canal Youtube de l’Ajuntament. 

L’homenatge a Joan Margarit va ser 
un recital poètic en el qual a través de 
les vivències compartides i dels versos, 
l’actriu Estel Solé i el poeta Josep Ma Ro-
dríguez van fer una aproximació senzilla, 
íntima i emotiva de la figura d’un dels 
poetes més significatius de la literatura 
catalana recent.

A més, els músics Carles Margarit, fill 
del poeta, i Xavier Algans, van acompa-
nyar l’acte amb pinzellades de música en 
viu amb el piano i el saxo. 

L’acte va ser presentat per la perio-
dista i veïna de Sant Just, Pepa Fernán-
dez. En acabar, l’alcalde va voler ex-
pressar unes paraules dedicades a qui 
va fer referència com “un dels poetes 
més grans” remarcant la seva proxi-

mitat al poble. Per finalitzar, Mariona 
Ribalta, esposa de Joan Margarit, va 
expressar que "mentre es recitin els 
seus poemes i es representi la música 
que a Margarit li agradava, serà entre 
nosaltres". 

Infants i joves també van celebrar 
el Dia de la Poesia

El 21 de març es va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia, un reconeixement 
instituït per la UNESCO el 1999 al paper 
de la poesia com a mitjà per satisfer les 
necessitats estètiques del món actual, i 
una jornada d'homenatge a tothom qui 
manté viva la poesia com a una de les 
manifestacions artístiques més elevades 
de l'esperit humà.

Per aquest motiu, durant el mes de 
març, Sant Just ha organitzat diferents 
activitats per commemorar el Dia de la 
Poesia.

D’una banda, la biblioteca Joan Mar-
garit en col·laboració amb la xarxa de bi-
blioteques del parc natural de Collserola, 
va organitzar a Can Ginestar, un taller de 
Haikus sota el títol “Inspira’t en Collserola 
i vesteix-la de Haikus!”. Els Haikus són 
un tipus de poemes japonesos, i el taller 
va ser impartit per Yoshi Hioki, pintor, 
narrador i docent qui va convidar als assis-

tents a descobrir racons del parc amb els 
quals unint la natura i la creació poètica 
van crear diferents poemes japonesos.

La biblioteca, a la seva sala infantil 
ha organitzat una exposició dinàmica 
sobre la figura de Josep Carner, La Capsa 
de les Bèsties.

I a la Sala Utopia del Casal de Joves 
es va presentar un recital de poesia i una 
actuació musical. 

El 29 d’abril se celebra el Dia 
Internacional de la Dansa i Sant 
Just ho festejarà amb la lectura del 
manifest i una mostra de danses 
i balls organitzats per escoles i 
entitats de la comarca. 
• Quan: 29 d’abril a les 18.30 h
• On: Pl. Iulia Quieta, Mas Llu-

í-Sant Just
• Qui: Espai de dansa Marta Roig, 

Tutuguri, Grup de Ball Raquel 
Rubiales de l’Associació d’Amics 
del Barri Sud, Esbart Sant Just 
de l’Ateneu, balls de saló i grup 
de claqué de l’Ateneu i Escola 
de dansa Renata Ramos Paris. 
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Campanya de 
control de plagues al 
clavegueram municipal

Durant el mes d’abril, l’Ajun-
tament inicia la campanya de 
desinsectació sistemàtica del 
clavegueram. Personal tècnic de 
l’empresa Lokimica, que presta 
el servei de control de plagues 
al municipi, recorrerà els car-
rers per realitzar el tractament 
asimètric i insecticida contra 
les paneroles amb caràcter pre-
ventiu i fent més incidència en 
aquelles zones que presenten 
més problemàtica, tenint en 
compte les incidències i quei-
xes de la ciutadania i el nivell 
d’infestació.

Aquesta campanya pretén 
evitar la proliferació d’aquestes 
insectes que es produeix amb 
l’augment de les temperatures, 
entre d’altres raons.

Paral·lelament es realitzarà 
també la desratització de la xar-
xa del clavegueram.

Recordem que en cas de detec-
tar paneroles, rosegadors, vespes, 
etc, cal contactar amb el Servei 
de Salut Pública al telèfon 93 480 
48 00. 

PRESENTACIÓ DE L’OBRA 
GUANYADORA DEL PREMI DELTA DE 

NARRATIVA ESCRITA PER DONES

Aquest mes d’abril es farà l’acte de presen-
tació de l’obra guanyadora de l’11 edició del 
Premi Delta de narrativa escrita per dones. 
“L’abocador”, de l’Eva M. Garrigosa Sola, va ser 
escollida com a obra finalista d’aquest certament 
biennal que està impulsat per 16 ajuntaments 
de la comarca i que, en aquesta edició, coorga-
nitzen l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’acte, 
que es farà al parc de Torreblanca, tindrà 
lloc el 21 d’abril a les 17.30h, i comptarà amb 
la presència de l’autora i de l’escriptora i crítica 
literària, Anna Caballé Masforroll. 

Els tallers literaris que també es fan com una 
activitat més en el marc del Premi Delta amb 
l’objectiu de fomentar la creació literària de les 
dones, reivindicant la seva mirada i pensament 
com a claus per transformar la societat, finalitzen 
aquest mes d’abril amb una molt bona valoració 
per part de les dones que hi han participat. 
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Les obres de remodelació de la Sala Municipal de 
l'Ateneu comencen al maig

La rehabilitació de la Sala Municipal 
de l’Ateneu és una de les accions previstes 
en el Pla d’acció municipal (PAM) que for-
ma part dels objectius de millora de l’espai 
públic i dels equipaments municipals. 
La licitació de les obres s’ha adjudicat a 
les empreses Urcotex Inmobiliaria SLU 
i a Fricor Servei Integral SL, la direcció 
d’obra s’adjudicarà aquest mes d’abril i 
la previsió és que s’iniciïn entre finals 
d’abril i el mes de maig amb una durada 
aproximada de setze mesos. 

El projecte de rehabilitació modernit-
zarà i adequarà la sala, les estructures i els 
vestidors, ampliarà la caixa de l’escenari 

mantenint la seva configuració actual amb la 
platea i les llotges, i conservarà l’estructura 
de la il·luminació, del so i de la seguretat.

La nova sala de l’Ateneu permetrà 
l’exhibició d’activitats escèniques de dife-
rents tipologies com espectacles teatrals, 
concerts, conferències, projeccions de 
cinema, sala de ball i amb la possibilitat 

de modificar la posició de les butaques 
per tal d’acollir activitats a la platea, fet 
que permetrà més flexibilitat i versatilitat 
a l’hora d’organitzar esdeveniments.

La despesa prevista, amb diferents 
ajuts de la Diputació i d’altres entitats, 
preveu una intervenció de 2.500.000 
€. El propòsit principal és començar a 
treballar amb el màxim impacte intern 
per assolir una gran sala municipal i la 
mínima afectació externa per pal·liar les 
molèsties que es puguin causar al veïnat 
de la zona donada la complexitat de les 
obres, que tindran lloc en un espai concret 
i amb molta densitat de població. 

Les sòcies i els socis de l’Ateneu de Sant Just 
escullen nova junta directiva

En el transcurs de l’Assemblea General Ordinària celebrada 
el passat 12 de març, l’Ateneu de Sant Just ha renovat la seva 
Junta Directiva amb la presència de més de 100 sòcies i socis 
de l’entitat. 

El nou president de l’Ateneu, Miquel Obradó i Dalmau, 
encapçala l’equip format per Marta Malaret i Julià com a 
vicepresidenta 1a, Miquel Àngel Almela i Casanova com a 
vicepresident 2n, Elisenda Coderch i Gaza, com a vicepresi-

denta 3a, Antoni Gasull i Valldosera com a secretari i Manel 
Ripoll i Garcia com a tresorer. Els vocals de la nova Junta 
són: Lluc Tost López, Lluís Tarrés Girbau, Ramon Figuerola 
Pardo, Joan González Herrero i Ricard Segura Romero.

Per facilitar la transició, l’anterior junta, presidida durant més 
de deu anys per Albert Macià, s’ha compromès a fer seguiment 
dels projectes ja iniciats i a assessorar els nous càrrecs en tot el 
que sigui necessari. 

MIQUEL OBRADÓ, 
NOU PRESIDENT DE L’ATENEU 

“És un honor presidir una entitat de més de cent anys 
d’història i tenir l’escalf i la bona feina feta per la 
Junta precedent.
Seguirem el camí dels fundadors tot contribuint 
a la riquesa cultural de Sant Just, però la Junta 
2022-2026 ha nascut amb ambició.
Tenim la ferma voluntat de rejovenir l’Entitat i 
deixem constància que no ens espanta escometre 
reptes agosarats tot mantenint l’esperit de servei de sempre.
Perseguim que la història pugui dir de nosaltres: Ho varen aconseguir 
perquè no sabien que era impossible”.

Nova Junta Directiva de l'Ateneu
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CONFLICte BÈL·LIC
La matinada del dijous 24 de febrer va començar la invasió russa a Ucraïna, que ha deixat més 
de 4 milions de persones refugiades. A Catalunya han arribat més d’11.000 persones.

Arran de l’activació de la Protecció 
temporal, les persones refugiades 
d’Ucraïna podran tenir accés a un permís de 
residència, treball i altres drets socials
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

Sant Just Desvern té aprovat un Pla 
municipal d’acollida a persones refugi-
ades i migrades, per tal d’obrir les portes 
del nostre municipi a totes les persones que 
migren o es refugien de conflictes d’arreu 
del món. L’Ajuntament està creant una 
base de santjustencs i santjustenques 
que vulguin ser famílies acollidores. 
Només s’ha d’enviar un correu electrònic 
a solidaritat@santjust.cat.

El servei de primera acollida que 
presta l’Ajuntament, des de Serveis 
Socials a les persones ucraïneses que arri-
ben al nostre municipi consisteix a poder 
oferir les gestions bàsiques per a l’empa-
dronament al municipi, l’escolarització 
de menors i l’assistència mèdica, suport 
emocional i orientació, assessorament so-
bre recursos propis o de derivació a serveis 
especialitzats i, posteriorment, també s’hi 
suma el seguiment de l’estada al municipi 
i la tramitació de recursos materials i eco-
nòmics, segons la situació socioeconòmica 
de les persones i/o famílies.

SANT JUST DESVERN COMPTA AMB 
QUARANTA-VUIT PERSONES D'ORIGEN 
UCRAÏNÈS QUE ES PREVEU QUE PUGUIN 
ANAR ACOLLINT FAMILIARS I AMISTATS 
ELS PRÒXIMS DIES

Es tracta d’un total de vint-i-un nuclis 
familiars, alguns dels quals ja s’han apropat 
a l’Ajuntament per començar els tràmits per 
poder empadronar familiars i amistats -gai-
rebé tot dones i infants- que acaben d’arribar 
al nostre municipi fugint de la guerra. 

Un d'aquests nuclis familiars el for-
men la Maya Zhulidova i la seva família, 
una santjustenca d'origen ucraïnès que 
té acollides a casa seva onze persones. 
Ara, es troben fent petits passos de su-
port perquè puguin recuperar una vida 
tan normal com sigui possible. Ho fan 
conjuntament amb el servei de primera 

acollida de l’Ajuntament, que acompanya 
i assessora les persones nouvingudes.

De moment Zhulidova està acollint 
quatre infants, però espera que arribin 
dues famílies més amb dues noies ado-
lescents. El Departament està facilitant 
que es puguin escolaritzar i obtenir suport 
sense necessitat de tenir els papers tra-
mitats, i els han assegurat que en menys 
d'una setmana els infants estaran esco-
laritzats al municipi. 

LA PERIODISTA SANTJUSTENCA YASMIN 
CÓRDOBA HA ESTAT ENVIADA ESPECIAL 
DE TV3 PER COBRIR L’ATAC DE RÚSSIA 
A UCRAÏNA

D’un dia per l’altre, amb l’esclat de la 
guerra, es va oferir per formar part del 
tercer equip que es va unir als enviats a 
Kíiv i la regió del Donbass. En el seu cas, 
va cobrir l’èxode massiu a través de la 
frontera amb Polònia, el principal punt 
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de sortida de les persones refugiades 
ucraïneses. Aquestes persones tarden, de 
mitjana, tres dies a travessar la frontera, 
perquè hi ha cues quilomètriques.

LA REGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPE-
RACIÓ S’HA POSAT EN CONTACTE AMB EL 
CONSOLAT D’UCRAÏNA A BARCELONA PER 
CONÈIXER LES NECESSITATS ACTUALS

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha informat que els 

QUIMA GIMÉNEZ, REGIDORA DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ

“El Pla municipal d’acollida a persones refugiades 
i migrades ens permet obrir les portes del nostre mu-
nicipi a totes les persones que migren o es refugien de 
conflictes d’arreu del món.”

MAYA ZHULIDOVA, SANTJUSTENCA UCRAÏNESA
"La voluntat i l'ajuda de les persones particulars i les 

institucions és impressionant. Des de l'Ajuntament ens 
estan posant totes les facilitats per fer aquest procés el 
més lleuger possible" 

YASMIN CÓRDOBA, PERIODISTA
"En començar la guerra, automàticament va comen-

çar un èxode massiu que no s'atura, i que vam cobrir 
des d'un primer moment, ja que vam reaccionar molt 
ràpidament." 

PÀGINES WEB AMB INFORMACIÓ 
ACTUALITZADA SOBRE LA CRISI 

HUMANITÀRIA A UCRAÏNA::

productes de primera necessitat 
es poden comprar directament 
als països veïns d’Ucraïna, mi-
llorant l’eficiència en la distri-
bució i l’impacte econòmic en 
aquests països. És per això que 
s’ha decidit no crear cap punt de 
recollida de material a Sant Just 
Desvern. En canvi, l’Ajuntament 
farà una aportació econòmica a la 
campanya d’emergència del Fons 
Català destinada a l’assistència en 
les rutes de fugida, el desplega-
ment d’assistència humanitària 
en territori ucraïnès i a accions 
de suport. La ciutadania també 
pot fer aportacions a través del 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (www.fons-
catala.org) o de Metges Sense 
Fronteres (www.msf.es).

Generalitat

Ministeri d’Interior

Consell Comarcal

EL BUTLLETÍ ABRIL 2022 13 



NOtÍCIeS BReUS

L’Ajuntament de Sant Just Desvern 
s’adhereix a la iniciativa Ciutats 
Defensores dels Drets Humans

En aquest projecte, que té com a finali-
tat donar a conèixer la feina de diversos 
defensors i defensores de Drets Humans 
d’arreu del món, hi participen 28 mu-
nicipis, 5 institucions catalanes, el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya i 
l’Institut Català Internacional per la Pau. 

Per mitjà d’aquesta iniciativa, Sant Just 
Desvern rebrà la visita d’algunes d’aquestes 

persones, les quals participaran en xerra-
des per conscienciar la ciutadania de la 
necessitat d’integrar la defensa dels Drets 
Humans en la nostra tasca quotidiana. 

26 d'abril, 19h, al Casal de Joves
"Drets de les persones migrades i refugia-
des" amb Nathaniel Hernàndez (Mèxic)
2 de maig, a les 19 h, a Les Escoles
"Drets de les dones", amb Morena 
Herrera (El Salvador) 

Promocionar el triatló entre 
l’alumnat dels centres 
educatius

El Club Natació Sant Just organitza un programa per 
promocionar la pràctica del triatló a les escoles del poble, 
adreçat especialment a nenes (Programa Amazonas) però 
també per a nens de 4t de primària a 1r d’ESO. Es tracta 
d’una iniciativa impulsada per les federacions espanyola 
i catalana de triatló, i comptarà amb la col·laboració de 

professorat d’educació fí-
sica dels diferents centres 
educatius, d'estudiants 
en pràctiques D'INEFC 
BCN (en conveni), perso-
nal tècnic del propi club i 
del club KATOA (amb el 
qual han iniciat col·labo-
ració estreta). El progra-
ma s’ha iniciat a final de 
març i s'allargarà fins al 
maig, i el triatló infantil 
del club, en la seva 8a edi-
ció, serà la cloenda a les 
diferents activitats que 
realitzaran al Complex 
Esportiu La Bonaigua i 
al Parc Ciclista. 

Obertes per a tothom 
les pistes esportives de 
les escoles Montseny i 
Montserrat els caps de 
setmana i festius

El 9 d’abril, coincidint amb l’inici de les vacances escolars 
de Setmana Santa, les pistes esportives de les escoles Montseny 
i Montserrat tornaran a obrir les seves portes tots els caps de 
setmana i dies festius escolars.

Aquestes pistes esportives estaran obertes al veïnat, 
des d'ara i fins a l'inici de les obres que es duran a terme 
aquest estiu en ambdós centres, de 10 del matí a 2/4 de 9 
del vespre, perquè famílies, infants i jovent tinguin un lloc 
adequat per passar un temps d'oci realitzant activitats a l'aire 
lliure. Es recupera, així, una iniciativa municipal, d’acord 
amb les direccions dels centres educatius, per donar nous 
usos lúdics i esportius a aquests espais els dies que no hi 
ha escola ni altres activitats autoritzades.

Les pistes estaran obertes durant tot l’any, excepte 
l’agost. L’horari de primavera-estiu, d’abril a setem-
bre, serà 10 a 20.30 h i el de tardor-hivern, d’octubre a 
març, de 10 a 18 h.

Un cartell informatiu col·locat a l'accés d'aquestes pistes 
informa dels horaris d’obertura i tancament, automatitzats, 
i de les normes d'ús de les instal·lacions. 
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NOtÍCIeS BReUS

Més de 6.000 quilòmetres recorreguts per la soledat no volguda
Fins a 429 persones han participat activament a la nova edició 

de La Gran Pedalada, la campanya solidària organitzada per En 
Bici Sense Edat, un projecte en el qual participa Sant Just Des-
vern a través de Sant Just Solidari.. Malgrat la pluja i el mal temps, 
s’han aconseguit recollir 2.477€ de recaptació. Des de l’entitat d’En 
Bici Sense Edat han volgut donar les gràcies, ja que aquest cap de 
setmana s’ha demostrat que la solidaritat no té fre i que La Gran 
Pedalada contra la soledat no volguda ha arribat per quedar-se.

Persones de totes les edats i amb companyies ben dife-
rents, han participat des de diverses ciutats i pobles arreu de 
Catalunya. 

torna l’abril més 
familiar i turístic 
al Baix Llobregat

El Consorci de Turisme ha 
obert una nova convocatòria per 
participar en la campanya de pro-
moció turística EL SUPERMES! 
L’abril més familiar al Baix Llo-
bregat 2022, un web amb propos-
tes d'oci i turisme adreçades al 
públic familiar amb descomptes 
i promocions molt especials per 
un temps limitat, els 4 caps de 
setmana d'abril.

L’objectiu és posicionar el Baix 
Llobregat com a destí d’escapades 
i incrementar el nombre de visites 
al nostre territori. 

Alcaldesses i regidores 
metropolitanes rebutgen el 
tractament d’alguns mitjans sobre els 
assassinats masclistes

L’Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació, del qual for-
men part 32 ajuntaments catalans, Sant 
Just Desvern entre ells, ha manifestat 
el seu rebuig respecte al tractament que 
alguns mitjans de comunicació apliquen 
a la informació sobre els assassinats mas-
clistes en un acte celebrat a Esplugues.

Segons aquesta entitat, en moltes oca-
sions s’arriba a pràctiques que «envaeixen 
la intimitat de les persones pròximes a les 
víctimes i que s'utilitzen, sense rigor ni 
respecte, les dades i detalls personals, i 
serveixen com a espectacle el dolor de les 

famílies». En aquest sentit, els ajuntaments 
que formen part de l’Observatori uneixen 
forces i demanen als mitjans en global i als 
periodistes en particular impulsar un nou 
codi ètic de conducta i comprometre’s a 
explicar les coses d’una manera respectu-
osa que canviï la nostra mirada.

Nova 
denominació del 
grup municipal 
encapçalat pel 
Just Fosalva

Sant Just en Comú – 
En Comú Guanyem (ECG) 
és el nou nom del grup 
municipal amb el regidor 
Just Fosalva i Sanjuan com 
a cap de llista i portaveu. 

El grup es va presentar 
a les darreres eleccions 
amb el nom de Movem 
Sant Just. La nova de-
nominació s’ha donat a 
conèixer en el Ple del 31 
de març.

El 21 d’abril entra en funcionament el 
Servei d’informació adreçat a la ciutadania 
en totes les qüestions relacionades amb el 
consum d'energia i la transició cap a un nou 
model energètic amb menys costos econò-
mics, ambientals i socials.
• Interpretació de factures energèti-

ques, informació sobre les noves ta-
rifes, possibilitats d’optimització de 
potencies contractades, tramitació 
del bo social... 

• Informació sobre mesures que millorin 
l'eficiència energètica i el confort a la 
llar a través de pautes de comporta-
ment que permeten estalviar energia 
a la llar.

• Informació respecte la implementació 
de les energies renovables a les llars, 
com ara instal·lacions fotovoltaiques 

d’autoconsum individual o col·lectiu, 
possibilitats d’autoconsum compartit, 
comunitats energètiques, participació 
en projectes amb finançament col·lec-
tiu, etc. Informació sobre els permisos 
i tràmits relacionats.

• Informació sobre les subvencions i ajuts 
existents relacionades amb instal·laci-
ons d’energia renovable (bonificacions 
de tributs municipals com l’IBI, ICIO, 
IAE...) i l’eficiència energètica la llar. 

• Informació sobre instal·lacions i pro-
jectes municipals en l’àmbit energètic 
així com l’empresa pública d’energia 
metropolitana (Barcelona Energia).

Atenció telefònica: dijous de 12 a 14 i de 
16 a 18 h, telèfon 633 439 802
Bústia de correu electrònic: puntener-
getic@santjust.cat

Punt d'Informació energètic
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eN FLAIX

FItXeS D´eMPReSA

L’atleta i veïna, Sonia Giménez, acaba 
de guanyar dues medalles de bronze 
al Campionat d’Europa Màster celebrat 
a Braga (Portugal). És especialista 
en mig fons de pista en categoria 
F-45. Aquest any ja acumula un exitós 
palmarès: campiona de Catalunya en 
800 m i en 3.000, d’Espanya en 800 m, 
subcampiona d’Espanya en 1.500 m i 
tercera en 3.000 m. 

La santjustenca Paula Rodríguez Juan ha quedat 
subcampiona de 60 tanques en el campionat 
d'Espanya de pista coberta, celebrat al març a 
Valencia. Té 15 anys i va iniciar-se al Club Atletisme 
Sant Just quan tenia 5. Enguany també ha estat 
medalla de bronze a Espanya en 100 tanques amb 
la selecció catalana, segona d'Espanya amb la 
selecció catalana femenina i campiona de Catalunya 
en 60 tanques pista coberta. 

Cal Llibreter ha acollit la presentació de 
‘Mamut’, el nou llibre de l’Eva Baltasar. 
Aquesta obra tanca la trilogia encetada 
amb ‘Permagel’ i que va seguir amb 
‘Boulder’. A Mamut, Baltasar insisteix 
en algunes de les temàtiques dels dos 
llibres anteriors, com la maternitat, 
l’aïllament i solitud i la supervivència, 
entre d’altres.

L’escriptora santjustenca Carme 
Bassolas ha publicat recentment 
‘Quién sabe nada de nadie', una 
recopilació de textos escrits que tenen 
com a fil conductor la limitació que 
té la comunicació entre les persones. 
Són disset narracions sobre el tren 
i els seus viatgers, l’ús inquietant 
de la tecnologia o el canvi climàtic 
que s’entremesclen amb històries 
existencials que permeten veure la 
vida des de diversos angles

Hotel Hesperia Barcelona Sant Just

Empresa constituïda l’any : 1989

Plantilla: 40 persones

“Situat en una zona tranquil·la de Sant Just Desvern, l’Hotel 
Hesperia Barcelona Sant Just és un hotel ben comunicat amb el 

centre de Barcelona i l'aeroport. Les seves 6 sales i el seu magnífic 
restaurant rostidor, Alambí, fan que aquest hotel de 4 estrelles 

estigui preparat per fer que el teu esdeveniment sigui tot un èxit, 
tant si vols fer una celebració particular com si es tracta d'un 

esdeveniment d'empresa”. 
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FItXeS D´eMPReSA

L'activitat familiar per pintar un 
mural gegant a Mas Lluí vinculat al 
Dia Internacional de la Dona va donar 
el tret de sortida a la programació 
del 8 de març a Sant Just Desvern. 
Els infants van poder deixar la seva 
empremta artística en aquest mural 
en el qual es poden veure a dones de 
diferents perfils professionals.

En el marc del 25è aniversari del Casal de Joves també s’ha celebrat el “Dia 
de la dona al Casal”, una activitat en la qual ha participat una representació 
de dones de diferents generacions que han tingut relació amb l’equipament 
al llarg d’aquests anys. El Casal ha estat punt de referència, de trobada i de 
projectes compartits, així com un espai segur i de sororitat.

El 19 de febrer la veïna del carrer Roquetes, Matilde Ramírez González 
va fer 100 anys. L’alcalde, Joan Basagañas, i la regidora de Gent 
Gran, Quima Giménez, van anar al seu domicili per  felicitar-la 
personalment. Per molts anys!

The Induus Solutions

Empresa constituïda l’any : 2017

Plantilla: 5 persones

“Som una empresa especialitzada en aplicació 
de fluids pel sector d'automoció i la indústria en 

general”
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GRUPS MUNICIPALS

El cànon català de residus és una eina de fiscalitat 
ambiental, pionera i clau per a l'èxit de la recollida 
selectiva. És un model reconegut a nivell europeu, que 
ens ha permès avançar en la gestió sostenible de resi-
dus, i que l’autoproclamat “Gobierno más progresista 
de la historia” vol liquidar.

La llei espanyola de residus que s’està tramitant al Se-
nat proposa un impost que no serà de caràcter finalista, 
no revertirà directament dins l’ecosistema i no afavorirà 
l’economia circular. A més, obre la porta a que el govern 
central de torn pugui aplicar un tipus de gravamen zero 
i que, de facto, quedi eliminat aquest impost ambiental.

I és que els fons recaptats amb el cànon català es 
reinverteixen per finançar el cost de la gestió dels 
residus. En els 18 anys que porta en funcionament ha 
permès invertir a tot el país més de 250 milions d’euros 
en plantes de compostatge, 121 milions en recollida or-
gànica i 47 milions en deixalleries.

Però, d’on provenen els fons que es recapten amb 
aquest impost? Dels pressupostos municipals. Per 
cada tona de residus que s’ha d’incinerar els ajunta-
ments paguen, avui, 29,60€. I la previsió és que al 2024 
el preu sigui de 35,80€.

Per tant, que la ciutadania no separi bé en origen 
o que utilitzi malament els contenidors té un cost 
econòmic per a tothom.

Per això les polítiques han d’anar encaminades a in-
centivar que la ciutadania recicli més i millor. L’alternati-
va és augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

És per això que amb el Govern municipal compartim la 
fita d’augmentar el percentatge de separació en origen, 
millorar la recollida selectiva i apropar-nos a l’objectiu 
del 65% marcat per la Unió Europea per l’any 2035. A 
Sant Just ens situem en un 58% de recollida selectiva. 
No som lluny. Però cal fer més passos.

I aquest pas es pot donar de dues maneres: mante-
nint la proximitat de les bateries i afegint un element 
d’anàlisi que permeti prendre decisions. O passar, di-
rectament, a una recollida basada en el sistema “porta 
a porta”.

Aquest darrera ja s’aplica a Sant Just en l’àmbit comer-
cial. Entenem, però, que abans d’ampliar el seu ús als 
domicilis cal fer una feina pedagògica molt potent. 
I l’entrada en funcionament del sistema intel·ligent de 
recollida de residus pot ajudar, i molt, en aquest camp. 

Després del barri de La Miranda – Canigó ara toca el 
torn als barris de Mas Lluí, Bellsoleig i Torreblanca. Però 
és una qüestió global que ens implica a tots i a 
totes, visquem on visquem. Perquè sinó, no ens 
quedaran llocs on viure.

HI TORNEM? 

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
Endavant Sant Just

DE QUÈ 
SERVEIXEN 
ELS MEUS 
IMPOSTOS? 

Sergi Seguí 
Grup Municipal 
d’ERC

La guerra a Ucraïna ha mobilitzat moltes persones fora 
de les fronteres del país de l’Europa de l’Est. La sortida 
de milers de persones per fugir dels bombardejos i la 
devastació militar ha provocat un gran moviment de so-
lidaritat, en el qual l’atenció i l’acollida a les persones 
ucraïneses són fonamentals per fer front a la situació 
viscuda. 

A Sant Just, els equips d’atenció social, de soli-
daritat i d’atenció ciutadana, principalment, s’han 
activat per ajudar les persones que s’han acostat a 
l’Ajuntament per demanar informació, assessorament o 
suport. La tramitació de l’empadronament és una de 
les accions fonamentals per garantir l’atenció sanità-
ria o altres serveis. Així mateix, escoltar la seva experi-
ència i analitzar quins altres tipus de serveis poden ser 
necessaris és una altra tasca important que es realitza 
al consistori. Hi ha menors que ja estan escolaritzats 
a centres educatius de Sant Just, tot i les dificultats 
de desconèixer la llengua o d’haver de conèixer un nou 
professorat o companys de classe. 

Des de l’Ajuntament, també s’ofereix assessora-
ment jurídic i suport de traducció, atès que aquestes 
persones comencen al nostre país un periple adminis-
tratiu llarg i feixuc per disposar de tota la documentació 
necessària, com a persones refugiades fruit d’un con-
flicte bèl·lic. 

La població santjustenca ha respost, com sempre, 
davant del drama humanitari de la guerra. Hi ha prop 
d’una vintena de persones que s’han ofert per allotjar 
persones ucraïneses a casa seva, i moltes d’altes han 
respost a les crides d’entitats o organitzacions per oferir 
ajut econòmic o de material. Tota ajuda és important, i 
això demostra que Sant Just és un municipi solidari 
i d’acollida. 

Des del primer moment, l’alcalde Joan Basagañas, i 
la regidora de solidaritat, Quima Giménez, van activar 
el Consell Municipal de Solidaritat i es van posar en 
contacte amb el Fons Català de Cooperació per conèixer 
quins eren els passos a seguir i les accions a impulsar. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Generalitat 
també han fet trobades online per coordinar la resposta 
municipal. 

Des del PSC, seguirem treballant perquè les per-
sones refugiades estiguin ben ateses a Sant Just, i 
confiem que ben aviat torni la pau a Europa.

Per la pau! за мир!

POBLE 
D’ACOLLIDA

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

Sant Just Desvern té moltes característiques que el fan 
especial, i un dels adjectius que ens hem guanyat és 
el de SOLIDARIS. Aquesta solidaritat s'ha expressat de 
moltes maneres, amb l'acció d'entitats locals com 
Sant Just Solidari, Justícia i Pau, Acció Solidària 
i Logística, Càritas, Creu Roja, Marató de TV3... i 
tantes altres fundacions i associacions que s'involucren 
en temes de cooperació i solidaritat. 

Aquesta solidaritat ha sigut destacable, en casos 
com l'agermanament amb Camoapa, el tsunami, o 
la guerra de Síria, ocasions en què es va recollir molt 
material per enviar-los-hi. I en el darrer cas, vam decla-
rar Sant Just municipi d'acollida per als refugiats sirians, 
però malauradament, la normativa europea i espanyola 
no ho van facilitar. I també hem de recordar com es van 
abocar les entitats del municipi amb els menors no 
acompanyats que la Generalitat va portar a un hotel del 
municipi. Va ser un cas d’èxit d’inserció al poble. 

Aquests dies, estem vivint un altra tragèdia mun-
dial. Com a Consellera Comarcal de Cooperació, estem 
coordinant, amb el meu equip, les diferents respostes 
que es fan des dels municipis del Baix Llobregat. I en 
l'àmbit de Sant Just, estem treballant amb totes les 
entitats i el Consell Municipal de Cooperació, per 
donar la millor resposta. 

Per això, demanem que HI TORNEM, una vegada més, 
a donar el millor de nosaltres i ajudar com puguem. En 
aquests moments, la millor ajuda són aportacions eco-
nòmiques a la vostra ONG de confiança, que gestionaran 
els recursos com sigui necessari en cada moment. A més, 
aquesta vegada, Europa, ha facilitat la documentació 
i podem acollir, i així fer realitat, l'ajuda d'una forma 
més directa i intensa, ja a persones que ho necessiten 
compartir la vostra vida amb aquestes persones, per 
no sabem quant de temps, demostrant la nostra voluntat 
altruista.

Finalment, us volem animar a ajudar com sigui, 
podeu dirigir-vos a l’Ajuntament i també podeu trobar 
informació actualitzada a la web del Consell Comarcal: 
https://www.elbaixllobregat.cat/infoucraina 

Un cop més, us donem les gràcies per fer de Sant Just 
un gran poble i condemnem la invasió d’Ucraïna 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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GRUPS MUNICIPALS

SOM SANT 
JUST EN 
COMÚ

Just Fosalva 
i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant 
Just

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

PROPOSTA PER 
A UN PLA DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Ens canviem de nom! A partir d’ara som Sant 
Just en Comú. Volem aprofitar la nostra columna del 
Butlletí d’aquest mes per a explicar-vos-ho:

A les eleccions de 2015 naixem com a Movem 
Sant Just, un projecte de gent d’esquerres provinents d'ICV 
i nombroses persones independents, amb ganes de sumar 
i treballar pel nostre poble. Per aconseguir un Sant Just de-
mocràtic, socialment just, mediambientalment responsa-
ble, lluitador per la igualtat entre gèneres i opcions sexuals, 
solidari, lliure, honest, transparent, popular i participatiu. 

Durant tots aquests anys ens hem compromès amb 
el municipi, formant part dels governs de coalició, 
impulsant polítiques que per a nosaltres són cabdals: 
polítiques educatives, socials, d’habitatge i mediambientals.

Mentre al municipi anàvem fent feina per a millorar la 
vida dels santjustencs i santjustenques, a Catalunya es 
crea una nova força: Catalunya en Comú. L’abril del 
2017 es funda amb la voluntat de ser una al servei de la 
gent, per donar veu a la gent que vol un model de país al-
ternatiu, social i ambientalment just. 

D’això ja fa cinc anys. En tot aquest temps el nostre es-
pai local ha anat participant dels espais que Ca-
talunya en Comú ha anat creant i consolidant. De 
manera natural i orgànica les persones que formem part de 
Movem Sant Just ens hem sentit identificats i hem passat 
a formar part de l'espai polític de Catalunya en Comú. I, de 
forma definitiva, hem conformat i creat l’assemblea 
de Sant Just en Comú.

També creiem que, essent francs, és un canvi que no cre-
iem que generi massa sorpreses, sou molts i moltes els que 
ens heu vist defensar l’opció política dels comuns en les 
eleccions autonòmiques o estatals. Ens heu vist enganxant 
cartells, repartint octavetes, muntant carpes o celebrant 
actes, sempre defensant aquesta opció política. 

Per a nosaltres, per tant, el canvi de nom del 
Grup Municipal no és res més que un pas més en 
la consolidació del nostre espai, un pas natural 
i també necessari. Un pas que dota de coherència els 
espais polítics de dins i fora de l’Ajuntament, a fora amb 
l’assemblea de Sant Just en Comú i a dins amb el grup mu-
nicipal de Sant Just en Comú. I aquest canvi de nom 
no resta ni un gram de la nostra essència i de la 
nostra lluita, tot al contrari, creiem que aglutina i suma, 
per tal de seguir construint un Sant Just en comú. 

Creiem imprescindible conèixer, organitzar, planificar 
i impulsar la participació al

municipi paral·lelament a la revisió del Reglament de 
Participació. 

Proposem l’elaboració d’un pla que en defineixi els 
objectius, vetlli per al compliment i per al bon funcio-
nament dels processos participatius, les consultes, els 
referèndums i en faci un seguiment acurat:

1. Consells més oberts
Volem un Consell Municipal de Participació amb re-

presentants de moviments socials, plataformes, enti-
tats.

2. Plens accessibles
Fem que els procediments per a la participació no 

siguin impediments i que totes les propostes ciutada-
nes siguin escoltades i debatudes en un espai públic 
institucional. 

3. Pressupostos participatius
El veïnat ha de poder decidir el destí d’una part de les 

partides pressupostàries municipals.
4. Protagonisme de les entitats
Proposem que la iniciativa de les entitats sigui sufici-

ent per crear Consells Sectorials.
Cal incentivar i valorar els projectes amb esperit 

autogestionari i independent, que promoguin els va-
lors d’un poble lliure, crític i autònom, i que tinguin un 
retorn social. 

5. Audiències públiques
Demanem la realització d’una audiència pública, com 

a mínim un cop l’any, per a la presentació del programa 
d’actuació anual de l’equip de govern, dels pressupos-
tos i les ordenances municipals i que aquesta es faci 
almenys 15 dies abans del Ple corresponent

6. Creació de la figura del Síndic o Síndica Municipal 
de Greuges

Perquè l'Ajuntament garanteixi el drets del veïnat 
d'accedir en condicions d'igualtat als serveis públics, 
examina i resol les queixes formulades pel veïnat en 
els casos en què l'Ajuntament no doni una resposta sa-
tisfactòria, i proposa fórmules de conciliació entre les 
parts enfrontades

7. Creació del Consell de Poble
Espai de posada en comú i debat entre el veïnat, enti-

tats i responsables polítics sobre elsassumptes públics 
de la vila, ja es tracti de temes que afecten col·lectius o 
sectors específics com al global del poble.

MOCIONS DEL PLE DE FEBRER 
DE 2022

Moció dels grups municipals CUP-
AMUNT, ERC i de la regidora no ads-
crita per declarar Sant Just Desvern 
municipi republicà i antimonàrquic.

Moció dels grups municipals del 
PSC, MOVEM-SANT JUST i del regi-
dor no adscrit de suport als dictàmens 
dels Consell Consultiu de la gent gran 
del Baix Llobregat.

REBUTJADA

APROVADA

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 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

Moció del grup municipal d'ERC en 
defensa del cànon de residus a Catalunya.

APROVADA

Moció del regidor no adscrit per mi-
llorar la il·luminació de Sant Just Desvern.

APROVADA

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

17 3

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA
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#SOM-HI SANTJUST

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

EL GOVERN HA 
SENTENCIAT 
LA IMMERSIÓ, 
BRAVO!!!!
Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Seguim amb la mala gestió del Govern del PSC/Movem. Aquesta 
vegada han sigut víctimes les persones més vulnerables de Sant 
Just. Persones que reben ajuts dels serveis socials amb una targeta 
moneder per poder fer front a la compra dels aliments cada mes.

El Govern ha trigat dos mesos a abonar els ajuts mensuals, sen-
se donar cap solució alternativa, donant-li tota la pressió als as-
sistents socials i a les famílies què han patit el retard dos mesos.

Encara estem immersos en una mala gestió, cal aire fresc, som-
hi Sant Just.

Una cosa tan bàsica com és la compra dels aliments per fa-
mílies vulnerables, el PSC / Movem l’endarrereixen dos mesos 
excusant modificacions i burocràcia administrativa. Vergonyós!

Santjustencs i santjustenques, quan sigui alcaldable això no 
passarà.

Som-hi Sant Just
Agrair a tota la ciutadania que ha ajudat el poble #ucrania. De-

sitgem la fi del conflicte com més aviat millor ñ

El govern independentista canvia la Llei d’immersió 
lingüística i acata, de forma sibil·lina, la sentència 
dels tribunals espanyols. Els qui haurien d’haver 
defensat el català com a única llengua vehicular als 
centres educatius del país, es resignen i deixen tota 
la responsabilitat a les direccions dels centres…

ESTIMEM L’ATENEU
A l’assemblea de l’Ateneu del passat 12 de març 

es va presentar una nova junta, encapçalada per en 
Miquel Obrador i 10 socis més, amb un projecte molt 
il·lusionant: convertir l’Ateneu en el referent cultural 
de Sant Just. Amb l’eslògan “esti-
mem l’Ateneu”...

ReGIDORAt NO ADSCRIt

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres notícies més consultades del mes de març 
a Ràdio Desvern
1.  Un elevat nombre de professorat dels centres educatius 

santjustencs s’adherirà a la convocatòria de vaga que 
comença demà als centres catalans.

2.  Sant Just Desvern compta amb més de 40 persones 
d'origen ucraïnès que l'Ajuntament preveu que puguin 
anar acollint familiars i amistats els pròxims dies.

3.  Aquest diumenge comencen els Diumenges al SolSu, 
una nova iniciativa del Club Hípic Sol Solet.

cbsantjust Sant Cugat 21-42 
PMM GROC. Molt bon partit del 
nois en una pista moolt llarga. 
Gran treball i lluita de l’equip 

que malgrat el cansament s’han 
deixat la pell fins l’últim minut. 

Molt contents per la victòria

SELECCIÓ DE TUITS MARÇ 2022

@LaJusta_

"Tot i que moltes institucions no saben com regular-ho, 

l'Ajuntament @santjustcat està posant totes les facilitats que 

poden per fer-ho el més lleuger possible. No ho podré agrair 

prou", Maya Zhulidova

@fdiaztrias

@santjustcat no se si ja us han passat avís. Hi ha un 

abocament al cami de la riera que passa per sota el centre 

d'esports de Can Melic

@santjustcat

Hola, @fdiaztrias. Gràcies per l'avís. Passem a revisar-ho.

@fdiaztrias

Avui ja no hi havia res. Gràcies per recollir-ho.

@barrilamiranda

Nosaltres vam ser la prova pilot, i encara no sabem si s’ha 

millorat la recollida de brossa al nostre barri.

@santjustcat teniu dades per respondre ??

@santjustcat

Bona tarda, de moment podem avançar que els indicadors 

són positius, pèro encara estem recollint i revisant les dades 

que publicarem ben aviat.

@cbsantjust
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AGeNDA D’ACtIVItAtS ABRIL 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, per 
tant, poden ser subjectes d’anul·lació.

I TAMBÉ...

Presentació de l’obra guanyadora de l’11a edició del 
Premi Delta de Narrativa escrita per dones
Obra: L’abocador, de l’escriptora Eva M. Garrigosa Sola
Dijous 21 d’abril, a les 17.30 h. Parc de Torreblanca

Lliurament dels premis del XXXIV Concurs de Prosa i 
Poesia en català per a no professionals
Divendres 22 d’abril, a les 19 h. Les Escoles

Presentació de l’obra poètica de Joan Miquel Servià, 
acompanyat amb els acords musicals de Joan Urpinell
En el marc de l’exposició “Un món propi”
Divendres 22 d’abril, a les 20 h. Sala MercArt

Cantada de Caramelles del Cor Lo Pom de Flors
10.30 h, El Mil·lenari; 11 h, Llar Ntra. Sra. de Lourdes; 12 h, 
plaça Verdaguer; 13 h, Parc de Joan Maragall; 13.30 h, Plaça 
d’Antoni Malaret i Amigó
Diumenge 24 d'abril

Exposició: Abecedari de la Cooperació 
de Sindicalistes Solidaris
A la Biblioteca Joan Margarit, del 19 al 30 d'abril.
Mitjançant textos de Virgínia Martínez 
i Núria Pelay i il·lustracions de Namíbia 
Coronado, es fa un recorregut per algunes de les paraules més 
rellevants de l'univers solidri amb la intenció d'apropar els 
més joves al món de la solidaritat i la cooperació. La Biblioteca 
disposa del llibre que acompanya l'exposició.

EL COMERÇ DE SANT JUST AMB SANT JORDI!
Les persones que comprin un llibre o una rosa en alguna de 
les botigues participants entraran en el sorteig d’un val de 
20€ per gastar en aquests botigues.
Comerços participants: Papereria l’Escrivà, Cal Llibreter, 
Papereria Neki, Flors Floreto, Jardineria Ardiverd, Sasa Art 
Floral, Isart Horticultura, Ese by Events.
El sorteig es farà a Ràdio Desvern el 29 d’abril.

DIADA De SANt JORDI A CAN GINeStAR

DISSABTE 23 D’ABRIL, 
DURANT EL MATÍ

• Parades de llibres, roses i d’entitats
• Taller de roses amb volum amb el 

Carrau Blau
• Classe oberta dels cursos d’Arts 

Plàstiques CreanArt
• Espai de Jocs

10.30 h Batucada dels Dimonis Apagallums 
de Camablanca

11 h Espectacle infantil: L’altra història de 
Sant Jordi, a càrrec de Vivim del Cuentu

11.30 h Cantada de Caramelles amb el Cor Lo 
Pom de Flors
Amb la direcció de Sílvia Planagumà i l’acordió 
de Begoña Compañón
Itinerari de les caramelles de dissabte 23:
10.30 h, carrer Bonavista; 11 h, carrer Raval de 
la Creu; 11.30 h, Can Ginestar; 12 h, plaça de 
Campreciós; 12.30 h, carrer Miquel Reverter; 13 h, 
Mas Lluí

12.30 h Presentació del llibre: Les aventures 
d’en Pep, amb l’autora Laia Tomàs Novo i la 
il·lustradora Núria Tamboleo Fernández (a la sala 
infantil de la Biblioteca Joan Margarit)

12 h Ballada de sardanes
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NO US PODeU PeRDRe... 
JUGATECAMBIENTAL
A partir de les 11.30 h
Parc del Mil·lenari, els dissabtes 
Parc de Torreblanca, el diumenge

PUNT D’INFORMACIÓ DEL POBLAT IBER DE LA PENYA DEL 
MORO
Dissabte 9 d’abril, de 10 h a 14 h

GRUP DE TERTÚLIES DE L’ATENEU: LA NOVA NORMATIVA 
CATALANA, AMB IRENE PUJADAS
Divendres 15 d’abril, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

XERRADA TRAIL RUNNING: NUTRICIÓ ESPORTIVA, AMB 
GISELA CARRIÓN, NUTRICIONISTA I ATLETA
Divendres 22 d'abril, a les 19 h. Al Foodis Sant Just (c. Rosa 
Leveroni, local 1)

DONACIÓ DE SANG AL BANC DE SANG I TEIXITS
Reservar hora a www.donarsang.gencat.cat o al tel 677071756
Divendres 22 d’abril, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h. 
Casal de Joves

EL DOCUMENTAL DEL MES: ROCK PER MIL, D’ANITA RIVAROLI
Itàlia, 2020. 78 minuts. VO en italià, subtitulada al català.
Preu: 7 € (general) i 5 € (socis/es Ateneu)
Divendres 22 d’abril, a les 20 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu

EXCURSIÓ MATINAL DE LA SEAS AL MONTNEGRE (VALLÈS 
ORIENTAL / MARESME)
Més informació: www.santjust.org/seas
Diumenge 24 d’abril, a les 7 h. Des de l’aparcament de 
l’escola Montseny

ESTONES DE CLÀSSICA DE L’ATENEU: SONADES I CANTAR 
DE SALA, AMB LA SONOROSA. ANAÏS OLIVERAS, SOPRANO 
I EDWIN GARCIA, GUITARRES
Preu: 12 € (general) , 10 € (socis/es Ateneu), 7 € (menors de 25 anys) 
i gratuït (alumnat de l’Escola de Música)
Divendres 24 d’abril, a les 19 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu 

TALLER D’ENIGMES, AMB JOSEP MARIA IBARRA
Activitat per apropar el món de la criptografia i els missatges secrets 
als infants. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Joan Margarit.
Dijous 28 d’abril, a les 17.30 h. Sala Isidor Cònsul i Giribet 
de Can Ginestar

CURSA DE MUNTANYA “LA MITJA DESVERN” DE LA SEAS
Cursa de 8, 14 i 21 km.
Per a persones a partir de 14 anys.
Més informació: www.santjust.org/seas
Dissabte 30 d’abril, a les 9 h. Des del CEM La Bonaigua

XII DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA: 

ACTIVA’T I COMENÇA A SUMAR!

Sessió pràctica per fer un bon entrenament: escalfa-
ment i estiraments
Dimecres 6 d’abril, a les 17 h. Esplanada del CAP

Caminada popular, sorteig de regals i classe de zumba
Dos recorreguts (llarg i curt). Es recomana portar roba i calçat 
còmode i haver esmorzat 2 hores abans.
Cal inscripció prèvia al CAP.
A continuació (11.30 h), es farà el sorteig de regals per 
a les persones participants de la caminada i la classe de 
zumba
Dijous 7 d’abril, a les 10 h, des de l’esplanada del CAP

Descobreix del TEQBALL: l’esport que uneix futbol 
i tennis taula. 
A partir de 12 anys.
Dimarts 12 d’abril, d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Espla-
nada del Casal de Joves

Sessió pràctica per fer activitat física a casa utilitzant 
objectes casolans
Dijous 14 d’abril, a les 10 h. Esplanada del CAP

Marxa Nòrdica
A l’abril, nous cursos. Per a més infor-

mació: CAP Sant Just o 
telèfon 934700689

TALLER DE GESTIÓ D’EMOCIONS AMB L’ASSOCIACIÓ 
DE SALUT MENTAL 

Inscripcions: csafontfuertes@gmaim.com o al tel. 
618945212
Temporalitat quinzenal.
Dilluns 25 d’abril, de 10.30 h a 12 h. Les Escoles
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CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI
JOCS DE TAULA
No cal inscripció prèvia.
Tots els dimarts de 16.30 h a 18.30 h. Al Centre Social 
El Mil·lenari

SORTIDA A LES ILLES MEDES
L’excursió està prevista pel proper 19 de maig.
Preu: 20 €. Informació i inscripcions a partir del 26 
d’abril, al Centre Social El Mil·lenari

TALLER DE SANT JORDI
Activitat per crear petites roses amb plastilina Fimo per 
fer arracades o clauers.
Inscripcions abans del 18 d’abril, al Centre Social El 
Mil·lenari o al telèfon 933718987 
Dimecres 20 d’abril, de 10 h a 12 h

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN
Totes les activitats es fan a les 18 h, a l’IES La Mallola (c. 
Andreu Amat, 11 d’Esplugues de Llobregat)

CONCERT DE JOAN ISAAC
Dijous 7 d’abril 

CONFERÈNCIA: TOTS CONTRA GALILEU, AMB 
DIEGO SOLÀ, PROFESSOR D’HISTÒRIA DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dijous 21 d’abril

CONFERÈNCIA: UNA TRIA DE LES MILLORS 
OBRES DE NU DE LA HISTÒRIA DE L’ART, AMB 
MARIONA MILLÀ, PINTORA I ESCRIPTORA
Dijous 28 d’abril

EL MÓN PROPI
A l’Espai MercArt, fins al 24 d’abril

Activitats destacades:
*L’IFP Algueró i els mons. Dimecres 6 d’abril, a les 17 h
* Visita guiada de l’exposició. Dimecres 6 d’abril, a 
les 18.30 h

* Anna Dot i el món propi. Conversa amb l’artista. 
Dimecres 20 d’abril, a les 18.30 h

* Presentació de l’obra poètica de Joan Miquel Ser-
vià, acompanyat amb els acords musicals de Joan 
Urpinell. Divendres 22 d’abril, a les 20 h

MARGARITA MASCARÓ GUANYADORA DE L'ARS BOTÀNICA
A partir de la recerca botànica que es deriva directament del 
dibuix del natural, ha germinat aquest projecte artístic, que 
va més enllà del mateix dibuix. L’artista fa un recorregut del 
compendi de molts conceptes que l’interessen al voltant del 
món botànic i del seu simbolisme.
Al Celler de Can Ginestar, del 7 d’abril al 13 de maig

MARIA BARBAL GUANYA EL 53è PREMI D’HONOR DE LES LLETRES 
CATALANES
Un homenatge d'Òmnium Cultural Sant Just a l'escriptora 
Maria Barbal.
Al CIM de Can Ginestar, del 22 d'abril a l'1 de maig

AGENDA MAIG 2022
Dia límit per comunicar  
les activitats: 15 D'ABRIL
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